
XXI. évfolyam, 48. st. 14 oldal ' r. ára 10 fillér Budapest, 1930 december í

HÉTFŐI NAPLŐ
—............. ....... ............. m.s,—uL-— , r |ri„.. T,—... ■......M....m-wmaar

MEGJELENIK minden hétfőn reggel 
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egy évre 5 pengő « Félévre 2*50  pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*50  dinár, Németországban 10 
pf. Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 lei

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK

DR* ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGES 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. széna 
Vasárnap d. u. 4-töl kezdve:

VI. kér.. Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomdaj 
Telefon: József 308-96.

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

iejtelves műdön eltűnt 
Szabady undor főszolgabíró 
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fiz emlő származású adonyi főszolgabíró autón Budapestre iöif ás azóta 
nyomaveszeit - a lYlargithiórói a ounóba ugród es elmerült egy ismeretlen 

térti s az a gyanú, hogy Szabafly Andor ölte macái a vízbe
Lázasan folyik a kutass a nyomialaool eltűnt főszolgabíró után

Vasárnap délben a^v adonyi csendőrség táv
irati megkeresést intézett a budapesti főkapi
tánysághoz. A távirat Adony főszolgabírójáról 
kér felvilágosítást, aki

péntek óta nyomtalanul eltűnt Adonyból
« eltűnése nemcsak a nagy községben keltett 
óriási megdöbbenést, hanem az egész megyé
ben igen nagy izgalommal és érdeklődéssel be
szélnek arról, hogy ml tőrténthetett a 38 éves 
Szabady Andor adonyi főszolgabíróval.

Az adonyi csendőrség megkeresésére az szol
gáltatott okot, hogy

pénteken rejtélyes öngyilkossági eset történt 
Budapesten, körülbelül abban az időben, 

amikor a főszolgabíró eltűnt.
Pénteken este hat óra tájban ugyanis a Margit- 
hidról a Dunába vetette magát egy ismeretlen 
férfi.

Az Ismeretlen öngyilkos elmerült a Duna 
hullámaiban, holtteste máig sem*  került elő

• kilétét sem sikerült megállapítani.
Az adonyi csendőrőrs és a megyei hatóságok 

azért keresték meg most a budapesti főkapi
tányságot, hogy indítsa meg a nyomozást annak 
megállapítására, hogy

a Margithid titokzatos öngyilkosa nem azo- 
nos-c az eltűnt főszolgabíróval.

Szabady Andor eltűnésének előzményeiről és 
részleteiről az alábbiakban számol be a Hétfői 
Napló kiküldött munkatársa:

Szabady Andor dr. régi patrícius székesfehér
vári családból származik, édesapja, néhai Sza
bady Ferenc dr. a székesfehérvári káptalan 
ügyésze volt, egyik nagybátyja pedig: Schne 
tzer Ferenc nyugalmazott honvédelmi minisz
ter. Szabady Andor dr. iskoláinak elvégzése 
után a közigazgatási pályára lépett- s a székes
fehérvári központi szolgabiróságon kezdte meg 
működését. A ranglétrán hamar emelkedett, 
szolgabiró lett, majd tb. főszolgabíróvá nevez
ték ki. Ebben a minőségben került Adonyba. 
ahol

mindenki szerette a megnyerő modorú, jó 
külsejű, jókedélyÜ főszolgabírót.

Az adonyi főszolgabiróság vezetője mellett mint 
•h. főszolgabíró működött Szabady Andor dr.

Körülbelül két esztendővel ezelőtt történt, 
hogy

fegyelmi eljárás indult ellene.
Ez rendkívül lehangolta és elkedvetlenítette 
Szabadyt, aki barátai és Ismerősei előtt hangoz 
latin, hogy az egész fegyelmi ügy személye el
leni hajsza.

Most záródott le a fegyelmi eljárás, amely 
teljesen rehabilitálta Szabadyt és meg
állapította, hogy semmiféle hivatali mu

lasztást nem követett cl.
Annál feltűnőbb volt jóbarátai és ismerősei 
flött, hogy az utóbbi napokban ismét igen 
rosszkedvű volt. Kedélvlelenül, szótlanul 
járt be hivatalába. Pénteken Szabady a ren
des időben jelent meg az adonyi tőszolga- 
biróságon, ahol n szabadságon lévő Mcnzlényi 
'czelö főszolgabírót is helyettesitette. A 
délelőtti órákban felkereste őt.Bnfa Lajos 
adonyi bérautófuvarozó s mint minden reg- 
R?l, ezúttal is megkérdezte, hogv .nincs-e va
lami vidéki kiszállás és nem kivánjn-c a fő
szolgabíró igénybevenni nz autót. Szabady 
azzal küldötte el Baltit. hogv nincs szüksége 
autóra. Alighogy azonban Bala elhagyta a 
hivatali helyiséget és kiért az utcára,

Szabady dr. utánaszaladt s arra kérte, 

hogy egyik autójával álljon a lakása elé, 
mert sürgősen Székesfehérvárra kell utaznia.

Nem sokkal később Szabady lakása elé 
ment, ahol már ott várakozott az autó s be
ült a kocsiba. Alig haladtak néhányszáz mé
tert, amikor Szabady dr. igy szólt az autó 
vezetőjéhez:

Nem Fehérvárra megyünk, hanem Bu- 
pestre hajtunk.

Délelőtt 10 óra tájban érkezeit meg az 
autó Budapestre. Szabady, amikor befutóit 
a kocsi a fővárosba, utasította a sofőrt, hogy 
menjen vele végig a budai Dunaparton. Az 
autó végigröhögött a budai Dunaparton, 
majd Szabady parancsára visszatért Pestre 
és a Belvárosi kávéház előtt állott meg. Itt 
kiszállott a kocsiból a főszolgabíró és eze
ket mondotta a sofförnek:

— Várakozzék itt rá mdélután fél négyig. Ha 
addig nem jönnék vissza, ne várjon tovább, ha
nem hajtson vissza Adonyba. Én ekkor majd 
vonattal megyek haza.

Magyarország igazságos ügye jusson 
diadalra-mondotta ftothermere lord küldöttje, 

akinek jelenlétében leleplezték Rákosi Jenő szobrát
Vasárnap délben, ragyogó napsütéses őszi 

időben leplezték le Rákosi Jenő szobrát, me
lyet a nemzet áldozatkészsége mellett főkép
pen Rothermerc lord hatalmas ajándékából te
remtettek meg. — A leleplezési ünnepélyre a 
lord elküldött^ köveiét, Ward Pricc-ot, lapvál
lalatainak legelső emberét.

Már tizenegy óra felé gyülekezett az ünneplő 
közönség az Erzsébet-körut, Kertész-utca és 
Dohány-utca kiszögellésénél lévő téren, a szo
bor körül és egymásután érkeztek meg az ün
nepségre Wlassics Gyula báró, a felsőhöz el
nöke, Klebelsberg Kunó gróf, Mayer János, 
Zsitvay Tibor miniszterek, Czettler Jenő, a 
képviselőház alelnöke, Bcrzeviczy Albert, Rótt 
Nándor, Ravasz László. Józan Miklós püspö
kök,' Rakovszky Iván, Lukács György, Ugrón 
Gábor, Pékár Gyula, Nagy Emil és Hegedűs 
Lóránt volt miniszterek, Herczeg Ferenc, bár- 
ciházi Bárczy István, Szudy Elemér. Ripka Fe
renc, Pclri Pál, Bérezd Jenő, Karafiáth Jenő, 
Preszly Elemér, Dréhr Imre. Liber Endre, Lob- 
mayer Jenő, Jeszenszky Sándor és még számo
sán a magyar közélet vezetői közül.

A Szózat hangjaival kezdődöd nz ünnepély, 
majd utána

WARD PRICE,
Rothermcre lord megbízottja lépett a szószékre 
és angol nyelven hosszabb beszédet mondott és 

felolvasta Rothermerc lard üzenetét, 
amelvhen többek közöd a következőket mondja:

— ‘Adói a pillanattól fogva, hogv Magyaror
szágért először sikraszállodnm, Rákosi volt az 
élő kapors köztem és a magyar nemzet között. 
Nyolcvanhatéves korábnn vállalkozott n hosszú 
ntrn Budapest és északi Skócia közöd, hogy 
meglátognsson engem. Tette pedig ezt azért, 
hogv csaknem példa nélkül élló tudásút Ma
gyarország megpróbáltatásairól annak a moz
galomnak a szolgálatába állilsn,

melyet aa országot ért kiáltó Igazságtalan
ságok orvoslására indítottam.

A soffőr délután háromnegyed négyig várt 
Szabady Andorra s miután nem jött, visszatért 
Adonyba.

Szabady Andort azonban hiába várták pén
teken a községben, szombaton sem jelentke
zett hivatalában. A szolgabiró eltűnésit azon
nal jelentették az alispán! hivatalban, amely 
ugy intézkedett, hogy

tartsanak rovancsolást Szabady Andor hl-
1 vntalúban

és lakását kutassák át. hátba nyomát találják 
annak, miért tűnt el a község főszolgabirája.

A rovancsolás meg is történt s ennek során 
megállapították, hogy

Szabady a legnagyobb rendben vezette a 
hivatalát,

lakását is átkutatták s olt is minden írását, 
minden holmiját teljes rendben találták, sem 
lakásán, sem hivatalában nem akadtak olyan 
nyomra, amely eltűnéséhez magyarázatul szol
gált volna.

A budapesti rendőrség nyomozása megálla
pította, hogy Szabady dr., amikor Budapesten 
tartózkodik fel szokta keresni Alex Olga tiszt-

— A magyar testvérek száműzetésbe paran
csolt millióinak felszabadítása, amiért Rákosi 
oly hősiesen harcolt, még teljesülésre vár, de 
én hiszem, hogy

kikcrülhetedcnül, mini nz isteni igazság
szolgáltatás, egyre jobban közeledik és 
olvan bizonyos, mint a holnapi napfel

kelte.
Ward Prico nngy éljenzéssel fogadod beszé

dét Sülé Antal tolmácsolta szószerinti magyar 
fordításban, majd utána

BERCZEL JENŐ
alpolgármester a főváros nevében nagyhatású 
beszéddel vette út a szobrot és beszéde befe
jeztével külön üdvözölte a lord küldöttjét, 
Ward Price-ol, köszönetét mondva, hogy 
hosszú é.s fáradságos utón eljött ide képvlselnj 
annak a személyét, akire ma a magyar benső 
ragaszkodással tekint és kéri, mondja el a 
lordnak, hogy a mai késő Őszi nap hidegében 
nagy tömegek sereglenek Rákosi Jenő szobrá
hoz. ünnepelni a magyar gondolat szárnyaló 
tollú vezérét.

Az alpolgármester nagy lelkesedéssel foga
dott beszéde után

KLEBELSBERG KUNÓ gróf
vallás- é.s közoktatásügyi miniszter, a Rákosi 
szoborbizottság elnöke nagyhatású beszédben is
mertette Rákosi Jenő munkásságát, majd azzal 
fejezte be beszédét, hogy amidőn a magyar mű
velődés nevében köszönetét mond a nemes lord
nak, hogy Kossuth és Kemény után a harmadik 
legnagyobb magyar publicistának. Rákosi Jenő
nek szobrot emelt ez.cn az emlékezetes napon 
fogadjuk meg valamennyien, hogy erőnkhöz 
képest, csöggedés nélkül küzdünk tovább azok 
nak a céloknak és eszményeknek szolgálatában, 
amelyek Rákosi Jenő életének tartalmát alkot
ták

A kultuszminiszter nagy tetszéssel fogadott be
széde utón 

viselőnőt és családját, akik régóta ismerik a 
szolgabitót. A rendőrség vasárnap a késő esti 
órákig megállapította, hogy Alexék a Széna-tér 
7. számú házban laknak. Kihallgatták Alex 
Olgát, aki

elmondotta, hogy Szabadyt már hónapok 
óta nem látta,

de azt hitte, hogy szombaton egy ismerős 
adonyi leány esküvőjén találkozni fognak, mert 
Szabady is hivatalos volt az esküvőre.

A főszolgabíró azonban nem volt olt az es*  
küvőn s Alexék is a legnagyobb megdöbbenés*  
sel értesültek eltűnéséről.

A rejtélyes körülmények között eltűnt Sza
bod!/ Andor után most már az egész ország va
lamennyi hatósága lázasan nyomoz.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt a köz
ponti főszolgabiróság részéről delegált főszol
gabíróval, nki az eltűnés ügyében a vizsgálatot 
vezeti. A főszolgabíró kijelentette, hogy

nem hiszi, hogy Szabady öngyilkos lett 
volna,

erre semmi oka nem volt és előtte is megma
gyarázhatatlan uj eltűnés.

MÁRKUS MIKSA.
az ujságlrótestületek nevében rövid, lendületes 
beszédben mondott köszönetét Nagybritannia 
nemes lordjának, hogv Rákosi Jenő szobrával 
megajándékozta 9 magyar nemzetet. Majd az
zal fejezto be beszédét:

— ünneplő közönség, Rákosi Jenő szobránál 
hirdetem Petőfivel a magyar újságírók nevében: 
Szégyen arra, aki lomhán vesztegel, dicsőség 
arra, aki dolgozik. Ezt értse meg és ehhez képest 
cselekedjék mindenki, ugy áldja, vagy verje a 
sors keze.

LENKEY GUSZTÁV.
n Pesti Hírlap felelős szerkesztője, az Újságírók 
Nyugdíjintézetének alelnöke lépett ezután a 
szószékre cs szárnyaló ünnepi beszédben mél
tatta Rákosi Jenőt és Rothermcre lordot, akik
nél szenlebb hevületlei senki sem szolgálta a 
revízió ügyét

— Hallja tőlünk minden nap Európa minden 
kormánya, hogy Rothermcre lord minden ma- 
gyár nevében szólt, amikor azt mondta: a ma
gyar is helyet kér a nip alatt. Amiként ők hir
dették és hirdetik, agy legyen!

Ar. ünnepségnek ez a része a Szózat elének- 
lésével hefejeződött, azután egymásután járul
lak a különböző testületek a szobor elé és le
telték a koszorúikat Rákosi Jenő cinlékére.

Ezután a felejthetetlen ünnepség végétért. Az 
ünnepség minden egyes mozzanatáról a rádió 
helyszíni közvetítéssel tudósította a rádió hall*  

gatóit.
Este nyolc órakot Ward Price meghívására 

a Dunapalotában vacsorára gyűltek össze a ma
gyar közélet és nz ujsAgiróiársadalom vezetői 
és ezen a vacsorán Ward Price nagyobb beszé
det mondott

Többek között hangsúlyozta, hogy a lord táv
iratot küldőit, amelyben mély megillctődésél 
fejezte k| a Rákosi szobor felavatási ünnepélyé
nek sikere felett é- szivéből sajnálja, aminthogy 
valamennyien sajnáljuk, hogy sok és felelősség-
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KARÁCSONYIG
INGYEN

COMPRESSOR
nyakkendösimltó,

nyakkendőhöz

NYAKKENDŐ

Károly-körút 
Kossuth Lajos-u.

teljes londoni teendője nem engedte meg sze
mélyes jelenlétét. Majd a következőkép fejezte 
he beszédét:

— Mikor Kossuth Lajos Amerikában járt, 
emlékérmet verlek tiszteletére. Rolhermere lord 
meggyőződése teljesen azonos ennek az em
lékéremnek a felírásával: Kijelentem az Örök 
Igazság nevében és mindannak nevében, ami 
szent és drága ember előtt, mióta az emberiség 
történelme fel van jegyezve,

nem volt Igazságosabb ügy, mint Magyar
ország ügye.

Lord Rothermere nevében arra kérem önöket, 
álljanak fel és ürítsék poharukat a magyar nem
zetre, amelynek érdekei mélyen az ö szivében 
gyökereznek.

Éljen Magyarországi Igazságos ügye jusson 
diadalra, jóléte álljon helyre minél hamarább!

Ward Price hétfőn délután az Otthon körben

A Demokrata Párt
gyűlései

A Nemzeti Demokrata Párt vasárnap délelőtt 
több helyen tartott választói gyűlést. A Teréz
városi Őrien t Mozgóban Ho ff maim Mihály nyi
totta meg a gyűlést. Utána

Bródy Ernő 
szólult fel, aki többek között azt hangoztatta, 
hogy a mai kormányzati rendszer nemcsak itt, 
de minden téren különbséget tesz első ét md-

sodosztályu polgárok között. Majd felhívta a 
polgárságot, hogy minden zaklatás, minden 
polgári jog megbontása és minden sértett ön
érzete mellett, a kormányzati rendszernek és 
a hatalomnak minden csábítása és minden go 
noszsága ellenére tartson ki

Utána
Vázionyl János

szólalt fel, aki nagy tetszéssel fogadott beszé
dében kifejtette, hogyha bekerül a törvényha- 
lóságba, annak legfiatalabb Ingja lesz és meg
van u reménye arra, hogy meg fogja érni Nagy- 
Magyarország visszaállítását, meg fogja érni 
Budapest autonómiájának visszaállítását és ta
lán élni fog még akkor, nmikor Budapest pol
gárainak arca mosolyra nyilik s talán még vé
letlenül sem emlékeznek azokra, akik ma a 
budapesti városházán uralkodnak.

Rosenók Miksa, Tar Béla és dr. Zlmmerrnann 
Gézáné beszéde után a gyűlés végétért.

A Ferencvárosban a külső Soroksári-ut egyik 
vendéglőjében Lendvay Andor nyitotta meg n 
gyűlést, utána házár Miklós, majd Rusznyák 
Vilmos és Kiss Károly szólaltak fel.

A Lágymányos-kelenföldi demokrata párt a 
Horthy Mlklós-ut egyik kávéházában tartott 
gyűlésén Kramcr Adolf megnyitója után

Pakol*  Jóatcf
beszélt, aki a városházán tiz esztendő óla folyó 
gazdálkodást tette kritika tárgyúvá és azzal fe
jezte be beszédét, hogy ez az uralom az Ipari 
és a kereskedelmet a végromlásba vezette és 
ma ott tartunk, hogy ez a két legfontosabb 
államföntarló réteg a porban hever.

Rácz Vilmos dr., Misurat Jenő, Kiár Zoltán 
dr. beszéltek, majd

Gál Jenő
hangoztatta, hogy ez a választás hatalmas erő
próba, mert nemcsak arról van szó, hogy egy- 
egy pártnak hány tagja jut a törvényhatóság 
ba, hanem arról, hogy az a szellem legyen-e az 
ur a városházán továbbra is, amely ezt a vá 
rost évtizedek alatt tönkretette.

A külső Váci-ulon levő Nép-mozgóban Pfele, 
ger Gyula nyitotta meg a gyűlést, majd

Fábián Béla
mondott hatásos beszédet a kormány adópoli
tikájáról s azzal fejezte be beszédét, hogy legyen 
minden egyes polgár most is katona s legyenek 
valamennyien egyek a mai rendszer megsem
misítésében.

Földvári Béla beszéde után a nagygyűlés vé
geiért.
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Jergovics Szevér! vasárnap 
sem hallgathatta ki 

a rendőrség, olyan sulyos 
az öngyilkos vikárius állapota

Szombaton délelőtt Rákosszentmihályon, 
Rákos-ut 59. szám alatt lévő lakásán

eszméletlen állapotban találták Jorgovics 
Szevér püspöki vikáriust, 

az ó-katolikus egyház magyarországi képvi
selőjét. Azonnal értesítették a mentőket, akik 
kivonultak a helyszínre és megállapították, 
hogy Jorgovics Szevér nagymennyiségű is
meretlen méreggel megmérgezte magát. Be
szállították a Rókus-kórházba, ahol sürgős 
gyomormosást alkalmaztak és megállapítot
ták, hogy a mérgezés nagymennyiségű vera- 
monnal történt.

A feltűnést keltő esetet bejelentették a fő
kapitányságon is, ahonnan

vasárnap délelőtt rendőrtisztviselőt akar
tak kiküldeni a Rókus-kórházba, hogy a 

a püspöki vikáriust kihallgassák
mérgezési esetre vonatkozóan, annak meg-

a tekinthető ügyekről olyan kétségbeesett vagy 
elkeseredett hangon, hogy abból élet unt Ság
ra, lelki meghasonlására lehetett volna kö-

női suaici Baiiy crípe de jiiine P 26*8o  uu 
hői svaiéi bsiiv racipö.... p 25-80 
Ferii tiarna teicio-i varrón... p zreo 
Ferii lekeie teicipo saiiy... p 2G 80

Bally L'chtmann, F. L. Fooper világhírű 
marhán gyári áron alul r 22.eo-toi

vetkeztetni.

A püspöki vikáriust a jelek szerint egy
két napon belül ki tudja majd hallgatni a 
rendőrség Rókus-kórházi betegágyánál és 
akkor világosság derül abbnn a kérdésben, 
hogy öngyilkossági szándék vagy szerencsét
len véletlen idézte-e elő a sulyos mérgezést.

Hivatali sikkasztásért elitélték 
Sólyom Gyula dr. tapolcai ügyvédet

a 
állapítása céljából, hogy véletlen baleset, 
vagy pedig öngyilkosság történt-e. A Rókus- 
kórházból azonban azt az értesítést adták a 
főkapitányságnak, hogy Jorgovics Szevér ál
lapota még

olyan sulyos, hogy egyelőre még nem 
lehet kihallgatni.

Az orvosi jelentés szerint egyébként a 
pöki vikárius állapota sulyos bár, de 
életveszélyes.

Jorgovics Szevér környezete és hívei meg
döbbenéssel állanak a mérgezési esettel 
szemben. Legbizalmasabb emberei sem tud
nak felvilágosítást adni arravonatkozóan, 
hogy miért akart volna megválni az élettől 
Jorgovics Szevér. Az elmúlt napokban ugyan 
többször panaszkodott, hogy' az ellene meg
indult rendőri eljárás elkeseritette és sulyos 
izgalmakba sodorta, azonban sosem beszélt 
ezekről az ügyekről a régi időkből származó 
és inkább csak elszámolási differenciáknak

püs- 
ncni

.MEPALEUrt
A CCuLUlÖZA SZCNVEG

KENDEPBETÉTTEL
Szabadalmazott be- 

szakithatattan szegéllyel
Díszíti a lakást, munkát és 

szappant takarít meg.

Szőnyeg
1 méter

SO flllír

Kapható :
Áruházakban,

s^üvef keleteknél
és minden Jobb 

szakmabeli üzletben

A CORVIN ÁRUHÁZ -BÁN IS

Chepaleua

Nagykanizsa, nov. 30.
Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Tapolcán és környékén nagy fel
tűnést keltő bűnügyben tartott tárgyalást 
szombaton a zalaegerszegi törvényszék 
Zrínyi Miklós-tanácsa.

Sólyom Gyula dr. tapolcai ügyvéd ellen 
nemrégiben

hivatali sikkasztás
miatt eljárás indult. Sólyom Gyula dr., aki 
Hajós Jenő csődbekerült kereskedőnek a *

(A
csődtömeggondnoka volt, a vád szerint, nem 
számolt el a kezéhez befolyt pénzekkel,

A zalaegerszegi törvényszék I'rfnyManáCM 
szombaton kiszállt Tapolcára és ott tartotta 
meg a fötárgyalást. A bíróság

háromhónapi Jogházra,
kétszáz pengő pénzbüntetésre és egyévi hi
vatalvesztésre ítélte az ügyvédet.

A vádlott és az ügyész is fellebbeztek.

Egy komoly olcsósággá hullám
1929 augusztusában történt, hogy az egyik 

nagy budapesti cipőáruház, a Del-Ka, áttért a 
békebeli egységár-csoportokra és ezzel általá
nos 10%-os árleszállítást hozott. Ez már akkor 
is — ugy a szakkörökben, mint a közönség kö
rében — nagy feltűnést kellett és ezért most 
nagy izgalmat és meglepetést keltett az a hir, 
hogy a Del-Ka ujabb odcsósági hullámot indít

Vakmerő tolvajlás 
a templomban

Tegnap estefelé a józsefvárosi plébánia Mária 
Terézia templomában ájtatoskodolt Reiler Er
zsébet tanítónő, aki

maga mellé tette a padra 200 pengőt tartal
mazó retiküljét.

Imádkozás közben megdöbbenve vette észre, 
hogy valaki megragadja táskáját és kisiet vele 
a templomból. A tanítónő az első pillanatban 
valósággal megdermedt az ijedtségtől, szólni sem 
tudott, de azután

segítségért kiáltott és utánafutott a tolvaj
nak, aki egy fejkendős asszony volt.

Izgalmas hajsza indult meg és a menekülő 
asszonyt a közelben levő ör-utcában sikerült is 
elfogni. A tolvajnő az ör-utea 9. számú ház ka
pujába rohant be üldözői elő] és a lépcsőházban 
akart elbújni, azonban megtalálták és előállítot
ták a főkapitányságra, ahol kiderült, hogy

a tolvaj nő Bartók 
akt a Kender-utca

Azzal védekezett, hogy hosszabb idő óta kereset 
nélkül van és emiatt szánta el magát a lopás 
elkövetésére. Beismerő vallomása után letartóz
tatták.

meg. A népszerű cipőáruház ugyanis mától 
kezdve 12.50-es egységáron jó minőségű férfi és 
női cipőket árusit. Ennek az akciónak at ad 
jelentőséget, hogy a Del-Ka — mint eddig Is — 
minden pár cipőt felelősséggel ad el és garan
tálja a jó minőséget. Mától kezdve tehát még 
azok is jó cipőhöz juthatnak, akik eddig a mos*  
toha viszonyok miatt nem tudlak vásárolni.

Nekiszaladt a taxi 
egy oszlopnak

A Budafoki-uti vasúti viaduktnál vasárnap 
délben sulyos autószerencsétlenség történt. A 
Bp. 16—047. rendszámú taxi, amely öt utast 
vitt Budapest felé, közvetlenül a vasúti híd 
közelében nekiszaladt egy tclefonoszlopnak. 
Az automobil felborult s mind az öt utasa 
kizuhant az úttestre. Kiss Gyula 33 éves mű
szerész, aki a Király-utca 30. számú házban 
lakik, agyrázkódást és orrcsonttörést szen
vedett, az Ó-utca 46. számban lakó Bűchler

modeiiruiiák
és ÜODenyeK olcsó árban kaphatók.
Csillag Ksrla nól divatszalon. IV, Váci-u. 11)

Ferenc 26 éves tisztviselő sulyos agyrázkó
dást. Jajkovlcs Lajos újpesti műszerész agy
rázkódást és bordatörést szenvedett. A má
sik két utas sérülése könnyebb természetű. 
A sofőrnek csodálatos módon semmi bajé 
nem történt. A szerencsétlenség három su
lyos sebesültjét a mentők a Rókus-kórházba 
szállították.

Megjelent u 1931-es kiadású

legolcsóbb lexikon 3
GÉNIUS KIS LEXIKONA

SOS oldalon 40,000 cikkbon 800 kép ól 84 műmelIMM 
segítségével telel az (lat át Itkola minden kérdésére.

Ára CnoórUékVakölve' 6 P&fígÖ

Kapható minden 
könyv

ke reá kedésben !

Található benne mindaz ami a rendes lexikonokban meg 
van, továbbá Tétjét Magyar Hetysógnóvtár, kortának 
legtol/esebb magyar életralii Cyajtemónyo, Teljét Idegen 
Szavak ét Közmondások Tára, Sportlexikon, stb., stb.
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Dr. Kertész Sándor
volt magyarországi ntpMztts 
szeruezte az orosz mérnöhiik cliontopratsalmat

A Párizsban élő orosz emigránsok heten
ként megjelenő hivatalos lapja igen érdekes 
adatokat közöl azzal a nagyszabású ellen
forradalmi akcióval kapcsolatban, amelynek 
vádlottai tudvalévőén most állanak a mosz
kvai forradalmi törvényszék előtt. .Moszkvá
ban ugyanis, mint isme’retes,

nagyszabású mérnlik-üsszeesküvést lep
leztek. le és az akció résztvevői a mosz
kvai egyetem világhírű tanárának: Rám
áin professzornak vezetésével arra ké
szültek, hogy szabotálásukkal megdöníik 

a szovjetköztársaság uralmát.
A külföldön élő emigránsok lapja most 

teljes névsorát közli annak a 165 mérnöknek. 
akik a forradalmi törvényszék bírái előtt áll
tak. A névsorban egy magyar név is szere
pel, még pedig

dr. Kertész Sándor volt budapesti mér
nök neve, aki a proletárdiktatúra bu
kása után menekült ki Oroszországba.

A tudósítás szerint Kertész dr.-nak igen je
lentékeny szerepe volt az ellenforradalmi 
akció megszervezésében és rá az a szerep 
várt, hogy szabotálásával a pétervári telefon
központ és elektromos hálózat munkáját bé
nítsa meg.

Dr. Kertész Sándor jelentékeny szerepet 
játszott a magyarországi kommunista ura
lom alatt, éppen ezért igen sok embert lep

Bogdánffy Jenő bankár 
bűnvádi feljelentést tett a Teleki 
és Lutzenbacher bankház ellen

Egy részvényeladási tranzakcióból támadt 
a biinügy, amelyben e héten kezdi meg 

a kihallgatásokat az Ügyészség
Érdekes bűnügyben indult nyomozás a ki

rályi ügyészségen. Az ügy szereplői adnak fő
kép érdekességet a bűnügynek, amely egy üz
leti tranzakcióból támadt és közgazdasági kö
rökben nagy feltűnést kellett.

Az ügy előzményei körülbelül két esztendőre 
nyúlnak vissza. Ekkor történt, hogy a Teleki 
és Lutzenbacher banliáz üzleti összeköttetésbe 
került Bogdánffy Jenő bankárral. A bankház 
tulajdonosai:

gróf Teleki József és Lutzenbacher Rtionl 
eladták Rogdánffynnk egy benzin- és olaj
kereskedelmi részvénytúrsas/g részvényeit.

A réS’vényvásárlási tranzakció során folytatott 
tanácskozásokon szó esett a részvénytársaság 
követeléseiről és tartozásairól. Végül is létre
jött a megállapodás: Bogdánffy átvette a rész
vényeket. A részvényvásárlási tranzakció után 
Bogdánffy bűnvádi feljelentést tett.

A budapesti királyi büntetőtörvényszékhez 
intézte feljelentését Bogdánffy 

és ebben előadta, hogy ő a szóbanforgó vállalat 
részvényeit

azzal a kikötéssel vásárolta meg, hogy a 
vállalatnak semmiféle tartozása nincsen.

Nem sokkal azonban azután, hogy a részvény
társaság az ő tulajdonúba ment át

egymásután indullak meg a perek a rész
vénytársaság ellen — ki nem fizetett adós

ságokért.
Biztosítótársaságok perelték a vállalatot és több 
per indult ellene különböző autóvásárlási ügy 
letekből kifolyólag is. Ezek a perek most is 
folyamaiban vannak, miután

Bogdánffy nem volt hajlandó fizetni az

Vasárnap is lázas iramban 
folytatták a pártok a szelvény*  

gyűjtés munkáját
A pártok slarlhozállásához szükséges szelvé

nyek összegyűjtése lankadatlan erővel folyik 
tovább a fővárosban. A pesti pogárok ajtaján 
bizony ma is igen gyakran szólalt meg a csengő 
és a szelvénygyüjtők jelentkeztek — igen sok 
helyen azonban még mindig azt a választ kap-

Qlinden lyormek ajánttekoi kap 

meg Budapesten a hir, hogy mint egy ellen
forradalmi akció vezére, bíróság elé került. 
Kertész az egyik újpesti villamossági gyár 
főtisztviselője volt n háború alatt, hamaro
san azonban szélsőséges politikai mozgal
makba került és’igy történt azután, hogy 

a magyarországi tanácsköztársaság ural
ma idején helyettes népbiztos] ranggal a 
legfontosabb ipari üzemi ügyek vezetője 

volt.
Mikor a magyar szovjet megbukott, társaival 
együtt ő is Oroszországba menekült. A Ma
gyarországra kiszivárgott hírek szerint, an
nakidején

a déloroszországi villamossági müvek 
szocializálásával bízták meg.

l’gy látszik azonban hamarosan kenyértörés
re került a sor közte és az orosz rezsim 
vezetői között, ugy, hogy a helyettes népbiz
tos, lehet, hogy cxpiálni akarva magyaror
szági szereplését, ellenforradalmi akció köz
pontjába került.

Budapesten igen sokan vannak, akik jól 
ismerik a szélsőséges politikai elemek közé 
sodródott, különben igen jó családból szár
mazó Kertész dr.-t. Ezek minden bizonnyal 
igen nagy érdeklődéssel várják, hogy a 
moszkvai forradalmi törvényszék milyen 
büntetést fog kiszabni a mérnök ellenforra
dalmárok fejére.

adósságmentesen vásárolt részvénytársa
ság tartozásaiért.

Ezek után fordult feljelentéssel Bogdánffy a 
Teleki és Lutzenbacher bankár ellen és

csalás elmén kérte az eljárás lefolytatását.
A törvényszékről áttették az iratokat az 

ügyészségre. Valószínűleg c héten kezdődnek 
meg a kihallgatások az ügyben, amely a felje
lentett Teleki bankház álláspontja szerint nem 
á biint<főhatóságokra Tartozik, hanem csupán 
üzleti differenciákról van szó.

Tőzsdei és közgazdasági körökben jói isme
rik a büntető útra terelődött üzleti tranzakció 
valamennyi szereplőjét. Teleki József gróf még 
a tőzsdei konjunktúra elején alapította bank
házát. Lutzenbacher Raoullal. A cég az inflációs 
időkben nagy virágzásnak indult és jól meg
alapozott, komoly vállalatnak tartják ma is. 
Néhány esztendővel ezelőtt

a Budapesten felállítandó nemzetközi já
tékkaszinóval kapcsolatban soknt szerepelt 

a Teleki és Lutzenbacher bankház, 
amely egy külföldi érdekeltség bevonásával 
próbálkozott a játékkaszinó megalapításával. 
A minisztertanácsot is megjárta ekkor a játék
kaszinó felállításának ügye, végül is azonban a 
kormány nem járult hozzá a játékkaszinó fel- 
állításához, a koncesszió megadását megtagadta I 
és igy meghiúsult ez a nagyszabású vállalkozás.

Ár. ügy másik szcrplője: Bogdánffy Jenő 
ugyancsak ismert magánbankház élén áll. Bog 
dánffy bankár bátyja Bogdánffy Géza építész 
nek, aki ellen, mint ismeretes, a Vay-féle épít
kezési panama bűnügyben vádiratot adott az 
ügyészség.

fák. hogy a választói igazolvány még nem ér 
kezelt meg. Annak ellenére, hogy a posta a mai 
napon még az eddig megszokottnál nagyobb 
mennyiséget kézbesített ki, inég mindig

igen sokan vannak, akik nem jutottak szel
vényeikhez

és igy nem gyakorolhatják ajánlási jogaikat. A 
különböző pártok irodáiban állandó a perina- 
nencia. a pártvezérek személyesen irányítják a 
nagy munkát, hiszen ez az első ctapja a válasz
tásnak. Már most eldől úgyszólván a pártok 
sorsa, hiszen a szelvények meg nem szerzése 
egyet jelent azzal, hogy az illető kerületben a 
párt egyáltalán nem indulhat.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap végig
járta az összes pártok főhadiszállásait. Leg
nagyobb sürgés-forgós a Nemzeti Szabadelvű 
Párt központjában és kerületi helyiségeiben 
von. ahol az emberek egymásunk adják a ki
lincsel, hogy sznvnzószelvényciket az illetéke
sek kezébe juttassák. A párt központjába érke
zett jelentések

az összes kerületekből n szelvények erős 
gyarapodását jelentik.

Töri én :k ez annak ellenére, hogy minden kél 
séget kizáróan pártszempontok figyelemben/le 
lével történik a szelvények szétosztása. Az cd 
digi szelvények alapján a Nemzeti Szabadelvű 
Párt feltétlenül biztosra veszi, hogy az összes 
kerületekben megszerzi az ajánláshoz szükséges 
szelvényeket

A vasárnapi nap folyamán több olyan jelenté*  
érkezett ■ pártba, hogy

1 Sgésxséges haj 
titka

ELIDA SHAMP00
darabja 30fillér.

más pártok emberei, Rassay nevével vissza
élve, próbálnak szelvényhez jutni. 

Óbudán Andréka főkapitányhelyettes érdekében 
folyik a hatósági presszió.

A Nemzeti Demokrata Pártban is élénk az 
élet, itt is bizakodó a hangulat és a szelvények 
nagy tömegét ígérik. — A szociáldemokrata 
pártban dr. Kiss Jenő törvényhatósági bízott- 
sági tag vezeti a választási munkálatokat. Itt is 
a kézbesítés lanyhaságát és a szelvények cso
portosításával vak) amerikázásl panaszolják.

A Községi Polgári Párt irodájában viszont azt 
jelentették ki munkaársunknak, hogy a leg
nagyobb ba j az, hogy

Agyonlőtte magát 
egy szombathelyi tisztviselő

Az előkelő családból származó fiatalember 
öngyilkosságának okát homály födi
Szombathely, november 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Az elmúlt éjszaka rejtélyes öngyilkosság 
történi Szombathelyen az Erzsébet királyné-u. 
1. számú házban.

Egyik előkelő szombathelyi család fiatal 
tagja, Gránitz Ernő, a Vasmegyei Elektromos 
Müvek tisztviselője

rejtélyes okokból agyonlőtte magút.
A fiatalember délben nem jött haza hivatalá
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a Wolff-párt emberei Igen agresszíven visel
kednek a választóközönsegget szemben. 

Mindenhová erőszakkal hatolnak be és csala
finta módon igyekeznek elszedni a szavazó
szelvényeket.

Erre vonatkozólag a Kozma-párt hivatalos 
közleményt adott ki, melyben közli, hogy tu
domására jutott, hogv a WolíT-párt egyes 
szelvénygyüjtői elszedik a Kozma-pártiak szel
vényeit és kérik, hogy az ilyeneket adják át a 
legközelebbi rendőrnek.

A Wolff-párt és a Fricdrich-pórt táborában is 
nagy erővel folyik a munka. Általában az * 
helyzet, hogy vasárnap még minden párt igen 
erősen bízik a saját győzelmében.

ból. Csak este tért haza és vacsora után szobá
jába visszavonult. Nem sokkal ezután Steyr- 
pisztollyal agyonlőtte magát.

A golyó szétroncsolta az agyát
és a falban akadt meg. Gránitz Ernő azonnal 
meghalt.

A tragikus sorsú fiatalembert Szombathe
lyen mindenki ismerte és szerelte. Halálának 
okút senki sem tudja.

Olcsm leli minőén!
Még ilyen árleszállításunk 
karácsony előtt nem volt!

>>25% -kai leírtuk a téli „Benger“ 
| Jiigertrikók, baby berliner-garnitúrákat

20 és 25%-kaí leírtuk 
női télikul á ok, pulloverek, zseniperek, 
kötött kosztümök és kötött aljak árait!

December 
már az uj

Néhány sldgarcSkkünL 
uj éra!

1-én kirakatainkban 
olcsó árak láthatók

ui\. Rmczi-us 31 sz.
Ul., Király-utca 52. sz.
iu.,uamhaz-K0ruii6.s7a
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Gróf Bethlen István 
miniszterelnök gyujtog'atőja 
háromévi fegyházat kapott

Kévé
női

A gyujlogaió megnyugodott az Ítéletben — Azzal védekezett, 
hogy nem volt lakása és így akart börtönbe kerülni, ahol 

télire „lakást* 1 és élelmet kap

*-*.

Kaposvár, november 30.
Annak idején nagy feltűnést kellett az a gyuj- 

togotás, melyet gróf Bethlen István inkái bérle
tén követlek el és amelynek áldozatul esett egy 
hatalmas gabonaraktár, rengeteg kicsépclellen 
gabonával.

A tűz oltásánál maga a miniszterelnök fia is 
tevékenyen résztvett és

hajnalig birkóztak a veszedelmes elemmel, 
mig meg tudták akadályozni, hogy a tűz to
vább terjedjen.

Az inkei csendőrség a megindított nyomozás 
aorán kiderítette, hogy a gyújtogatást Zámbó 
Lajos 20 éves csavargó követte el, akit nem 
messze a tűz színhelyétől fogtak el, amint 

a felcsapó lángokbun gyönyörködött.
Zámbó már a vizsgálóbíró előtt is gyanúsan 

viselkedett és azt n látszatot keltette, mintha 
nem volna épelméjű.

Emiatt a kaposvári törvényszék a már egy-

ízben megtartott törvényszéki tárgyaláson 
amellett döntött, hogy a gyujtogalót elmeszak
értőkkel figyelteti meg.

Az ujnbb főtárgyalást tegnapra tűzték ki. 
Ezen az elmeszakértők jelentését <Jr. Enders 
Frigyes főorvos terjesztette elő és ebben nz 
orvosok kifejtik, hogy a megfigyelés alapján a 
miniszterelnök gyujtogatója kis mértékben kor
látolt, azonban cselekedetéért beszámítható.

A gyújtogató csavargó egyébként bevallotta 
teltét. Azzal védekezett, hogy sokat éhezett, 
nyomorgóit és azt szerelte volna, ha féltre bőr 
tönbe kerül, ahol „lakást" és élelmet kap.

Ez a kívánsága teljesült is, mert a törvény
szék bünletötnnácsa dr. Polgár ügyész vád
beszéde lilán Zámbó Lajost gyújtogatás bün
tette miatt

háromévi fegyházra ítélte.
A csavargó megnyugodott az ilélelben. Kiren
delt védője azonban fellebbezett.

asszony nem bírta el a fájdalmakat és szív- 
szélhüdést kapott.

Horiáth Ernő dr. védekezését alátámasztja 
egy uj tanúnak a jelentkezése, akinek a vallo
mása esetleg

szenzációs fordulatot jelenthet az orvos 
mellett.

Jelentkezett ugyanis a rendőrségen nz a 
hölgy, aki, mint ílolzer Baby is elmondotta. 
Cholnoky Edit előtt ment be a rendelőbe. Még 
mielőtt az orvos hazajött volna, ez a hölgy l>e- 
szélgelett Cholnoky Edittel. Cholnoky Edit azt 
kérdezte tőle, hogy ismeri-e Horváth Ernőt. O

azt felelte, hogy Igen. ”
Cholnoky Edit erre szomorúan mondott, 
hogy ő nem Ismerte, és bár Idejött 

először.
Ez a vallomás alátámasztja Horváthnak m 
állítását, hogy ő Cholnoky Editet nem iíroJ>’ 
és a végzetes napon járt nála először, tehát 4 
nem is operálhatta meg.

A vizsgálóbíró részletes kihallgatás utia 
fenntartotta a letartóztatást, amely ellen 
dór László dr., volt főkapitány, Horváth r/ 
döje, felfolyamodást jelentett be a vádtanfe.*  
hoz.

A RüMczt-utt tragédia eovetien 
tanuía etmandja M. CMwky Edit 

halaidnak ismeretlen részleteit
llomilt Emis orvos öngyilkos akart isnm 

hzanzacios manfövailomás az orvos mellett
Elegáns, fiatal szőke leány, flolzer Bnby a 

neve. Foglalkozására nézve asszisztensnő dr. 
Horváth Ernő orvos Rákóczf-uti rendelőjében. 
Abban a rendelőben, ahol M. Cholnoky Edit 28 
éves pesti fiatalasszony tragikus és titokzatos 
módon meghalt. Cholnoky Edit ajkai örökre 
lezárullak. Halálának titkát a hatóság kutatja. 
Holzer Bnby, akinek az a nevezetessége, hogy 

egyetlen tanúja a tragikus esetnek, 
most beszél az újságírónak.

— A kritikus napon reggel 8 órakor egy nó 
csengetett. A szobalány engedte be. Sápadt volt 
az arca, összetörtnek látszott. Ez volt Chol- 
nolty Edit. Horváth Eri.j dr. még aludt. A lá
togató azt mondotta, hogy okvetlen be akar 
jutni az orvoshoz. A szobaleány felköllötte. Ez 
alatt beszélgettem a látogatóval. Art mondotta, 
nem ismeri a doktor urat. Közben az orvos 
felöltözött, behívta öt a rendelőjébe. Mikor el
távozott, azt mondotta, hogy vérzés elleni 
gyógyszert irt a nőnek.

— Este hét órakor — folytatja Holzer Baby
— újra megjelent a fiatalasszony. Sokkal rósz- 
szabiiul nézett ki, mint reggel. Nagy elgyö- 
törlség látszott rajta.

Alig tudta vonszolni magát.
— Ar orvos nem volt otthon, borotválkozni 

ment a szomszéd borbélyhoz. Mikor ezt meg
tudta. könyörögni kezdett, hogy hívják fel a 
borbélytól. A szobaleány el is ment az orvosért. 
Amíg a szobaleány nz orvosért járt, jött egy 
fiatal hölgy, az orvos egyik páciense. Mikor az
után Horváth Ernő dr. hazaérkezett, az újon
nan jött beteg megkérte Cholnoky Editet, en
gedje, hogy először ő menjen a rendelőbe, 
mert neki csak pár perces kezelésre van szük
sége. Cholnoky Edit bele is egyezett ebbe.

Mikor ez a paciens eltávozott, Cholnoky 
Edit ment be a rendelőbe. Egyszerre csak 

sikoltozást hallottam, 
szörnyű jajkiáltások hallatszottak ki a rende
lőből. Utána pár pillanatnyi szünet, azután még 
nagyobb jajgatás.

Most drámaian izgalmassá válik az elbeszé
lés:

— Egyszerre csak kicsapódott a rendelő aj- 
faja és az orvos ólomszlnü arccal kilámoly- 
golt. A telefonhoz lépett és csak ennyit tudott 
mondani:

— A mentőket!
— A rendelőben halotti csend volt. Az orvos 

pár pillanat alatt
elmondotta nekem, hogy a pacienst élet

veszély fenyegette,
szükségesnek tartotta a beavatkozást, amelyre 
meg is telte nz előkészületeket. Ezalatt jelent
keztek a mentők és az orvos kérte őket, hogy 
aaonnal jöjjenek.

— Horváth Ernő dr. ekkor visszasietelt a 
rendelőbe. Kétségbeesett percek következtek 
most. Az orvos egyik kofTcin-lnjckciót a másik 
ulán adta. Valóságos

birkózás volt c» kérem a hálállak
— Bent csönd volt, fojtott, kétségbeejtő 

csönd, egyszerre csak hallottam, hogy lent az 
utcán már szól n mentőautó szirénája. Ebben 
a pillanatban az orvos megint kitámolygott a

szobából és csak ennyit mondott:
— Kiszenvedett.
— Pár pillanat múlva már olt volt a mentő

orvos. ö is csak a halált konstatálhatta és már 
menni is akart. Ekkor

szlvettépő jelenet következett.
— Horváth Ernő dr. összetett kézzel könyör- 

gött a mentőorvosnak, hogy vigye el a holt
testet.

— A szabályzat értelmében a ménfőinél 
nem szabad halottat vinni, — hangzott a vá
lasz.

— Kollega ur.
ön tudja, mit jelent az, ha az én orvosi 

rendelőmben meghalt valaki.
— Vége a karrieremnek. Vigye el a halottal, 

mert agyonlövöm magami
— A mcntöorvos egy ideig gondolkozott, az

után jöttek az ápolók és elvitték a halottat.
— Két óra múlva már detektívek csöngettek 

be hozzánk és elvitték az orvost. Éjjel három 
óráig tartott a kihallgatása. Összetörve, ma
gába roskadva tért haza.

■— Végzetes véletlen történt — mondotta ek
kor. — Sohasem ismertem ezt a szerencsétlen 
asszonyt. Bevallotta nekem, hogy

a reggeli receptet meg se csináltatta.
— A nngy vérzés ellenére egész nap járkált. 

Nekem az a véleményem, hogy szegény maga 
okozta a bajt azzal, hogy saját magán akart 
műtétet végrehajtani. Én már csak segíteni 
akartam rajta.

Ezután egy olyan eset elmesélésére kerüli a 
sor, amelyet eddig még szinten nem ismeri meg 
a nyilvánosság.

— Megindult a vizsgálat, — mondja — szer- 
rendőrségre.

elkísértem.
a

dán ismét beidézték az orvosi a 
Nagyon izgatott, ideges volt, én is 
A főkapitányság folyosóján várakoztunk 
rendőrlisztviselő szobija előli.

Mutatja a retiküljél:
— Kézzé.
A relikülben
a rozs, púderpamacs és a parfömillalos 
könnyű, csipkés zsebkendő mellett egy pra- 

vaz fecskendő látszik,
leli moflummal.

— A folyosón csavartam ki kezéből, öngyil
kos akart lenni, a rendőrtiszt szobija előtt.

Holzer Baby így meséli cl a tragédia törté
netéi. amelynek a hátterét a hatóságok még 
kutatják.

Horváth Ernőt a rendőrségről az ügyészségre 
klsérlék és tegnan részletesen kihallgatta Földy 
Antal dr. vizsgálóbíró. Az orvos állhatatosan 
megmaradt amellett, hogy

nem ő hajtott végre tiltott műtétet.
Mikor Cholnoky Edit hozzá jött, a műtétet már 
valaki elvégezte és ő csak azért aknrt segít
séget nyújtani, mert az asszony a vérzés miatt 
életveszélyben forgott. Ezzel szemben az orvos
szakértők szerint

nem elvérzéa nkoata Cholnoky Edit halálát, 
hanem szívsokk.

! Ebből arra következtetnek, hogy Horváth Ernő 
•részéről műtéti beavatkozás történt, a fiatal-

i

Egy teherautó elgázolta Nagy 
László kecskeméti ügyvéd 

kocsiját
kocsi alól csak nagy üggyel-bajjal tudtál' 
előszedni a kocsist, aki

súlyosan megsebesült.
Mindkét ló

a
Nagy László 
katasztrófán, . _ .....
szenvedett. A szerencsétlenség sebesültjét egy 
Budapestről jövő autó utasai vették fel él 
szállították a kecskeméti kórházba, ahol azon
nal ápolás alá vették. A rendőrség megálla
pította, hogy a katasztrófát a teherautó, - 
amely a szegedi Orion-bőrgyár tulajdona, -«

kétlovas
Kecskemét, nov. 30.

Szombaton este könnyen végzetessé vál
ható szerencsétlenség történt Kecskeméten. 
Nagy László dr. ismert kecskeméti ügyvéd 
kétlovas kocsiján este 8 óra után hazahajta- 
tolt máriahegyi villájába. A kocsit fiatal lo
vásza hajtotta, nz ügyvéd pedig a hátsó ülé
sen foglalt helyet. A zsidótemető közelében 
hirtelen előbukkant a sötét utón egy rosszul 
világított nagy teherautó és a vezető, aki 
ugylátszik, nem vette észre a szembejövő 
kocsit.

teljes sebességgel belehajtott autójával
a kocsiba. ■

helyszínen kimúlt.
ügyvéd szerencsésen esett át i 
inért csak kisebb horzsol fisokul

| amely a szegedi Orion-bőrgyár tulajdona, -< 
A szerencsétlenség közelében senki sem | gronctaf/an sofőrje okozta és ezért megiwlb 

tartózkodott. A borzalmasan szétroncso\V l< Ha clltnt az eljárást.

Kitűzték a műegyetemi diplomahamísitási 
bűnügy iőiárgyalását

Nagy feltűnést keltett mintegy másfél év
vel ezelőtt Csomzadlák József műegyetemi 
diplomahamlsltási ügye. Csomzadláknak si
került az egyik műegyetemi altisztet rávennie 
arra, hogy mérnöki oklevélblanketlákat sze
rezzen, amelyeket

tömeges hamisításokra használt fel.
Csomzadlák mindenekelőtt a maga számára 
hamisított ilyen oklevelet és ennek segítsé
gével különböző pályázatokon vett részt, sőt 
munkálatok kivitelével is megbizták.

A diplomabamisitás véletlen folytán pat
tant ki. Csomzadlák egyik pályázata alkal
mával a pályázatot kiíró hatóság a mérnöki 
kamarához fordult annak megállapítására, 
hogy Csomzadlák tagja-e a kamarának. 
Csomzadlák a Csengery León Gyula álnevet 
használta és ez a név szerepelt a diplomán 
is. A mérnöki kamarában természetesen nem 
ismertek ilyen nevű tagot és erről értesítet
ték az érdeklődő hatóságot. Ez azután n

műegyetemhez fordult, ahol nyomban me<« 
állapították, hogy

a diploma hamis.
A királyi ügyészség nagyarányú nyomo

zást indított és csakhamar kiderült, hogv 
Csomzadláknak

öl bűntársa van.
Valamennyien letartóztatásba kerültek, de 
rövidesen óvadék ellenében szabadlábra he
lyezték őket. Az ügyészség terjedelmes vád
iratot készített és ennek alapján a törvény
szék elnöke a Buzdl/i-tanácsot bízta meg « 
tárgyalás lefolytatásával. Buzáth dr. tanács
elnök az iratokat már áttanulmányozta és 
február 2i-ére tűzte ki az érdekes bűnügy 
főtárgyalását, amely előreláthatóan három 
napig fog tartani. A tárgyalásra 62 tanút 
idéznek be. A vádlottakat Sándor László és 
Wlntcr-Kócs Rezső és Tarján Mihály ügyvé
dek védik.

vasárnap letartóztattál!
a hi! szélhámost, akm hamis imoenfa 
MeslaMhai árasztottál*  el az országot

Az utóbbi időben egymásután kerültek a 
rendőrség kezére különféle szélhámosok, 
akik jótékonysági és hazafias mozgalmak 
cégére alatt

végigpumpolták a társadalom legkülön
bözőbb rétegelt.

Vasárnap délelőtt ismét két hasonló szélhá
most tartóztatott le a főkapitányság: flörtig 
Miklós 36 éves ügynök és Wolf Lajos 32 
éves pincér személyében, akik

az egész országot elárasztották irredenta 
levelezőlapokkal.

Ezeket nz irredenta levelezőlapokat, ame
lyek az ország zászlaját és a szabadságiéri 
négy irredenta szobiot ábrázolják, 50 fil
lérért árusították, még pedig hamisított bel
ügyminisztériumi engedélyek alapján. Bel
ügyminisztériumi bélyegzőket rendeltek és 

a belügyminisztérium nevében állították 
ki nz engedélyeket.

amelyekkel felszerelték nz ország minden ré
szébe kiküldött ügynökeiket, akik azután 
ezer és ezer számra adták el az 50 filléres 
levelezőlapokat — irredenta célokra.

A belügyminisztériumnak és a rendőrség
nek tudomására jutott ez n szélhámosság s 
llortigot és Wolfot előállították a rendőr
ségre, ahol a két szélhámos beismerte az 
okirathamisitást és azt sem tagadták, hogy 

eddig több mint húszezer levelezőlapot 
sikerült a hamisított belügy minisztériumi 
okiratok felhasználásával értékesíteni.

Bevallották azt is, hogy ezidőszerint is at 
ország minden részében dolgozik ügyn™’ 
szervezetük. A főkapitányság mind a kettőt 
letartóztatta és megtelte az intézkedésekét, 
hogy a vidéki hatóságok véget vessenek az 
ügynöki szervezet további munkájának^^

Csillár-árainkat 
f leszállítottuk!
| vásAriAa eiő« okvetlenül keresse tel*

O mETEOR RT. ?v’r?lSÍSR‘<”'*
Óriási választék I
Kérje képes árjegyzékünket

AZ ERNST-MÚZEUM AUKCIÓI XLV.
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Gróf Zichy Béla 
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Budapesten Keresni Tanyi Gábort, 

a toüsii ran űsviikost
Razzia a imsz&jgs gyiihos után

Nagyszabású razziát folytatott le az elmúlt 
éjszaka a budapesti rendőrség egy, a fővá
rosban bujkáló vidéki rablógylikos kézreke- 
ritésére.

Néhány nappal ezelőtt átirat érkezett 
ugyanis a budapesti főkapitánysághoz a sá
toraljaújhelyi törvényszéktől, amely szerint 
a sátoraljaújhelyi rendőrség nyomozásának 
megállapításai szerint

Tanyi Gábor, a tokaji rablógyilkos Bu
dapesten bujkál.

Tanyi Gábor — mint jelentettük — néhány 
héttel ezelőtt barátjának: Kurucz Gyula fog
lalkozásnélküli fiatalembernek társaságában 
borzalmas kegyetlenséggel meggyilkolták és

Sulyos hhneosíelü 
villa mosőss^eííiljösés 

történi vasárnap détótón
A villamos kalauza fejrepíilf a bocsiból ós élclveszóíycscn 

megsebesült
Vasárnap délután Kispesten az üllői-úti 

villanytelep előtt
sulyos viibunosbaleset történt.

A hibás váltóállítás következtében összeül 
között két villamoskocsi. .

A Kispest felöl Budapest felé haladó 52-cs 
jelzésű villamos a villanytelep közelépe a 
két sínpárt összekötő váltóra futóit. Ugyan
ekkor teljes sebességgel haladt Kispest felé 
a 42-es számú villamoskocsi. A két kocsi 
vezetője azonnal fékezett, de már 

elkerülhetetlen volt a szerencsétlenség.
A két villamos egymásba szaladt.

Az összeütközés ereje a i'2-cs villamos első

Ezrekre menő hatalmas tömeg 
ünnepelte vasárnap Rassayt 

a Terézvárosban
A NsmzeSi Szabadelvű Párt három helyen tartott 

nagyszabású gyűlési vasárnap
A Nemzeti Szabadelvű Párt vasárnap délelőtt 

a főváros különböző választókerületeiben tar 
tolt nagygyűlést.

A Ferencvárosban az Excclsior moziban Dió 
tzeghy János ny. államtitkár nyitotta meg lel
kes szavakkal a nagygyűlést, majd a Szabad
elvű Párt női tábora nevében Stricker Sán- 
dorné beszélt. Beszéde közben érkezett meg a 
gyűlésre Rassay Kárcly. aki nagy figyelem és 
érdeklődés közben azzal kezdette beszéd’!, hogy 
kitartást kér a polgárságtól, ne engedjék ma
gukat elkedvetleníteni azért, mert a választók 
nagy része különböző taktikázások miatt csak 
szórványosan kapja meg a szavazójegyeket.

Itt nem egy múló jelentőségű községi vá
lasztást problémáról, bánéin a polgár saját 
életéről, gyermekeinek, háztartásának, ott

honának jövőjéről van szó.
Majd azzal fejezte be beszédét, hogy nem elég 
Budapestet megszervezni a szabadelvű gondo
latot ki kell vinni a vidéki kúriákba, az egy
szerű földműves kunyhójába is. meri csak igy 
lehet erős polgári frontot teremteni, amely n 
mai kormányzatot képes a helyéről elsöpörni. 
Utána Angyalfy Sándor beszélt.

A VI. kerületben a Tivoli moziban ugyancsak 
hatalmas közönség gyűlt össze és nemcsak az 
ölőhelyeket foglalták cl, hanem a széksorok kö
zölt is rengetegen szorongtak. De még igy is

Karácson yra
villamos háztartási és 

aintézeti mosógép

The Comp. U. S. A.

Newton lova. 
Vezérképviselet Magyarország 
és a keleti államok részére:

Budapest, AndrAssy-ttt 17. Tol. 275-87 Naponta nróhrímo.Ml 

kirabolták Szőr Ferenc jómódú tokaji gaz
dát.

Kurucz Gyula később önként jelentkezett 
és leleplezte a gyilkosságot. A sátoraljaúj
helyi rendőrség nyomozása megállapította, 
hogv a rablógyilkosság elkövetése után Ta- 
nyi Gábor, aki még nem is töltötte be hu
szadik életévét, előbb Kecskemétre, majd 
Gyöngyösre szökött egy barátjához, aki egy 
ottani bankigazgató urasági inasa.

Gyöngyösről Budapestre Indult.
A budapesti főkapitányság detektivjei 

most mindenütt keresik az elvetemült rabló
gyilkost. A rendőrség feltevése szerint már 
csak órák kérdése, hogy hurokra kerül a 
fiatal gonosztevő.

perronján álló Juhász Gyula 32 éves kalauzt 
kivetette az úttestre.

.4 szerencsétlen ember koponyalapi törést, 
agyrázkódást és bordatörést szenvedett.

Az utasok közül súlyosabban csak Rótt 
Sándor 44 éves ékszerész sérült meg, aki 
agyrázkódást szenvedett. Az ablakok betör
lek s a szerte repülő üvegszilánkok könnyebb 
természetű sebet ejtettek Fehér Erzsébet 12 
éves tanulón. A mentők a sérülteket a Szent 
lstván-kórházba szállították. A rendőrség 
erélyes nyomozást indított annak kiderítésé
re, hogy a hibás váltó állításáért kit terhel 
a felelősség.

százával távoztak el a választók, mert nem kap 
tnk helyet. A Nagymező-utcában a villamosok 
is kénytelenek voltak perceken át vesztegelni, 
olyan hatalmas tömeg vonult fel a gyűlésre.

Scitovszky Béli, belügyminiszter, aki az Ernszt- 
múzeumba tartott, véletlenül a moziba ment be 
és csak amikor felvilágosították, hogy a Nem
zeti Szabadelvű Páti népgyülése kezdődik ott, 

fordult sarkon. Többen, akik megismerték, 
utána kiáltották: — Most meggyőződhetett 
róla, bogy Rassay Károlynak vannak tö

megei!
A lelkes hangulatú nagygyűlést dr. Kleincr 

Artúr nyitotta meg, majd
SÁNDOR PÁL 

szólalt fel, aki elsősorban 
tiltakozott az elten, hogy a zsidóságot fele

kezeti alapon akarják megszervezni.
Arra figyelmeztette a polgárságot, hogy ne ül
jön fel, felekezeti alapon megindított szervez
kedés ágenseinek

Nagy Andor tőzsdetanácsos nagy tetszést keltő 
felszólalása után

RASSAY KAROLY, 
tetszésnyilvánításoktól sűrűn megszakított beszé
dében a többi között ezeket mondotta:

— A Ferencvárosból jövet, az Erzsébet- 
köruton a napsütésben láttam az egyik 
oldalon Rákosi Jenő leleplezendő szobrát, 
a másik oldalon egy utcát, amely sötét 
emlékeket keltett bennem. Az Erzsébetvárosi 
Kör nekem és Sándor Pál barátomnak — mon
dotta — örök emlék lesz, nem azért, mert ott 
a mi életünkre törlek, hanem azért,

mert ott a ml nevűnkkel kapcsolatban 
nyolc mártir vesztette el életét.

Ebben a körben legutóbb ott volt Kállay Mik
lós kereskedelmi államtitkár és előadást tartott 
a kereskedőknek arról, hogv mit kell cslnálniok 
és azt hangoztatta, hogy a fővárosi választásokat 
helytelenül élezik ki a kormányzat ellen Annak, 
hogy a fővárosi választásba országos politikai 
kérdések is vegyülnek, elsősorban az a kormány

Értesítjük nagyrabecsült vevőinket, hogy

karácsonyi árusításunk
selyem, bársony, velursltón 

és csipkevolánokban 

nagyarányú árleszállítással 
decsmfier 1-én veszi kezdetét

Csakis kÖZÍSmSl't ECmlnÖSégU kelméinket árusítjuk.

Maradékok 
nagyon olcsón 

kaphatók.

az oka, amely ennél a választásnál nem a be 
csületes párbajsegéd szerepét tölti be, hanem 
ellenkezőleg.

mindent elkövet, bőgj- a többség kialakítása 
□c Budapest polgárságának kizárólagos aka

ratnyilvánításától függjön.
A belügyminiszter ur tárgyalószobájában a két 
kormánypárt vezérével kitervelte, hogy Buda
pest polgárságát megakadályozzák akaratának 
nyilvánításában.

Rassay azzal fejezte be beszédét, hogy elmon
dotta Vázsonyi Vilmos abban a beszédében, 
amelyet 1923 februárjában hozzá intézett, mit 
mondott:

Kedves barátom. — mondotta Vázsonyi — 
ne törődj azzal, ha pályádon tövisek érnek. 
Nekünk uz a hivatásunk. hogy Igazságunk 
tudatában minden nehézséget! keresztül fel

emelt fővel haladjunk előre.
Ezzel az érzéssel megyek továbbra utamon, tu
dom, begy a polgárság engem követni fog.

Percekig zúgott a tapsvihar Rassay beszéde 
után.

A Belvárosban a Kossuth Lajos utcai párthe
lyiségben Lajtha Rezső nyitotta meg a nagy
gyűlést, majd Vértes Emil a szövetkezetek és 
üzemek hatósági támogatásának megszüntetését 
követelte, utana

Rassay Károly
szólalt fel. A szabadelvű polgárságot — mon
dotta — az utóbbi időben sok csalódás érte.

Azok, akikkel nemrégiben még egy fronton 
küzdüli, messze távozlak tőle, bevonultak a

Petői! Sándor-utca 18

kormánypárt Jól temperált helyiségeibe.
Bárczy István Budán jár és a kormánypártnak 
korteskedik, Ugrón Gábor Andréka Károlyt tá
mogatja Óbudán és Dési Géza az egész zsidó je- 
lekezetet egybe tömörítve akarja felvezetni el
lenem és Sándor Pál ellen. Kállay államtitkár 
akarja tanítani a liberalizmust abban az Erzsé*

Az Erzsóbet-körut 16. szám alatt 
35 éve fennálló 

REUffiflNH IYI. ES TARSD 
szonveotruiiaz 

a karácsonyi ünnepek!? 

űsMSsl áruraktűrál 
moket1 átvet Aket, nnp’aroka-. ácy- 
eiőket, szőnyegeket tOggönyöket 

gyári árukon árusltfa
belvárosi Körben, amelyhez neki mégis csak több 
köze van, mint Kállavnak. De minden kísérlet 
hiábavalónak fog bizonyulni, — fejezte be be
szédét Rassay. — .4 főváros polgárságéi ezen a 
választáson Ítéletet fog mondani a rendszer fe
lett cs minden nehézség és minden mesterséges 
akadály ellenére diadalra fogják vinni a sza- 
badelvüség lobogóját.
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Egy család halálos gombamárgezáse A TELJESET VJ GRANDIÓZUS MŰSOR DEMUTATÓJA *

ROIALORFEUMBANA tízesztendős Kisleány meghalt, 
míg anyja es három testvére súlyosan megbetegedeti

Pécs, nov 30.
CA Hétfői Napló tudósitójától.) özv. Béres 

Györgyné bodolyai asszony tegnap délelölt 
fát szedett u község közelében lévő erdőben. 
Közben vargánya-gombát talált és azt köté
nyében haza is vitte. A gombát odahaza ala
posan megtisztították, leforrázlak és megél
ték vasárnapi ebédnek.

Étkezés után pár óra múlva rosszul lelt 
»z öregasszony 12 éves György nevű fia. 
Csakhamar heves hányinger lépett fel a 19 
éves Etel, 10 éves Rozália nevű leányánál 
és maga sz asszony is rosszul lett. A ne
gyedik gyermek, a 10 éves Anna

a ház előtt esett össze
és amikor a szomszédok bevitték a házba,

eszméletlenül találták odabent özv. Bé
res Györgynél két másik kányával és 

fiával együtt.
A szomszéd községből előhívott orvos gom- 
liamérgezést állapított meg és nz 5 tagból 
álló családot a vármegyei mentő-autón be
hozták Pécsre, a belgyógyászati klinikára.

A tízéves Anna
estére meghalt,

anyja és testvérei azonban — gyomormosás 
után — lényegesen jobban lettek. A 12 éves 
György állapota ugyan még életveszélyes, de 
az esti órákban, a klinikán nyert értesülésünk 
szerint, valószinüleg őt is ineg fogják tudni 
menteni.

Hajnali közelharc a bárban 
a fiatal gróf és a táncosnő között

Hangos botrány játszódott le pár nappnl 
ezelőtt a Paulay Ede-utcai Párisién Grillben. 
Hajnali három óm tájban az egyik emeleti 
páholyban mulatott egy barátja társaságá
ban egy ismertnevü fiatal gróf. Az asztnluk- 
náj ült a bár egyik fiatal táncosnője. A fiatal 
gróf és a táncosnő közölt szóváltás keletke
zett és egyszerre csak

hangos sikoltozás, kiabálás és lárma 
hallatszott a páholy irányából.

A szomszédban ülő vendégek és a pincérek 
összecsődültek és rövidesen kiderült, hogy 
mi történt. A szóváltás hevében

Izgalmas hajsza után autós 
banditákat fogott a csendőrség

Zalaegerszeg, november 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) A dunántúli csendőrhatóságokhoz 
az elmúlt napokban több följelentés érkezett, 
amelyek vakmerő kasszafurók garázdálko
dásáról számoltak be.

Két nappal ezelőtt betörők járta’.
A zalaegerszegi polgári iskola Igazgatói 

Irodájában, 
megunták a páncélszekrényt és a benne volt 
pénzt elvitték.

A következő napon Zaiakáros községben 
jártak a betörők, akik Adorján Vendel fü- 
szerüzletét fosztották ki. Még azon az éjsza
kán behatollak Gaubc Vince vendéglőjébe, de 
ott fölébredtek a házbeliek és a betörőknek 
menekülniük kellett. A falu népe fölriadt s

▼nsvillákkal vette üldözőbe a betörőket, 
akik azonban rövidesen eltűntek a 
erdőben.

Másnap Kiskomárom községben 
koztak a betörők, majd

a csurgói gimnázium Irodájának a 
szájút is kifosztották.

A betörés körülményeiből megállapították,

közeli

próbál-

kasz-

Egy orvos szállodai kalandja 
rendőri beavatkozással

Hogyan tűnt el egy előkelő dunaparti hotelből a doktor ur feleségével 
és perzsaszőnyeg-gyüjteményével együtt? , .

Egy előkelő dunaparti hotelben hetek óta 
egyébről sem beszélnek, mint arról a furcsa 
történetről, amelynek szenvedő hőse egyik 
szobnfőpincér, cselekvő hőse pedig a szálloda 
egyik volt lakója és felesége.

55. magyar Kir.

A legolcsóbb 
sorsjáték!

Főnyeremény

30.000
pengő 

tehát a betét 10.000-szeres Ütsiege.
Ezenkívül 20.000 pengő, 15.000 pengő, 

10.000 pengő, azután 2X6000, 4X2500, 
5X2000, lOXlOOO pengő stb. stb. össze
sen 17.000 különböző készpénz-nyere
mény.

Egész sorsjegy áru 3 pengő. 
Húzás 1030 december 10.

A nyereményeket karácsonyra 
pénzben kifizetik.

Az állami sorsjegyeket minden 
és sorsjáték-üzlet, dohánytőzsde 
siljor Postai rendeléseket nz összes fő
árusítók és n magyar királyi pénzügv 
igazgatóság, Budapest V., Szalay ucca 10. 
teljesítenek. 

kész-

bank 
áru

í

a táncosnő felkapott egy pezsgőspoharat 
és teljes erővel a gróf fejéhez vágta.

A fiatal arisztokrata a pezsgőspohártól köny- 
nyebhen megsebesült és véres lett az arca, 
ö sem maradt azonban adós és

kétszer arculütötte a táncosnőt.
A hajnali incidens után a gróf a barátjával 
együtt eltávozott a mulatóból. A történeti 
hűség kedvéért meg kell jegyezni, hogy 
másnap ismét ellátogatott a bárba és sikerült 
elsimítani az affért: a fiatal arisztokrata ki
békült a táncosnővel.

hogy a tettesek ugyanazok voltak és a banda 
három tagból állt.

A vasárnapra virradó éjszaka 
Körmenden jártak a betörők.

Itt behatoltak a Hangya-szövetkezet üzleté
be, megfúrták a pénzszekrényt és kétezer 
pengőt elvittek. A betörést rövidesen föl
fedezték és tanuk akadtak, akik azt vallot
ták, hogy n tettesek autóval állítottak a 
Hangya épülete elé és ugyancsak

autóval menekültek Kisunyom község 
irányába.

Erre a hírre a községbeli csendőrök kerék
páron indultak üldözésükre. Izgalmas hajsza 
után az országúton

utói is érték a betörők autóját, 
amelvcn hárman ültek.

Az autós banditák közül kettőt, Pápay 
Gyulát és Iloldossy Jánost elfogták, mig a 
harmadik társuknak, Iloldossy Gyulának si
került megszökni.

Az clfogottak tagadnak, de a csendőrség
nek az a gyanúja, hogy valamennyi betörést 
ök követték el.

Körülbelül félesztendővel ezelőtt egy elegáns 
fiatal férfi nyittatott magának szobát az elő
kelő dunaparti hotelben és néhány órával ké
sőbb feleségével együtt beköltözött a szállo
dába. A fialni férfi orvos volt és csakhamar 
megtudták róla a szállodában azt is, hogy ré
gebben

egyik klinikán, mint tanársegéd működött.
A számlát egyldeig a legnagyobb pontossággal 
egyenlítette ki az orvos, később azonban nem 
fizetett.

A szobnfőplncér. aki a szálloda rendtartása 
szerint felelős volt a szobabérekért, hiába szó
lította fel fizetésre nz orvosi, nem kapott egy 
fillért sem. Végül Is, amikor a föpincér kijelen
tette. nem tud már tovább várni a pénzre, az 
orvos szobájába invitálta n főpincért, rámu

Mielőtt téli szükséglete:t beszerzi, kérem saját ér
dekében meggyőződni kötött kosztüm, poluwer- 
és harisnya-áraimról, éldák az egyes cikkekből:

KOZISmeri U U U11II suajci nőt nadrag ............. p .99
kötött-szövöttáru üzlete Ovapftí OPOSZÜB _......................P 7.80

DeűK Ferenc-utca lú oyapiu kötött divaikcsziQm.. p 29.50
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ZACC1IINI ÉS <SAMBAS VégnekOU kacagás 
*■> w*  ■ ' av ■ db W'M * világcsoda. Equilibribták

l.jSt Az artiBtamOvöJzct legmagasabb foka
MEUUYASaAT VILMA elóadómuvéeznő 
THE 4 IOWFRI trambullnakrobaUk 
CEAMTOM majom- és kutyasxlnh za
WICI.Y PICKAKDY a világ legjobb Ubzaonglőije 
l.r.OPOI.OY. a modern Frcgoll. SÁNDOR BTFiíl nj műsorral 
DId Dix ADAMII bravurtanooaok. HOViKN a víg pékek

tatott a földön heverő szőnyegekre:
— Ezek a saját szőnyegeim.
Nagyértékü perzsaszőnyeggyűjteményembő!

* valók
és bőséges fedezetet nyújtanak a számlára. 
Várjon türelemmel, kedves főur.

A főur ezekután ismét várt. Néhány nappal 
később a szobaleányok közölték a főpincérrel, 
hogy

o doktor ar feleségével és perzsaszőnyeg- 
gyüjteményével együtt nyomtalanul eltűnt 

a szállodából.
Olyan nyomtalanul és észrevétlenül, hogy meg 
a szoba kulcsát is elfelejtette leadni a portásnak.

A főur most már a bírósághoz fordult: pol
gári pert indított az orvos és felesége ellen. A 
törvényszéki tárgyaláson kihallgatták az or
vost, majd a feleségét, aki azt vallotta, hogy 

a szálloda egyik főtisztviselője elengedte 
neki férje tartozásait.

Hogy miért engedte el, erre nem 
gosság n tárgyaláson, amely azzal

derüli vilii- 
végződött,

Jasár. ao eiiemenéü KűlnoKi Izidor!
Vasárnap délután temették el a mngyar uj- 

ágirás nagy halottját, Kálnoki Izidort, a nép
szerű, szellemes Vulpest.

A rákoskeresztúri izraelita temető szertar- 
láslermében sápadtfé.nyü gyertyák é*  örökzöl
dek között a Jókai-lepellel letakart ravatalon 
feküdt a halott Kálnoki Izidor. Körülötte le
hajtott fejjel barátai, tisztelői, kollegái: Heltai 
Jenő, Lenkey Gusztáv, Földes Imre és Blumcn- 
kranz Hennán dr., az osztrák követség sajtó
attaséja stb. Ott volt az Újság teljes szerkesz- 
őségé, kiadóhivatalt és műszaki személyzete; 

az agglegény Kálnoki gyászoló családja.
A gyászolók tömege könnytől csillogó szemek

kel hallgatták végig a gyászszertartást s Li 
netzky Bernát főkántor fájdalmasan szomorú 
temetési énekót és Hevesi Simon dr. vezető-fő
rabbi megindító gyászbeszédét.

— Kálnoki Izidor üdvözölni fog — mondotta 
a főrabbi — mert tollával csak derűt igyeke
zett varázsolni mindig a szomorú arcokra.

Az Újság szerkesztősége nevében Pünkösti 
\ndor búcsúzott el Kálnoki Izidortól. Ezután a 
koporsót kivitlék a sirhoz, amelyet Agai Adolf 
'.iremléke közelében ástak meg.

A sírnál Sziklai/ János dr., a Magyarországi 
Újságírók Egyesülete nevében mondott búcsúz- 
tatót.

A búcsúztató után leeresztették a koporsót a 
sírba. Megindullak dübörögve a hantok, min
denki dobolt egy lapáttal. Az ásító, mély gödör 
helyén lassanként sir domborult.

Á friss sírra ráhelyezték a koszorúkat, a gvá- 
szolók elmentek és Kálnoki Izidor sírja egye
dül maradt a temelő nagy csendességében.

Rádiócsövet csak

-gyártmányt

vegyen, akkor jő lesz a készüléke.

B. VII. 4773/1020/20. szám. A Magyar Allsm nevében: 
A budapesti kir. Ítélőtábla, mint büntető bíróság a sajtó 
utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Réti 
Sándor ellen inditott bűnügyet, amelyben a budapesti 
kir. büntelótörvényszék 1029. évi február hó 26-án B. 
XI. 2011/17. 1028. szám alatt Ítéletet hozott, a vádlott
nak éj sédének a bűnösség megállapítása miatt beje
lentett, továbbá a Glóbus nyomdai műintéiet részvény
társaság nyomdatulajdonos áltál a fokozatos vagyoni fe
lelősség megállapítása miatt beadott fellebbezése folytán 
1920. évi szeptember hó 6-án megtartott nyilvános fel- 
lebbviteli fótárgvaláson, amelyen Gadó István tanács
elnök. továbbá dr. Bán József és dr. Soóky József kir. 
ítélőtáblái bírák vettek részt, a jegyzőkönyvet dr. Ko- 
renki János kir. ítélőtáblái tanác.sjegyző vezette, a vád 
képviseletében dr Holczer László ügyvéd, mint Barna 
Izor fflmagánvádló képviselője járt el, mig a személye
sen jelen volt vádlottat dr. Heves Lajos ügyvéd külön
védő képviselte, a vád és védelem meghallgatása után 
vizsgálat alá vette s meghozta a kővetkező (tétetett 
\ kir. ítélőtábla az elsőfokú bíróság Ítéletének fellebbe
zett részét helybenhagyja azzal a helyesbítéssel, hogy a 
[I. Bn. 3. f ának 2. bekezdése helyett e § első be
kezdését hívja fel; és azt a rendelkezést, hogy » sza
badságvesztés megkezdésének napjától kell számítani, 
mellőzi; ugyanazon itAleinek a magánjogi igényre vonat
kozó nem fellebbezett részét pedig nem érinti. A kir. 
ítélőtábla utasítja a kir. törvényszéket, hogy az első- 
birói Ítélet rendelkező részében a hírlapi közzétételre 
vonatkozó rendelkezésnél azt a nyilvánvaló tolihibát, 
hogy a hírlapi közzétételre a szerkesztőn kívül az el
itéltet kötelezi, a Bp. 443. 1-a értelmében akként Javitsa 
ki. hogy a szerkesztő .neve mellett „az elitéit*  szót tö
rölje. Indokok: A kir. Ítélőtábla az elsőfokú bíróság 
ítéletében megállapított tényállást, valamint a valóság

Mindennap
2 előadás!

Délután ',-iö és este órakor

Délután 3, i/jü éi i„o órakor 
Heljárnk :

70 fillértől 8 pengőig 
Délután féihelyaralc I 

Telefon: 421-03

hogy a bíróság megítélte a szobapincér köve, 
telését.

Következett a bírói Ítélet alapján foganato
sított végrehajtás. Egy hatszobás belvárosi la. 
húsban talált rá a végrehajtó az orvosra és fe. 
leséyérc. Természetesen a perzsaszőnyeggyüjle- 
mény után kutatlak. De

a szőnyegek nem voltak láthatók sehol.
Végül is a végrehajtó ugy távozott el a lakás, 
hói, hogy nem tudott foglalni semmit, mert az 
elegánsan berendezett hat szoba minden érték < 
tárgua az orvos anyósának tulajdona volt.

A főpincér ezekután a rendőrségre ment, 
ahol

bűnvádi feljelentést tett ismeretlen tettesek 
ellen,

nkik nz orvos szállodai szobájából kicsempész
ték a perzsaszönveggyüjteményt a ki nem fizu, 
tett számla egyetlen megnyugtatónak látszó fe
dezetét. Most nyomoz a rendőrség. Történet a 
pesti előkelő szállodák vendégeiről és szám. 
Iáikról: Anno 1930...

bizonyításának eredményeként megállapított tényeket az 
ott felhozott bizonyítékok alapján szintén valónak fo
gadta el. Az igy megállapított tényállás alapján a vád
lott által állított tényeket egybevetve a valóság bizo
nyításának eredményeként megállapított tényekkel, a kir. 
Iélötábla ugy találta, hogy a kir. törvényszék helyesen 
mondotta ki azt, hogy a vádlott által kért és elrendelt 
valóság bizonyítása nem sikerült. Ebből következőleg 
vádlott bűnösségét helyesen állapította meg. cselekmé
nyét törvénvazerüen minősítette és büntetését súlyos
bító körülmény hiányában, a helyesen felsorolt és mér
legelt enyhítő körülmények alapján a vádlott bűnösségé
nek fokával és cselekményének súlyával arányban szabta. 
A kir. Ítélőtábla a Glóbus nyomdai müintézcl rész
vénytársaság nyomdatulajdonos fellebbezését szintén 
alaptalannak találta, mert a St. 40. és 42. f ai értelmé
ben a nyomdatulajdoqosnak a kiszabott pénzbüntetésre 
és bűnügyi költségekre vonatkozólag a fokozatos va
gyoni felelőssége teljesen függetlenül a St. 36. f ában 
irt sajtójogi felelősségtől, megállapítandó. Az elsőfokú 
bíróság Ítéletének fellebbezett része tehát a Bp. 423. i 
3. bekezdése értelmében a Bp. 327. f ához képest szük
séges helyesbítéssel helybenhagyandó volt. Az elsőfokú 
biróság ítéletének a magánjogi igényre vonatkozó nem 
fellebbezett része, a Bp. 387. S. első és 423. S 3. be
kezdése értelmében maradt érintetlenül. Észlelte a kir. 
ítélőtábla, hogv fótnagánvádló a vádból! hírlapi cikk 
miatt hitelrontás vétsége címén is panaszt tett, s hogy 
« kir. ügyész a vádbeU hírlapi cikk miatt hitelrontás 
vétsége cimén vádiratot is adott be, azonban e vád
irat ellen beadott kifogásokat a kir. törvényszék vád
tanácsa el nem bírálta, a igv vádlott ellen bitelrontás 
vétsége cimén emelt vád elbírálva nincs; minthogy 
azonban a vádelv megsértése, mint a Bp. 381 J J1M pont
jában foglalt alaki semmiség! ok a vádlott terhére a Bp. 
381. f. utolsó bekezdése értelmében hivatalból figye
lembe nem vehető, a kir. Ítélőtábla e tárgyban felleb
bezés hiányában nem intézkedhetett. Budapest, 1929. évi 
szeptember hó 8. napján. Gadó István s. k. tanácselnök, 
dr. Bán József s. k., előadó. A kiadmány hiteléül; 
Olvashatalan aláírás, igazgató. (P, II.)

B. I. 7263/1929'26. szám. A Magyar Állam nevében s 
magyar kir. Kuria sajtó utján elkövetett rágalmazás 
vétsége miatt vádolt Réti Sándor ellen inditott bűnügyet, 
amelyben a budapcsi kir. büntetőtörvényszék 1929. évi 
február hó 26. napján B. XI. 2011/1928/17. szám alatt, 
a budapesti kir. Ítélőtábla pedig a nyomdatulajdonos 
fellebbezésére 1920. évi szeptember hó 6. napján B. VIL 
4773/1929/20. szára alatt Ítéletet hozott, a nyomdatulajdo
nos részéről használt Írásban indokolt semmiségi pa
nasza folytán az 1930. évi április hó 8. napján meg
tartott nyilvános tárgyaláson a koronaügyészhelycltcs je
lenlétében vizsgálat alá vette és meghozta a következő 
végzési: k m. kir. Kuria a semmiségi panaszt elutasítja. 
Indokolási A „Glóbus" nyomdai műintézet r. t. buda- 

I pesti cég, mint nyomdatulajdonos a vonatkozó törvény
helyre való hivatkozás nélkül, azzal a mcgokolással je
lentett be semmiségi panaszt, hogy ő a St. 33. J-nak 2. 
bekezdésére, valamint a St. 30. f-ára való tekintettel • 
St. 40. f-nak rendelkezése alá vonható nem volt, mert 
a vádbeli nyomtatványon a St. 33—35. f-a szerinti vala
mely felelős személy, sőt nz adott esetben valamennyi 
feleletre vonható személy fel volt tüntetve és illetve is
meretes volt. A nevezett nyonidatulajdonos panasza e 
szerint a St. 56. f-ra alapítódnak vplt veendő. Ez a 
semmiségi panasz azonban alaptalan és mint ilyen a Bpn. 
36. f-a értelmében el volt utasítandó, mert mig a St.’ 
33—30. f-ai a bűnösség! felelősség, addig a St. 40. és 
42. J-ai ettől egészen függetlenül nz Ítéletben megállapí
tott pénzbüntetésért, bünüg'i költségért és kártérítésért 
való vagyoni felelősség módozatait szabályozzák. Az 
alsóbbfoku bíróságok tehát az utóbb felhívott törvény
helyekre való tekintettel helyesen Ítélkeztek, midőn a 
megfelelő fokozatban a nyomdatulajdonos fizetési köte- 
l-zett’égét is megállapították, dacára annak, hogv a 
St. 36. f-ban foglalt előfeltétel hiányánál fogva a nyorrda- 
tulajdonos bűnössége kimondható egyáltalán nem lett 
volna. Budapest, 1930. évi április hó 8. napián. Dr. Os- 
wald István s. k. másodelnök, dr. Slavek Ferenc s. k. 
előadó. A kiadmány hiteléül; Kováts Maliid sh. tiszt
viselő. (P H.)

Vállalt Kötelezettségeink arra kény- 
szarllenBK, hogv KfiSZDÖnZfirf. 
minden elfogadható áron 

árusítsunk.

Óriási waiaszian: 
PerzsaszönyeaeK, 

antik bútorok, 
nemes vitrintárgyak, 

japán bronzok 
és satsumák

ANTIKART RT.
(lg.: Sternberg Z. J.)

vil Dob es Kazinczy ucca sarkin
Telelőn: J. 403 ( 8 és 423-50 
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A Désí-párt viharos 

és botrányos gyűlése 
az Erzsébetvárosi Körben

— Az elnök kijelentése a gettóból való — mondotta 
a Zsidó Szemle szerkesztője a gyűlésen, amelyre 

a kormánypárt támogatására kizárólag a zsidó választókat 
hívták össze

Az Erzsébetvárosi Körben vasárnap dél
előtt az Egységes Községi Polgári Párt er
zsébetvárosi szervezetének zsidó tagjai alá
írással és „Kedves zsidó hittestvérek" cím
zéssel Dési Géza érdekében gyűlésre hívta 
össze a kerület zsidó választóit.

A gyűlésen Ledermann Mór elnökölt és 
a megjelent zsidó választópolgárokat a párt 
támogatására hívta fel.

Utána
Dési Géza dr.

mondott nagyobb beszédet és azt hangoz
tatta, hogy a zsidóságnak hagyományainál 
fogva össze kell tartani, mert ő nem akarja, 
hogy a zsidóság különféle pártok ágyútól- 
teléke legyen. Dési Géza dr. beszéde után 
Schőnfeld József dr., a Zsidó Szemle szer
kesztője szólalt fel. Azt hangoztatta, hogy 
ezelől hét évvel egyike volt azoknak, aki 
támadta a zsidó sajtóban Dési Géza dr. 
akkor kezdeményezett politikáját. Ez adja 
meg neki az okot arra, hogy a mai gyűlésen 
is szót emeljen és az elnöklő Ledermann 
Mór felé fordulva, a következőket mon
dotta:

Az elnök nem tesz jó szolgálatot a 
pártnak, amikor itt a gyűlésen min
denki azt hangoztatja, hogy nekünk 
zsidóknak csak kormánypártlaknak 

szabad lennünk.
Ledermann közbevágott: Apáink és nagy

apáink is mindig azok voltak!
Nagy ellentmondás és óriási zaj támad! 

erre a kijelentésre a közönség soraiban, majd 
dr. Schőnfeld kijelentette, hogy ezt az állítást 
vissza kell utasítania.

—- A mai zsidóknak meggyőződései és el
vei vannak, az elnök kijelentése még a 

gettóból való.

Windischgraetz Lajos 
herceget választották meg 
a „zsidómentes**  Zempléni 

Nemzeti Kaszinó elnökének
Sátoraljaújhely, nov. 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
jelcntése.) Érdekes társadalmi esemény tart
ja izgalomban Sátoraljaújhely intelligenciá
ját. A napokban tartják meg ugyanis Win- 
dischgaetz Lajos hercegnek beiktatását a 
Zempléni Nemzeti Kaszinó elnöki székébe. 
Emlékezetes, hogy mintegy két évvel ezelőtt 

a Zempléni Kaszinó háromfelé szakadt.
Az intelligencia nagyrésze a Kossuth Kaszi
nóba és a Kereskedelmi Kaszinóba vonult, 
ezenkívül pedig

megalakították a Zempléni Nemzet! Ka
szinót, amelynek kifejezetten az volt a 
tendenciája, hogy „zsidómentés" légkör

ben szórakozhassanak a tagok.
A kaszinó első elnökévé Széli József főispánt 
választották meg, aki azonban hamarosan 
lemondott azzal az indokolással, hogy a ka
szinó elnökségét hivatali állásával egyszerre 
nem tarthatja meg. Hasonló indokolással 
vált ki a választmány tagjainak sorából 
Szoller Aladár, a Jegybank sátoraljaújhelyi

Agyonlőtte magát egy lovas
csendőr, mert megdorgálta 

a parancsnoka
Debrecen, nov. 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Tar János harminchétéves debreceni lovas- 
csendőrtörzsörmestcr a határban nz Egry- 
féle tanyáh nyomozott egy társával együtt 
egy lopás ügyében. A tanyán tartózkodtok,

Várady Béla cég
ezennel értesíti m t vevőit és a n. é. véstrlóközönsézet, bojy december l-t«l kezdve 
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Óriási taps és tetszés kisérte Schőnfeld dr. 
szavait.

— Ha pedig a pártvezetőség állandóan a 
zsidók pártfogására apellál és külön zsidó 
gyűlést hiv össze, — folytatta Schőnfeld — 
akkor számolnia kell a zsidó zavarok vallási 
érzékenységével is.

Nagyon rossz taktika volt tehát, hogy 
amikor a lista első helyén egy kétség
telenül országos nevű zsidó politikus, a 
harmadik helyen egy hithü keresztény 
szerepel, a második jelölt plakátjain azt 
hirdeti: „aki veletek volt a bubán, baj
ban, legyetek vele a harcban" és ez a 
második helyre került jelölt a legna
gyobb baj idején cserbenhagyta hittest

véreit és kikeresztelkedett.
Erre a váratlan kijelentésre percekig 

zúgó taps volt a válasz, amelynek lecsilla- 
pultéval Schőnfeld József dr. a következő
kép fejezte be beszédét:

— Ezek a hite hagy ott emberek a 'zsidóság 
cserbcnhagyásával dokumentálták azt, hogy 
érdcmetlenck a zsidók bizalmára.

Dr. Schőnfeld beszéde mély hatást és 
visszhangot keltett a gyűlésen résztvevők 
között s mindenben helyeselték dr. Schön- 
fcld álláspontját.

Az Egységes Községi Polgári Párt Angyal 
földön is gyűlést tartott, melyen Mezes Já
nos megnyitója után Piazza Győző, majd 
Babits Gyula és Dinich Vidor beszéltek.

A- Ferencvárosban Patáik Ferenc elnök
lete mellett tartott gyűlést a Községi Pol
gári Párt, melyen Usetty Béla hosszabb be
szédben fejtette ki, hogy a párt nem fél a 
közvélemény Ítéletétől. Becsey Antal beszélt 
ezután, majd Wellisch Andor és Wolff Ist

ván felszólalása után a gyűlés véget ért.

fiókjának vezetője, ö azt hangoztatta, hogy 
nem kivan olyan klubnak tagja lenni, amely 
a tagfelvételt felekezeti szempont szerint 
bírálja.

ÉRTESÍTEM
igen tisztelt vevőimet, hogy a Rex Henrik Tivadar 

DITY' vWmősságt'iiitiiparl fis 
lakberendezési üzletemel 

V., Dorottyn-utca 9. szám ala't nyitottam meg. 
Telefon: 824-04 REX MANÓ.

a volt Rcx Henrik Tivadar <ég 
főnfixe.

A „zsidómentés" zemplénmegyei Kaszinó 
most megválasztott uj elnöke

Windischgraetz Lajos herceg, akit Ünne
pélyes külsőségek között december 6-án 

iktatnak be.
Az elnöki beiktatásra, hir szerint Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszter is Sátoraljaúj
helyre érkezik.

mikor odaérkezett egy tiszti őrjárat. A tiszti 
Őrjárat parancsnoka, egy csendőrszázados, 
kisebb szabálytalanság miatt

megdorgálta Tar Jánost.
A törzsőrmester annyira szivére vette a 

dorgálást és annyira félt az esetleges fe

gyelmi eljárástól, hogy halálra szánta magát. 
Kiment a tanya udvarán álló szalmakazal
hoz és annak a tövében szolgálati fegyveré
vel

A Tábla és a Kurta érdekes 
elvi vitája egy apa- 

gyitkossági büoperben
Sátoraljaújhely, nov. 30.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjc- 
leütése.) A Kúria érdekes elvi jelentőségű 
döntését hirdették ki szombaton Sátoralja
újhelyen Huszák József zemplénagárdi gaz
dálkodó előtt, akit egy év előtt

sodrófával agyonütötte édesapját.
Huszák a törvényszéken azzal védekezett, 
hogy apja részeges ember volt s öt állan
dóan ütötte-verte, feleségét pedig szerelmi 
ajánlatokkal zaklatta. A törvényszék erős 
felindulásban elkövetett emberölésben mon
dotta ki bűnösnek és hat évi fogházra ítélte 
Huszák Józsefet. Fellebbezés folytán az ügy 
a debreceni Tábla elé került. Huszák József 
büntetését

a Tábla 10 évre emelte fel.

Fuzionállak Szegeden 
az ellenzéki pártok 

és közösen megalakították 
a Szabadelvű Pártot

(A Hétfőt Napló tudósitójától.) A szegedi po
litikai életnek nagy eseménye van:

vasárnap délelőtt fuzionáltak az eddig egy
mással oly éles ellenfélben álló baloldali 
pártok és megalakították a Szegedi Nemzeti 

Szabadelvű Pí*tot.
A legutóbbi törvényhatósági választások során 
tudvalevő dolog, hogy a szegedi liberális párt 
kettészakadt. Egyik részük Wimmer Fiilöp ka
marai elnök vezetésével n Nagy szeged-Pártot ala
kította meg, mig a másik frakció a szociálde
mokratákkal egyesülve Városi Dalpárt néven 
csinált uj pártot. Az egymással szembenálló két 
párt, hosszas tárgyalások után, most végre 

újból egyesült.
A ma délelőtti nagygyűlésen Wimmer Fülöp, dr. 
Detre János nyugalmazott főispán, dr. Papp Ró
bert, Pásztor József és dr. Tóth László felszóla
lása után

megalakították a Szegedi Nemzeti Szabad
elvű Pártot

és táviratot intéztek Szeged város képviselőjé
hez: Rassay Károlyhoz, n Szabadelvű Párt vrzé-

Gondjait elűzi,
ba esténként otthonában jő zenét hallgat.

Élvezetet csak megbízható készülék 
szerez, rossz gép csak bosszúságot okoz.

Rádió- és gramofonban Is — mint 
évszázados közismert zongoraüzletünk
ben — csupán kiválasztott, legkényesebb 
zenei Ízlést is kielégítő készülékeket far
iunk raktáron.
oicsa arak’
Ktnvaimes iizstfisi taiteteiem

Cinnel J. es Fia Rt.

niellhclőtte magát.
Veresen esett össze s pár perc múlva meg
halt.

Az Ítélet indokolásában kijelentette, hogy 
nem lehetett erős felindulásban az, akit az 
apja állandóan vert, mert a szülői fenyitéy... 
két már éppen a gyakoriságnál fogva is

megszokhatta a vádlott
s ezért nem ragadhatta el magát annyira, 
hogy, elkövesse az apagyilkosságot. Huszák 
József bűnügye a Kúria elé került. A Kúria 
a törvényszék ítéletét hagyta jóvá, mert — 
az Ítélet indokolása szerint -— az apai vés 
rést bármennyire is köteles tűrni a gyer
mek, de a méltatlan bánlalmak kelthetnek” 
olyan indokolatokat, amelyek a gyilkos
ságra ragadtatják el az embert. Ezért az 
enyhítő körülmények figyelembe vételével 
hat évi börtönre ítélték Huszákot.

réhez, törhetetlen ragaszkodásukat jelentve 
neki.____________________ _

Nem szoktam 
hirdetni

Ezúttal azonban nemcsak az én 
mélyen tisztelt állandó vevőimnek, 
hanem a nagyközönségnek is tud
tára akarom adni, hogy 

nagy karácsonyi 
occasio-vásárt 

rendezek.

A legdivatosabb

kabátok, ruhák 
blúzok, pongyolák 
legclsőrendü minőségben, kivétele
sen oly olcsó árakban kerülnek 
eladásra, mely árak vevőim köré
ben óriási meglepetést fognak 
kelteni.

Vidéken lakó vevőközönségemnek 
felutazása kifizetődik.

Lipcsei Vilmos 
áruháza
Apponyi tér 4.

Az occasio hétfőn veszi kezdetét!
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HÍREK
A designált osztrák 
kancellár tárgyalásai

Béta, nov. 30.
Miklós szövetségi elnök ina fogadta Ender 

dr.-t, Vornrlberg tartományi főnőkét és is
mételten felkérte arra, hogy mint dezignált 
szövetségi kancellár

haladék nélkül kezdje meg a tárgya
lásokat

aa uj kormány megalakítása céljából a poli
tikai pártokkal és mielőbb tegyen neki je
lentést e tárgyalások eredményéről. Ender 
kijelentette, hogy e megbízást bizonyos felté
telekkel, amelyek a kezdődő tanácskozások 
során fognak tisztázódni,

elfogadja.
Ender dr. ezután a parlamentbe ment és 
elsősorban a keresztényszocialista klubbal 
kereste az, érintkezést.

A kormányalakítás kérdésében 
a mai nap nem hozta meg a várt meg

oldást.
Ender dr.-t a keresztényszocialista klubban, 
ahol legelőször tett látogatást, barátságosan 
fogadták. E látogatás után Ender a Schober- 
blokk és a Heimalblokk vezetőivel lépett 
érintkezésbe. E tanácskozásai azonban csak 
informatív jelegück. Az érdemleges tárgyalá
sok a pártokkal holnap kezdődnek.

kösSpfakolai magán- 
TiMRÁkrn, srat'atgt- 
ra.Vii,nebány-u.

Feloszlatták
a reszketősök szektáját

Az uj felekezet „papjai" detroiti napszámosok voltak, 
akik amerikai pénzen téritettek

Békéscsaba, november 30.
Különös rendőrségi beavatkozás tartja irga

lomban Békésvármegye több községének lakos
ságát. A nem mindennapi eset a következő:

Mert: Márton és neje, Gőtz Katalin mező- 
berényi gazdálkodók már bosszú évek óta Ame- 
rikóban. Delroilban éltek, mint

egyszerit gyárimunkások.
Ez és- folyamán azonban hazaköltöztek Ma

gyarországra és ismét Mezőberényt választot
ták állandó tartórkodási helyül. Minthogy a 
.reszketősök" úgynevezett szektájának hitét 
vallották, a szekta detroiti központi irodájának 
Igazgatóságától kiilön-külön nevükre szóló an- 
golnyelvü

papi oklevelet kaptak,
amelyekben mint „nagytiszteletü" Mert: Márton 
és Gőtz Katalin lelkészek

megbízatást kaptak arra, hogy Békésvár
megye és egész Magyarország területén ezt 

a „hitel**  terjesszék
és annak híveket toborozzanak.

Mertz Márton és neje a megbízásnak lelki
ismeretesen eleget is tettek s minthogy

Amerikából állundó pénzbeli segélyt kaptak,

I szívós kitartással Igyekeztek híveket toborozni, 
annál is inkább, mivel lelkész! megbízatásuk 
csupán egy évre szólt s annak meghosszabbí
tása, minden valószínűség szerint attól függ, 
hogy lesznek-e elegendő számmal híveik, vagy 
sem.

Miután azonban a hatóság is figyelemmel ki
sérte Mert: Mártanék mozgalmát s ennek során 
megállapította, hogy

a szekta vallásnak mondott „lelki gyakor
lata**  a gyengébb idegrendszeri! emberek 
egészségét tönkreteszi, de meg az összejö
veteleket hatósági engedély nélkül tartották, 
összejövetelüket tegnap éjjel a rendőrség 

karhatalommal feloszlatta.
A „szekta**  tevékenységének hatására jellemző 

az a megdöbbentő kép, amely az összejövetel 
feloszlatását végző rendőri bizottság elé tárult. 
A mindössze nyolcvan köbméternyi szobában 
— ahol a gyülekezést tartották -- órák óta 
több pctróleumlámpás égett füstölögve s az el
használt, mérgezően rossz levegő kísérteties, 
sűrű homályából tüdőbeteg és .szívbajos embe
rek elváltozott arccal, szinte eszméleten kívül 
meredtek elő, ökölbe zsugorodott, felemelt ke
zekkel^(H.)

POKLOK
SZIGETE

PROLONGÁLTA

PALACE

zsotaos
— Bethlen Mnrgit grófnő hazaérkezett. 

Amint értesülünk, Bethlen Margit grófnő, 
a miniszterelnök felesége, aki tudvalevőleg 
a miniszteréinek hazajövetele után még né
hány napig Berlinben maradt, vasárnap 
este hazaérkezett.

— A szezon első nagy bridgeverseny< 
szombaton éjjel zajlott le a KMAC-bnn 
Hatvannyolc pár vett részt a kilenc robberre 
menő versenyen. Ar előirt kilencből nyolc 
robbert három pár neyrt, helyezésük az el
ért poének alapján a kővetkező: I. Dániel 
Tibor— Horváth György, TI. Frey Frigyes — 
Laub Ferenc, III. S. Reiter Iry—Radnóti 
József. A többi díjon a hét és hat robbert 
nyert párok osztoztak.

6 OlCSÓ 
fórliruha-nap!
E hiten szombatig!
Saját készilményü divatos férfiöltönyök 

remek szabásban, kifogástalan kivitelben, 4.' 
pengőért, elegáns férfi doubl átmeneti fel
öltő 48 pengő. Férfi télikabálok finom fekete 
posztóból, bársony gallérral, Ö5 pengőért 
készen kaphatók László Lajos férfiruha 
üzletében, Vilmos császár-ut 40. szám. Min
den darab a legtökéletesebb kiállításban ké
szült. Felhívjuk t. olvasóink figyelmét, hasz
nálja ki ezen olcsó vásárlási lehetőséget, 
mert ilyen alkalom többé nem lesz.

Le az árakkal! 
ez a programja a STERN-clpö- 

áruháznak.
Hatalmas forgalom a cég mindkét üzletében!

Az utóbbi időben egy nagyon egészséges olcsóbbodás! 
folyamat indult nteg gazdasági életünkben. Ez a folya
mat legerősebben a cipőszakmára feküdt rá. A közönség 
közül ember legyen a talpán, aki el tud igazodni a nagy
zűrzavarban. Mindenki mást és mást hirdet. Az egyik 
azt hirdeti, hogy nem lehet J2 pengőért jó cipőt adni, 
a másik azt, hogy igenis lehet.

E sorok írója kint járt a Stern cipőáruból két üzle
tében a VI., Teréz-ktfrut Sí és Vili.. Karpfenatoin-ulca 
15 alatt. Szemtanúja volt annak a nagy megelégedésnek, 
amit a két roppant nagytorgahnu áruház vevői hangoz
tatnak. Általában véve mindenki örül, hogy 12 pengőért 
vásárolhat már cipőt. Különösen akkor csodálkozik a

— A képviselőbáz karácsonyi vakációja. A 
képviselőház december hó 19-én kezdi meg ka
rácsonyi vakációját, amely előreláthatólag ja
nuár hő tl-éig tart. A vakáció megkezdése 
elölt még jc fogják tárgyalni azokat a javas
latokat, amelyeket a bizottságok előkészítettek. 
A takarékossági javaslatnál, amint értesülünk, 
örffy Imre indilv-ánvt fog tenni ar egységes
párt határozata értelmében, amelyben a kép
viselőház felhatalmazza a kormányt, hogy 
bizottságot küldjön ki, amelynek feladata meg
állapítani, kik azok, akik bár törvényesen, de 
többféde címen húznak fizetést az állampénz
tárból, mert a kormánynak az a szándéka, 
hogy ezt a támadási felületet most már, ha 
kell, törvényhozásilag is megszüntesse.

! CHHIpTHAUERKIdi lM II keserű víz csodá természetes ■káMiiÉhtt jatos és páratlan 
összetételénél fogva a világ legelső kcserüvize:

közönség igazán, mikor látja a hatalmas vólasrtékot: 
a szebbnél-szebb és garantáltan jómlnőségü cipőket. Ili 
az a helyzet — mondta a cég tulajdonosa —. hogy meg
elégszünk azzal, hogy a mai rossz gazdasági viszonyok 
között csak il.vképpen lúd vásárolni a közönség. Ezért 
az utóbbi napokban még egy jelentős árleszállítás! vM- 
tilnk végbe és egynéliányfajta fekete Mr- és antilop- 
cipőt 11 pengő 31 fillérért árus ltunk.

Nemcsak jő üzleti érzékre, hanem nagy áldozatkész

ségre is vall a Stern elpóárubáz ezen ujabb árleszállítása 
és reméljük, hogy a közönség továbbra is ostromsze- 

rüen fog itt tolakodni a jó cipőkért.

— A szociáldemokrata párt gyUlésel. A szo
cialisták is több helyen tartottak vasárnap gyű
lést. A Horthy Miklój-uti Nap-mozgóban 
Bánóért László dr. a szelvényvisszaéléscket is
mertette. Miliők Sándor beszéde után Propper 
Sándor és Bechtlcr Péter szólaltak fel. A kőbá
nyai Régi Sörházban Büchlcr József. Faragó 
Dezső, Peyer Károly szólaltak fel. Az óbudai 
munkásotthonban Bresztovszky Ede, Báron 
Ede, Bűchler József, majd Wcltner Jakab be
szélt és azt hangoztatta, hogy a vörös frontnak 
győznie, a feketének pusztulnia kell. Gyűlések 
voltak még a Vízivárosban, az Erzsébetváros

ban, Angyalföldön és a Hegyvidéken.
— Hatévi fegyház gyújtogatásért. Nagy

kanizsáról jelentik: Szalay István rédei 
gazdálkodó haragos viszonyban volt Hor
váth Sándor nevű szomszédjával. Szalay 
hosszúból fölgyujtotla Horváth Sándor por
táját. Tcttenérték s mivel a gyújtogatás 
staláriális eljárás alá tartozik, rögtönitélrt 
bíróság elé állitották. Ügyét azonban ké
sőbb áttették a rendes bírósághoz. A vesz
prémi törvényszék szombaton gvujfognlós 
miatt hatévi fegyhózra Ítélte Szalag Istvánt.

— Megnyugtató a mai nagy cipőharcban, 
hogy akad egy nívós, szolid készítményeiről 
közismert cipőgyár: a Nóra cipőgyár, melyről 
joggal feltételezhetjük, hogy nem a minőség 
rovására kalkulált, amidőn rémánvarrott női 
és férficipői 12.50-ért hoz forgalomba.

— Meghalt Szeged árvízi tanácsnoka. Szeged
ről jelentik: Vasárnap délelőtt Iclknevenegyéves 
korában meghalt Szegeden Zombory Antal nyu
galmazott városi tanácsnok, aki az emlékezetes 
szegedi árvíz idején veretőszerepet játszott a 
sáros életében és nagv réyze van abban, hogy 
Szeged ujrnépiilhclclt. Az idős tanácsnok halála 
sárosszerte nagy részvétel keltett.
tlzyb* .... kn‘hnlföz.evNC,;snrdl nrdl nrdlu nrdlu

— Braseh rlpők (Erzsébet-körűt 2.1. Bámu
latos olcsók lettek. Príma minőség, pompás 
Kivitel.

— A Kereszténypárt gyűlései. A Keresztény 
Községi Párt n Lipótvárosban a Palalinus-kávé- 
hózban Lázár Ferenc dr. elnöklete mellett gyű
lést tartott, melyen K'ss Ágoston, Trcttina Jenő, 
Bereczky Albert beszédei utón Wolff Károly szó
lalt fel, aki azt mondotta, hogy nem félnek a 
küzdelemtől, mert olyan erőkkel rendelkeznek, 
hogy semmiféle hatalom sem tiporhatja el Őket. 
Homonnay Tivadar és Csilléry András beszédei 
utón a gyűlés véget ért. — Rákosfalván az Ar- 
tád-mozgóban tartott a Keresztény Párt gyűlést 
Miági Károly elnöklete mellett, majd Pct rovácz 

Gyula ajánlotta, a választók szereidébe Gyurko- 
vics Henrik listavezetői. Utána Wolff Károly be
szélt. nki nzt hangsúlyozta, hogy szabad, erős 
egyéneket akarnak, akik szabadon és a lelkük- 
brne élő szeretet narancsára gyűlnek össée és 
ne mszakszervezett titkárok diktatúrája ked
véért. Utána Loskag JenŐné, Csilléry András, 
majd Gyttrkovics Henrik beszéltek.

— A Keresztény Ellenzék gyűlései. A Fried- 
rich-párt vasárnap délelőtt a Vasúti és Hajó
zási Klub dísztermében tartott gyűlést, ame
lyet Tauffer Gábor dr. nyitott meg. Utána 
Svahalat Zoltán, majd Takács István szólaltak 
fel, majd tomboló tetszés mellett Friedrich 
István emelkedett szólásra, aki nagy tetszés 
mellett fejtegette, hogv abból a kapkodásból, 
abból a durva taktikából, amelyet a kormány 
fullajtárjai követnek, csak azt láthatják, mi
lyen rosszul áll a szénájuk. Délután 4 órakor 
a Budai Katholikus Kör dísztermében Fried
rich Istvánon kívül Tóth Gyula Gábor, Weiss 
Konrád. Hornyánszky Zoltán, Csapó Ferenc., 
Nagy István, Szigeti Gyula, Halász László, 
Müller Gyula és Rippl József beszéltek. Este 
hat órakor a Hungárla-uti magyar kertben 
Friedrich István, Tauffer Gábor dr.. Nagy 
István, Loskay István és Tóth Gyula Gábor 
szólallak fel.

— A Belváros egyik legismertebb cége, Lip
csei Vilmos áruháza (IV.. Apponyi-tér 4.) ritkán 
hirdet s igy annál nagyobb várakozás előzi meg a 
kielégítendő, a legdivatosabb és legszebb ru
hák. kabátok, blúzok, pongyolák stb. kerülnek 
eladásra, meglepetéstkeltő olcsó árakon, a cég
től megszokott elsőrendű kivitelben.

SCHMIpTHAUERl ff ??■ 11 kwerüvfc syo- természetes UdmáititoW mór- és béltisz- 
itó hatása páratlan. Ne fogadjon el helyet te mást

— Ha elegánsan akar nihózkodnl, keresse 
fel László Sándor férfiszabómester kitűnő hír
nevű üzletét, Rákóczi-ul 50., ahol elegáns férfi
öltönyöket vagy télikabátnkat rendelésre mér
ték után kétszeri próbával, 70 pengőért készít 
a legdivatosabb őszi és téli szövetekből, a leg
tökéletesebb kivileiben és szabással.

OQtUló IM rigifc fürdőkád,Rvarmekkid, IHOSdöH 
lEB' kis gyárt blhAva- BALINT-bAL 
|V IV., Magyar-utoa l. »rám (Kossuth 
“ Lajos-utca sarokl telefon 853 —18

— A magvar nemzeti párt gyűlése Hajdú
böszörményben. Debrecenből jelentik: A ma
gyar nemzeti párt vasárnap kisgazdagyülést 
tartott Hajdúböszörményben. A gyűlésen töb
bek közöli Eckhardt Tibor és Milotay István 
Is felszólaltak.

— Lépést fart aa általános árleszállítással a 
Meteor csillárgyár is (Podmaníczky-ulea 27.), 
elsőrangú kiállítású csillárjait olcsón árusítja.

SCHHIDTHAUERI
természetes I Igmándi keserű vize 

csökkenti a vér
nyomást, megszünteti a fejfájást és meggátolja 
az érelmeszesedést

— A 32-esek ezred nap ja- A volt 32-es gya
logezred Budapest háziezrede 1930. évi decein- 
bér hó 7-én, vasárnap ezrednapot tart. Az ün
nepély sorrendje: 1. Istentisztelet 9 óra 43 
perckor a belvárosi templomban (Eskü-tér). 
Ponlifiikálja: dr. Hász István, tábori püspök. 
2. Diszgyülés közvetlenül az Istentisztelet után 
az Országos Tiszlikaszinó nagy dísztermében, 
IV., Váci-utca 38. szám, II. em. A vezetőség 
felkéri a bajtársakat, hogy minél nagyobb 
számban jelenjenek meg a kegyeletcs ünnep
ségen.

— Au tógázolás n Margithidon. Vasárnap 
reggel féltiz órakor a Margit hídon Bernét 
Győző műépítész, ny. miniszteri tanácsos 
B. 27066. rendszámú autója elütötte Juhász 
Gábor 34 éves fővárosi altisztet, akit élet
veszélyes sérüléseivel a mentők a Rókus- 
kórházba vittek. A műépítész kocsiját Mac: 
István 27 éves soffőr vezette, akit a súlyos 
kimenetelű gázolás miatt előállítottak a 
rendőrségre.

— Chepaleum elnevezéssel egy újfajta cd- 
lulózaszőnyeg került Magyarországon forga
lomba. A szőnyeg ára négyze.tméterenkint csak' 
60 fillér Kapható áruházakban, szövetkezeitek
nél és minden jobb szakmabeli üzletben. Ez 
a kenderbetétcs c.ellulózaszőnycg, mely már 
az összes külfödli államokban rendkívül le
vált, igen gazdaságos, a linóleumot pótolja cs 
igen szép mintázatáért kedveli a közönség.

— Eldobta a szerencséjét. Az első sorsjáté
kok egyikén egy bankház postán küldött egy 
Jótékonycélu állami sorsjegyet egy vidéki uri- 
asszonynak. ak’ azonban nem küldte meg a 
sorjegy órát. Mily nagy volt azonban a két
ségbeesése. mikor tudtára adták, hogy sors
jegyét a főnyereményei kihúzták és 5 —- bár 
a kezében volt a szerencsés sorsjegy — még
sem vehette fel a főnyereményt. Siessen és fi
zesse be még ma a sorsjegye árát, mert az 
egyetlen húzást, mór december hó tO-én meg
térjék. Főnyeremény 30.000 P. Egész sorsjegy 
ára 3 P, fél sorsjegy ára 1.50 P.

— Megmérgezte magát egy soffőr a Szent 
László-utca 35. számú házban. Nagy Károly 
35 éves soffőr öngyilkossági szándékból hiper- 
mangánnal megmérgezle magát. A mentők 
életveszélyes, súlyos állapotban a Rókus-kór
házba vitték, ahol még nem lehetett kihallgat
ni élefuntsága okai felől.

— Jobb Idők felé... Hosszabb idő óla egV 
olcsó cipöakcióról suttogtak Budapesten és 
mára kiderült, hogy ez az akció megvalósult. 
Az egyik nagy budapesti cipőáruház. a Dél- 
Ka. elhatározta, hogy ujabb egységárai állapit 
meg és mától kezdve 12.50-es áron jóminő- 
ségü férfi és női cipőket árusít. Ez az árleszál
lítás azért kelt feltűnést, mert a Del-Kn volt 
nz első, amely a múlt esztendőben áttért a 
békebeli egységárrsoportokra. A Del-Ka akció
jának komolyságát mi sem bizonyltja Jobban, 
mint az, hogv minden pár cipőt felelősséggel 
ad el és garantálja a jó minőséget. Ezzel le
hetővé teszi, hogy a közönség legszélesebb ré
tegei olcsón jussanak jó cipőkhöz.

— Egy 35 éves cég, a Roscnbcrg A- textil
áruház (Király-utca 32., saroküzlet), divatáru, 
szövet és selyemraktárát teljesen kiárusítja. A 
raktáron lévő nagymennyiségű méteráru el
adásra mélyen gyári érőn alul megkezdődött. 
Ezzel kapcsolatban szőnyeg- és vászonéra- 
osztályát nagy-mértékben kibővíti, hol futó és 
ebédlőszőnyegek, divánátvetők, paplanok min
den minőségben, vászon- és damasztáruk a 
legolcsóbban szerezhetők be.

— Schmldthauer természetes Igmándi ke- 
| serüviz gyomor- és béltiszlifó hatása páratlan.

— A spanyolok ünneplése. Zsúfolt ház, hatal
mas sikerei mutatkoztak be ALMA ESPANOLA 
eredeti saját speciális műsorukkal. A szebb
nél szebb andalusiai saját zenekölleményekel 
a közönség a legnagyobb áhítattal hallgatta 
és kitörő tapsokkal jutalmazta a Király nagy 
kávéházban.

Le a szőnyegárakkal!
Torontáli figyelő.................................  P 18.—II Mintás futó 01 cm ....................... P 10.-

I Mintás gyapjú boucle-fu’ó ?0 cm .. P 8. -1 Modern bútorszövet ...............  P 0.80-tól
Damaszt szövetek....................... P 7. tői

Nagy választék modern velourok és LulerszÖvtíckban t

Vágó és Társa, Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

Ne fogadjon el helyette mást.

SCHHIDTHAUERItermészetes I Igmándi
elegendő. Használati utasítás 
hoz mellékelve

keserű vizéből 
már félpohár 
minden palack*

— öt hónap múlva találták meg az öngyil
kos fejnélkűll bolttestét. Szigetvárról jelentik: 
A szigetvári erdőben vadászalközben a kutyák 
a hajlókat egy már teljesen oszlásnak indul*  
férfi holttestéhez vezették, mely egy nagy h 
tövében feküdt. A holttest feje le volt válva « 
törzstől és néhány lépéssel arrébb feküdt * 
lehulló falevelektől belakarva Azonnal csen
dőr! bizottság szállóit ki és megindították « 
nyomozást. Ennek során megállapítás*  nyer**  
hogy az áldozat Fischer Jónos 64 éves Bold'g- 
a-szonyfa községből! jómódú gazdával azonos, 
aki még ez év junius 25-én rejtélyes körülmé
nyek között eltűnt harulról. A gazdálkodó öf»- 
gyílkosságot követett el. Felakasztotta m«gé*«  
de a kötél elvásott és a holttest a főldrozuhanb 
A kötél maradványait meg találták a
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Megmérgexte 

két gyermekét 
egy elmebajos asszony

Venprím, november 30.
(A Hétfői Napló tud. tclefonjclentése.) Meg. 

rendilő tragédia történt a Veszprém megyei Nó- 
ráp községben. Cseh András községbeíi föld
művesnek a feleségét már hosszabb időn út 
ápolták elmgyógyinlczetbcn, állapota azonban 
már annyira javult, hogy nemrégiben haza
engedtek.

Cseh Andrásné vasárnap megmérgezte két 
(yermekét, a kilencéves Istvánt és a hatéves 
lözsefcl. Az elmebajos asszony

és megitatta velük a mérgek
A két kisgyermek néhány perc múlva rósz- 

szül lelt. Orvost hívtak hozzájuk, aki megálla
pította a mérgezést. A kisfiúkat a veszprémi 
iigalmasok kórházába vitték, ahol

a kla Józsi klszenvcdetl,
István, a nagyobbik fiú pedig haldoklik.

Cseh Andrásnál a csendőrök letartóztatták 
<?*  a veszprémi ügyészségre vitték. Alighanem 
elrendelik elmeállapotának a megfigyelését és 
ekkor döntenek arról, hogy fogva marad-e, 
vagy pedig

beszámíthatatlan
s ebben az esetben elmegyógynlézelb viszik.

— Változatlan idő. Vasárnap tavaszins 
langyos időjárás volt egész nap a főváros
ban. Sem eső, sem szél nem zavarta a kel
lemes időt. .4 Meteorológiai Intézet prognó
zisa: Az időjárásban lényeges vá'tozás nem 
várható.

— Ernszt Sándor betegsége. Ernszt Sán
dor népjóléti miniszter, — akit tudvalevő
leg Bárt ha Gábor egyetemi tanár megopc- 
rúlt, — állapota állandóan javul. Kezelőor
vosa, dr. Schmidt Károly szerint a népjóléti 
miniszter láztalan, éjfél után jól aludt és 
igy semmiféle aggodalomra nincsen ok. A 
klinikán számosán érdeklődtek a beteg mi
niszter állapota iránt, többek között a va
sárnapi napon Bud János kereskedelmi mi
niszter, gróf Zichy János. Szterényi József 
báró. Darányi Kálmán államtitkár, Flipka 
Ferenc főpolgármester és fíubinek István 
országgyűlési képviselő.

Meghalt Kende József, 
a hírhedt kHlónltményes tiszt

Egy kalandos és különös élet jutott el 
szombaton utolsó állomásához: Kende József 
volt főhadnagyot, aki a kommün utáni idők
ben telte hírhedtté a nevét, eltemették a rá
koskeresztúri ujtemetőben.

A kommün utáni zűrzavaros időkben, mi
kor a különítmények nevét rettegve emleget
ték, sokat beszéltek az egyik tisztkülönitmény 
Kende József nevű tagjáról. Kende tanárnak 
készült. A háború elején bevonult, főhadnagy 
lett. A kommün után az együk különítmény
hez csatlakozott és

a neve minden atrocitásán! kapcsolatban 
szerepelt a nyilvánosság előtt.

Sokat emlegették vele együtt egy másik külö
nítményesnek, Abday Gusztávnak a nevét, 
akit azóta betörés gyanúja miatt letartóztat
tak. A különítményes élet azonban nem so
káig tartott. Egyszerre csak különös hirek 
kellek szárnyra Kendéről. Azt beszélték, 
hogy

a hírhedt különítményes tiszt, aki az ak
kori Idők mentalitásának megfelelően 
„dolgozott**,  tulajdonképpen zsidó szár

mazású
és eredetileg Krausz volt a neve. Ettől kezd
ve mint Kcnde-Krauszt emlegették őt. Miután 
a különítménytől kivált, gyanús politikai ma
nipulációkat folytatott.

Szinte hétről-hétre különféle
politikai botrányok vetődtek felszínre, 
amelyeknek n hátterében mindig ott állt 

Kende József.
Egyszer a jobboldali lapok leplezték le a bal
oldal fantasztikus törekvéseit, másszor a bal
oldaliak kaptak súlyosan kompromittáló 
adatokat jobboldali közéleti szereplőkről és 
alakulatokról Az érdekes az volt, hogy akár 
jobbról, akár balról történt a leleplezés, a 
leleplezőknek mindig okmányok voltak a 
birtokukban. Később azután kiderült, hogy 

ezeket az okmányokat ugy jobbra, mint 
balra, mindig Kende József szállította 

megfelelő jutalom ellenében.
Kende lakásán valóságos okmánygyár műkö
dött. Még nagyobb volt a kavarodás, mikor

azután saját maga
leleplezte a nyilvánosság előtt, hogyan 
csapta be meséivel a jobboldalt és a bal

oldalt egyaránt.
Kendének ez az üzletága is nemsokára 

lejárt amagát és ekkor ujabb üzletekkel pró
bálkozott. Ezek már nem sikerültek ugy. 
ahogyan számította. Különféle vállalatokat 
alapított, a többi között egy nagy könyv
kiadó üzemet Ebbe azután ugy belebukott 
hogy

bűnügyek következtek.
Egy társával együtt nem kevesebb mint 160 
óvadékos alkalmazottak vett fel és az óva
dékul fölvett pénz telsikkasztották.

Kendét letartóztatták,
később szabadlábra helyezték és ar. eljárás 
tovább folyt ellene.

Ekkor kisebb-nagyobb ügyekből kifolyóan 
újból összeütközésbe került a rendőrséggel. 
Többször vitték a toloncházba Is és

az egykor rettegett nevű különítményes 
tiszt már megszokott vendége lett a 

rendőrségnek.
A nagy óvadéksikkasztás bűnügyének a 

legutóbbi tárgyalásán már betegen jeleni 
meg. Később a Bethesda-kórházba került. 
Sokáig kezelték itt, de betegsége, annyira el
hatalmasodott rajta, hogy már nem volt se
gítség. Pár hónappal ezelőtt hazament a 
szüleihez és hosszú és kinos szenvedés után 
csütörtökön kiszenvedett.

Szombaton temették
a viharos, zajos életű fiatalembert. Még az 
ellenfelei se tagadták, hogy rendkívül kép
zett, intelligens ember volt és csak a zava
ros idők juttatták zavaros életviszonyok 
közé.

— Ezrcdemlékünncp. A volt cs. és kir. 38- 
számú Mollinary gyalogezred bajtársi szövet
sége Kecskeméten ez év december hó 7-én 
czrcdcmlékünnepet rendez, melyre az összes 
bnjfúrsaknt, hozzátartozókat és érdeklődőket 
ez utón is meghívja a rendezőség. Jelentkezés 
dr. Kiss Endre főügyész, Kecskemét.

A PAPAGÁI
decemberi műsor rak 
nagy attrakciója: 

sumer íreiuó 
az artisták királya ós még 25 slágerszám. Ma oramiM*!
— A Pboto Club kiállítása. Vasárnap 

délelőtt nvilt meg a Photo Club gyűjtemé
nyes kiáilitása, amelyen körülbelül húsz le
hetséges amatőrfényképész állított ki. Va
lamennyi fotográfia a modem fotótechnika 
nagy fejlődéséről tesz tanúságot. A kiállítást 
Kertész Róbert államtitkár nyitotta meg, 
nagyszámú előkelő közönség jelenlétében. 
A kiállítók közül a club aranyérmét Székely 
György nyerte Gombárak" cimü gyönyörű 
munkájúval. Az ezüstéremmel Nagy Károly 
„Neuermore" portréját díjazták. Zimnic 
Lotty egy hangulatos fényképe nyerte el a 
club bronzérmét. A fotocikk-gyárak tiz ér
tékes díjjal jutalmazták a legsikerültebb 
munkákat. A kiállítás december 8-ig tekint
hető meg, a club Fcrencz József-rakpart 
17. szám alatti helyiségében. Belépődíj 
nincs.

— Gázolt és elrobogott az autó. Nagykani
zsáról jelentik' Garabonc zalnmegyel köz«ég 
halárában egy ismeretlen autó elgázolta Áo- 
zári Lajos 25 éves gazdát, aki súlyos belső sé
rüléseket. csonttörést szenvedett. Az autó a 
gázolás után elmenekült. Fölkutatására a csen
dőrség megtelt minden intézkedést. A sulyos 
lálapotha levő gazdát a nagykanizsai Horthy 
Miklós-kórházba szállították.

— Országos baroinflvcraeny Debrecen
ben. Debrecenből jelentik: Vasárnap nyílt 
meg a debreceni országos barom fi verseny. 
A versenyre kétszáz benevező jelentkezett 
ezer állattal. Különösen a galambtenyésztők 
jelentkeztek nagy számban. Vasárnap dél
ben az Aranybika terrasszáról kétszáz da
rab postagalambot bocsátottak fel. A ga
lambok ulnakinditását nagv tömeg nézte 
VÍRlR.

A túl enyhe időjárásra való tekintettel, női ruha, kabát, bunda, továbbá 
férfi- és fiuöltöny, télikabát és gyermekruháinkat 

ess eddigi árak feléért árusítjuk,
Holnaptól kezdve karácsonyig fenti osztályainkon minden fizetett blokk után egy levásárlási utalványt szolgálunk ki 

a kifizetett összeg feléről.
N y erssely am

u iard selyem .“r
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Még nincs vége 
a romantikának!

Intim beszélgetés Deák Árpád színésszel, 
aki írásban felel a „legszigorúbb" kérdésekre is

Miután Ujlaky Zsigmond dr., ez a kitűnő 
flntal orvos, aki visszascgilctte az életbe 
Deák Árpád színészt, hosszú rábeszélés után 
megengedte, hogy nagybeteg páciense vála- 
aroljon néhány olyan kérdésre, amilyent 
még senki sem adott fel, benyitottam a szűk 
szanatóriumi szobába.

Majdnem csontig fogyott, de mosolygós 
és rendkívül barátságos a harmndnapos ön
gyilkos. Most váltják a jéglőmlőt a szivén, 
amely alatt egy fél centiméternyire tépte szét 
a húst a majdnem gyilkos golyó. Ez a szőke 
fiatalember, aki ámbár jelekkel, de rendkí
vül előzékenyen invitál az ágya elé, nem is 
tudja, hogy néhány nap alatt romantikus 
hőssé nőtt, a színházi hetilapok állni nevelt 
közönség szemében és talán néhány száz 
„hasonlclkü" ^akfis őszinte könnyeket po
tyogtál érte párnájára.

Nem akarom széttépni a romantikát, de 
nem is lehet. Leülök a beteg mellé és meg
kérdezem:

— Nem Izgatja föl néhány olyan kérdés, 
amely szorosan összefügg a tettével?

— Nem, — suttogja alig hallhatóan.
Ezután az orvos tanácsára ceruzát és iró- 

tömböt vesz kezébe, hogy a válaszokat Írás
ban adja.

— Miért lett öngyilkos, — robban a ful
ladt betegszobában az első kérdésem.

Már meg is bántani, hogy kérdeztem. 
Enyhe pír fut át a sápadt, vértelcn arcon és 
a beteg az orvosának sutfogja:

— Valami itt fölszakadt belül. .. 
Megigazítják a jégtömlöt és most már ne

kem felel a nagybeteg.
— Ideális ok...

— hli. akik a szinház világában élünk, 
klsr-é szokatlannak találjuk ezt az okot. Ma 
a kenyér hiánya miatt mennek az emberek 
a Dunának ...

— Még nincs vége a romantikának, — 
szántja reszkető betűkkel a ceruza a papi
rost.

—• Mielőtt tettét elkövette, — hangzik a 
további kérdés — nem gondolt azokra, akik 
magát -•ze.rctlék, szüleire, testvéreire, nem 
volt semmi, ami visszatartotta volna ettől a 
meggondolatlan lépéstől? j....... ...................o

— Akkor nem tudtam gondolkozni, —I Szokolay Olly.
jelenik meg az írás a papiroson. |

— Jól tudom, ha valakit egyszer már visz- 
szarántottak a halál torkából, az nem kí
sérli meg még egyszer az öngyilkosságot. 
Nem gondolja, hogy az életnek komolyabb 
értelme is van?

— Nagyon köszönöm a szavait, azt hiszem 
még egyszer nem tenném meg!

Ujlaky dr. szól közbe:
— Ilyen kérdéseket a vizsgálóbíró sem 

adott. ..
— De csak tessék, — biztat papíron a be

teg — én mindenre felelek. Örömmel állok 
rendelkezésére.
— Van-e sok hölgy Iá tóga tója?
Felelet helyett mosolyog.
— Eljött e ide, aki miatt öngyilkos lett?
Nem felel.
— Ki küldte ezeket a virágokat?
— Nem mondhatom meg, — írja cz a kö

zépkori lovag.
— Hagyjuk kicsit a sebet, mást kérde

zek.
— Van rokona’
— Édesanyám.
— Mennyit aggódhatott magáért...
— Nagyon sajnálom szegénykét...
— Mióta színész?
— Előzőleg mint artista dolgoztam, hogy 

a színészet megtanulásához szükséges pénzt 
előteremtsem.

— Voltak-e utóbbi időben anyagi gond
jai?

— Nem! Kaptam rendesen a gázsimat. A 
drága Dódi direktor húsz éve ismer már . . .

— Hát hány éves?
— Harmickettő. Most már nincs olyan me

legem, — teszi hozza,
Visszahanyatlik a párnára, pedig beszélni 

szeretne még sokat, az álmatlan éjszakákról, 
az égető vágyról a szerelem után, az asszo
ny! gyöngédségről, amiben nem volt része, 
a harminckétéves életéről, amit oda akart 
dobni, mert lovag volt és becsületes... Fér
jes asszonyt szeretett.

n

Ez a színésznő. akiért 1930-ban, az orosz 
diimping, a munkanélküliség, a világ gaz
dasági és erkölcsi válságának idején meg 
akart halni egy hnrminckétéves fiatalember:

Stób 7oltán.

THE EHGLISH PLAVERS**
anssl társulat tíentiégíajíka

Ma, hétfőn On Hír snot CWörtök délután • Hamlet
Kedden Haint Joan Cslltftrt'is osto: The Fírat Mr,. Frafaer
Szerdán: Hamlet Pén okon • Tlic Slient íVitine,
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Premier után
AZ OKOS MAMA. A Király Szinház 

nagy Fcdák-szeiepct adott elő Békeffy _ 
vén írói és Lajthai Lajos zeneszerzői tollá 
hói. Tényleg ragyogó a szerep és ragyogó 
Zsuzsa is, ez az istenáldotta művésznő, 
csakhogy kevesebb: több lett volna! A Ki
rály Szinház is, a közönség is megtalálja a 
számítását, mert a szinház valóban sódat ad, 
és a közönség kitünően szórakozik, öröm 
volt látni a fiatalok, elsősorban Békássy 
István, Dobos Annié elől eltűrését, kisebb sze
repekben pedig Bátory Sári, Saár Lenke, a 
mulatságos Medgyaszay Hajnal színházi 
szárnypróbálgatását. Tarnay szerényen és 
stilusan rendezett.

FERIKE, MINT VENDÉG. Ha véletlenül Paul 
Géraldy Irta volna, akkor azt mondanák a Bel
városi Szinház újdonságáról, hogy: költészet. 
Mivel Bús Fekete László és Góth Sándor írták 
közösen, mindenki megállapította a darabról, 
hogy rendkívül tehetséges szinpadi munka. Azt 
hiszem, hogy ezzel a megállapítással semmit som 
veszít nz Iró és n szinészszerző, akik sorozatos 
tóhlúknt varázsolnak majd a Belvárosi Szinház. 
kapujára. A szereplők (Góth Sándor, a rendező, 
csodákat tud művelni) elsőrangúnk! Ncnj be
szélünk ezúttal Gófhné Kei tesz. Elláról, aki talán 
sohasem volt ennyire emberi és mégis mulat
ságos, mint most, az angyali Berky Lililről, aki 
hiába akar, fuvolahangján nem tud anyósszere- 
péket játszani, GAtonról, az ellenállhatatlanról, 
hanem Székely Lujzáról, aki nemcsak ragyo
góan szép, hanem ragyogó színésznő lett, l'rf- 
rady Lajosról, mint t< pesti színpad nagy nye
reségéről kell külön megemlékezni.

NEBÁNTSVIRÁG. Herve bájos operettje, 
a Nebántsvirág frissen és illatosán nyilt ki 
a Magyar Színház színpadán. A közönség ra
jongva ünnepelte Honthy Hannát, Csortos 
Gyulát, ezt a nagy kóklert, László Andort,

egy 
Isi-
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a bonvivánt, Rubinyi Tibort, Ilojkó Feren
cet, a minden szerepében kitűnő Zala Karo
lát, a tehetséges Horváthy Elvirát, a finom 
és bájos Tamássy Líviát és utolsóknak em
lítve, de elsősorban: Vent/rcp Ferencet és 
Z. Molnár Lászlót. Bródy István rendezése 
tökéletes. A Nebánts virág egész biztosan a 
Magyar Szinház műsorán marad.

SZÍNHÁZI napló
TLf a utaztak el Párizsba azok a magyar szi- 

* nészek, akiket a Paramount a harmadik 
magyar verziójú hangosfilm szerepeire szer
ződtet élt. Az uj film főszereplője Justh Gyula, 
a Magynr Szinház kitűnő tagja, aki egyhó
napi szabadságot kapott a színháztól. A női 
főszereplő az Andrássy-uti Szinház fiatal 
tagja, Ákos Erzsi. Párizsba vitték még ez al
kalommal Eric Vogelt, a ragyogó tehetségű 
fiatal interieur-müvészt, aki az uj film dísz
leteit készíti. .4 filmet Szabolcs Ernő rendezi. 
'1 ömeges szerepváltozás történt a héten kü- 

lönböző színházakban, darabokban. A Far 
sangl lakodalomban Péter szerepét1 a kitűnő 
Maleczky Oszkár vette át hirtelen, a Fővárosi 
Opcrettszinházban Zátony Kálmánt Gaál Dezső 
helyettesitette ragyogóan, az Andrássy-uti Szín
házban pedig Ákos Erzsi szerepét az egyik da
rabban Paál Erzsi vette át sikerrel.
Y öuő vasárnap délután a Magyar Színház- 

** bán a Kövessy-Vár a szegény színészek 
javára díszelőadást rendez, amelyen a kö
vetkezők lépnek fel: Bársony—Dajbukát- 
pár, Beregi Oszkár, Berky Lili, Bodán Mar
git, Csclényi József, Érczkövy I^ászló, Gózon 
Gyula, Kiss Ferenc, Romlás Vilmos, Kökény 
Ilona, Lészay Kató, Mocsányi—Lakos duó, 
Radó Sándor, Salamon Béla, Sebő Miklós, 
Somogyi Nusl, Szász Ha, Schertz Ede, Tóth 
Erzsi. Vigh Miklós, Vidor Ferike

A INPADON

T(ét kedves, bájos, de mindenekfölött 
**■ rendkívül tehetséges leány: a Schwarz- 
nővérek érkeznek újra hozzánk a napokban. 
Jól emlékszünk erre a két szépségre, akik 
tavaly a Royal-pálmakcrtben aratták sikerei
ket. Hetekig, hónapokig maradtak nálunk, 
a közönség kifejezett parancsára, mert mig 
ez a két nővér különleges és egyéni, de fel
tétlenül utolérhetetlen produkciójukkal szó
rakoztatta a pesti éjszaka vendégeit, — addig 
valóságos közelharcot kellett vívni egy-egy 
asztalért vagy egy-cgy székért. Pedig semmi
féle szaltót nem produkáltak a parketten, 
hanem két elegáns, finom dáma ült a zon
gora mellett és énekelték a legkedvesebb és 
legfülbemászóbb slágereket. Budapest, amely 
mindig megérzi, ha valami különlegest, ha 
valami nagyértékü produkciót kap, amely 
elveti a rosszat, ha azt világhírnév előzi is 
meg, boldogan tapsolt e két fiatal hölgynek, 
akik kitörölhetetlenül beleírták nevüket a 
pestiek emlékezetébe. A két nővér, miután 
már szerződéseik szorongatták, kénytelen 
volt elutazni tavaly Budapestről, azóta Bécs, 
Berlin, Páris, de Buenos Ayrcs és New York 
is óriási transzparensekkel és plakátokkal 
hirdette nevüket, amely egy egészen magas
rendű, finomult, de mégis rendkívül mulat
ságos és közvetlen szórakozási lehetőséget 
jelent. A két pálmakarcsu hölgy Budapestről 
sohasem feledkezett meg, mindenünnen jöt
tek a lapok a pesti társaság tagjaihoz, amely 
kedvenceiül fogadta őket, hogy „jövünk, jö
vünk Budapestre!” A két hölgy kábele végre 
megérkezett és néhány nap múlva elhozza 
őket hozzánk a párisi expressz és szerdán a 
Royal-pálmakcrtben viszontlátjuk a két tün
döklő csillagát a pesti éjszakának, amely egy
úttal világvárosi koloritot ad az egyre söté- 
tebb pesti éjszakának.

TJ a a fiatalságról van szó, be kell számolni egy 
kedves és rendkívül sikerült vizsgaelőadás

ról, amclu a Király Szinházban zajlott le szom
bat délután. A Terikét játszották, egy Karó- 
csongi Éva nevű fiatal, de máris kitűnő fiatal 
színésznő főszereplésével. A főbb szerepekben 
mcgdicsérendök Bonghat Zsuzsi, Apor Klári, Ka- 
nizsay Erzsi, Soós László és Bimbó Attila. Dit- 
richné P. Júlia valóban a legkitűnőbb szinész- 
pedagógusok és rendezők egyike.

Sebestyén Géza tehát lemondott a Városi 
Szinház igazgatásáról és hétfőn reggel 

már pályázók jelennek meg a Városházán, 
hogy betöltsék Sebestyén Géza hatéves örö
két. Ebből az alkalomból felelevenítek egy 
kis történetet Sebestyén Géza életéből, ame
lyet ötvenéves születésnapja alkalmából mon
dott el nekem.

Sebestyén Gézának a reáliskolában a leg
nehezebb tantárgya a matematika volt. Se
hogy sem ment a fejébe, hogy mennyi A p'us 
B a négyzeten. Egyidőben az öreg Stern 
bácsi elment érdeklődni a matematika pro
fesszorához, dr. Portubányi Lukácshoz. A 
tanár lemondóan legyintett a kezével:

— Mondja, Stern ur, mit érdekli magát 
az, hogy a Géza mennyit tud a számtanból. 
Hisz abból úgyis komédiás lesz.

Géza itt mosolyogva jegyezte meg:
— Persze, Portubányi nem is sejtette, 

hogy direktor is leszek még valaha s mint 
ilyen, rosszul számitok ...

t z erdirekfnr elábrándozva mondta nekem 
egyszer: Kezdetben költő akartam lenni, de 

néhai Ujházy Ferenc tanárom egy rajzórán el
kobozta a verseimet és miután elolvasta, igy 
adta vissza:

— Fiam csapd földhöz a lantodat.
A tanácsot megfogadtam és egyben elhatá

roztam, hogyha már költő nem is lehetek, hát 
színigazgató leszek Sajnos.

MmM * Braiwl ♦
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Ssombeston premier !

A Ncbántsvirág nézőterén ott ült Kűry Klára, 
f a hajdani Ncbántsvirág, aki sok-sok évvel 
ezelőtt több mint négy száz szór játszott ebben a 
bűbájos operettben. Ahogy beszélgetünk Kűry 
Klárival, odalép Beöthy László, kezet csókol az 
egykori primadonnának és a következő rendkí
vül bájos történetet meséli el.

— Akkoriban joghallgató voltam és kezdő 
újságíró. Főnököm egy hétfő délelőtt, névnapja 
lévén, engem küldött be a szerkesztőségbe he
lyettesül. Rettenetesen szerelmes voltam magába 
akkor. Klári s éppen kapóra jött, hogy rásza-, 
bódultam az újságra. Ugyanis aznap halt meg 
Millaud, a librettista. Rögtön tgg cikket kantja-: 
ritottam „Millaud a mennyországban” címmel. 
A cikk tartalma körülbelül az volt, hogy Millaud 
mennyire boldog lehet a mennyországban, ha le
néz és látja, hogy Küry Klára játssza az ope
rettje főszerepét. Ezért a cikkért azután három 
hétig bottal kergetett Rákosi Jenő, az operett 
magyar fordítója.

— Nem is tudtam erről a nagy szerelemről — 
folytatta Küry Klára —, csak rémülten olvastam 
a cikket, hogy engem, a szerény kezdőt, a leg
nagyobbak közé sorol.

—■ Hát ez volt az én pcechcm — vág vissza 
Beöthy, a mindig . udvarias gavallér —, hogy 
mindenki észrevette ezt rólam, csak maga nem.

Andrássy Géza gróf is megjelent ezen a 
díszelőadáson és az első páholyból guk- 

kerezte az egykori Ncbántsvirágot, Küry Klá
rát, aki Szirmay Imrével, az egykori daliás 
hadnaggyal beszélget.

— Én bizony — beszéli Andrássy Géza 
gróf —, negyvenhárom évvel ezelőtt láttam 
a Ncbántsvirágot — Pálmag Ilkával a fősze
repben. ő volt az első magyar Ncbántsvirág.

— Excellenciád azóta is friss és fiatal ma
radt — mondja erre Lányi főszerkesztő.

— Sajnos — feleli a gróf —, kissé szomorú 
vagyok ilyenkor, mert eszembe jut az egy
kori fiatalság, amikor például — bár a szín
házzal szemben lakott Küry Klára —, de az 
önkéntesek mégis kifogták a hintójábái a 
lovakat és imc: a darab fiatat maradt, mi — 
hát egy kissé megöregedtünk ...

Fümpremierek...
A Kamara filmszínház mentette meg a hé

ten a filmszínházak presztízsét.
Byrd kapitány délsarki expedícióját 

mutatta be. Ez nem is film, hanem egy darab 
modern történelem. Elképzelhetetlenül gran
diózus az emberi bátorságnak, kitartásnak 
és leleményességnek hőskölteménye, amely 
életet, erőt tud önteni a fásult és letargikus 
szivekbe is. Csodálatos, nagyszerű felvételek 
szakadatlan sorozata ez az expcdiciós film, 
Byrd kapitány elindul Neivyorkból egy hajó
val és két évig a Déli Sark rettenetes hóme
zői és jéghegyei közé ékelten küzd a dicső
ségért, a Déli Sark felfedezéséért. A Para
mount filmfelvevőgépe elkísérte az expedí
ciót. Ott a filmopcralőr a repülőgépen, amely 
rettenetes és válságos pillanatokat él meg a 
háromezerötszáz méteres jéghegyek fölött, 
amint útban van a Déli Sark felé. Látjuk a 
rettenetes mélységben elterülő vigasztalan 
jégszakadékokat, amelyeket emberi szem 
még sohasem látott. Erről a filmről nem le
het beszélni. Ezt meg kell nézni, minden em
bernek szent kötelessége magával szemben.

A hét többi filmjeiről azonban nem beszél
hetünk nagy elragadtatással. Mintha csak 
gyenge műsoraikat akarnák lerázni a mozik 
most karácsony előtt. Ehhez mérten eléggé 
titokban tartják a premiereket így alig^alig 
szerezhettünk tudomást arról, hogy a Dzsin- 
giszkán nagyszerű színészével, Inldsinnel, egy 
némafilmet látunk az Urániában és az 
Ufóban.

A mongol és a táncosnő 
a film cime, amely, sajnos, nem tudta elho
mályosítani a Dzsingiszkán emléket.

A HÁZASSÁG VÁSÁRA 
cimü filmet a Corvin- és a Décsi-moziban 
mutatták be. Ezerszer eljátszott, szentimen*  
tális, vontatott történet

A vllAflhlrU

ÁLMA ESPANOLA
eredeti n-anvol argentlnial tangó «• hangulat zenemOvészek tombold sikerrel vendégszerepelnek a

KIRÁLY NAGY KÁVÉHÁZBAN
Erzaébot-kürut Bdl

KltUntf konyha. PolgJhrl árak.
Asztalrendelés: Telefon 268—51.



Budapcat, 1030 december I, HÉTFŐI NAPLÓ 11
Vasárnap Pestre érkezett 

az English Players
Beszélgetés az angol színészekkel

A vasárnapesti prágai gyors Pestre hozta 
Mr. Sterling angol társulatát az English 
Players-t. A múlt évben is nálunk járt angol 
színészeket Bárdos Artúr igazgató fogadta 
az állomáson. A rövid bemutatkozás után 
Mr. Sterling készségesen, kedvesen infor
mált társulatáról, mely tizenöt tagból áll. 
Prágából érkeztek, ahol három estén szere
peltek. Magyar színházi vendégjátékuk után 
a kővetkező állomásuk Újvidék, ahol egy 
este szerepelnek, majd két este Zágrábban. 
Utána Olaszország. Körülöttünk a pályaud
varok szokott idegessége, zsibongósa. De 
Mr. Sterling és színészei udvarias, türelmes 
emberek, és a társulat sztárja, Margaret, 
Vcugham kérdéseinkre elmondja, hogv egyik 
legkedvesebb szerepében, a „First Mr. Fra- 
ser“ címszerepében is fellép, melyet nálunk

a Vígszínházban, Varsányi Irén alakított.

— Hallottam már az önök Varsányi 
Irénjéről. Nagy művésznő lehet, szeret

nék vele megismerkedni.
— Go on! Go on! Menjünk! Menjünk! — • 

adja ki a jelszót Mr. Sterling.
— Please, egy pillanat — adjuk fel Ham

let alakítójának utolsó kérdésünket:
— Itt van Warld Price, ma volt Rákosi 

Jenő szobrának leleplezése. Mi a szobrot az 
önök nemes lordjának, Rothermerenek kö
szönhetjük.

—. Yes, mi szereljük Magyarországot és kí
vánjuk, hogy az önök néhai nagy újságíró
jának álma minél előbb valóra váljon ...

★
Vasárnap este 10 órakor a Fészekben ki

tünően sikerült vacsora keretében ismerked
tek meg az angol szinészek a pesti sajtó 
reprezentánsaival.

100° l0-os siker a FERIKE MINT VENDÉ®
Főszereolők:

Góthné Kertész Ella, Góth Sándor, Berkv Lili, Dayka Margit, 
Gázon Gyula, Székely Lujza, Váradv Lajos, Dajhukát Ilona, 

Kováts Terus, Keleti László, Szigeti Jeni
Minden este 8 órakor a BELVÁROSI SZÍNHÁZBAN

Lilly és Emmy Schwarz, a világhírű ja2z-zongoristák szerdán este játszanak először 
a Royal-bárban. Asztalrendelés, telefont 454—06

Ferenczy Károly hatvanezerpengös 
hitellevelet tett le a Városi Szinház

bérletének elnyerése céljából
A Városi Szinház bérleti pályázata felett hétfőn délelőtt dönt 

a szinügyi bizottság
Ma délelőtt a főváros szinügyi bizottsága elé 

kerül a Városi Színház sokat húzódó ügye. Mi
után Sebestyén Géza lemondott a szinház igaz
gatásáról, a főváros elhatározta, hogy a szín- 
házat nyilvános versenytárgyalás utján adja 
bérbe. Mint bérlő jelentkezett Ferenczy Ká
roly, a Városi Szinház eddigi helyettes igaz
gatója, dr. Bródy István, a Magyar Szinház 
igazgatója, Kardoss Géza, a debreceni Csoko- 
nay-szinház igazgatója.

Bár a Városi Szinház pályázata felől nem is 
döntöttek, de nem is dönthettek, hiszen a bi
zottság csak hétfőn délelőtt fog ezzel foglal
kozni, de*  mégis ugylátszik, mintha a Városi 
Szinház válsága s’égéhcr közelednék. Bizalmas 
helyről nyert értesülésünk szerint, ugyanis a 
szinház legkomolyabb igazgató-jelöltjei: Fe 
renczy Károly és dr. Bródy István. Ferenczy 
Károly részéről vasárnap lépés történt, hogy 
magának nyerje meg a szinház bérletét. Fe
renczy Károly ugyanis egy budapesti bankház 
hatvanezer pengőről kiállított opciólevelét nyúj
totta át a szinügyi bizottság elnökinek, azzal a 
szándékkal, hogy ajánlatának komoly anyagi 
háttere van. Eddig ö az egyetlen, aki anyagi

fedezetet tett le a szinház bérletének elnyerése 
céljából.

Igen érdekes az a körülmény, ahogy Ferenczy 
Károly a hatvanezer pengős opciólevelet meg 
tudta szerezni. A szóbanforgő bankház ugyanis 
az. ügyben már sokszor szerepelt Stux-pénzin- 
zct. amelynek

hatvanezer pengőn követelése áll fenn Se
bestyén Gézával, illetve a Városi Színház
zal szemben. Ezt a hatvanezer pengőt cc- 

dálták Ferenczy Károlyra, 
nkinek — ámbár itt készpénz nem jut a kezé
be, — de mégis rendelkezik egy hatvanczer- 
pengős hitellevéllel. Beavatottak szerint ugyan 
ez a bankház, amennyiben szükséges, hajlandó 
további összegeket forgótőke céljából Ferenczy 
Károly rendelkezésére bocsátani.

Ez természetesen nem ‘jelenti azt, mint 
hogyha már el volna intézve, hogy Ferenczy 
Kórolyé a szinház. A többi pályázók ma dél
előtt jelennek meg a Városházán és ha meg
felelőbb anyagi erővel rendelkeznek, okkor 
valószínűleg ekképpen fog a szinház sorsa el
dőlni.

öltözve, estélyi ruhákban és egyenletes kopogás
sal, mint a vízesés, dübörög a hallgató fülébe:

— Szép volt, istenem, gyönyörű szép. ..
Egy-két humoros alak jelenik meg a színen, 

ezek azonban gyorsan távoznak, mert
a fölháborodott közönség, talán elég Ízlés
telenül, valósággal leparancsolja a színpad

ról őket,
daluk refrénjével együtt:

— Akar-e még egyszer látni? ...
— Nem, nem! — ordítja a közönség —, va

lami ujatl
Az ujdonság végre megjelenik, mert az out

siderek közé két-három hivatásos énekesnő is 
eljött ide, felvenni a versenyt azokknl, akik 
eddig szűk családi körben, legfeljebb gramofon
lemezek mellett énekelték slágereiket. Termé
szetes örömmel volt hallgatni Dalmady Erzsit, 
aki ízlésesen és szépen énekelte a dalt és

Kőszegi Terézt, aki nngy színpadi maltjá
val a háta mögött, vállalkozott e könnyű 

diadalra.
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Az ajtó
Nadínyl Zoltán háromlelvoná-os vlejátéka. Rendező: Bárdos Artúr. — Főszereplők:

HOIMTHY HANNA,
Molnár Aranka, Sitkey Irén, Ráday, Gőzön, Gellért, Z. Molnár, Gárdái.

Egy profi és egy civil győzött 
a pesti dalnokversenyen

Száznál több pályázó vonult fel a pódiumon
Aki még nem tudná, azzal ezúttal közlöm, 

hogy ma délelőtt a Fővárosi Operettszinházban 

a concertet, a 
hogy a szép 

mintájára, a 
................________ __ t_________ ’s fölfedez

zék az egész világon. IIosszu hónapokon át tar
tott ez az előkészület, ifjú hölgyek, családanyák, 
mesteremberek, félreismert titánok, engedel
meskedve a hivó szónak, az énekfanárok és ta
nítók legnagyobb örömére, a szomszédok leg
nagyobb bosszúságára szakadatlanul nyütték azt 
□ négy dalt, (cköziil pedig legjobban Brodszky 
..Szép volt..." cimü tangóját), amelyekkel be 
lehetett nevezni a nagy versenyre. Cél és dicső
ség: párizsi utazás, illetve hangosfilmszerzödés, 
ötvenezer frank dijjnl egybekötve. Ez a távoli 
nagy díj persze nem a magyar győzteseknek, 
hanem a világ minden tájáról összegyűlt győz
tesek győztesének esedékes.

Először talán n közönségről. Természe
tesen a papák, mamák, hugocskúk. na és 
egykét szereplőnönek gyermekei olt üllek

Aki még nem tudná, azzal
..... .......

hangverseny folvt le, a szó szoros értelmében. 
A Színházi Élét rendezte ezt “ —........  °
párizsi rendezőség felkérésére, 
lányok nemes versenyének 
szép hangok tulajdonosnőit is

szereplőnönek gyermekei olt

a nézőtéren és várták a hőn szeretett ro
kon, illetőleg anyuka csengő szavát. Hát 
ezek is megszólaltak. Miután a konferanszié be
jelentette, hogy Németh Máriák szüleinek 
ugyan, de azután fel is kell őket fedezni, 

egymásután perdüllek a színpadra sápad
tan, égő szemekkel, vergődve a reflektor 

füzében,
az elődöntő utón kiválasztott jelöllek. Miután 
egvik feltétel az volt, hogy nemcsak jóhangu- 
nak, hanem csinos külsejűnek is kell lenni a 
pályázónak, egészen természetes, hogy voltak 
köztük n legszebb férflkorban levő hölgyek, 
buffóknak beillő hősszerelmesek, akik mind 
kétségbeejtően unalmasan, ezt a kitűnő tangót 
fújták:

— Szép volt, istenem, gyönyörű szép ... 
Valóságos üdülés volt a fülnek, amikor egv 

frakkon fiatalember a „Sárga falevél" cimü 
Zerkovitz-dalt kezdte énekelni (szegény Zcrko- 
vitt, nem érdemli meg) és színpadi kelléknek 
egy sárga falevelet szorongatott a keze között.

< csinos, fiatal hölgyek, kínosan ki-ültek I Jönnek

CftPITOLma premier!
A párisi háztetők alatt

'• randa pikantéria magyar feliratokkal. ____

Istenem, Párizsba akar menni. Meg lehet neki 
bocsátani.

Egy Menjou-bajuszos, frakkos urnák az egyik 
főrendező felkiált:

— Minek ragasztott álbajuszt!
Ez a fiatalember, éneklés közben rángatva 

a bajuszát, mutatja, hogy nem hamis, legalább 
is a bajusza nem az . ..

Kora délután végre visszavonult a zsűri, hogy 
Ítélkezzen. A szörnyű izgalom és várakozás percei 
voltak ezek, a kihullott hölgyek és uraklinár előre 
is nagyelkeseredéssel a szivükben, zsebükben pe
dig a hiába vásárolt toalettek, frakk- és szmo
king-kölcsönzők számlájával várták a zsűri dön
tését.

Általános némaság fogadta az eredményki
hirdetést, amely szerint férfit nem óhajtanak 
Párizsba küldeni, ellenben két hölgyet, Kőszegi 
Teréz opernénckcsnőt és Flscher Anniét elutaz- 
tátják a nagy párizsi döntőre, ahol természete
sen Brodszky—Harmath pályadíjnyertes tangó
ját fogják énekelni .

Ezzel befejeződött a pesti dalnok-verseny.

HERZEH IHI ’/«TORT
SZIVEK SZIMFÓNIÁJA

ORION

Mit csinált Hegedűs Tibor 
a Stúdió darabjainak szerep

osztásával kapcsolatban?
Hegedűs Tibor beperelte Szilágyi Ödön hírlapírót és Baló Elemért 
akik a Stúdió vezetősége előtt visszaéléssel vádolták a Stúdió’ 

volt alkalmi rendezőjét
Csilléry járásbiró előtt ma délelőtt két rend

kívül érdekes színházi per fog lezajlani. He
gedűs Tibor, a Vígszínház rendezőié indította 
ezeket a pereket egyrészt Szilágyi Ödön hírlap
író, másrészt Baló Elemér színész ellen, akik 
súlyos vádakkal illették Hegedűs Tibort, a 
Stúdió vezetősége előtt. Ebből a vádból kifo
lyólag a Stúdió azután vizsgálatot is indított. 
Hegedűs Tibor feljelentése körülbelül azt tar
talmazza, hogy néhány hónappal ezelőtt Szilá
gyi Ödön hírlapíró és Baló Elemér megjelentek 
Szőts Ernő dr., a Stúdió vezérigazgatójánál és 

előadták, hogy színházi körökben szélié- 
ben-hosszában beszélnek azokról a vissza
élésekről, amelyeket állítólag Hegedűs Ti

bor követett el.
Mikor a Rádió l&azgalója állitásuk alátá

masztására szólította fel ugy Szilágyi Ödönt, 
mint Baló Elemért, ezek több olyan konkrét 
esetet adtak elő, amelyekből a följelcnlők art 
következtették, hogy Hegedűs Tibor anyagi 
előnyök ellenében juttatta szerepekhez az egyes 
színészeket, másrészt pedig bizonyos hölgyek
től is ellenszolgáltatást kért.

Ebben a rendkívül kínos színházi botrány 
ügyében már a mull hónapban volt egy tárgya
lás, amikor is a vádlottak főinjónlották a 

legszélesebb bizonyítást, amelyhez Hegedűs 
, Tibor Ls hozzájárult.

A mai tárgyalásra ugy a vád, mint a sédelem 
részéről tizenhat tanú fog felvonulni, akik val
lani fognak ebben a különös ügyben. Szinháii 
körökben rendkívüli érdeklődéssel tekintenek 
a per kimenetele elá.

A vasárnap zeneélete 
igen mozgalmas volt. A nívót a Filharmónia 
főpróbája nyújtotta, amely meglepetésszerűen 
neiu volt nagyon látogatott. A csalhatatlan ősz- 
tönü köjfőn«ég, amely még a súlyos gazdasági 
helyzet dacára is megfizeti az elsőrangú zenei 
produkciók helyárait, ugylátszik viszonozza a 
Filharmónia minden vonalon mutatkozó „le
építés" törekvését és szintén leépít! A műsor 
két újdonsága közül az egyik Kodály erdetileg 
zongorára irt „Mnrosszékl táncok'*  c. kompo
zíciójának zenekari átirata. A ritmusok preg
náns változatossága és a melódiavezetés hatá
sossága adnak értéket az uj műnek. De Falla 
„Cenibalo versenyműve" olyan kontrasztot ér
zékeltet n hallgatóban, mintha modern csőbu- 
torokkal berendezett lakásban gyertyával vilá
gítanának. A ccmbalo hangzáshatásait De Falla 
modern iránya nem tudja kiaknázni. Ebhez 
már egy Haydn vagy Couperltl invenclógnz- 
dagsága szükséges. A De Falla mű, valamint 
Dohnányi ..Változatok egy gyermekdalra" kon- 
ccrláló szólamait Macelle Mnyer játszotta fi
nom, pinnisztikus érzékkel. szépen és stíluso
san. — Délután a Vigadóban szépszámú kö
zönség tapsolt a Székesfővárosi Zenekar Lehár- 
koncertjének. A zenekar szép fejlődéséről ez

úttal is tanúságot tett. — Este az Operaházban 
Öhmann Károly az Aida Radamcs szerepében 
búcsúzott a budapesti közönségtől. A „feleste 
Aida" kezdetén fellépő distonációját hamar 
korrigálta. Az ária végén szúrnyalóan bonta
kozott ki fényes magassága és a közönség tűn
tető szeretettel tapsolta. Uj Aida volt Báthy 
Anna, aki kulturált énekével, Ízlésével megér
demelten nagy siker! aratott._______________(gv)

A ktSzünsóg kívánja a 
sablóntól •ttérőt
ezt Igazolják a

Byrd dölssmi

filmelőadásai a
Kamarában 4. 6,8, in órakor.
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A harmadik döntetlen mesterjátszma 
felborította az élcsapatok sorrendjét

A III. kér. FC és a Sabaria megelőzte az Újpestet, amely a negyedik 
helyre került — A Ferencváros javított a pozícióján

'A profifutball néhány éves történetében 
'szinte példátlanul érdekes eseménysorozatot 
rejtegetett az őszi szezón finise. Néhány 
kellemetlen, de azért mindenhol belekombi
nált meglepetés után mind a Hungária, mind 
pedig az Újpest ugy érkezeit el ehhez a va
sárnaphoz, hogy győzelem esetén elsőnek 
fordulhat a tavaszi szezónba. Proficsapalok- 
röl lévén szó, n helyezés sorrendje nem le
hetett közömbös, egyiküknek sem, mert hi
szen a drukkerek érzékenységén kivül ko
moly anyagi előnyöket is jelent az első hely.

A derbin túl vagyunk s a Hungária egy
úttal tol van a legnehezebb gáton is: egy 
ponttal, ha csak valami egészen fantasz
tikus meglepetés nem következik, meg

előzi az Újpestet.
’.4 derbimérkőzés közönsége ritkán látott ér
dekes, izgalmas és értékes futballt élvezhe
tett végig, amely dicséretére válik az utóbbi 
időkben kissé ellanyhult magyar professzio
nista fut bal Inak. A „nagyok" eldöntetlen 
eredménye után valahogy az lelt volna az 
igazságos, hogy mindkét csapat megtartja 
eredei pozícióját.

A véletlen azonban — mint rendesen — 
most sem engedte el a „ziccert", amellyel 

az Újpest a negyedik helyre esett.
Megelőzte a III. kerület és a Sabaria. Ez az 
ejőzés azonban egyelőre csak papíron van 
meg, mert az Újpestnek például még két le
játszol lan mérkőzése van akkor, amikor a 
Sabaria ezen a vasárnapon már be is fejezte 
félévi munkáját. A Sabaria különben egyéb
ként is téma, mert hiszen ezalatt a fél év 
alatt a második ligából fölkerült szimpatikus 
vidéki csapat annyi pontot szedett össze, 
hogy a tavaszi szezónban egyetlen nyert mér
kőzéssel is biztosíthatja helyét az első ligá
ban. Az eddigiek nyomán azonban bizonyos, 
hogy a Sabariának ennél jóval több az ain- 

.biciója. A III. kerületiek a „budai derbi" al- 
. kalmával legyőzték ugyan

ebben a győzelemben

annyi imponáló elem, mint amennyit a 
Jelenlegi második helyezett birtokosától 

joggal elvárhatnánk.
Vidéken a Ferencváros igyekezett sanyarú 

helyzetén segíteni s e törekvése sikerült is, 
mert

vitathatatlan fölénnyel győzte le a 
Pécs-IIaranyút.

amelynek a helyzete egyre szomorúbb és 
kélségbeejtőbb. A második vidéki mérkőzé
sen a Bocskaynak kellett összeszedni minden 
energiáját ahhoz, hogy a mull héten a Hun
gária ellen pompásan szereplő szegedieket 
legyőzhesse. A küzdelem hevessége a gól
arányban is pontosan mutatkozik.

Az utolsóelőtti teljes forduló tehát, bár 
különösebb meglepetéssel szolgált, a tabellát 
— legalább is az élen — alaposan felfor
gatta.

Az elmúlt vasárnap szenzációja: 
a bajnoki táblázat

A vasárnap lezajlott 
nlnpján a bajnoki ’ ' ” 
latja:

1. Hungária
2. Ili. kér. FC
3. Sabaria
4. Újpest
5. Ferencváros
6. Bocskay
7. Vasas
8. Bástya
9. Nemzeti

10. Budai 11
11. Pécs-Baranya
12. Kospest

területen belül Borsányi lábáról a kezére pat
tan a labda, dea biró jóindulatú s nem ad ti
zenegyest. Majd ismét a Hungária van front
ban s a gól egy-két percig a levegőben lóg. A 
29. percben Hirzer huszméteres süvítő lövést t 
Huber védi ugyan, de a „szúrós" bomba ki
perdül kezéből, ám egy gyors rávetődéssel 
mégis clkaparintja a rástartoló Kalmár elől. 
Majd a következő percben a meccs legszebb 
jelenetét tapsolhatja a közönség:

n nagy lendülettel áttörő Hirzer elé Huber 
mintegy tíz méterre kifut a kapujából, 
lábra veti magát, de Hirzer átpattantja a 
labdát Vargához, aki élesen lő, a lövést 
Wilhclm háta fogja fel, onnan Bardtkayhoz

perdül, aki élesen az üres kapu Jobbsarka 
felé fejeli a labdát, melyet a közben négy, 
kézláb befutó Huber szenzációs elvetéssel 

kaparint meg.
Szenzációsan szép helyzet volt s feltétlenül 5ö| 
lett volna, ha Huber vissza nem fut a 
jába s meg nem őrzi lélekjelenlétét. A közön, 
ség óriási tapssal honorálta a ritka szép ak*  
ciól. A 39. percben az Újpest komért ér e| 
mely szintén eredménytelen marad. Kevéssel 
később Auer megfeledkezik arról, hogy közép, 
fedezetet játszik s előreszökik a csatársorba 
de lövése a közeli gyár tetejére röpül. A követ’ 
kező alkalommal Kalmár ugyanezt cselekszi « 
túloldalon. A 45. percei mutatja a mutaló, ami
kor Ströck szép lefutása után a Hungária-kapű 
előtt nagy zűrzavar támad.

Újvári kifut a kapujából, de Stófián lg. 
véső szerencsére Kármán elé fnlsol, aki g 
nagy helyzettől annyira megijed, hogv el- 
csik, de fektében Is sikerült kapura lőnie 

de azt már Újvári védi.
A legrövidebb összefoglalása a félidő- 

nek: a Hungária játszotta a kulturáltabb ét 
nagyobb vehemenciát mutató futballt, Újpest 
védelme viszont sziklaszilárdnak bizonyult.

bajnoki mérkőzések 
tabella az alábbi képet mu-

a Budai 11-el, ám 
közel sem volt

16 pont gólaranv 36—13
14 „ —
14 „
13 „
12 „
12 ,,
9 »
3 „
ö
5
4 „
3 „

A Jövő vasárnapi fulbalprogramm:
amely az utolsóelőtti ősziforduló, igy alakul: 

Szombaton : Nemzeti—Kispest a Millenáris
pályán.

Vasárnap: Ferencváros—III. kér. FC és Hun
gária—Vasas az Cllöi-uli pályán. — Bocskay— 

Debrecenben. — Bástya—Újpest Sze-

22—11
19—15
25—11
23—13
23—20
16—19
19—22
8—15

10—25
13— 28
14— 28

Budai 11. 
geden.

A nagy kérdés eldőlt: 
tavaszig a Hungária a listavezető 

Hungária—Újpest 2:2 (0:0)

A maximumig felfokozott 
izgalmak között megnyilatkozik 
a ligatutball minden szépsége 

és ereje
A második félidő csodálatos tűzzel indul. 

Mintha mind a két csapatot kicserélték volna: 
oroszlánok játszanak, egészen fantasztikus, 
nagyvonalú játékot.

Akció akció után zudul mindkét kapu elé, 
nincs egy pillanatnyi megállás sem, a 
profifutball utánozhatatlan teljesítménye 
bontakozik ki a mezőnyben s a kapuk előtt 

egyaránt.

Szünettelen izgalomsorozat a Játék.
És jön a gólt A 15. percben Wéber a 16-oson 
faultolja Kármánt,

a szabadrúgást Ströck lövi, amely Kármán 
fejére ivei. A fiatal összekötő habozás nél
kül fejel s ha n gólvonalon álló Wéber nem 
akadályozná. Újvári könnyen fogná ezt a 
labdát. Wéber azonban a nagy tumultus
ban kornerre akarja fejelni a sarok felé 
tartó labdát, amely azonban a válláról 

gólba perdül 0:1.
Fatális pech! öngóllal vezet az Újpest. Újra
kezdés után a Hungária döhödten robog Újpest 
kapuja felé,

Hirzer hosszan viszi a labdát, majd körül
belül busz méterről hirtelen lövést ereszt

Az őszi vcröfénytöl ragyogó pályára lépő 
játékosokat a tizenötezer főnyi közönség nagy 
ovációval fogadta. Pár perccel később a mér
kőzés bírója, Boronkay Gábor is a pályára lé
pett és a két veterán csapatkapitány sorsol. 
Mandl választolt s igy az Újpest első félidő
ben gyenge szél ellen játszott.

Stófián indította el a labdát, amely Ströck- 
höz került s a szélsebes csatár pár másodperc 
múlva iveit beadást küldött a kapu elé, ame

Kiéber megunva a gólnélküli fölényt, nagyol 
akart lőni, do labdája a felhők felé repült. 
Közvetlenül utána Kalmár kopirozla le Kiéber 
lövését, mert az is tiz méterrel a kapu fölött 
süvít el. Egy Hungária-, majd egy Ujpest-kor- 
ner jelent veszélyt, de mindkét oldalon jók a 
védőjátékosok.

A kékfchérck fölényét a nagyszerűen rom
boló Borsányi teszi veszélytelenné.

A középfedezetet játszó Auer viszont,

OKOSABB TATSÍANl, 
niwr

lyet azonban Újvári Stófián elől lehúzott. Mind
két csapat nngy erővel veti mngál a küzde
lembe. Az 5. percben Hirzer lövése kapu mellé 
jutott, majd közvetlen utána Barátky nem tu
dott fékezni s Hubcrral ütközött össze. De 
szerencsére egyik részről sem történt baj. A 9. 
percet mulatta a pálya nngy óramutatója, ami
kor Barátky harmincméteres zúgó bombát kül
dött az újpesti kapura, melyet Huber védett. A 
következő percben Hirzer közelről, de nehéz 
Szögből csak gyenge lövést ereszthetett meg.

Az első negyedóra határozottan a Hungá
ria fölényét mutatta.

ballista nyelven szólva:
„átjáróház* 4.

A 20. perc körül Újpest erős ellenoffenzivúba 
kezd s pár percig a Hungária kapuja előtt ta
nyáz. Ströck szépen Ívelő cenferezését Stófián 
feje nem éri cl, Fogl Hl. pedig a félpályáról 
küld egy hatalmas lövést Újvári kapujára. Új
pest ujabb gólszagu támadása /*.  Szabó off- 
szájúján akad meg. A 25. percben Hungária- 
korner. amely után nngy bonyodalom támad
s a meleg helyzet Hirzer kapu mellé futó lövé- 

* scvcl ér befejezést. Majd a tizenhaton büntető-

qmegbizhatój_^

V. STABO

• Sto
NAG> , 
A'lo/r... aulva 
reulama'lva

AtM6S»íbÓ_________
Egyforma veszélyben forognak mindkét olda
lon a kapuk s ebben az első periódusban nem 
lehet egyik csapat sem a másiknak szemrehá
nyást: etiketszerüen adják vissza a látogatá
sokat. Az első húsz perc képe valahogy ugy 
alakul, hogyha túlzott is kissé, de csak Borsó
nyit lehet látni. Második ccnterhalf — a gyenge 
Ticska miatt, nem kell a szélen maradnia. — 
Auer mellett szinte csirájában fojt meg minden 
komoly akciót, ö a motorikus erő az Újpest 
csapatában és tnlán a dirigens is. Az Újpest
egyre nagyobb lendületbe jön, Auer 
lövését Újvári csak ujjheggyel tudja kornerra 
tolni.

Az Újpest gépezete lendületbe Jött és kö
zönsége extázisbán tombol.

Izzik a levegő és érik a gól. Tizedik percben 
mégis a Hungária támadása fojtja a lélegzetet 
a nézőkbe. Kalmár—Ticska—Hirzer összjátéka 
után Kalmár csak egy gondolattal kési el az 
eléje tálalt labdát. Utána Spitz közeli lövésén 
kell bemutatni Újvárinak a lélekjelenlét tudo
mányát. Tíz is korner lesz.

bomba-

meg, amely bámulatos erővel védhetctlcncül 
hajtja a labdát a felső sarokba: egy percen 
belül már az egyenlítés Is megtörtént: 1:1.

A két gyors gólban a közönség a futball min
den szépségét és erejét megkapja. Ezenfelül 
megkapja a meginduló vita közben még 
obiigát pofonokat is, aminthogy ez egyetlen 
derbimeccsből sem maradhat ki. Az iram en
ged, most már óvatosabban játszanak a nagy 
ellenfelek, majd kissé durvul is a játék. Előbb 
Barátky és Wilhclm csap össze. Barátkyt kivi
szik. Utána Nagy és Stófián kerül össze. Cso
dálatos, hogy ebből az összecsapásból Stófián 
kerül ki győztesen: Nagyot is kicipelik. Most 

kilenc emberrel játszik a Hungária, de 
csak két percig,

mert Nagy visszajön, öt perc múlva Barátig 
is beáll és mintegy negyedórán keresztül sánb- 
kálva, jobbszélsőt játszik. A 29. percben a mér
kőzés legszebb akciója születik meg a Hun
gária csatárainak lábanyomán.

Tlcska Kalmárhoz küldi a labdát, ő fejjel^

ismét öleséiül lett dpö

Rákóczi-ut 47, luányinái
föl antilop vagy lakk díva'- O ló RA II Férfidnek fél vagy magas la Rí] 
cipők minden nagyágban P U IC.JU || box garancia mellett .... P IZ-V**

Hócipő «a cilima óriási választékban.
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ép, b°8y elért ■ ■ labda magas lvbeij tart ■ 
koraervonal felé, amikor Ticska beéri a 
utána laposan középre adja. A villámgyors 
■kelő miatt aa Újpest védelme megdermed, 
ugy, bogy Varga nyugodtan leállíthatja a 
labdát a utána helyezve, védhetetlenül be

lőhet! (2:1).
A mérkőzés sorsa ezzel mintha el is dőlt volna. 
Átn Újpest nem enged és nagyerejü rajtaüté
sekkel zavarja a Hungáriát. Egyre veszélyeseb
bek ezek az akciók, a Hungária azonban el
szántan és nagy lendülettel védekezik. A 35. 
percben megszületik a mérkőzés egyetlen szép
séghibája s egyben az Újpest kiegyenlítő 
gólja is.

Borsányi Rlrserrel összecsap a szélen. A 
közvetlenül mellettük álló laces-blró int s 
bár Boronkay látja a belntést, mozdulat
lan marad. A Hungária játékosai kivétel 
nélkül valamennyien megállnak, legtöbb
jük reklamálva integet, amikor Borsányi 
ezzel rnltaern törődve, kapu elé küldi a lab
dát, ahova P. Szabó ellenállhatatlan rös- 
ael érkezik és kapásból gólba csúsztatja 

(2:2).
A gól teljesen kizökkenti nyugalmukból az új
pesti játékosokat s igy történik meg az is, hogy 

Borsónyi örömében Boronkay bíró nya
kába ugrik és megcsókolja, 

amit Boronkay méltóságteljes nyugalommal 
hiába igyekszik elhárítani. A jelenet ép a gól 
előtt előfordult félreértés miatt nem a legjobb 
hangulatot teremti meg n továbbiakban a kö
zönség körében. Bár erről Boronkay biró mit- 
sem tehetett. Az iram a gól után még vadabb 
lesz.

Újvári elképesztő ügyességgel menti Spitz 
hatlépéses lövéséi.

Vasárnap délután két óra óta a III. kerületiek 
állanak a második helyen 

III. kér. FC - Budai „11" 1:0 (1:0)
Újpesten, a derby-meccs előtt találkozott a 

két budai csapat, amelyek közül az egyik elöl
ről, a másik pedig hátulról a harmadik helyet 
foglalta el a mull héten a tabellán. Előre le 
kell szögeznünk, hogy a meccs gyenge nívón 
mozgott s a tizezer főnyi közönségnek több 
bosszúságot, mint örömet szerzett. Az óbu
daiaknál hosszú tétlenség után ismét játszott 
Steiner, a jókvalitásu, szorgalmas fedezel, úgy
szintén a Nemzetitől átvett Győry II., aki a 
jobbszélen sikerrel debütált.
Közvetlen védelmük: Fehér—Király—Biró, a 
csapat legerősebb részének bizonyult. A fede
zetsorban a centerhalf igen nagy 

WEBEQ

kedvvel játszott s frontban tudta tartani csa- zche lő, majd még két alkalommal rnognu- 
patát. A csatársor puhán s kissé lomhán ját- tatja a jeles kapus tudását s — vége a fel
szott. Talán Drössler volt ez alól kivétel, ö vi
szont közismert hidegvérét ugylátszik elvesz
tette, nemcsak több gólhelyzetet, de egy 11-est 
is kapu mellé lőtt. A csapat ma már a bajnoki 
lista második helyén van, ez a pozíció köte
lez s a közönség is többet vár most már ar 
együttestől, mint amikor még az 5—6-ik helyet 
foglalta el. A Budai „11“ hanyatló formát árult 
el s neki is alaposan össze kell szednie magát, 
ha a veszélyes zónából el akar kerülni. A köz
vetlen védelemben Löwy volt ismét sziklaszi
lárd bázis, a három fedezet sok rossz pnsszal 
vonta magára a figyelmet, mig a tómadósorban 
Steiner parádés játékával egyedül maradt. A 
többiek gyenge lábon mozogtak.

A Ferencváros törleszti a hátralékot
Ferencváros—Pécs-Baranya 4:0 (2:0)

Pécs, november 30.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Mennyi reményt, mennyi fanatikus druk
ker-álmot döntött porba ez a mérkőzési Meny
nyi szebb jövőt váró és az utolsóelőtti helyről 
való menekülésben bizó pécsi sportember lett 
szegényebb egy rózsaszínű ólommal! Hogy hitt 
mindenki a Pécs-Baranyában, hogy esküdött 
mindenki a pécsi színekre ... És mi lett a vége?

Vereség.
Olyan nagyarányú vereség, amelyet senki sem 
várt, amelyre senki gondolni sem mert, 8 amely 
még a hangját is elvette a pécsi drukkereknek 
Ugyan kinek is lenne kedve meditálni egy 
irtj-ás vereségről?

Pécsi támadással kezdődött a Játék, de csak
hamar a Ferencváros vette át a játék irányítá
sát. És az első gólt is hamarosan elérte.

igazi sífutó 
sportszert! 
spec Alis, erős

norvég sfruhAhoa
________ . kötésű, tiszta gyapjú

ból készített, tartós 
slruhaszö vetet 
gyári áron osak lerakatunkban kap

TRUIKHAHN
POSZTÓIT IN EK RUHAGYÁR RT. 
IV., Prohásxka Ottokár arca 6.

(az Egyetemi templommal sz-mbeni

Hétfői napló
M.Jd Kdfmdn bombdj. fütyül ,1 . k,po

eredmény azonban már nem .áttörhet, hl. 
Í'°L"U cm^lok ^"nak ‘SVmSual aram. 

Í.Í'A. P- S’ohó' Soronkao Imi-
telt labdaelrugásért és időhúzásért kiállítja. S 
ezzel az akkorddal vége is a nagy derby izgal- 
mának. Csak a villamosokban és autóbuszok- 

xi*,  a Sí°Lásos és végevárhatatlan vita 
gólokról, amelyeken vitázni nem lehet.

Az autós meccsközönség fekete 
vasárnapja

Minden ürömben van néhány csepp üröm. 
Különösen sok üröm keserítette el rasárnap ne 
anlós meeeskürönsíB szájairól az _ uzsonna 
előtt. A mérkőzést kővetően ugyanis kettős so
rokban robogtak a Václ-uton a Berlini-tér felé 
®taxik az úrvezetők kocsijai és — mi taga
dást — nemes versengés alakult ki a „profik*'  
és „amatőrök" között. Arra azonban egyik tá
bor sem számított, hogy

vasárnap délután a közlekedési rendőrség 
összes motorkerékpárosai résen állottak, 

azaz hogy a Váci-ut mellékutcáiban húzódtak 
meg és várták a gyanútlan gyorshajtókat. A 
gyorshajtók gyorsan érkeztek meg, de nem vol
tak elég gyorsak ahhoz, hogy a fürge rendőrség 
le ne állíthatta volna őket. Az igazoltatások 
egész tömege következett ezután. A pikantéria 
azonban az volt, hogy a rutinosabb taxisoffőrö- 
ket nem sikerült „tettenérni", ellenben az úr
vezetők rendre lépre mentek. Volt olyan úr
vezető is, nki kategória- és utvonalrckordot 
állított fel a Váci-uton és egymásután három 
igazoltatásban is része volt. De akadtak negy
venes tempóban hajtők is, akik szintén áldoza
tul estek a motorkerékpáros rendőri razziának.

A III. kerületiek szép játéka vezette be a 
meccset s már a 10-ik percben megszerezték a 
mérkőzés egyetlen, győzelmet jelentő gólját:

Győry II. beadása Drösslcrhcz került, aki 
kicselezve két védőjátékost, a labdát a léc 

alá küldte (1:0).
Ezután a feketefehérek is vezettek néhány tá
madást, nm Stancsik lövése célt tévesztett. A 
túloldalon viszont Zilahy a kerékkötő, pedig 
tiz percen keresztül iskolajátékra is telik a fö
lényből. Steiner 35 méteres szabadrúgását Fe
hér szép elvetéssel tette ártalmatlanná. Ez két 
egymásután! kornert jelent, de a csatárok nem 
veszélyesek. Zilahy alig 5 méterről Fábián ke-

fél-
időnek.

Szünet után a 6-ik percben Lyka II. a bün
tetőterületen belül hendszet vételt — egy fel
pattant labda — s a 11 -est Drössler messze a 
kapu mellé küldte. A 14-ik percben Győry lö
vését Fábián kíboxolta, ismét Győryhez került 
a labda, aki élesen fejelte a sarokba, de Kai- 
lenecker I. a kapuvonalról kornerra mentett. 
Ezután nagy fölénybe került a 111. kerület. Sok 
jó gólhelyzet maradt azonban a csatárok lá
bában. KH óbudai korner s egy o Wcber által 
kapuoonalról parírozott lövés jelenthetett volna 
tijabb gólt — de a ----- - - -*-*•-
kísérője maradt a

A meccset Kann

gótiszony a meccs végéig hű 
kék-fehér csatároknak. 
Ferenc vezette.

a

A 21-lk percben Tünzer lefutott és beadását 
Toldi belőtte 1:0.

A gólra elkeseredetten támadott a Pécs-Bara
nya, de a Ferencváros ért el ujabb gólt.

A 32. percben Toldi Lázárnak passzolt, 
labda Rédcrhez került,

Réder haza akarta adni, de Lázár elcsípte 
és közelről belőtte. 2:0

Szünet után mintegy 20—25 percig unalmas, 
szürke, eseménytelen játék folyt. A Ferencváros 
kezében tartotta a játékot és nem igen ambi
cionálta a további eredményt, a Pécs Baranya 
viszont nem — tudott.

A 30. percben azutón Berkessy Lázárnak adta 
a labdát.

Lázár beadta és Tnray befejelte. 3: 0.
A pécsi közönségen nagy Ichangoilság lett 

úrrá. Tehetetlen dühük a biró ellen fordul és

. K. E. laiMgl lenyelt WS
mi. A pál>a nyílva n»- 

pnnta este nO-ix szerdán ét 
itombnlon HlO-ífl, Napijegyek 
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P 1.90. — Irodai órák- d. e. 
t-l éa d. o. J-é-ig. Telefon: 
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Budapest, VII., Rákóczi-ut 6. és Erzsébet-körut 28.
Cegléd, Debrecen. Esztergom, Győr. Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagy

kőrös, Pccs, Szeged, Székesfchérvór, Szombathely, Újpest, Árpád ul 04.

a csapat tehetetlensége miatt a bírón igyekez
nek bosszút állni. De már ez sem segít. A Pécs- 
Baranya csak vergődik és az utolsó percekben 
Réder hendsze miatti

ll-esből Takács II. beállította a végered
ményt. 4: 0.

Még akadt ugyan egy-két akció, de ezután 
hamarosan a meccs végét jelezte a biró. És 

halálos 
oszlott

csatát

amikor az utolsó füttyszó elhangzott, 
csendben, lelkileg teljesen deprimálva 
szét a közönség.

A pécsi csapat vasárnap nagy 
veszteit ...

A Sabaria verejtékes 
délutánja Kispesten 

Sabaria—Kispest 1:0 (1:0)
Nagyon rossz formában találta a Sabariát a 

kispesti meccs. Mintha nem is az Újpestet veiő 
Sabaria lelt volna a pályán! Áll cz különösen a 
csatársorra, hiszen

n szombathelyi csntárlánc nlig-allg tudott 
labdát tartani!

A gyorsan elért Sabnria-gól után Kispest len 
dűlt támadásba s ha nem is tudott kimondottan 
ellenfele fölé kerülni, mégis többet támadott. 
De csak támadott. Kiért az eredményesség nem a 
kispesti csapat kenyerei

A Sabaria az utolsó 20 percben tért csak 
magához 

és csak ekkor mutatott elvétve, előkelő helyéhez 
méltó játékot.

Ami viszont a játék nívóját illeti, az elég sok 
kívánnivalót hagyott hátra. Különösen a máso
dik félidő elején, amikor a Kispest szorongatta 
a Sabaria-kaput,

olyan elemi hibák, olyan csapkodásáé fajult 
akciók voltak, hogy a néző szinte kétel
kedni kezdett, hogy valóban kél I. ligabeli 

csnpotot lát maga előli JátAzanb
A szombathelyi csapatnál — mini már emlí

tettük — a csatársor nem tudta hosszabb ideig 
a kezében tartani a játékot. A halfsor, Vámos 
vezetésével, csak a végén lendült játékba s a vé
delem is megingott.

A Kispestből Horgonyt, Keresztes és Steiner 
játékát lehet kiemelni.

A kezdeti tnpógalódzások után hamarosan 
megszületett az első — s mint később kitűnt — 
az utolsó gól.

A Sabaria csatársor szép Játékkal nyomult 
fel a kispesti kapuhoz és Kováén II. át
adásából Iglódy kapásból remek gólt löl*.
A gólra kispesti támadás a felelet ás Steiner 

átadásából Paczolay tiszta helyzetbe került, de 
mellé lőtt, mnjd egv támadásnál Kovács I. a 
saját kapuja felé fejelt, a labdát Smkey II 
habozás nélkül a sarok felé fejelte, de Wetn 
hardt az utolsó pillanatban kiütötte.

Szünet után
a Kispest tüzesen támad, a Sabaria nagyon bi
zonytalankodik. mig n bíró néhány fordítóit és 
a Sabáriát sújtó Ítéletével vonja magára b 
figyelmet. A kispesti ostromol Kovács II. s

-------- ---- -----------r.----  - .. ----------- o ......  a SZ 
ispesli ostromol Kovács II. sza- újrakezdés után még tartott a taps, amikor nz 

kilja meg, elkeseredetten lő — 40 méterről és öröm Ürömmé változott meit Hernódy Fossák- 
fölé.---------------------------------------------------------------------Iknl egymást nagyszerűen nvgérlve,

1 evónyöiBen Dlmrcf AgyremO
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Tizes létszáma csapattal 
fejezte be nehéz meccsét 

a Bocskay 
Bocskay—Bástya 4:3 (5: 0)

Debrecen, nov. 30.
(A Hétfői Napló tud ősit ójánál: tclefonjelen- 

tcse.) Debrecen és Szeged a professzionizmus 
bevezetése óla élénk rivalizálást fejt ki egymás
sal szemben. Az eddigi késhegyremenö harc és 
a két csapat jelenlegi jó formája volt a pikan
tériája ennek a mérkőzésnek is. A debreceni 
közönség érezte, hogy ritka sportclvczctben lesz 
része s nagy számban,

több mint háromezren vonullak ki a pá
lyára,

A Bocskay kezdte a játékot s a nyitány nagy
szerűen sikerült, amennyiben már az 54. másod
percben bent volt az első gól Szeged fiainak 
kapujában*

Teleki szöktette Vincét, aki egészen a kor- 
nervonalíg fűlött ki s lehetetlen szögből a 

hálóba csavarta a labdát (Irt)).
A közönség örömmámorban biztatta a kedves- 
ccil, akik mindent elsöprő lendülettel, szinte w

ÜLLŐI ÜTI SPORTTELEP
Vasárnap, december J ön, ddutAn %2 órakor:

Ferencváros—Hl. kér. FC
Elölte 1112 órakor

HUNGÁRIA—VASAS
kettZa ■nérzözöa az elaóosztalya li^aba nőkaAgért

kapujához szegezték a Bástyát. A 10. percben 
Teleki majdnem megszerezte a második gólt is, 
de két méterről a kapufának plaszirozta a lab
dát. Nagyszerűen játszott a Bocskav a továb
biakban is, mozifilmre kívánkozott az a techni
kai iskolázottság, amit a remekül beidegzőit 
csatársor müveit. A 15. percben Mátéffy szép 
gólját Csárdás bitó off side cimén érvénytelení
tette. Ezután a Bástya is felnyomult és a 22. 
percben

Szedlacsek laposan lőtt labdája a Bocskay 
bálájába surrant (1:1).

A közönség ujabb biztatására ismét támadásba 
lendült a helyi együttes s előbb egy kornert ért 
cl, mnjd

a 35. percben Vincze nehéz helyzetből a 
második debreceni gólt lőtte (2:1).

A közönség lombolása még le som csillapodott, 
amikor a következő percben Markos sebesen 
száguldott le »

beadását Mátéffy ujabb góllá értékesítette 
(3:1).

A közönség önfeledten ünnepelte csapatát

c*  i Mtndan DoptanvevóZ ' .Sí) . 1 babnaplankát
1 0y»—“   *nn rdatíásv! t
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Szárazelemek és telepek 
zseb’^mpa és anódte'epe’' 

számára.
Tsljestlményük falülmulhatatla.). 
Mlncion szaküz'otbcn kaphatók

utóbbi h rosszul vctfítHi Ri'dny melleit Sze
gednek ujabb g.tlt szerzett.

Félidőig mór nem volt jelentősebb esemény.
Szünet után ujult erővel még nagyobb vehe

menciával csapott össze n két ellenfél. A szép 
akciók egymást érték A Bocskay volt isméi 
a kezdeményező s a 10 percben Horváth be
adása szép és precíz, de Mátéffy is n helyén van 
• i«y

az ujabb pompás fejesgól 4:2-re javítja az 
eredményt.

l'gy látszik ekkor, hogy a Bocskay galoppban 
nyeri n mérkőzést Azonban közbejön egv nem 
várt zavaró momentum. \ 18 percben ugyanis 
a lefutó Markost Tóth cs> k oly mádon tudja 
szerelni, hogy trikójánál fogva visszahúzza, ami 
Markost annyira fölingtrli. hogy kiszabadítva 
magát Tóth ölelő karjaiból, alaposan megbok
szolja ellenfelét úgyhogy az cl is vágódik a föl
dön. Markost a biró termei zctesen kizárta a to 
vábbi játékból. A közönség nngy része nem látta 
ezt a külön meccset s igy nagv méltatlankodás
sal fogadta kedvencének kiállítását. A Bocskay 
ezután tiz embeircl játszva visszaesett s a Bás
tya pcrcről-percro erősebb fölénybe került. Ar 
erőteljes finis nyomán n .30. percben S’cdlncsck 
Havassal nagyszerűen megértette magát s utóbbi 

a meglepett Bocskay védőjátékosok pillanat
nyi zavarát kihasználva, szépitelt az ered

ményen (4:3).

„„ Győzött az Attila, 
de a Somogyot már nem 

lehet behozni
A második liga küzdelmei során az Attila 

féllucalot meghaladó gólaránnyal gyözle le a 
Terézvárost, azonban

ősszel már nem tudja behozni, jó gólaránya 
ellenére sem, riválisát, a Somogyol 

s igy nz első két helyezés eldöntése n tavaszra 
marad. A Soroksár legyőzte o Turult és elfog
lalta a tabellán a harmadik helyet, de mint
hogy a Vác FC is győzött n Maglód ellen, igy 
a Turul az ötödik helyre esett vissza. Az ered
mények a következők:

Attila—Terézváros 7:0 (4:0).
A Miskolcon lejátszott mérkőzést mintegy ezer- 
jönni közönség előtt Körber biró vezette. Az 
Altiin jól és lelkesen játszott s a mérkőzés 
nagyrészében kezében tartotta a játék irányi- 
táxál. A gólok szép csatárnkciók eredményei 
voltak. A Terézvárosnak is vollnk jó momen
tumai, de azokat nem tudta kihasználni. Gól
lövők: Opata (9. p.), Bán (20. p.), Opata (23. 
p.l. Rudas (20. p.í, majd a második félidőben 
Maszlonka (37. p.), Szabó (41. p.), és Rudas 
(ló.p.)

Soroksár—Turul 2:0 (1:0). 
Kossuth—Bak TK 0:0.
Vác FC—Maglód (0:0). 
Rákospalota—Mcgyer 4:3 (2:1).

"TzegyeticT^ülföTdvevő^déFÍjtórös1 kósztEéíTT^*"  
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A Törekvés kiszorította
a Postást az első helyről

Ar amatőr első osztályában néhány meglepe
tés fordította fel a helyzetet. A múlt héten még 
u negyedik helyen fekvő

MTK dönlelleniil végzett a listavezető Pos
tás ellen, amelyet ily módén megelőzött az 
országos bajnok Törekvés, miutón az a 

zöldfchércket késztette megadásra.
Postás—MTK 0:0. Beszkárt—BTC 7:0 (4:0). 

Törekvés—FTC 4.1 (2:0) BSE—Fér. Vasutas 
3:1 (1.-0). 33 FC—UTE 2 1 (1:1). BEAC—III. 
kerület TVE 5:2 (2:1). Urak--NMSE 2 1 (1 dl).

Vozórképvlsolő:

Mólói" és Rt., VI, Lázár-u. 7. tJJI’gsi

Rekordkozönség előtt győzött a Vasas 
Újvidéken

Vasas—Radnichi 4:2 (1:1)
Újvidék, november 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
jelentése.) Nagyszerűen sikerült a Vasas új
vidéki bemutatkozása. Minden tekintetben 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, amire 
szükség is volt, hiszen

Újvidéken még sosem volt nnnvl ember 
futballmeccsen, mint a Vasas vasárnapi 

játéka alkalmával.
Az első félidőben azonban nem nagyon 

erőltette meg magát a Vasas, az utazás okozta 
fáradtság is észrevehető volt, igy történt meg 
azután, hogy

a Rednicki szerezte meg a vezető gólt.
Erre azonban már a Vasa*  is észbekapott, 

belcfcküdt a játékba, aminek az eredménye

Százezer Sőnyá tomboló tömeg előtt 
Cariaera leverte a ,,baszk-íavágót“

Bareelőna, november 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) Elöntötte Európát is a bor-láz. Az érdek
lődés a fantázia birodalmába lendüli: Primo 
Carnera kontra Paolino Uzudun boxmérkőzés 
Barcclónában és

ezt a mérkőzést százezer ember őrjöngte 
végig!

Elképzelhetetlen volt ez n nézőszám, ez a kö
zönség-léboly eddig Európában s ma már reális 
valósági

A bevétel 750.000 pengő voltl
A kiilönvonalpk egész légiója ontotta Barcelo
nába az érdeklődők tízezreit. A város erre a 
hétre csalt n nagy meccs lázában, a nagy mécs
esért élt. Fogadási Fogadni 5: 1-re Paolinot, 
aztán az utolsó napokban már csak 2: 1-re. Ez

A „Reáltanoda" és az óbudai gimnázium az élen!
Kéler Tibor dr. kúriai biró középiskolai uszóstaiéta vándordijat 

az Árpád reálgimnázium nyerte
A KISOK vasárnap délután a Rudas-uszodá

ban kerületi uszóversenyt rendezett. A verse
nyen ismét az Árpád rg. és az Eötvös reál nö
vendékei szerepellek legsikeresebben. A leg
nagyobb küzdelem a stafélaszámokban fejlő
dött ki. Az elsőizben kiirt dr. Kéler Tibor ván
dordijat az Árpád rg. vegyes stafétája nyerte.

Részletes eredmények a következők:
3X200 méteres gyosiiszóstaféla: 1. Árpád rg. 

(Gruber, Kánási, Mészöly.) 7 p. 43.6 ntp- 2. 
Eötvös reál 7 p. 44.7 mp.

•7X200 méteres mclluszóstaféta: 1. Eötvösi 
reál. (Rajkai II., Sebestyén, Pázmán.) 9 p. 24.8 
mp. 2. Kossuth fk. 9. p. 57 mp. 3. Szent István 
reál 10 p. 27.6 mp. 4. Zrinyi rg. 10 p. 28 mp.

őX00 méteres gyosuszóstafeta V—VI. osztá
lyúak részére: 1. Árpád rg. (Gruber, Krajnyúk, 
Tolnai, Diencs, Kánási.) 3 p. 22.6 mp. 2. Eötvös 
reál 3 p. 28 mp. 3. Széchenyi fk. 3 p. 29.2 mp. 
4. Zrínyi rg. 3 p. 41.2 mp.

Oxford és Cambridge tizenegyedik 
stafétameccsén Cambridge győzött

London, nov. 30. amely sorrendben a tizenegyedik volt. A mér-
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen- közösen Cambridge 5, Oxfotd pedig 2 győzei- 

tése.) Ünnepi külsőségek között bonyolították mc* aratott cs igy 
le szombaton az oxfordi és cambridgci egyete- az egyetemközi meccset Cambridge fő
inek közötti hagyományos stafétamérkőzési, iskolai atlétái nyertek meg.

Budapest boxolóbajnok- 
ságának selejtező

mérkőzései
Vasárnap este a MOVE Podmanlczky-utcar 

székházéban kezdték lebonyolítani Budapest 
ökölvívó bajnokságait. Az első napo í csak há
rom súlycsoportban, a lég-, bántam- és pehely
súlyban tartották meg a selejtező küzdelmeket. 
Hétfőn este nyolc órakor folytatják a versenyt,

lett, hogy
a közönség szinte percenként (elcsattanó 
tapsorkánnal jutalmazta a budapesti 

csapatot.
A 33. percben azután Egri a kiegyenlítést is 

megszerezte.
Szünet után a Vasas erősített az iramon s 

a 7. percben szabadrúgáshoz jutott, amely
ből

Bruneckcr megszerezte a vezetést: 2:1.
Ettől kezdve azután már nem volt akadály 

a Vasas előtt s a 36. percben Burger a har
madik gólt lőtte, majd az újvidékiek máso
dik góljára az utolsóelőtti percben Dán,*zép,  
16-méteres lövéséből elért góllal válaszolt, 
amivel beállította a végeredményt: 4:2^

volt Barcelona minden problémája egy hétig.
És a sport?...

Carnera 122 kiló volt, Paolino csak 05.
A differenciát kesztükkel egyenlítették ki: Pao
lino hat. Carnera 7 és fél unciás keszlükkcl 
dolgozott.

A mérkŐ7.és Paolino heves támadásával in
dult. Carnera szélmalom karjaival tartja távol 
magától a „favágót". De közben már pontokat 
nyer. A hatodik menetben Paolino már szem- 
mclláthatóan visszaesett s C9ak az elszántság 
tartotta még a lelket benne. Carnera fölénye 
egyre nagyobb s a tizedik menet után mér 
nincs mentség: pontozással győz az olasz óriás. 
Az Ítélet egyhangú, csak Casanova, Paolino 
honfitársa pontozott kevesebbet. Vége a nagy 
színjátéknak: Paolino itt alulmaradt.

5X60 méteres mellusző staféta V—VI. osztá
lyúak részére: 1. Széchenyi fk. (Ruzicska II., 
Farkas, Fekete, Ruzicska I., Schwartz.) 4 p. 34 
mp. 2. Szent István reál 4 p. 37 mp. 3. Kossuth 
fk. 4 p. 45.6 mp.

3X40 méteres vegyesstaféta dr. Kéler Tibor- 
vándordíjért: 1. Árpád rg. (Schultzcr, Kalapos, 
Kukorelly.) 1 p. 32.8 mp. 2. Toldy reál 1 p. 37.4 
mp. 3. Szent István reál 1 p. 41.4 mp.

100 méteres hátuszás VII—Vili, osztályúak 
részére: í. Kovács György Kereskedelmi Aka- 

i drmia 1 p. 20.8 mp. 2. Barabás István Mátyás 
rg. 1 p. 23.7 mp.

60 méteres hátuszás V—VI. osztályúak ré
szére: 1. Nagyiványi Ag. cv. gimn. 50 mp. 2. 
Schwartz Széchenyi fk. 50.8 mp. 3. Lichner Zrí
nyi rg. 51.2 mp.

40 méteres hátuszás I—IV. osztályúak ré
szére: 1. Schutzer, Árpád rg. 30.2 mp. 2. Stern, 
Toldy reál 32 mp. 3. Klemens, Toldy reál.

amikor is a welter- és könnyüsulyra kerül a sor. 
A zsúfolt teremben megtartott meccsek eredmé
nyei a következők:

Légsuly: Benácsi BTK győz Gera B Vas. ellen. 
Csáki BTK győz Vértes BSE ellen, Mészáros BIK 
gyö? Hcrczog MTK ellen.

Bantamsuly: Erőss B. Vas. győz Hollós Tö-

SJH berendezések rend-
$S(i. BSM gTffi Ks fibj kívül olcsó árban:SSFLÍÉNrISSKÍ Oohflny.u 2SM ■ wN ■ ■ B B Kazinczy-u. sarkán.

rekvés ellen. Lovas BTK győz Máté NSC ellen. 
Balázs BTC győz Császár FTC ellen. Tarba: NSC 
kiütéssel győz Kovács FTC ellen.

Pehelysúly: Rózsa NSC kiütéssel győz Barcs 
BSE ellen. Mórion FTC győz Németh BSE el
len. Szabó BTK győz Tóth BTC ellen. Szabados 
BTK győz Köváry I. BTC ellen. Szenes FTC győz 
Csizmadia B. Vas. ellen. Nádas MÁV győz Ber
kes B- Vas. ellen.

4 szerkeszléséri é» kiadásért felel:
Dr. EI.KK HUGÓ

Eisemann mmaiv, Száolö minaiv
zeneszerzők vendégjátéka két 
zongurán december hó 1-tól a

Parisettben
Vörösmarty-tér 4. Telelőn: 819—17

Magyarok nyerték az osztrák
magyar klubközi birkozóvíadalt

Vasárnap bonyolították le a magyar-osztrák 
munkás birkózó csapatversenyt, amelyet

a magyar csapat fölényesen, 18:6 arányban 
nyert meg.

A versenyt két fordulóban bonyolították le 
s az ellenfelek kétszer találkoztak egymással. 
Az első forduló eredményei: Légsuly: Arányi 
tízzel, győzött Kraul ellen. Pehelysúly: Skerlecz 
—Pelikán döntetlen. Könngüsuly: Schweller— 
Sphl/rf döntetlen. Kisközépsuly: Rétháti győzött 
Schicker ellen. Nagyközépsuly: Oblath—Féld- 
stein döntetlen. Nehézsúly: Szalay győzött Fönn- 
leitner ellen.

A második fordulóban az eredmények nem 
változtak.

iWuiiiiMi tael és Píöff vnriDiRpehen
Az újonnan vásárolt Csepcl-varrócéptulaldonjsok kíván
ságára az 1930 november 30-án lejáró pályázati határidót 

meohosszaöDiüi’K 1930. december 20-I0 
WEISZ MANFItÉD ACÉL- ÉS FÉMMÜVEI r. ».. Buda- 

pest. V.. Lipó'-körut 12.

X A Budapesti Korcsolyázó Egyletben a tag
jegyek megújításának végső határideje decem
ber 3ika. Aki Ingsági jegyét e napig nem 
váltja ki, december 4-én már beiratási dijat is 
fizet. Az előrelátható torlódásra való tekintettel 
ajánlatos a tagjegy-megujilást nem a december 
3-iki utolsó napra hagyni, hanem azt már elő
zetesen mgváltani.

Dr- FÉNYES
ver-, bőr- és nemi-betegeknek rendel egész nap

Vll.RAkóoxI-ut 32. I. om. «. Rákvsss' unsbo

LÓSPORf
Ujabb„botrány 

az Ugetőn
Szép időben, nagy közönség előtt futották la 

vasárnap a novemberi ügetőmeting utolsó ver
senyeit. A nap parázs kis botránnyal kezdődött, 
amely azért robbant ki a közönségből, mert az 
első futam mezőnyét a favorit Vétek nélkül in
dították el és mert annak ellenére, hogy Vétek 
még nem volt a startnál s önhibáján kivül nem 
vett részt a versenyben, a rá elhelyezett téteket 
nem fizetlek vissza. A közönség felháborodása 
ugy látszik mind a két ok miatt jogos volt. 
Vétek sulykyjának pneumatikja ugyanis bár 
kevéssel a start, de még azelőtt kipukkant, hogy 
Vétek a starthoz állhatott volna, amit azonnal 
be is jelentettek. A startot tehát a pályabírók
nak félbe kellett volna szakítani, amint ezt már 
kisebb ok miatt is (Elga-eset), — akkor helyte
lenül megtettek. De ha erre már nem volt idő 
és a mezőnyt Vétek nélkül kellett útnak indí
tani, a téteket mindenképpen vissza kellett volna 
fizetni, mert Vétek nem volt a starter keze alatt 
és nem vett részt a versenyben. Sajnos, hogy 
a botrányokra mind sűrűbben adódik alkalom 
az ügetőpályán, még sajnosabb, hogy erre a 
pályabírók következetlen és néha téves rendel
kezései is okot adnak. A versenyt Othello nyerte 
meg Mepliisto elölt. A program számai egyéb
ként nívós sportot nyújtottak és az eredmények 
mindvégig reálisak. A helyezettek közül Cigány
báró és Poganacöt, mert galopban mentek át a 
célon, Colggte-el pedig tisztátalan ügetése miatt 
diszkvalifikálták. A részletes eredmény a követ-

L FUTAM. 1. Alexander isi. Othello (2) Zwil- 
linger. 2. Mcphisto (4) Benkö. F. m.: Diana, 
Cigánypanna, Vétek. Tót.: 10:35, 21, 46. Olasz,: 
46. — II. FUTAM. 1. Bader A. Fregoli (PA) Dó
zsa. 2. Rámás (»/«) Feiser. F. m.: Lady of Pa- 
műk, Avanti D., Kedves, Dárda. Tót.: 10:22, 14, 
14. Olasz: 35. — III. FUTAM. 1. Tiszaluczi mé
nes Bien Aimé (2) Marék. 2. Cheribum (51 
Wiesner. 3. Ernani (10) Zwilllngcr. F. m.: 
Dombóvár, Coco, Orgovány, Vanda II.. Kram
pusz, Mimosa, Rabonbán, Cigánybáró, Juhar. —* 
Tót.: 10:44, 23, 45, 92. Olasz: 144. — IV. FU
TAM. 1. rész. 1. Galgagyörki ménes Tamerlan 
(2) Maszár I. 2. Kity (25) Fityó. 3. Ürgevár (6) 
Fisztcr. F. m.: Pizzicato, Lagzi, Double Peter, 
Pognnac, Kadencia. Kobald. Tol.: 10:37, 16, 37, 
19. Olasz: 167. - IV. FUTAM. II- rész. 1. Sdy- 
mossy I. báró Nótás (1 % reá) Marschall. 2. Bu- 
frlejtö (10) Hnns. 3. Bila (4) Mario"-, F , 
Pcncíl, Buliikopf, Fényes, Zorica, Colgale. Ipse, 
lbrtny. Tol : 10:21. 12, 20. 10. Olást: W- ~ 
V. FUTAM. 1. Broadway ist. Sámson (1/í) 
schall. 2. Ravasz (5) Maszár I. 3. Erika (pari) 
Maszár F. F- m.: Achmed, Conrad, Clayton, 
Dobos, Pogány, Hcller. Tol.: 10:42, 14. 22, 13. 
Olasz: 79.
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