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Lezuhant a Gellérthegyről egy egyetemi hallgató

Hűltem egy embert, 
tartóztassanak le I

LeHítte az orgazdáiét, azstéa Onüánt leEenuiGzeit a rendőr
ségen a leleplezett autérabió-éanda egyik tagja - Elfogták 

a hónapok óta garázdálkodó aat&oioalokat
Szíiezer pengő a banda zsákmánya

'A vasárnapra virradó éjszaka feldúlt arcú, 
izgatott fiatalember sietett be a főkapitány
ság központi ügyeletére és bejelentette:

— Lelőttem egy embert, tartóztassa
nak le!

A rendőrségen csodálkozva fogadták a be
jelentést, de csakhamar megszólalt a köz
ponti ügyelet telefonja és az egyik óbudai 
örszoba jelentette:

— A Béke-utca 5. számú házban
Szabó Pál 30 éves mechanikust revolver
rel mejlbclőttc egy ismeretlen fiatalember 

és elmenekült. Az életveszélyesen sérült me
chanikust a mentők a Rókus-kórházba 
vitték.

A főkapitányságon most már 
megkezdődött az önként jelentkező 

fiatalember részletes kihallgatása.
Elmondotta, hogy Komoróczy Ferencnek 
hívják, 19 éves autószerelő, aki a Röppentyű
utca 18. számú házban lakik. Elmondotta, 
hogy Szabó Pál mechanikusra

azért lőtt rá, mert elszámolási differen
ciák voltak közöttük 

és a mechanikus nem akart kötelezettségei
nek eleget tenni.

A fiatalember azzal védekezett, hogy nem 
előre megfontolt szándékkal követte el a 
merényletet, a pisztolyt, amelyet barátjától 
vett, csak ijesztgetésül vitte magával, a ve
szekedés hevében azonban elfogta az indulat 
és rásülötte fegyverét a mechanikusra.

Rövidesen kiderült azonban, hogy 
a rcvolvcrcs merénylet mögött egy nagy

szabású bűnügy rejtőzik.
A rendőrség megállapította, hogv A'omo- 

róczy Ferenc szoros összeköttetésben állott 
Gcrván Sándor 22 éves gyári munkással, 
Beczka Ferenc 20 éves bádogossegéddel, 
Koprena János 19 éves szobafestővel és 
Bologa Elemér autószerelővel, akik

autók, motorkerékpárok és kerékpárok 
lopátáru bűnszövetkezetet alapítottak 

és ők voltak azok, akik nz utóbbi időben 
történt hasonló lopásokat elkövették. Ez a 
bűnszövetkezet, amely öt elszánt tagjával 
valósággal amerikai stílusban működött, az 
eddigi megállapítások szerint közel 

százezer pengő kárt okozott 
az elmúlt esztendő folyamán a budapesti 
autótulajdonosoknak, motorkerékpárosoknak 
óz kerékpárosoknak.

A vasárnap folyamán előállították és 
őrizetbe vették a rendőrségen Komo

róczy négy társát,
akik nem is tagadták, hogy a tömeges lopá
sokat elkövették. De beismerték azt is, hogy 
a leszerelt automobil és motorkerékpárrésze
ket különböző orgazdáknak adták el.

Amikor a rendőrség már ennyire jutott a 
nyomozás folyamán. Komoróczy Ferenc 
részletes beismerő vallomást lett. Elmon
dotta, hogy legutóbb a Markó-utcában lopott 
cl Bologa nevű társával együtt egy motor
kerékpárt, amelynek alkatrészeit Szabó Pál 
mechanikusnak adta át.

Szabó Pál vállalkozott is az alkatrészek 
értékesítésére, 

de a megállapított összeg kifizetését huzla- 
halogatta.

Komoróczy többször fölkereste Béke-utcai 
lakásán Szabó Pált és sürgette a pénzt. Szabó 
azonban mindig kifogásokkal állt elő. Szom
baton este kilenc óra tájban ujból elment a 
mechanikus lakására, de nem tárgyalhatott 
Szabóval, mert vendégei voltak. Ezért meg
leste, amíg a vendégek eltávoznak és azután 

éjféltájban beállított Szabóhoz, akitől a 
pénzt követelte.

A mechanikus megint csak kijelentette, hogy 
nincs pénze, mire izgatott szóváltás követke
zett, majd Komoróczy előrántotta a forgó
pisztolyt és belelölt Szabó Pálba, akinek a 
mellét fúrta át a golyó és eszméletlenül ősz- 
szeesett. Komoróczy eldobta a pisztolyt,

kiroliant a házból és egyenesen a főka
pitányságra sletelt,

ahol abban a Íriszemben. hogy gyilkosságot 
követett el, önként jelentkezett.

Amikor a rendőrség a Rókus-kórházb.m 
érdeklődött Szabó' Pál állapota iránt, azt a 
felvilágosilást kapta, hogy

állapota életveszélyes,
mert a tüdejét járta át a golyó, de azért min
den valószínűség amellett szól, hogy életben 
marad.

A nyomozás további során hétfőn déle''Hl 
ujabb érdekes fordulat állott be az ügyben. 
A rendőrség ugyanis megtudta, hogy a me
rénylet megtörténte után

Szabó Pál fele1 égé n Béke-utcai lakás
ból több gépalkatrészt sietve elszállított.

IEzt a nyomot követve, a rendőrség csakha
mar megállapította, hogy a lelőtt mechanikus

felesége fivérének, Gora Ferenc segéd mun- | 
kásnak a lakására vitte cl a különféle lopott 
kerékpárrészeket, amelyeket a rendőrség 
Gera Ferenc lakásán, az ágyakba beágyazva 
meg is talált. Természetesen

ugy Szabó Pálnét, mint Gera Fcrcncnét 
előállították a főkapitányságra

és ellenük is megindult az eljárás orgazda
ság gyanúja miatt.

Éjszakai tűzvész
a fehérvári-uti textilgyárban

A keddre virradó éjszaka egyszerre több 
helyről azt jelentették a tűzoltóknak, hogy a 
budafoki-uti Goldberger-íé\e tcxtilgyárbnn 
tűz tört ki. Rövidesen kiderült azonban, 
hogy nem a Goldbcrgcr-gyár ég, hanem egy 
szomszédos gyár,

a Pamuttextllmüvek Rt. telepe gyulladt 
ki.

A Pamuttextilmüvek Rt. telepe a Fehérvári
ul 100. szám alatt van és ez a telek 

érintkezik a Goldbergcr-gyár budafokl- 
uti telkével.

A tűz a Pamuttextilmüvek Rt. egyik raktá
rában keletkezett és néhány perc lefolyása 
alatt nagy méreteket öltött.

A lángok véglgpusztították a raktár
helyiséget, 

majd maga az épület is kigyulladt.
Röv idesen 

messzevllágitó hatalmas lángnyclvek 
törtek elő a tetőn, 

nagy rémületet keltve mindenütt a környé
ken. ____________ _____

Bonyolódik a francia kormányválság
Párizs, december 8.

64 Hétfői Napló telefonjelentése.) Barthou 
szenátor kormányalakítási megbízatásával 
— ugy látszott — nyugvópontra jut a fran
cia kormányválság, de nem igy történt. 
Barthou tárgyalásokat folytatott Chautemps, 
Barthou bejelentette a köztársaság elnöké
nek, hogy

visszaadja ■ kablnetnlakltásra kapott 
megbízást.

Hétfőn estig a főkapitányság mcgállapi*  
tóttá, hogy

a veszedelmes rablótársaság öt autót, 
ölven kerékpárt és négy motorkerékpárt 

lopott 
csak a legutóbbi hetekben.

Hogy összesen mennyi kárt okoztak, azt 
csak a nyomozás további során fogják pon
tosan megállapítani.

A tűzoltók nagy apparátussal vonultak ki. 
Pillanatok leforgása alatt öl őrség érkezett 
a Fcbérvári-utra és

egyszerre négy irányban árasztották el 
vizsugarakkal a lányban álló gyárépü

letet.
A Fehérvári-ut 100 alatt tulajdonképpen 

a Magyar Fiat Automobilmüvek telepe mü*  
ködött. Most azonban szüleiéi és a gyártelepi 
egy részét, a raktárhelyiségeket a Pamut*  
textilmüvek Rt. bérli. A Fiat-gyár egyes 
üresen maradt munkahelyein 

hajléktalanok húzódtak meg
és alighanem valamelyik hívatlan lakó vi*  
gyázatlansága okozta a tüzet, amely áttér*  
jedt a textilgyárakra.

A késő éjszakai órákban sikerült lokali*  
zálni a tüzet, de

meglehetősen nagy értékű áru pusz
tult el.

A tűz pontos okát és a kárösszeg nagyságát 
a holnapi tüzvizsgálat során fogják meg*  
állapítani.

Doumergue elnök erre hétfőn
Plerre Laval szenátort kérette magához 

és kihallgatáson fogadta.
Picrrc Laval szenátor 10 óra 30 perckot! 

távozott a köztársasági elnöktől és újság*  
Íróknak a következőket mondotta:

— A köztársaság elnöke
megbízott o kormányalakítással.

Részemről minden lehetőt cl fogok követnie 
hogy az elnök bizalmának megfeleljek.
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Szabadalmazott beszaklthatatlan szegéllyel
Díszíti a lakást, munkát ós szappant takarít meg

Kapható áruházakban, szövetkezeteknél és minden Jobb szakmabeli 
üzletben.

Itd. Zürich
Gyár! lerakat: Wza/s» Arnold. Budapest, Vt.. Podmantczky-utca 67 Te le to n : Aut. 116-00

A kormányzó ünnepi külsőségek 
között, az egész magyar sport

társadalom jelenlétében nyitotta meg 
a Nemzeti Sportuszodát

Fnnepi keretek közölt, a kormány kél 
lúgjának, a főváros reprezentánsainak és a 
sporltársadalom vezető tényezőinek jelen
létében adta ál rendeltetésének a Nemzeti 
Sportuszodát nagybányai vitéz Horthy Mik
lós, Magyarország kormányzója.

A Nemzeti Sportuszoda zászlódiszbcn 
varia az államfőt, aki L'ray István, a kabi
netiroda helyettes főnöke, vitéz Somkuthy 
József tábornok, a kormányzó katonai iro
dájának főnöke és Molnár Gusztáv szolgá
lattevő szárnysegéd kisé relében. fél 5 óra
kor lépte ál a sportuszoda küszöbét.

A bejáratnál llomonnay Tivadar dr. fo
gadta a Ml’Sz elnökségének élén az állam
főt és díszpáholyához vezette öt. A közönség 
éljenzéssel fogadta a kormányzót, aki elfog
lalta helyét korábban érkezett neje mellett 
A díszpáholyban foglalt helyet József Fc 
renc kir. herceg, Anna kir. hercegasszony, 
fifóf . Klebelsberg Kunó kulluszminiszt. , 
dümös Gyula honvédelmi miniszter, Calice 
osztrák követ, Petri Pál államtitkár, 
Schmidt Teodor, az osztrák testnevelési bi
zottság elnöke, Kara/látli Jenő dr., az OTT 
elnöke, Mcgay altábornagy, Nagyszombathy 
Miksa tábornok, Ágotha Árpád altábornagy, 
vitéz Tárczay l’elicidcs Román dr. mi
niszteri tanácsos, Prém Lóránt dr., az OTT 
főtitkára, továbbá a sportszövetségek veze
tői teljes számban.

„Pedagógiai eszményünk: 
az életerős, izmos fiúból átalakuló 
szókimondó, becsületes magyar 

ember"
Az uszodnnvafási ünnepély bevezetéséül Le- 

hotay Árpád, a Nemzeti Szinház. művésze Ba- 
ins Dezsőnek erre az alkalomra irt ünnepi 
ódáját szavalta cl, majd gróf Klebelsberg Kunó 
üdvözölte a kormányzót. Beszédét a következő
képpen fejezte be:

— Nekünk nem a szükmcllü, szemüveges és 
rövidlátó gyermek a pedagógiai eszményképünk 
aki rcggeltől-estig könyvei fölött görnyed csak 
azért, hogy a tanulásban felülmúlja társait s 
aki esetleg uralkodik is azért, hogy jobb maga
viseletűnek tekintsék őt.

Ml akarunk sokat tudó magyar gyereke
ket, de erek legyenek életerős, izmos fiuk 
és legyenek becsületes, szókimondó mngyar 

emberek.
Ez a nemzedék mnjd átlöki a magyar sorsnak 
is a csónakját arra a túlsó, szép révparlra, 
amelyre mindannyian Főméllóságod vezetése

alatt lelkünk egész erejével vágyakozunk. 
Adja Isten, hogy ugy legyen.

Sipőcz Jenő dr., polgármester szerint 
ez a sportpalota szimbóluma az erők ösz- 

szefogásának.
Ahol az állami és a fővárosi hatóságok együttes 
munkájából és áldozatkészségéből olyan nagy
szerű intézmény kél éleire, mint ez a fedett
uszoda, az megbecsülést szerez magának a mü
veit nemzeteknél.

Rakovszky Iván dr., a fővárosi közmunkák 
tanácsának nevében azt a reményét fejezte ki, 
hogy a magyar úszók uj hajlékukban — ame
lyet a magyar összetartás hozott létre — to
vábbi dicsőséget szereznek a magyar névnek.

Karafiáth Jenő dr., az OTT elnöke, a nem
zeti sportuszoda alapítványa nevében fogadal
mat tett, hogy az alapítvány vezetőségét és 
minden egyes tagját elkövetkezendő munkájá
ban mindenkor és kizárólag a kristálytiszta 
idealizmus és az önzetlen hazaszeretet fogja 
irányítani.

Drigny, a Nemzetközi Úszó Szövetség elnöke 
francianyelvü beszédben üdvözölte a kormány
zót és a közönséget, majd köszönetét mondott 
gróf Klebelsberg Kunó vallás- cs közoktatás
ügyi miniszternek, aki értékes támogatásával 
megbecsülhetetlen szolgálatokat tett nemcsak a 
magyar uszósportnak, hanem ezen keresztül az 
egész világ uszósportjának. Beszédét Donáth 
Leó dr. tolmácsolta magyarul.

Boros Ödön a magynr uszóegyesületek, Bá
rány István dr. a magynr úszók és Keserű Fe
renc a vizipólózó.k nevében beszélt, majd Ho- 
monnay Tivadar dr., a MUSz elnöke felkérte a 
kormányzót, hogy n fedett uszodát nyissa meg. 
Miután nz államfő rövid néhány szóban át
adta az uszodát rendeltetésének, megkezdődött 
az ünnepi verseny.

Hajós Alfréd — műszaki 
főtanácsos

A vizipólómérkőzésre történt előkészületek 
alatt a kormányzó a díszpáholyába kérette a 
fedettuszoda tervező-építőjét, Hajós Alfrédet. 
Elismerését fejezte ki neki a remekbe épített 
fedettuszodáért, amely 8 hónapos rekordidő 
alatt készült el.

Egyben közölte a tervező művésszel azt a 
legfelsőbb elhatározását, hogy elismerésének 
kifejezéséül

őt mUszakl főtanácsossá nevezi ki.
Ugyanebben az időben a Magyar Úszó Szö

vetségnek egyik szőkébb küldöttsége a kul
tuszminisztert kereste fel és átnyújtotta a te- 
deftuszodát ábrázoló bronzplakeltet.

A kormányzó kíséretével együtt a műugrás 
alatt hagyta el. a díszpáholyt és a közönség él

jenzése között eltávozott.

Öt halálos ítéletet hozott 
a mérnőkporben 
a szovjet bíróság

Az ifélcí után kegyelmet adott a szovjet
Párizs, december 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az egész világ érdeklődése kiséri 
a moszkvai mérnökpör tárgyalását, amely 
hetek óla folyik a moszkvai legfelsőbb bíró
ság előtt és amelyben

ma öl halálos Ítéletet hirdetett a szov- 
jetblrősdg.

Mint Ismeretes, a biinpör előzménye az, 
hogy a Cseka leleplezése szerint több orosz 
mérnök összeesküdött, hogy szabotálással 
megdönti a szovjcturalmat és megteremti 
Oroszországban a mérnökdiktaturát.

A szovjet
nagy hangon hirdette, hogy a mérnö

kök beismerő vallomást tettek.

Karácsonyi vásári vásárlási alkalomét

43 öve
fennálló Paueft JOzsei ií rűniios^ mensziniki

Kizárólag jobbniinőaégü áruk, úgymint: MrOndOlf. noszesszs- 
rafc. unkűiisfiai áron alul is arusiiiainak.

Női táska krokodllbőrből már 10 P-tó! kapható
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de nem említette, hogy ezek a beismerő 
vallomások a Cseka előtt születtek, amely 
pedig köztudomásúan nem válogatós a ki
hallgatások eszközeiben. Azt is világgá kür
tölte a szovjet hírügynöksége, hogy 
szeesküvő mérnökök francia ipari 
kel álltak összeköttetésben.

Ma hirdetett Ítéletet a moszkvai 
sőbb bíróság és a vádlottak közül

Ramsint, Laricsevet, Csarnovszkit,

az ősz
körök-

legfel-

Kallnnlkovot éa Fcdetovot haMlriltot^ 
mig Kouprianou. Sitnine óa Ociltint li,.u 
börtönbüntetést kapott. **

Az ítélet kihirdetése után a szovjet kő 
ponti bizottsága az elébe terjesztett kegyet 
mi kérvénynek helyt adott és az ’

öt halálos ítéletet 10 évi börtönre, 
mig a tiz évi börtönbüntetést 8 évi börtön,, 
szállította le. re

A Rassay-párt 
nagygyűlése ezreket gyűjtött 

egybe a Baross-mozgóba
Rassay Károly a párt választási-boletta sikereiről

A Nemzeti Szabadelvű Párt józsefvárosi 
szervezete vasárnap a Baross-mozgóban 
nagygyűlést tartott, melyen a Baross-utca és 
környékén lakó polgárság óriási tömegek
ben jelent meg.

A nagygyűlést dr. Hajdú Marcell elnök 
nyitotta meg, aki bejelentette, hogy a Nem
zeti Szabadelvű Párt józsefvárosi ajánlóiveit

több mint négyezer választópolgár Irta 
alá

és még folyton tömegével jelentkeznek a jó
zsefvárosi polgárok, hogy csatlakozásukat 
bejelentsék.

Dr. Körmöczy Zoltán a városházán végzett 
tizesztendei munkájáról számolt be és is
mertette azokat a küzdelmeket, amelyeket a 
közgyűlésen a gyűlölködő politika ellen a 
józsefvárosi bizottsági tagok kifejtetlek.

Dr. Baracs Marcellné a női tábor nevében 
szólalt fel és azt hangoztatta, hogy a mai le
romlott gazdasági viszonyok közvetlenül ér
deklik a nőket is és kell, hogy résztvegyenek 
a politikai küzdelmekben ők is, a nők tíz
ezreivel együtt,

Rassay Károlyban látják azt a férfiút, 
aki az országot és a fővárost még meg

mentheti.

Bécs, december 8.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Ottakringban hétfőn délelőtt a 
szovjetbarátok uniója kongresszust tartott, 
melyen megjelent. Csehszlovákiából

dr. Semerán kommunista képviselő is, 
aki hosszabb beszédet mondott. Foglalko
zott az orosz ipari perrel és azt hangoztatta 
hogy az autokrata államok Oroszországba) 
szemben szervezkednek s ennek eredménye 
hamarosan újból világháború lesz.

Dr. Weiler Ernő kifejtette azt a meggyö. 
ződését, hogy a mostani választások nagy 
változást hoznak a főváros életében és Raj. 
say szabadelvű politikájával uj szellem vo
nul be a városházára, az a szellem, amely a 
rombolás helyére az alkotó munkát és a 
gyűlölködés helyére a megértést fogja álU. 
tani.

Dr. Weiler beszéde közben érkezett meg 
Rassay Károly, akit az egybegyűltek hősi- 
szantartó tapssal fogadtak.

RASSAY KÁROLY 
nagyhatású beszédében ismertette az uj fő
városi törvényt, amely hihetetlen módon 
megnehezítette a választás technikáját, hogy 
ezzel az ellenzék részére nehézségeket tá
masszon, de bejelentette, hogy dacára ezen 
súlyos akadályoknak, az ajánlások min
denütt meglesznek, mert

minden kerületben óriási tömegek csat- 
lakoznak a szabadelvű párt zászlója 

alá.
A gyűlések ideje most már lejárt, minden 

polgárnak kötelessége felkészülni a válasz
tási küzdelemre, ha azt akarja, hogy a 
reakció és a korrupció ebben a városban 
véget érjen.

Dr. Smeránt, amikor a kongresszus szín
helyét elhagyta, a kapuban

egy rendőrtiszt és négy rendőr várta, 
akik nyomban autóba ültették, bevitték a 
rendőrségre, ahol kijelentették neki, hogy 
mint nem kívánatos idegent, ákl polltittf 
beszédet mondott,

azonnal eltávolítják Ausztriából.
A képviselőt, minden tiltakozása ellenére, 

kivitték a pályaudvarra, vonatra ültették és 
a határig rendőrfedezet kisérte s ugy adták 
át a csehszlovák határőrségnek.

A szovjet ügynökei 
Rómában megölték Levin 

szó vjetkö véts égi titkárt, 
akit árulással

Berlin, december 8.
Ismeretes, hogy Levint, a római szovjet

követség első titkárát szombaton 
agyonlőve találták meg a követségen.

Az esetről szóló első hírek szerint öngyilkos
ság történt. A Berliner Lokalanzeigcr most 
azt jelenti Rómából, hogy Levin halála 
ügyében szenzációs fordulat történt.

gyanúsítottak
Pénteken a moszkvai politikai titkosrend*  

őrség két tagja érkezett meg Bőmába, hogy 
orosz államtitkok elárulása ügyében nyo
mozzon. A cselekménnyel állítólag éppen

Levint gyanúsították
és most nyíltan kijelentik Rómában, hogy * 
titkos rendőrök kivégezték Levint.

Gazdagyiilés
Székesfehérvárott

Székesfehérvár, december 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A székesfehérvári Gazdakör vasárnap 
délelőtt országos gazdagyülést rendezett, ame
lyen az ország különböző részeiből ötezer kis
gazda jelent meg. A gyűlésen résztvetlek: Gaál 
Gaszton, Grieger Miklós, Gubicza Ferenc, Eck- 
hardt Tibor és Milotay István, 
felszólalt.

Eckhardt Tibor nyitotta meg a gazdagyülést. 
Megnyitó beszédében n kormányt okolta a kis- 
gazdntársadnlom kétségbeejtő helyzetéért.

Ezután Griger Miklós beszélt a vámrevizióról 
és a kartclkérdésről.

— A kartoték visszaélnek előnyös helyzetük
kel — mondotta — i amit ma véghezvisznek, 
ar egyenesen

a nemzet ellen elkövetett bűntény.
Gaál Gaszon másfélórás beszédében statisztikai 
adatokat sorolt fel az egyenlőtlen adóztatásról.

— A kereskedők, az iparosok és gazdák
* rengeteg elmen fizetnek adót,

— mondotta — addig, mig a bankok és a gyá
rak esők társulati adót fizetnek.

Beszéde végén kijelentette, hogy a gazdnkő- 
zönség a közelgő választások alkalmával bizto
san tudni fogja, mi a kötelessége. A gyűlésen 
még több kiküldött szólalt fel Végül a Gazda
kör Szent hívón-termében négyszázterllékes 
bankettet tartottak, amelyen Milotay István is

Egy orosházai bőr
kereskedő öngyilkosság

Békéscsaba, december 8-
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Werkner Izidor orosházai bőrkereskedo 
szombaton hajnalban azzal távozott el hazul
ról, hogy fontos üzleti ügyek elintézésére Szen
tesre utazik. Werkner azonban nem utazol! cl, 
hanem betért a pályaudvaron lévő Jankó-H^ 
vasúti szállóba és szobát nyittatott magának. 
Pór óra múlva benyitott hozzá a szobaasszony 
és ekkor borzalmas látvány fogadta. Werkn" 
Izidor cukorspárgáből hurkot vetett a nyakára 
és

fölakasztotta magát az ágy támlájára.
A szobaasszony föllármázta a szálloda személy
zetét, rövidesen orvost ia hívtak, segíteni azon*  
bán nem lehetett.

Werkner Izidor már halott volt.
A rendőrség megindította a nyomozást és való*  
színűnek tartják, hogy

■ nehéz gazdasági helyzet miatt 
követte el az öngyilkosságot Werkner Izidor-

ÉRTESÍTEM
igen tisztelt vevőimet, hopy a Re» Henrik Tivadar 

cég megszűnése folytán
RFY 'idnniossűfli, mOlparl és 

lakberendezési üzletemet 
V.. Dorotv a-utca 9. szám ala't nyitottam meg. 
felelőn: 821-04 REX MANÓ, .

a volt Réz Henrik Ti veder 
lőnöve



1930 december 9. HÉTFŐI NAPLÓ 8

, Egv műegyetemi hallgató 
Borzalmas szerencsétlensége 

a Gellérthegyen

Megdöbbentő szerencsétlenség történt 
hétfőn este nyolc órakor a Gellérthegyen. A 
tragikus balesetnek egy huszesztcndös mű
egyetemi hallgató az áldozata, akit igen 
súlyos, életveszélyes sérülésekkel a Rókus- 
kórházban vettek ápolás alá.

Hétfőn este nyolc óra tájban a Ferenc 
’József-hid és Erzsébet-hid között lévő bu
dai Dunaparton szolgálatot teljesítő rendőr
őrszem

zuhanásra, majd puffanás tompa 
hangjára lett figyelmes a Gellérthegy 

lábánál.
A rendőr odasietett, ahonnan a zuhanás 
hangjai hallatszottak s megdöbbenve álla
pította meg, hogy

egy borzalmasan összeroncsolt fiatal
ember fekszik a Gellérthegy lábánál.

'A Gellérthegy őrének segítségével éleszt
getni próbálta a fiatalembert, majd az egyik 
lámpa alá vitte s itt látta, hogy a fiatalem
bernek

■ fején és végtagjain szörnyű sebek 
vannak.

A rendőr azonnal értesítette a mentőket, 
akik a Rókus-kórházba vitték az összezú
zott testű fiatal férfit. Itt csak annyit tud
tak megállapítani, hogy Bartók György 
húszéves fiatalemberrel azonos a szeren
csétlenül járt férfi. Bartók Györgyöt kihall
gatni nem lehetett, mert eszméletlen álla
potban került a kórházba.

A rendőri nyomozás megállapításai sze
rint

Bartók György a Gellérthegyen sétált, 
valószínűleg a hegy tetején megcsúszott 
éa több emelet magasságból lezuhant a 
hegy szikláiról, feje pedig oly erősen 
vágódott a hegy lépcsőzetébe, hogy a 
lépcső széle valósággal léket vágott a 

koponyáján.

Interpelláció az angol alsó*  
házban a csehszlovák nép*  
számlálási visszaélések miatt
A magyarokat arra kényszeríteffék, hogy cseheknek vallják 

magukat — mondotta Llewelyn Jone angol képviselő
Prága, december 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) A Felvidéken mindenütt nagy az 
elkeseredés a magyarság körében a nép
számlálási biztosok eljárása miatt. Előfor
dult, hogy a nemzetiség iránt nem is intéz
tek kérdést, más esetben pedig a biztos nem 
volt hajlandó beírni a magyar nemzetiséget, 
ha valaki tót vidéken született. Több esetben 
■ feleket

tiltakozásuk ellenére tótnak Írták be, 
holott csak magyarul tud és annak vallja 
magát. Kassán a biztosok visszaélései ellen 
már

száz Írott panasz érkezett.
Körmöcbányára katonákat vezényeltek Ró
zsahegyről és ezzel akarják a német kisebb
ség arányszámát leszorítani.

London, december 8.
Fr ed ériek Llewelyn Jones angol képviselő 

az alsóház mai ülésén a következő interpel- 
láeiót terjesztette be:

Walkó külügyminiszter 
beadta lemondását

Mint a Hétfői Napló hetekkel ezelőtt meg
írta, Walko Lajos külügyminiszter távozik 
állásából — értesülésünk szerint Írásbeli le
mondását is beadta már — és nem tér 
vissza többé hivatalába.

Walko Lajos külügyminiszter most sop- 
Hm megy ti birtokán tartózkodik és onnan

Hölgyeim!
A gazdaság! viszonyok 

miatt áraimat lényege
sen leszállítottam. Leg

újabb nötkalap- 
modelljelmhe*  

Igen olcsón lut- 
hatnak.

Márer Emma
IV., KrMóf-t&r 6. uám

A Hétfői Napló munkatársa megállapí
totta, hogy a szerencsétlenül járt fiatalem
ber Bartók Ferencnek, a Magyar-Olasz Bank 
műszaki igazgatójának húszéves fia, aki a 
Műegyetem hallgatója. A fiatalember egész 
délután szüleinek Margit-körut 31. szám 
alatti lakásán tartózkodott, ahol este nyolc 
óráig rajzait készítette és tanulmányait vé
gezte, majd ennek befejeztével, hogy kissé 
felfrissüljön, a Gellérthegyre ment sétálni. 
A hegy tetején, ugylátszik, megcsúszhatott 
és igy történt a szerencsétlenség.

A rendőrség a késő esti órákban kihall
gatta a szerencsétlenül járt fiatalember szü
leit, akik érthető megdöbbenéssel vettek 
tudomást a tragédiáról.

A szülők elmondották, hogy kizártnak 
tartják, hogy a fiuk öngyilkosságot kí

sérelt volna meg.
Bartók György igen szorgalmasan, nagy 
ambícióval végezte tanulmányait, holnap 
kellett volna kollokválnia. A szerencsétlen
ség előtt jókedvűen, derűsen távozott el szü
lei lakásáról azzal, hogy a Gellérthegyre 
megy sétálni. A fiú rövidlátó és valószínűleg 
ez okozta a szerencsétlenséget.

A Rókus-kórház sebészeti osztályának 
egyik különszobájóban ápolják a szerencsét
lenül járt Bartók Györgyöt, aki felett a késő 
esti órákban orvosi konzíliumot tartottak.

A konzílium megállapítása szerint a 
fiatalember állapota reménytelen.

A fiatalembernek nemcsak a fejét, hanem 
az egész testét, végtagjait is igen súlyos se
bek borítják és a késő esti órákban sem 
nyerte vissza eszméletét.

Éjszaka háromnegyed tizenkét órakor 
Bartók György, anélkül hogy eszméletét visz- 
szanyerte volna,

meghalt
a Rókus-kórházban.

— „Felhivták-e a külügyminiszter ur 
figyelmét arra a tiltakozásra, amelyet a cseh
szlovák parlament magyar tagjai emeltek az 
ország magyarlakta területein foganatosított 
népszámlálás végrehajtási módjai ellen, mi
nek következtében

a magyarokat erőszakkal arra kénysze- 
ritették, hogy cseheknek vallják magu- 

kát
és felhivták-e a népszövetségi tanács figyel
mét erre az incidensre, tekintettel azokra a 
kötelezettségekre, melyeket a kisebbségi 
szerződés Csehszlovákiára rótt?“

Henderson külügyminiszter a következő
ket válaszolta:

— A sajtóból értesültem, hogy a múlt hé
ten Csehszlovákiában népszámlálást kellett 
tartani és hogy

a magyar kisebbség petíciót Intéz a nép
szövetséghez 

a népszámlálás végrehajtása ügyében, de 
mindeddig még nem kaptam semmiféle hi
vatalos megerősítést ezekre a jelentésekre.

szerdán vagy csütörtökön jön vissza és 
ugyancsak a hét közepén fog megje
lenni a hivatalos lapban felmentése és 
egyben Károlyi Gyula gróf koronaőr 

külügyminiszteri kinevezése.
Wn/Áo Lajos lemondásának indoka az, hogy 
191fi óta állandóan exponált állásban van és 
most már feltétlenül pihenni akar. A kül
ügyminiszter ugyanis a háború alatt a pénz
ügyminisztériumban a hitelügyi osztályt ve
zette és abban az időben óriási munkát 
végzett a bonyolult német hitelügyi szerző
dések megkötésénél.

1922-ben vette át a kereskedelmi tárca 
vezetését, majd 1925-ben állott a külügymi
niszteri tárca élére. Előzőleg résztvett a bé
keszerződés megkötésére kiküldött delegáció 
munkájában Neuillyben, ahol ugyancsak 
nagyon erős munkát végzett.

Walko Lajos különben azok közé a mi
niszterek közé tartozott, aki teljesen a hát
térben dolgozott, valósággal irtózott minden 
szerepléstől és bár köztudomású volt, hogy 
Magyarország külügyi politikáját tulajdon

képpen Bethlen István gróf miniszterelnök 
vezette, a miniszterelnök külpolitikai cél
kitűzéseinek végrehajtása azonban Walko 
Lajos külügyminiszterre hárult.

Egyelőre a külügyminiszter teljesen visz- 
szavonul a közélettől s mindenesetre hosz- 
szabb ideig pihenni fog.

Az uj külügyminiszter, Károlyi Gyula 
gróf, mint tudjuk, a szegedi kormány mi
niszterelnöke volt. Bár kinevezése Walko 
Lajos felmentésével egyidejűleg meg fog 
történni,

nincs kizárva anuak lehetősége, hogy 
csupán néhány hét múlva veszi át a 
valóságban a külügyminiszteri tárca ve

zetését.
Politikai körökben nagyon szerencsésnek ta
lálják Károlyi Gyula gróf külügyminiszter- 
ségét, mert hivatottnak tartják arra, hogy a 
külügyi politikában az utóbbi időben meg
kezdett nagyszabású terveket Károlyi Gyula 
gróf agilis, kemény munkaerejével, kétség
telenül meg is fogja valósítani.

Politikai körökben érdeklődéssel beszél
nek arról, hogy vájjon a külügyminiszteri 
tárca vezetése mellett Károlyi Gaula gróf 
megtartja-e koronaőri méltóságát.

A törvény szerint ennek semmi akadálya 
nincs, mert a külügyminisztérium vezetése 
nem összeférhetetlen a koronnőrséggel és 
igy nem is valószínű, hogy elekintetben 
változás történjék. Igaz, hogy eddig erre 
precedens nem volt, legfeljebb annyi, hogy 
annakidején Wesselényi Miklós báró koro
naőrré történt megválasztása alkalmával le-

Rulett-razziát tartottak, 
de romi partit találtak a detektívek 

a rulettasztalnál
Vasárnap este a főkapitányság detektiv- 

jei behatoltak a Károly-körut Ifi. számú 
ház egyik harmadik emeleti lakásába, mert 
a rendőrség azt az érlesilést kapta, hogy 
ebben a lakásban

titkos rulettklub
működik.

A lakás főbérlője idősebb magánzónő, 
aki a két szobáját bérbeadta Ditrói Mór
nak, aki rulettügyekkel kapcsolatosan már 
többször szerepelt és akit legutóbb mentett 
fel a bíróság egy rulettiigv tárgyalásán.

A razziát vezető detektívek
18 játékost találtak

a rulettklubbá berendezett lakásban.
A montecarlói mintára készített rulett

asztal körül ültek valamennyien, de amikor 
a detektívek behatoltak, akkor

Háromszáz utasával elsüllyedt 
a Sien-Tao Kínai gőzös

London, december 8.
A British l’nlted Press bankául jelentése szerint a Sien-Tao gőzhajó nagy viharban 

Hankau és Csang-Sa között elsüllyedt.
Az utasok és a személyzet, több mint 

háromszáz személy, a v I z b e f u 1,1 a d t, 
mindössze talán öt embert sikerült megmenteni. Egyelőre még nem tudják, hogy euró-*  
pai utasok is voltak-e a hajón.

Felrobbant ős elsüllyedt egy olasz hajú
Párizs, december 8.

A Houat sziget közelében, a Béllé He 
mellett az Artiglio nevű olasz gőzös 

felrobbant és elsüllyedt.
A legénység közül 14 ember életét vesztette. 
A szerencsétlenség színhelyén két búvár 
holttestét is megtalálták.

Az Artiglio az egyik jelentés szerint

Le az árakkal!

Karácsonyi seiyemuasar
érthető nagy siker jegyében folyik

Szénást Sándor
selyemáruházalhan
mert a cég főnöke, számolva a rossz gazdasági viszo
nyokkal, olyan rendlvüli módon szállította le az ára
kat. hogy azok meglepetésszeríí, igaz, őszinte örömet 
és elismerést keltenek a bölgyközönség körében.

tv., Sács; u«?ca 5.. a Deák Ferenc u. sarkán 
uiiEn. L Peterspiatz 3,

Az ékszer 
gyönyörűség,

Az ékszer 
örök érték,

Az ékszer 
szükségben 
kenyér

Ajándékba 
valódi ékszer? 
pontos órát 
vegyünk!

mondott a képviselői mandátumáról, ez 
áronban nem jelenti azt, mintha a legszigo*  
rubb értelmezés mellett a miniszteri állás 
is összeférhetetlen volna a koronaőrséggel.

nem rulettjáték folyt, hanem römikár- 1 
tyák hevertek a zöldposztós asztalon. I

A detektívek igazoltatták a játékosokat, let 
foglalták a rulettasztalt, a játékeszközöket 
és a zsetonokat. Ditrói Mór és vendégei 
azzal védekeztek, hogy

nem ruletteztek,
hanem megengedett kommersz kártyajáté
kot játszottak, a rendőrség mindamellett 
megindította mindannyiok ellen az eljárást 
és majd a bíróság fogja eldönteni, hogy

felelősségre lehet-e vonni Ditrói Mórt 
az ujabb rulettberendezkedés miatt.

Hétfőn délelőtt a lefoglalt rulettasztalt és 
játékszereket a főkapitányságról átvitték az 
ügyészségre.

egy tengeralattjáró roncsának kiemelé
sével volt elfoglalva.

A másik hir szerint az olasz gőzös a La Flo- 
rence, a háborúban elsüllyesztett teherszál-t 
litó hajó roncsa fölött sülyedt el. A La Flos 
rcnce^ állítólag

munícióval volt megrakva.
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Harmsth imrfit fis Fellner Andrist 
hallgatta ki a lainzl gvilkossfin 
Budapestre firhezővlzsgfiifiblrfila
Felmer András ez osztrák kincstár elleni kártérítési 
peren kívül Dauer Gusztávtól is karieritest követei 

es igényt tart a fcijeienwi jutalomra
Mint Ismeretes, n Schfifítner Killy meggyilko

lásával gyanúsított Bauer Gusztáv bűnügyében 
ai osztrák bíróság bizonyítás kiegészítését 
rendelte el és ennek során dr. Polliik referens 
vizsgálóbíró Budapestre utazik, hogy itt foly
tasson kihallgatásokat.

A vizsgálóbíró, aki valószínűleg e héten ér
kezik meg Budapestre,

elsőnek Fellner Andrási fogja kihallgatni 
tanúként.

A bécsi főlárgynláson ugyanis nz államiigyÓHz 
indítványozta, hogy Fellner András alibilét 
tüztesen vizsgálják felül, nehogy a védelem 
Fellner alibijén keresztül támadhassa meg n 
Bauer ellen felsorakoztatott bizonyítékokat és 
vádakat.

Pollák dr. Fellneren kivül
Harmath Imre írót in ki fogja hallgatni.

Harmath ugyanis állítólag tolmácsként szore- 
Cell az olasz hatóságok és Fellner között, ak

ar, amikor Fetlncrt Voloscában letartóztat
ták. Erról a voloscai kihallgatásról kell majd 
vallomást tennie Harmathnak.

Azt osztrák vizsgálóbiró Fellneren és Har- 
mattion kívül

még több tanút hallgat majd ki az alibire 
vonatkozóan.

Itt számolunk be azoknak a tömeges perek
nek n sorsáról is, amelyet Fellner András indít

n Inuzi gyilkosság miatt történt meghurcolta
tásáért. Mint ismeretes, Fellner András letar
tóztatásáért

nagyobb összegű kártérítési pert tett fo
lyamatba 

ügyvédje, dr. Véesci Béla utján az osztrák ál
lam kincstár ellen.

Ezzel a perrel azonban érdemben mind
addig nem foglalkozhalik az osztrák bíróság, 
amíg a budapesti bíróságok elölt nem fejező
dik be a meggyilkolt Scháfftner Kitty ingósá
gai miatt indított hagyatéki eljórás. Értesülé
sünk szerint

■ budapesti központi járásbíróság a közeli 
napokban dönt a hagyatéki eljárás ügyé

ben.
Ha ez megtörténik, Fellner folyamatba teszi 
kártérítési perét az. osztrák kincstár ellen, í 
amelytől

150.000 Bchllllnget követel.
Do ezenkívül nagyösszegü kártérítési pert in
dított Bnticr Gusztáv elten is.

Perc tón követeli magáénak Fellner
AI 1 | i azt az 10J0 schllljnget is, amelyet 

a fejj, atő, Illetve a gyilkosság nyomra
vezetője Brémára tűztek ki Ausztriában 

Fellner ezt a követelési nrra alapítja, hogy 
A hinta fel a hatóság figyelmét Dauer Gusz
távra, nkit később a nyomós gyanuokok alap 
jón le is tartóztattak.

Tizenkét év után 
letartóztattak egy gyilkos

sággal gyanúsított földmívest

érte. Ekkor rrférte a halálos csapást a sze
rencsétlen ember fejére.

Berentés még a bűn felfedezése előtt meg
szökött Sajókazincról és ez még alaposabbá 
tette a gyanút, hogy a társaság tagjai közül 
ő volt a begyőr gyilkosa. A vizsgálóbíró még 
vasárnap kihallgatta a tizenkét év óta kere
sett Berentés Istvánt, aki azonban

tagadja, hogy ff gyilkolta meg Kovács 
Istvánt.

A bűnténnyel egy sajókazinci földmivest 
vádol, aki 1918-ban még csak 15 esztendős 
volt.

Berentést tagadása ellenére letartóztatták, 
de természetesen folyik a vizsgálat abban az 
irányban is, hogy nem más volt-e Koodcs 
Mihály gyilkosa.

A Nemzeti 
Demokrata Párt 

vasárnapi gyűlései
A Nemzeti Demokrata Párt vasárnap délelőtt 

a ferencvárosi Excclsior-mozgóban tartott nagy
gyűlést. Dr. Lendvai Andor, Orosz László, Mel
linger Márton és Lázár Miklós szólaltak fel, 
majd Pakots Jőr.sef hangoztatta nagy tetszés 
mellett, hogy küzdelmüknek célja: teljes rend
szerváltozás, amely megszünteti a korrupciót, 
hogy mindenki a maga munkája után érvénye
sülhessen.

Az Erzsébetvárosban az Odeon-nagymozgőbon 
Magyar Miklós hangoztatta, hogy az egyik ol
dalon a mérhetetlen nyomor, a másik oldalon 
a tobzódás uralkodik. Koréin Dezső, Laczkó 
Sándor és Gábor Gyula beszéde után Fábián 
Béla kijelentette, hogy

ez ■ rendszer Hz év alatt ennek • polgár
ságnak kisegzisztenciát tette tönkre.

A budapesti kispolgári társadalom, ha most a 
választáson félrevezetteti magát — mondta —, 
akkor csak a saját élete elé állít a saját szava 
zatávol drótakadályokat és spanyol lovasokat.

A Terézvárosban a nngymezöutcai Tivoli 
moziban tartott gyűlést dr. Scháffer Zsigmond 
nyitotta meg. Bródy Ernő kijelentette, hogy 
küzdeni fognak a fővárosi törvény ellen, annak 
minden része és különösen

■ szelvényrendszcr ellen, 
mert a polgári akaratnak függetlenül kell ér
vényesülnie.

Vázsonyi János emelkedett ezután szólásra,

aki azt hangoztatta, hogy elszakított testvé
reinknek

példát kell mutatni az összefogásban, 
a testvériségben. Aki ebben a szűk és megnyo
morított hazában polgár és polgár között, 
munkás és munkás között, akár felekezeti, akár 
faji, akár osztály vagy foglalkozás szempont- 
jóból megkülönböztetést tesz, az vétkezik « 
haza ellen.

Gál Jenő beszélt ezután, aki különösen a: 
állami költségvetést kritizálta és azt hangoz- 
tatta, hogy tönkre kell mennie annak a gazda
ságnak, ahol a jövedelemnek több mint a felét 
költik személyes kiszolgálásra.

W ittenberg István dr., Pető Ernő, Kovák 
Islvón felszólalásai után a nagygyűlés véget írt.

Miskolc, december 8.
CA Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

délelőtt a kassai rendőrigazgatóság detek- 
fivjei Hidasnémetiben átadták a rendőrség
nek

Berentés látván földmivest, akit gyil
kosság miatt már tizenkét esztendeje 

keresnek a magyar hatóságok. 
Berentés ellen az a gyanú, hogy 1018-ban 

™ a sajókazinci szőllöhegycn ólmosbotjával

agyonütötte Kovács Mihály hegyőrt.
A tizenkét évvel ezelőtti nyomozás során 

megállapították, hogy a szőllőhegyen holtan 
talált

Kovács Mihály szffllőlopúson tétlenért 
egy társaságot, amelynek az egyik tagja 

Berentés István volt.
Üldözőbe vette a tettenért tolvajokat. A tár
saság tagjainak sikerült egérutat venniük, 
Berentés azonban elesett és a hegyőr utói-

Fegyencruhába öltöztették Nagy Istvánt 
akit vasárnap szállítottak át a gy iijtőf ogházba

IV., Kossuth Lajos-utca 13 

karácsonyi képvásárának 
szenzációs kedvezménye

abból áll, hogy az alant felsorolt 136 
magyar festőművésznek, több mint 
1250 darab keretezett eredeti olaj
festményéből és több hazai és kül
földi jeles grafikusnak, mintegy 2000 
darab ízlésesen keretezett grafikai 
művéből, válogathatja ki mindenki, 
az Ízlésének megfelelő képet, és arra 
nz első részletet
Aldftr László János 
Albcrlh Ferenc 
JSdWfc’.

Aszta'oa Gyula 
'cs Agozton 
Berkes Antal 
Berkes lia 
llrettschneider KoeeArd 
írnok Hermina 

Poomm Rítta 
' osznnv István 
l aselt Árpád 

mc.Ii Andor 
rtaebmann károly

' serna Károly
Csók litván 
t zenes János 

ra'án Béla
Cetik Jenő 

aba»l Kovács Gyula 
' érv Béla 
Pudits Andor

! rlcdilngcr Jenő 
i >aAI Ferenc

csak 1031 február
Golger Richárd
Glalz Oszkár 
G tallér Annin 
Glaltér Gyula 
Gergely Imre 
cimea I ajoa 
Heyer Arihur 
Haranghy Jenő 
Horváth G. Andor 
Meditál Olga 
llAry Gyula 
Herniann i IpAt 
Horrzii Márton 
IvAnyt-Grünwald Béla 
Jávor l’ál 
JAmbo- l ajoa 
Joúchlm Ferenc 
Jnazkó Béla 
Illene l.lpót 
Kárnáthy .lenő 
Kárpátby LAcilA 
Komáromi Kr.cz Fndre 
Kódtárom! Kacr Endréne 
Kallóané H. Adrienna 
Klammor Mariaka 
Koea'a .léssel 
kézdl Kovács láoM 
Kac.zlán.v Ödön 
Kazacaay Gertiié 
Krusnyák Károly
Kukán Géra 
Lehel Mária 
Lengyel Rbelnhiea Ede 
Mtbalovlta MiklAa

bével tartozik fizetni. Ezt a kedvez
ményt a tulajdonos azért nyújtja ve 
vőinck, mert tudja, hogy a szén! 
ünnepekkel kapcsolatban, — rész 
ben az ünnep hangulatának emelő 
sőre, részben más kiadásokra az 
emberek legtöbbjének minden garn 

sóra szüksége van.
Komjén Ferenc 
Riltgal Sándor ÜSItSh. 

Gy. Sándor Jósee) 
Seefelder János 
Szebenyoi Jenő 
Szcpeai Kttszka 
Szánthó Mária 
Szász István 
Szlónyl I^tjos 
Szlávit llczst 
Rsontagb Tibor 
Szöllósy Zsigmond

Nagy István dr. volt törvényszéki birót, akit 
a Kúria négycsztcndel fegyházbüntetésre Ítélt, 
szombaton, mint ismeretes, a törvényszék le
tartóztatta, miután a jogerős Ítéletet kihirdette 
előtte.

Nagy Istvánt oldalfegyveres fogházőr kísérte 
le a büntetőtörvényszék Markó-utcai fogházá
ba, ahol megállapították, hogy a volt törvény
széki biró 48 havi fegyházbüntetéséből eddig 
21 hónapot töltött ki, tehát még

27 hónapi fegyházbüntetés vár reá.
Nagy István dr. csak vasárnap délig maradt a 
Markó-utcai fogházban, ahol annakidején már 
vizsgálati fogságát töltötte. Vasárnap délben 
rabszállitó automobillal átszállították Nagy 
Istvánt a gyüjtőfogházba, ahol azután, mint a 
többi fegyencet, őt is

mcgnylrták a rabruhába öltöztették.
Nagy István számára egyelőre külön cellát je
löltek ki a gyüjtöfogházban, ahol a volt tör
vényszéki biró az eddigi diszpozíciók szerint 
• ótralévő l-.flntctését ki fogja tölteni.

Nagy Istvánt a gyüjtöfogházban valószí
nűleg irodai munkára alkalmazzák.

Ö legalább is azt szeretné, ha az irodában kap
na beosztást.

A volt törvényszéki birö letartóztatása után

védöja, dr. Balassa Gyula a Nagy István-pM 
ujraf elvételi kérelmének hatalmas anyagán 
dolgozik.

Nagy István dr. ugyanis rövidesen «Jr«- 
felvételi kérvényt terjeszt a bíróság de 

s ebben uj tanuk kihallgatását kéri. A kér
vény, főképpen annak a kétezer dollárnak sí 
ügyével foglalkozik, amelynek eredetéről 
Nngy István nem tudott elszámolni. Ezt a 
pénzt az Ítélet megállapítása szerint

Gazda György azért adta át neki, hogy 
ezzel megvesztegesse.

Nngy István ezzel szemben perújrafelvételt 
kérvényében bizonyítani kívánja, hogy a két
ezer dollárból ezer dollár anyósa tulajdonát 
képezte, mig a másik ezer dollárt attól a tőrs- 
debizományostól kapta elszámolásképpen, ski 
értékpapírjait kezelte s akinél annakidején 
tőzsdézett. Ez a tőzsdebizományos közben 
meghalt ugyan, de Nagy István ujrafelyétdi 
kérvényében egy ügyvédet és még két tanút 
nevez meg, akik

jelen voltak, amikor az ezer dollárt a 
tözsdeblzományostól átvette.

Nagy István perújrafelvétel! kérvénye ügyében 
a bíróság rövidesen dönteni fog. 

VallúsostAríJyu

IMvsry
P6ly*  I ib« 
f'ólya Iván 
l’Adly Aladár 
l'crlrott Csaba V

Hubovita MArk 
Rudnaj’ Gyula

képek iránt érdeklődők 
látogassák meg külön szentkép - osztályomat, 
ahol több mint százféle Madonna-típusból vá
logathatják ki lelkivilágukhoz legközelebb álló 
kegy-képeket és azokat karácsonyi kedvez
ményként a legdíszesebb natúr keinény- 
lalécbe keretezve már heti 1 pengős 
részletre Is megvásárolhatták TKs*

Halálos szerelmi dráma 
Nagykanizsán

NugyknnlzM, december 8.
ÍA Hétfői Napló ludótitójának tele/an- 

lelr-ntfse.) Vnsárnnpról hétfőre virradó éj
szaka halálos szerelmi dráma történt nz 
egyik nagykanizsai szállodában. A Horthy 
Miklós-ut egyik szállodájában vasárnap este 
egy fiatalember bérelt szobát és Orbán An
tal 21 éves asztalossegéd néven je’entette 
be magát. Néhány óro múlva megjelent a 
szállodában Orbán egv fialni leány társasá
gában. A hajnali órákban a szálloda ize- 
né’yzetét

fegyverdörrenés zaja riasztotta fel.
Megállapilollák, hogy Orbdn szobájából hal
latszik a Ifivések zaja. Berohanlak a szo
bába. ahol Orbán Afonnlicher-fegyverrel a 
kezében állott, az ágyban pedig

vérző mellel tekUdt ■ leány.
Értesítették a mentőket, akik a leányt a 
nagykanizsai kórházba szállították. A rend
őri bizottság megállapította, hogy a leány 
Aotvfcz Mária 18 éves nagykanizsai haja- 
donnái azonos. Részletesen kihallgatni nem 
lehetett Kovács Máriát, mert

néhány órával később kórházba szállí
tása ulán meghalt.

Orbánt előállították a rendőrségre, ahol el
mondta, hogv közős elhatározással akartak 
halálba menni a fiatal leánnyal, meri szfi- 
jsifc ellenezték házasságukat, A leányt fi

lőtte le, s
amikor magára akart lffnl, már nem 

volt golyó fegyverében.
Orbán Antalt hétfőn délben átklsérlék • 
nagykanizssii törvényszékre, ahol a vu«*  
gálóbiró letartóztatta.
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Felszéuel agyonverte az urát

® cellájában 
meg akarna fogtam gyermekét

EsrzaSüiías Éjszaka a íiíísKoigs fogházban

urát
a véres baltát is. 

in
ki 

fekve. 
szeren

r Miskolc, december 8.
(A Hétfői Napló tudósilófától.) Izgalmas 

jelenetek játszódtak le vasárnap éjszaka a 
miskolci törvényszéki fogházban.

Két napon át tartó nyomozás után ke
rült vasárnap a törvényszéki fogházba Ko
csis Pál bányász felesége, aki pénteken haj
nalban azzal verte fel Parasznya község 
főjegyzőjét, hogy

megölte az
Magával hozta rögtön 
amellyel a bűntényt elkövette. A jegyző 
tézkedésére nyomban csendőrök mentek 
Kocsisék lakására, ahol ágyban 
szétroncsolt fejjel holtan találták a 
csétlen bányászt. 1

Az asszony kihallgatása során 
bevallotta, hogy előre megfontolt ___

dókkal gyilkolta meg a férjét, 
aki állandóan féltékenységével üldözte. A 
halálos baltacsapásokat a hajnali órákban 
mérte férje fejére. A szerencsétlen emberi 

álmában érte a halál.
Mialatt a bestiális asszony a bűntényt elkő-

szán-

Vakmerő éjszakai 
rabié támad ás 

a Komáromi-utcában
Este udvarolt a leánynak a gavallér, 

éjszaka pedig kirabolta
Vakmerő rablótámadás történt vasárnap 

éjszaka a Komáromi-ut 17. számú ház előtt. 
Szikszay Júlia 22 éves háztartásbeli alkal
mazott, aki a Sólyom-utca 19. számú ház
ban szolgál, vasárnap este, a Városligetben 
megismerkedett egy fiatalemberrel. Sétára 
indultak, betértek a Rákosi-téri vendéglőbe, 
majd 11 óra után tovább folytatták a sétát. A Komáromi-ut 17. számú ház előtt jártak, 
amikor

az ismeretlen udvarló minden átmenet 
nélkül hirtelen rálániadt a leányra és 

el akarta rabolni a reliküljét.
'A fiatal leány tőle tclhetőleg védekezett, 
mire a fiatalember leteperte a földre s mig 

Háziúr és házmester háborúja 
revolveres lövöldözéssel 

a szemétpénz miatt

xelte, három gyermeke, akik közül a leg
fiatalabb három hónapos, a szomszédos 
agyban, illetve a bölcsőben feküdtek.

Kocsis Pálné a csendőrök előtt 
cinikus egykedvűséggel mondta el a 

borzalmas tettnek részleteit.
Akkor is egészen nyugodtan viselkedett 
nmikor beszállították a fgoházba, ahol 
külön zárkát jelöltek ki a részére. A sötét 
zárka magányában azonban vasárnap éj 
szaka

őrjüngésl roham fogta el és meg akarta 
fojtani a gyermekét, 

akit az ügyészség engedélyével vitt magó 
val a fogházba.

A fogházőr a gyermek sikoltozására lett 
figyelmes, benézett a lesőnyiláson és meg 
döbbenve látta, hogy mire készül a férj
gyilkos asszony. Rögtön felnyitotta a zárkát 
és szinte

az utolsó percben mentette meg a gyer
meket

az őrjöngő anya kezéből.

egyik kezével befogta a száját, hogy’ ne 
kiálthasson segítségért, a másikkal kiránci- 
gálía a leány kezéből a retikült és azután

elmenekült.
A leány segélykiáltásaira sokan üldözőbe 
vették a menekülő tettest, de nem tudták el
fogni. Az elrablóit retikülben

1 pengő 32 fillér
volt. Szikszay Júlia följelentést tett a főka
pitányságon, pontos személyleirást adott a 
fiatalemberről, aki természetesen a nevét 
nem mondotta meg és a rendőrség most a 
személyleirás alapján igyekszik kézrekeri- 
teni a rablótámadót.

A II. és IIT. kerületben ugyancsak körül
belül 600—600 kézbesithetct'en igazolványt 
adtak le, azonban hétfőn délig a II. kerü
letben összesen körülbelül 35 jogosult kapta 
meg az igazolványát, mig a III. kerületben 
alig néhányon jelentkeztek érte.

A IV. kerületben körülbelül 500 igazol
vány maradt vissza, nagyobb csoportok je
lentkeznek állandóan szavazóigazolványu
kért, azonban itt is kevesen vannak a jogo
sultak.

Az V. kerületben körülbelül 1700 kézhe- 
sithctetlen szavazóigazolvány került az elöl
járósághoz, jelentkeztek vagy háromszázan, 
azonban csak ötvenen jutottak az igazol
ványhoz, mert a többieké nem volt az elöl
járóságon és azt, hogy jogosultak-e, nem 
tudták megállapítani.

A VI. kerületben körülbelül 500 igazol
vány maradt vissza, ebből összesen húsz- 
h úszón öten kapták meg a jelentkezők kö
zül, mig a többieket el kellett utasítani.

A VII. kerületben 3300 kézbesilhclctlen 
igazolványt kapott az elöljáróság és szom

baton-vasárnap alig ötven-hatvanan kapták 
meg az igazolványukat, dacára, hogy itt 
nagyon sokan jelentkeztek, azonban iga
zolványuk nem volt a kézbesithetetlenek 
között.

A VIII. kerületben 1800 igazolványt ka
pott az elöljáróság s ennek eddig csak na
gyon csekély részét vették ki. Nagyon so
kan jelentkeznek a IX. kerületben, ahol 
1100 igazolvány vár gazdájára, azonban itt 
is nagyon kevesen kapták meg a jelentkezők 
közül. A X. kerületben 320 igazolvány van 
és ezek nagyrészét már él is vitték a jogo
sult választók.

Ilyenformán ugy látszik, hogy az elöl
járóságoknál nagytömegű szavazóigazolvány 
marad vissza és ennek magyarázatát abban 
találják, hogy nagyon sokan elköltöztek és 
nagyon sokan időközben meghaltak és igy 
azért nem jelentkeznek igazolványaikért.

Különben egyes kerületekben még 
n posta nngyobbszániu szavazóignjjolvá- 
nyok kézbesítését helyezte kilátásba az 

elöljáróságoknak

Nagy riadalom támadt vasárnap délben a 
Komócsy-utca 5. számú ház lakói között. A 
bérház udvaráról ugyanis hirtelen revolver
dörrenések hangzottak fel és a kisiető la
kók rémülten látták, hogy

a ház tulajdonosa, Katz Emil lövöldöz 
forgópisztollyal.

Az udvaron ott volt a házmester is, Halász 
Imre, aki a feleségével együtt előzőleg ösz- 
szeszólalkozott a háziúrral és ezt a vesze
kedést követte azután a revolverei lövöldö
zés.

A plsztolygolyók szerencsére senkit 
sem találtak

és a helyszínre siető rendőr azt állapította 
meg, hogy Katz Emil háziúr és a házmester 
pár között a szemétpénz és a házmesterpénz 
miatt támadt az összeszólalkozás.

A szóváltás izgalmas veszekedéssé fajult, 
Halász Imre házfelügyelő

lapátot kapott fel,
a háziúr pedig lövöldözött, de csak riasztó 
lövéseket adott le. A helyszínen intézkedő 

í rendőr ugy a háziurat, mint a házmestert 
előállította a főkapitányságra,

ott részletesen kihallgatták, azután elbocsá
tották őket. Az eljárás azonban tovább fo
lyik.

Izgalmas jelenetek 
az elöljáróságoknál a szavazó

igazolványokért
A közsdsi vfiliMlásokra szóló szavazó

jegyek azon része, i-mclycl a posta kézbesí
teni nem tudóit, tudvalévőié, a kerületi 
elöljáróságokhoz kerüli, ahol mesfclrfö lf(a- 
zohis mellett adjak ki azokat a villa,zlópoj- 
,ároknak. Minden kerületben meillchetös 

mm minőn moh 
karácsonyi árusításunkat megkezdtük!

Eladásra kerülnek; 

kabátok, ruhák, blúzok, 
aljak és kötött áruk 

Kérjük L r.«lokr< «■ paratl.nnl k.dr.zó vkMrií.l 
alkalma*.  idh tBznólo .

HORVÁTH e*  HALÁSZ
BUDAPEST, IV., VÁCI UTCA 2S,

sokan érdeklődnek a szavazóigazolványok 
iránt,

de az egyes kerületekből beszerzett In
formációink szerint nagyon csekély 
százalékát kapják meg a választópol

gárok,
mert hiszen nagyon sokan jelentkeznek 
olyanok, akiknek a szavazóigazolványuk 
nincs az elöljáróságnál.

Ebből azután különböző Izgatott jele
netek keletkeznek, mert az elöljárósá
goknál nincsen választói névjegyzék 

és igy azt sem tudják megállapítani, hogy 
a jelentkező — aki a választói igazolványát 
követeli — tényleg választó-e, vagy nem. 
így keletkeznek azután viták, amelyek azon
ban az elöljáróságnál cl nem intéződhetnek.

Az I. kerületi elöljáróságnál eddig körül
belül 600 kézbcsithctetlcn szavazóigazolvánv 
van. Nagyon sokan jönnek a szavazóigazol
ványért, de nagyon kevesen kapják meg 
éppen a fentjelzctt okokból.

Az általános gazdasági helyzetre való tekintettel 
elhatároztuk, hogy az uj évadra

áruink fogyasztói árát, tehát azt az árat, amelyen 
a kereskedő a közvetlen fogyasztót kiszolgálja, 

lényegesen leszállítjuk.
AZ UJ ARAK A KÖVETKEZŐK, !

Pan tét te............................... P 3.50 méterenként l
Goidon a...............................P 5.—
Golde chine .. ......................P 6.75 „
Crepe Pastorale................. P 5.30 M
Nlousseline Amourette .. P 6.20 «
Crepe Germaine..................P 5.30 «,

A
Goldberger-Bemberg cikkek autonzált eladási helyei 
jogosultak az uj eladási árakat már most gyakorolni,

Fentieknél olcsóbb árak 
kizárólag az elmúlt évadról 
visszamaradt maradékokra 

vonatkozhatnak

GOLDBERGER SÁM. F. ÉS FIAI R-T
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250 hold termését
pusztította el vasárnap 
a tűz Somogy megyében

Nagykanizsa, december 8.
„64 Hétföl Napló tudósítójának tcleforlje- 

Itnlése.) Vasárnap halaimon tűzvész pusztí
tott a Dráva fokhoz közel fekvő somogyme- 
fyeJ Fenékpusztdn, ahol Engelhoffer József 
földbirtokos uradalma van. A tiiz egyik ha
talmas gabonaraktárában ütött ki és percek 
alatt lángba borította az épületet. Az önkén
tes lüzŐrség mintegy félnapig fáradhatatla
nul dolgozott a tűz eloltásón. amikorra nzon- 
ban sikerült a tüzvrszedelmet lokalizálni, 

a gabonaraktár leégett és a benne lévő 
250 hold termése, valamint számos 

gazdasági gép elpusztult.
A tűzvész az állatállományban is kárt oko

zott. bár az állatok nagy részét sikerült 
megmenteni. Az eddigi megállapítások sze
rint mintegy

negyvenezer pengő a kár.
A csendőrség megindította a vizsgálatot, 
hogy megállapítsa, gyújtogatás, gondatlan
ság, nagy más okok miatt keletkezett a tűz.

A Celldömölk melletti Kemeneshőgyész 
községben is hatalmas tűzvész pusztított va
sárnap.

Hot gazda háza ponáégett.
Tapolcán Körmendi József gazdálkodó 

házában támadt tiiz, amely ugyancsak nagy 
kárt okozott.

A szegedi iparosság tiltakozása 
az olcsó csizma ellen
Kun Béla interpellál az akció ügyében

A szegedi, makói és hódmezővásárhelyi és 
környéki iparosok a szegedi ipartestületben 
tiltakozó nagygyűlést tartottak a kormány állal 
kezdeményezett olcsó csizma- és cipőakció 
ügyében. .

A gyűlésen Cserty Mihály Iparkamarai titkár 
határozati javaslatot terjesztett elő, amely sze
rint a nnggyülés tiltakozását fejezi ki nz olcsó 
esisma- és cipőakeióvnl szemben, miután ez 
nem alkalmas a kitűzött cél elérésére,

viszont azonban a csizmadia- és cipéax- 
Iparosok létérdekeit veszélyezteti.

Kifogásolja a határozati javaslat az akcióban 
felhasználandó anyag silányságát, de elsősor
ban azt hangoztatja, hogy a kisiparosokat tel j iparosság veszélyeztetett érdekeinek megvédő- 
jes mellőzés éri ebben a: akcióban, úgyhogy a I sére.

EGY SZERELMI VISZONY
KÖVETKEZMÉNYEI:

Ikrek, gyermektartási per, csalás és hamis eskü
trdekei bűnügyet tárgyal holnapután, esü- 

(őrlők ón a budapesti büntetőtörvényszék 
ScAodManácaa. A btinper vádlottja dr. SacAs' 
Simon budapesti orvos, akit

tMltaal éa hamis eskü bűntettére! vádol 
a királyi Ügyészség.

A bünper, amelynek előzményei esztendőkre 
nyúlnak vissza, egy gyermektartási perből ke
letkezett. Egy magánhivalalnoknő indított 
Eermeklartasi pert ar orvos ellen s kereseté- 

n előadta, hogy az orvossal folytatott sze 
retxni viszonyának következményeképpen

Ikrei születtek.
At elsőfokú bíróság a magánhivatnlnoknöt el- 
•tatilotla keresetével, másodfokon azonban 
pernyertes lelt s az orvost a bíróság arra kö
telezte, hogy egy-cgy gyermek után havi ?4 
pengőt, vagyis összesen

bari 48 pengő gyermcktartásdljat űzessen
a tisztviselőnőnek.

Nem sokkal később, amikor a gyermektartási 
per befejeződött, a tisztviselőnő

bűnvádi feljelentést tett az orvos ellen

Két Qnneunao: hét Öngyilkosság
Kés, KOtűl, Duna, mozdony, nyomor, szerelmi bönai. 

az üngyiutosok fekeieiistaian
Vasárnap hajnalban a Vizalogó-ut irá

nyiban
• Dunába vetette magát

•gy fiatalasszony. A közelben állomásozó 
hajósok segítségére siettek és kimentették 
A kihívott mentők megállapították, hogy oz

Húzás 10-én
53. magyar sir. lami sorsiaieit I

A legolcsóbb 
sorsjáték!

Főnyeremény

30.000 pengi I
tehát a betét HOOé-steres feszege.

Ezenkívül 20 000 pengő. 15.000 pengő. 
10.000 pengő, azután 2 X 5000. 4X2500. 
SX2000 10.X 1000 pengő stb. stb. össze
sen 17.004 különböző készpénz-nyere
mény

l gésa sorsjegy ára S pengő 

Húzás 1M0 december lé.

A ■nnarfay'k'l k,rde«.»»»« 
pénzben klflxetlk.

At állami sorsjegyeket minden bank 
é« sorsjáték-Ötlet, dohár.vtőrvie áru- 
sitja. Postai rendeléseket ar ömfc* fő 
árwsitók és a magvar királvi pénxügv 
iga iga lóság. Budapest. V, Szalay ucca 10. 
teljoai lenek. 

munka- és kcresetnélküli kisiparosság érdekeit 
veszélyezteti.

A nagygyűlés a Duna-Tiszakőzi Merőgazda
ság w Kamara, a szegedi Kereskedelmi és Ipar
kamara és n szegedi Ipartestülcl utján felkéri a 
kormányt,

hogy azonnal .szűntesse be az akció tovább 
folytatását, 

köriratot intéz az összes magyarországi ipar
testületekhez és kereskedelmi és iparkamarák
hoz a hasonló tiltakozás felterjesztése céljából 
és azonkívül felkérte Kun Béla országgyűlési 
képviselőt, hogy a legközelebbi ülésen ilyen 
értelemben terjesszen elő interpellációt a kis- 

és feljelentésében csalással és hamis eskü bűn
tettével gyanúsította. A feljelentés szerint 
ugyanis az orvos a gyermektartási perben va 
gycntalannak mondotta magát. Később, amikor 
végrehajtást vezettek ellene, akkor sem vallotta 
meg, hogy vagyona van, holott

Tököiön azőlübirtokot és házat örökölt, 
amelyet azonban átruházott testvérére.
Dr. Sachs Simon ügyét már egyizben tár

gyalta a törvényszék s ekkor Messik dr. egyes
bíró

nyolchónapi börtönre ítélte az orvost
A tóblai tárgyaláson azonban az orvos védőjé
nek bejelentésére kiderült, hogy dr. Sachs Si
mon ügye

nem egyesbiró elé tartozik, hanem a tör
vényszék hármas tanácsa van jogosítva 

az ügy tárgyalására.
Erekután visszaküldték az iratokat a budapesti 
törvényszékre és most Schadl elnök dr. taná
csára osztották ki a bűnügyet, amelynek csü
törtökön lesz a tárgyalása.

életunt Wagner Lajosné. 30 éves háztartás
beli asszony. A Rókus-kórházba vitték, ahol 
még nem tért eszméletre és nem leheteti 
kihallgatni öngyilkossága okai felől.

A Babér-utca 10. száiuu házban Mauser 
István 30 éves vasesztergályos öngyilkos- 
sági szándékból balkarján

borotvával felvágta ax ereit.
Nagy vérveszteséget szenvedett s a mentók 
teljesen eszméletlen állapotban vitték be a 
Rókus-kórházba. A hozzátartozói szerint 
anyagi okok miatt követte el tettét.

Vasárnap délelőtt a Rác-fürdő egyik ka
binjában egy öregember követett el öngyil
kossági kísérletet. A fürdő személyzete hör- 
gésre és fuldoklásra lett figyelmessé, feltör
lek a kabint és rátaláltak Ambrus Ferenc 
73 éves magánzóra, aki éles

zsebkésével átvágta baikarján az ereit. 
A mentők a Hókus-kórhátba vitték. A 73 
éves öregur kijelentette, hogy gyógy itbatat- 

lan betegsége miatt*akart  megválni az élet
től.

A Teve-utca 21. számú házban Eszéki 
látván 21 éves hivatalnok konyhakéssel 

roellbeszurta magát
A mentők bevitték ■ Rókus-kórházba, ahol 
megoperálták és eszméletre téritették. A fia
tal hivatalnok elmondotta, hogy hónapok 
óta állásnélkül van és efölötti elkeseredésé
ben akart megválni az élettől.

A Szent Lászlő-ut 95. számú házban 
Arendeszky Katalin 36 éves munkásnő, nki 
közös háztartásban élt egy szerelővel, hét
főre virradó éjszaka különös módon vetett 
véget életének. Egyedül volt odahaza, le
akasztotta a mennyezeten lógó lámpát és 
az asztalra állva,

a lámpa kampójára akasztotta föl ma
gát egy ruhaszárító kötéllel.

Amikor a házbeliek ráakadtak, már halott 
volt. Pársoros bucsulevlet hagyott hátra, 
amelyben azt irja, hogy szerelmi bánatában 
határozta el az öngyilkosságot. Holttestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe vitték.

Hétfőn délelőtt a Ilajcsár-ut 38. számú 
ház udvarán Kovács Zsigmond 53 éves 
nyugalmazott vasúti hivatalszolga 

felakasztotta magát egy fára.
Amikor a házbeliek felfedezték ar öngyil
kosságot. Kovács Zsigmond már halott 
volt. A nyugalmazott hivalalszolga, aki 
nemrégiben vált el a feleségétől, azért kö
vette e az öngyilkosságot, mert a Hajcsár
úti házat, amely nemrég még az övé volt, 
elárverezték s abból rövidesen ki kellett 
volna költöznie. Holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe vitték.

Hétfőn hajnalban borzalmas öngyilkos
ságot követett el Móricz Árpád 25 éves sze-

Férj, feleség és gyermek 
fantasztikus, bonyolult, háborús 

házassági regénye
Az utóbbi évtized legbonvolullabb családi 

ügye foglalkoztatja most a törvényszéket.
W. Benő ékszerész közvetlenül a háború ki

törése elölt a csőd szélére jutott. Tetőzte a 
gondjait még az is, hogy a feleségével nem cll 
harmonikus életet.

Jelentkezett azonban a szabadító
L. Miklós ékszergyári ügynök személyében. L. 
Miklós üzleti összeköttetésben állt ÍV. Benő
vel és ismerte a feleségét is, akivel szemben 
gyengéd vonzalmat érzett. Az ügynök kijelen
tette, hogy

hajlandó szanálni W. Benőt, de ugyan
ekkor kikötötte, hogv váljon el a felesé

gétől 
és ő majd elveszi az asszonyt.

ÍV. Benő beleegyezett a dologba és a meg- : 
njlapodást írásba is foglalták. A szanálás meg
történt, de ugyanakkor kitört a háború és

W. Benő bevonult, még mielőtt a válást 
lebonyolították volna.

A háború második évében az ékszerész eltűnt 
Később holttányilodnitották és az őzvegye fe
leségül ment L. Miklóshoz.

Tavaly azonban váratlanul betoppant hoz
zájuk a halottnak vélt IV. Benő, aki ugyanis 

nem balt meg, 
hanem hadifogságba került és hoszas viszon
tagságok után csak most jutott haza. Persze 
nagy volt a megrökönyödés, amit még csak 
fokozott az, hogy ÍV. Benő visszakövetelte a 
feleségét és

eljárást Inditott ■ második házasság ér- 
vényteleaitaére 

azon a alapon, hogy ő még élt, mikor a fele
sége másodszor is házasságot kötött.

A bíróság tényleg
érvénytelennek mondotta ká a házasságot, 

de ezzel még nem nyert az ugy befejezést.
Ax asszony nem akart visszatérni első fér

jéhez és válópert inditott ellene. A pör során 
becsatolta azt az írásbeli szerződést, amelyben

W. Bernit a szanálás fejében lemondott 
a feleségéről éa Igy valósággal eladta őt L. 

Miklósnak, 
akitől most pedig elszakította.

A törvényszék a felhozott tényeket házasság
bontóknak minősítette és a férj hibájából ki
mondotta a válást. A megokolás szerint

a férj méltatlanul bánt a hitvesével, mi
kor eladás tárgyává tette őt-

Ax asszony már másodszor is házasságot kö
tött L. Miklóssal.

A legkülönösebb bonyodalom azonban csak 
ezután következett. A háború kitörése után né
hány hónapra gyermeke született az asszony
nak. L. Miklós a házasságkötéskor adoptálta 
a gyermeket, aki igy a második férj nevel vi
seli mint törvényes permek.

U’. Benő

Távbeszélő: Aut 879-65

LVI. ALTAlAHOS AUKCIÓ
KIÁLLÍTÁS: 1939 december 7-én 
délelőtt, december Sán es v-én dél

előtt ée délután.
ÁRVERÉS: 1996 december 10-től 
december 23-ig délután (él 4 órátóL 

ÁRVERÉSRE KERÜLNEK:
Mü becsű festmények. sxobrok, por- 
vellár.ok. sróoyeiek mű vént
ej Köxbaőir.álatu bútoréi. ékszerek, 

könyvek stb. i

Jó 

bundát
olcaón adni

Rosenfeld
zépeeitett szOcanez 
Ráday-utca 14.

Pézsmahas . . . 500.—
Pézsmahát . . . 600.—
Peschanihy . • . 400.—
Csikó............... 300—

Kérje képe* 
árjegyző* emet

Fizetési kOnnyltésekl

relő, aki a Gyömröi-ut 63. számú házban 
lakott. A fiatal szerelősegéd a hajnali órák
ban kiment a Vasgyár-utcai vasúti állomás- 
hoz és ott

a Debrecen felől közeledő személy
vonat mozdonya elé vetette magát.

A vonatvezető a sürü ködben nem 
észre a sínekre fekvő 
mozdony és a vonat 
rajta anélkül, hogy a borzalmas öngyilkos
ságról valakinek sejtelme lett volna. A sze
rencsétlen fiatalember holttestén

vette
fiatalembert és a 
kerekei átgázoltak

még két tebervonat is átgázolt, 
ugy, hogy amikor a reggeli órákban a bor
zalmas esetet felfedezték, a Vasgyár-utcai 
vasúti állomás egész környékén kellett ösz- 
szeszedni ar apró darabokra szétszabdalt 
embernek a testrészeit. A ruhafoszlányok 
között megtaláltak egy véres cédulát is a 
detektívek, amelyen az életunt fiatalember 
csak annyit irt: „Utolsó üdvözletemet drága 
jó szüleimnek küldöm.'1

törvénylelenitésl eljárást Inditott a saját 
gyermeke ellen.

Kérte, hogy a gyermeket törvénytelenitsék, 
nem viselheti L. Miklós nevét, mert tőle szár
mazik. Előadta, hogy

mikor ő bevonult, a felesége áldott álla
potban volt,

tehát a gyermek az ő véréből származik.
Kijelentette azt is, hogy a gyermeket az

után a saját nevére akarja amjakünyveltetni, 
hogy az ö nevét viselje majd.

Ennek a tipikus társadalmi és családi re
génynek a fináléja most készül a bíróságon.

A tiszti kardbojt 
szentsége nemfrá- 
zis. a becsületszó 
nem üres szóbe
széd. Mindkettő 

embersorsokat.
szerelmet, életet 
kormányoz. A női 
ártat anság igazi 
kincs. A női be
csület a férti be
csülete.

Ezt mondja el 
a film.

PREMIER 
eSÜTÖRTÖKÖN

Uránia
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Karácsonyra! Politikai gyilkos merénylet
Párizsban

Nvllt utcán lelőtte Georgia volt követőt egv politikai 
ellenfele, aki állítólag a szoviet szolgálatában an

Párizs, december 8. 
fíamichtfili volt ReorRÍai követ ellen va

sárnap délután merényletet követtek el. A 
Placc de l’Italie közelében egy férfi revol
verrel kétszer rálőtt.

RamichviU nyomban meghalt.
A gyi'kost letartóztatták.

A követ gyilkosa szintén georgiai szár
mazású; neve Csanukvadse Pár meny.

Tettét valószínűleg politikai okokból és 
személyes bosszúból követte el.

A követ volt titkára kíséretében éppen a 
Párizsban élő georgiaiak gyűlésére készült, 
amikor a merénylő útját állta és rálőtt. A 
közelben állók nyomban rávetették magú-' 
kát a gyilkosra. Pár meny a revolverében I 
lévő többi golyót is kilőtte, anélkül, hogy!

másokban kárt tett volna.
Majd

menekülni próbált,
de a gyorsan elősietö rendőrök ártalmat
lanná tették és nz örszobára vitték.

Kihallgatása során elmondotta, hogy 
tagja volt a georgiai szocialisták szerveze
tének. Tette elkövetésére az indította, hogy

RamichviU közbelépésére tették ki egy 
gyárból.

ahol mint munkás dolgozott.
Noé RamichviU, a meggyilkolt georgiai 

miniszter, tagja volt a georgiai szocialista 
párt központi bizottságának.

A meggyilkolt volt miniszter titkárának 
kijelentése szerint a gyilkosság elkövetője 
szovjetember volt.

Vékony, finom. Hmulékuny, hibátlan _

CÉi’itölwiwa
„Nixc“és „Kristály" vékony anyagból..

Feliér é« krém szinben

A nehéz viszonyok ellenére is 
páratissn sák®r!
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Havi pengős

részletre is rendelhető

Itt kivágandó 
HN.

Könyvtermés Könyvterjesztő
Budapest, VI, Ó-utca 27

Megrendelem

Durant

Gondolat hősei
cimü könyvet

fQxv*  .................................. IS P-ért
kőtv*  ................................. 19 P-ért
félbörös díszkőtökben 90 P-ért

(A nem kívánt törlendő)

A vételárat 3 pengős havi részletekkel 
törleszteni.

Első részletet és portóköltséget tessék 
^tánvételeznl.

olvasható név

foglalkozás

pontos cím

lovlorűlapra felragasztva, vagy Icvtlborltékban 
fenti ctmn kúldondó

Nem vették fel Magyar
ország hadirokkantjait 

a hadirokkantak 
nemsetkösi szervezetébe^ 

mert a régi magyar határok 
visszaállítása mellett foglaltak állást

A hadirokkantak és a hadban károsultak 
Párisban székelő nemzetközi szervezete föl
hívást intézett a magyar Hadirokkantok 
hadiárvák, hadiözvegyek országos nemzeti 
szövetségéhez és

felszólította, hogy lépjen be a nemzet
közi szervezetbe.

Ezzel egyidejűleg n nemzetközi rokkantszer
vezet felhívta a magyarországi hadigondo
zottak érdekképviseletét arra is, hogy a 
nemzetközi szervezet évkönyvében

szóljon hozzá a nemzetközi béke bizto
sításának kérdéséhez.

A magyar hadirokkantuk eleget teltek 
mindkét kérésnek: beküldték a közleményt 
is, amely többek között ezeket tartalmazta:

— A világbéke előfeltételeit abban látjuk, 
hogy a népek és országok önrendelkezési 
joghoz jussanak, de nem ugy, mint ahogy 
azt a trianoni béke megvalósította.

Európa nyugalmát és békéjét állandóan 
veszélyezteti a mai Igazságtalan béke, 
amely elsősorban az évezredes Magyar
országot fosztotta meg területi integri

tásától, 
éppen a kisebbségek önrendelkezési, jogá
nak és az etnográfiai helyzetnek téves fel
ismerése következtében. A magyar nemzet 
sohasem nyugodhatik bele abba, hogy 
Magyarország területének több mint két
harmad részét elveszítse és magyar testvé
reinek millióit idegen uralom alá kénysze
rítsék. Tehát Európa békéje, de egyúttal

a nemzetközi konfliktusok teljes kizá-

rása Is megköveteli Magyarország tel
jes integritásának mielőbbi visszaállí

tását.
A trianoni igazságtalan béke olyan sulyos 
mértékben érintette Magyarországot gazda
ságilag is, hogy hadirokkantjait, hadiözve
gyeit és árváit ellátni képtelen és a hadi
gondozottak tízezrei a legnagyobb nyomor
ban sínylődnek. Magyarország testéből le
szakított területekről a magyarnyelvű la
kosság nagv számban a csonka ország terü
letére volt kénytelen menekülni és igy több 
százezerre tehető azoknak a száma, akik a 
trianoni békediktátum következtében ke
nyér nélkül maradtak. Mi, magyarok,

a régi határok visszaállítása előtt világ
békéről nem beszélhetünk

és fel kell hívnunk a lovagias nagyhatalma
kat a trianoni béke megváltoztatására irá
nyuló nemzeti törekvéseink támogatására.

— Egy teljes egységet alkotó ország fel
darabolása melegágya a konfliktusok lehe
tőségének. A többmillió magyarlakta terü
let visszaadásával az emberiség békéje, de 
az általános lefegyverzés is nagy mértékben 
biztosíttatnék és a gazdasági konszolidáció 
gondolata közelebb hozná egymáshoz a 
nemzeteket s kiküszöbölhetné a szerencsét
len békével beékelődött gyűlölködést.

A nemzetközi rokkantszervezet most ér
tesítette a magyar hadirokkantak érdek
képviseletét, hogy ezidőszerint

nincs módjában a magyarokat felvenni 
a szervezet tagjai sorába. ____
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verek, kötött kosztü
mök. téríti és női selyem
sálak, sport-sálak, ski- 

keztyíik és zoknik
Téli áruk tekintettel az enyhe időjárásra 

nagyon olcsón!

Felismerték és letartóztatták 
a vonaton Somossy Jenő 
pozsonyi bank igazgatót, 

akit nagyszabású sikkasztás miatt köröztek
A nagykanizsai rendőrkapitányság veze

tője hétfőn délben telefonon értesítene a 
budapesti főkapitányságot, hogy a nagyka
nizsai pályaudvaron a detektivek felismer
ték és

letartóztatták Somossy Jenőt, az Első 
Pozsonyi Takarékpénztár Igazgatóját, 

aki a napokban Pozsonyban százezer cseh 
koronát sikkasztott és megszökött.

A pozsonyi rendőrség rádió utján hozta 
tudomására Európa összes rendőrségeinek 
Somossy igazgató sikkasztását és szökését 
és noha a személyleirás meglehetősen fogya
tékos volt,

a magyar detektivek Nagykanizsán, a 
bécsi gyorsvonaton felismerték a sik

kasztó igazgatót és letartóztatták.
Somossy Jenő, aki Pozsonyból először Becs
be szökött, Budapest felé akart menekülni, 
a határon még sikerült is átjutnia, közben 
azonban a magyar rendőrség már megkapta 
a pozsonyi rádiógrammot és ennek alapján 
a detektivek a vonatban fel is ismerték a po
zsonyi sikkasztó!. A személyazonosság két
ségtelen megállapítása után a Pozsonyi Ta
karékpénztár igazgatója előtt kihirdették a 
letartóztatásáról szóló végzést és

átkisérték az ügyészség fogházába.
Egyidejűleg értesítették a pozsonyi hatósá

gokat. A kiadatási eljárás befejezéséig So- 
tnossy Jenő a nagykanizsai ügyészség fog
házában marad.

Nagykanizsai tudósitónk jelenti: So
mossy Jenőt elfogatása után a nagykani
zsai rendőrség kihallgatta. Somossy beis
merő vallomásában elmondotta, hogy Nagy
szombatban, miután a pénzt felvette, autót 
bérelt és Décsbc utazott, miután már útle
vélről előzetese^ gondoskodott.

Bécsből ugyancsak autón l’dlnébe 
ment, majd vonaton Milánóba utazott. 
Itt heteken keresztül nagy mulatozáso

kat csapott,
szórta a pénzt és amikor már fogytán volt 
sikkasztott pénze, a római gyorssal Ma
gyarországra jött.

Ujabb négy halottja 
van a hálálkodnék
A beírta királyné látogatása 

a tragédia színhelyén
Llégc, december 8.

A királyné felkereste azokat a falvakat, 
amelyekben a sürü köd következtében az 
utóbbi napokban tömeges halálozások tör
téntek.

Ma rcRRcl
négy ujabb halálesetet jelentettek 

és hivatalos kimutatások szerint a halottak 
száma ezzel hatvannégyre emelkedett.

7 imbal dr., a közegészségügyi miniszté
rium osztályfőnöke, a hírlapírók előtt nyi
latkozva kiemelte, hogy egyetlen gyermek 
sem vesztette életét, ami arra mulat, hogy 

n légkör nem volt megmérgezve:
az elhunytak mind o’yan felnőttek, a kikneí 
tüdeje vagy szive nem volt rendben.
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Hl KEK
Budapesten is 

dolgozott 
a miskolci betörő' 

vezér bandája
Mlakolc, december 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen- 
tése.) Két nappal ezelőtt, mint ismeretes, a mis
kolci rendőrség elfogta Csabai Törös László 
srobafeatősegédet, a miskolci betőrővezért. aki 
két társával, ónodi János szobafestővel és Papp 
Sándor kőmivessel sorra fosztogatta a miskolci 
üzleteket. Mára nzutón ujabb érdekes adatokat 
produkált a nyomozás. A betörők előadták, 
hogy

a bunda irányítója Fejovles Mór miskolci 
kereskedő voll,

őhozzá kerültek a betörésekből származó hol
mik. amelyeket azután az üzletében eladott.

Pénzhamisításra is készülődlek,
eserszokolos bankjegyeket akartak hamis!- 

,■ tani.
Csabai Törös László és társai bevallották azt is, 
hogy Budapesten is dolgoztak. Vallomásuk sze
rint húsz esetben törtek be a fővárosba és a 
többi között

ők fúrták meg a Csalogány-utral gimnázium 
páncélszekrényét,

azonkívül több üzletet és villát fosztottak ki.
A banda tagjait a miskolci nyomozás befeje

zése után átadják a budapesti rendőrségnek.

A karfelek megrendszabály ozása 
az egységespád előtt

Az egységespárt holnap, szerdán értekezletet 
tart, amelyen elsősorban a kartclltörvény rész
letei kerülnek megvitatásra, különösen abból a 
szempontból, hogy a törvénytervezet rendolke- 
rései mennyiben segítenek a mezőgazdaság sú
lyos helyzetén és

mennyiben emelnek gátat a kartellek túl
kapásaival szemben.

Az Agrárblokk legutóbbi ülésén Dréhr Imre 
volt államtitkár és Kiss István, a félegyházi ke
rület ...................................................................
leket 
l8t8

8

képviselője mélyreható és alapos tervere- 
terjessiettek elő, amelyeknek verérgondo-

kazlelltözrény mielőbbi megvalósítása 
VOlt.

tervezel is kifejezést ad az egységespárt-Eg a . . ... „
bán már régebben megnyilatkozott felfogásnak, 
amely

■ legsürgősebben és leghatározottabb for
mában vétót kiált a mindenható kartellizmua 

ellen.
Értesülésünk szerint Dréhr Imre és Kiss István 
tervezete ezúttal már konkrét formában kerül 
az egységespárt értekezlete elé, amelynek dön
tenie kell, hogy végül is milyen eszközöket tart 
alkalmasnak arra, hogy a mai súlyos helyzeten 
segítsen.

— Ar egri református templom felszente
lése. Az egri reformátusok ós evangélikusok 
együttes áldozatkészségével templomot építet
téi a reformátusoknak, amelyet a beteg Révész 
Kálmán tiszáninneni református püspök he
lyett Ravasz László püspök szentelt fel, akit 
szombaton este nagy ünnepséggel fogadtak. 
Vasárnap reggel előkelő közönség jelenlétében 
előbb a két uj harangot szentelték fel. Duszil: 
Lajos evangélikus lelkész imája után Engedi 
Andor «ir. református lelkész mondott beszé
det, majd a templomban Ravasz László dr. 
püspök templomavató beszédet mondott, mig 
délután az uj templomban Nádházy Bertalan 
írvőr-vasgyári lelkész prédikált.

A Köaségí Tolgárl Párt gyűlései. Az 
Egységes Községi Polgári Párt vasárnap dél- 
i'lőtl a Váci-uli Nép-morgóban tartott gyűlést, 
melyen Dinlch Vidor, Piatra Győző, Babits 
Gyula, Császár János és Mézes János beszél
tek. A Ferencvárosban Usetty Béla bejelentette, 
hogy a párttal szemben a ragaszkodás és sze
retet nagymértékben nyilatkozik meg. Utána 
Wellisch Andor. Popelka Béla. Springer Fe
renc., Konrád György és Nagy Ferenc beszél
tek.

— A Klsknnlzsnl Polgári Olvasó Kör jubi
leuma. Nagykanizsáról jelentik: Vasárnap ben
sőséges ünnepség keretében ünnepelte a Kis- 
kanizsai Polgári Olvasó Kör fennállásának 
hatvan esztendős jubileumát. Az ünnepségen 
Kállay Tibor országgyűlési képviselő méllntta 
az olvasókör sok évtizedes kulturális munkás
ságát.

— Valódi nyulszőrkalapok legdivatosabb for
mákban pengő 13.50, gyapjukalapok 5.00 ifj. 
F.ngel Adolf és Fia. kizárólag Teréz-kőhit 31. 
szám alatti kalapüzletében, a cég 50 éves fenn
állásának jubileuma alkalmával rendezett 
oeassióján nagy választékban kaphatók.

Borzalmas gyilkosság! 
merénylet egy fiatal leány ellen 
Villanydrótot szúrtak a nyelvébe és halára akarták égetni 

a villamosárammal

nevű

Bécs dec. 8.
(A Hétfői Napló bécsi tudósítójának tele

fonjelentése.) Rejtélyes gyilkosság tartja iz
galomban a Linz melletti Traunkreis közsé
get. amely tulajdonképpen Bad Halihoz tar
tozik. Paulik Richárd kisbirtokos 
reggel istállójában

▼érbefagyva találta Glaser Terézia
20 éves cselédjét, 

aki a szénavágógép áramvezetékc 
óriási vértócsában feküdt.

A rendőrség nyomozása megállapította, 
hogy a leány alsó karján kis égési sebek van
nak, mig a nyakán két szúrt sebet találtak

hétfőn

mellett

— A kormányzó látogatása a Testnevelési 
Főiskolán. Horthy Miklós kormányzó ma 
délután 3-kor megtekintette a Testnevelési 
Főiskolást. Az ünnepi díszben álló főépület 
elölt a bejárainál gyülekeztek az államfő 
fogadtatására megjelent előkelőségek gróf 
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi 
miniszterrel, dr. Karafiáth Jenő ny. államtit
kárral, az országos Testnevelési Tanács el
nökével az élükön. Az Országos Testnevelési 
Tanács nagy tanácstermében fogadta őt gróf 
Klebelsberg Kunó és az Országos Testneve
lési Tanács tagjai teljes számban. Karafiáth 
Jenő lekes hangú beszéddel köszöntötötte az 
államfőt, aki ezután még megtekintette a 
sportszövetségek helyiségeit is.

— Levltriolozta egy asszony az orvost, 
akit beteg gyermekéhez hivatott. Tápióbics- 
kéről jelentik: Herczeg Sándor dr. tápió- 
bicskei orvost éjjel egv beteg fiúhoz hívtak. 
A beteg vizsgálata közben a fiú anyja hir
telen vitriolos üveggel szembeőntölte az or
vost, aki arcán súlyos égési sebeket szenve
dett.

— Egy kereskedő öngyilkossága. Hétfőn 
éjszaka az Alpár-utca 3.*  szánni házba hív
ták ki a mentőket, ahol egyik földszinti la
kásban Nagy Lajos 51 éves kereskedő ön
gyilkossági szándékból mcllbelőtte magát. A 
mentők a kereskedőt súlyos sérülésekkel 
szállították a Rókus-kórházba. A rendőri 
nyomozás eddigi megállapításai szerint Nagy 
Lajos a gazdasági válság kergette öngyil
kosságba.

Hírílökúíl.íryenno'íZAd, IHOSÚÖk 
Ki* ev Ari hibával BAI.IN T-nAI. 
IV.. Magvsr ntca t. riám (KoMUtb 
l.afos ntca *arok) reie’on 853—19

— Botrányt rendezett a templomban egy 
Idegbajos nő*.  Hétfőn délelőtt nagy riadalom 
támadt a Krisztina-téri templomban. a csendes I 
misén ájlatoskodó közönség soraiban. Az 
egyik padhan ült és imádkozott egy idősebb 
nő, aki hirtelen felugrott, kiáltozni kezdett és 
esernyőjével ütlegelni kezdte a közelében lévő 
embereket. A megriadt ájtatóskodók nagvnehe- 
xen lefogták, kivezették a templomból és rend
őrnek adták át. A mentők bevitték a fökapi- 
tányságra. ahol megállapították, hogy a temp
lomi botrányt okozó nő Z. Mária 58 éves 
varrónő, akin idegroham vett erőt. Már hosz- 
szahh illő óta szenvedett idegbajban s ebből 
kifolyóan támadt a rohama, amely a kinos 
incidenst okozta. Mivel súlyosabb természetű 
bajról nincsen szó, a rendőrségről a mentők 
a lakására vitték az idegbajos varrónőt.

— Leégett a pancsoval evangélikus tem
plom. Belgráditól jelentik: Éjszaka két óra
kor Pancsován kigyulladt az evangélikus 
templom. A tűz gyorsan terjedt. Az oltás a 
tűzoltóság hiányos felszerelése miatt nagyon 
nehezen alakult. Katonaság segítségével si
került a tüzet lokalizálni. A tűz után n tető
zet összeomlott. Emberéletben nem esett kár. 
A tüzet valószínűleg rövidzárlat okozta. A 
kór, ami biztosítás utján megtérül, 200.000 
dinárra tehető.

— Elgázolta az autóbusz a vfllamoskalauzt. 
Az Aréna-ut .82. számú híz előtt hétfőn dél
előtt a 20-as jelzésű autóbusz elütötte Pörös 
István 48 éves villnmoskalnuzt. A villamos- 
kalnuz át akart szaladni az úttesten, amikor 
a 20-as jelzésű autóbusz közeledett, de nem 
Jól számította ki a távolságot és valósággal 
nekiszaladt az autóbusznak, amelyet vezetője 
már nem tudott fékezni. A villamoskalauz sú
lyos külső és belső sérüléseket szenvedett. A 
mentők életveszélyes állapotban vitték az 
ursokl-uleni kórházba.

Ha pénzre van 
szüksége
bndspestt vagv bndaoeet-kflrnvMd bAzra, 'elekra H 
épttkeUsre. gvorsan As elöny»«eB kaphatja 
horarabb ttírlrsríésr®

SOLTI LAJOS Gr-ól
Ti«sa IstvAa fvolt Fttnlö-utoa) Itt.

— Eldobta a szerencséjét. Az első sorsjáté
kok egyikén egy bankház postán küldött egy 
jótékonycélu állami sorsjegyei egy vidéki url- 
asszonynak, aki azonban nem küldte meg a 
sorsjegy árát. Mily nagy volt azonban a két
ségbeesése. mikor tudtára adták, hogy sors
jegyét n főnyereménnyel kihúzták és ő — bár 
a kezében volt a szerencsés sorsjegy — még
sem vehette fel a főnyereményt. Siessen év II- 
zesse be még ma a sorsjegye árát, mert az 
egyetlen hozást, már december hó 10 én meg
tartják. Főnyeremény 30.000 P Egész sorsjegy 
árt ö P, UJ wróu úa F, 

és mellette feküdt véresen egy hosszabb, 
kapcsolóval ellátott villanyzsinór.

A vizsgálat szerint a Irányt összekötöz
ték a ▼illanyzslnórral és a kapcsoló két 

fogát fúrták bele a nyakába.
Ezáltal rövidzárlat keletkezett és igy kapta 
az égési sebeket. Még élve találták a szeren
csétlen leányt, ele természetesen eszméletlen 
állapotban, ugy, hogy kihallgatni nem lehe
tett, s nem is valószínű, hogu súlyos, remény
telen állapotában ki lehessen majd hallgatni 
és igy felvilágosítást adhasson a szörnyű 
gyilkosság rejtélyéről. 

 Cserkészuton spanyolföldön- Cserkészek! 
Jövő emberei, fiatal acélos Izmu, törekvő if
jak! Nyolc magyar cserkész kiválik az angliai 
jámborét hatalmas táborából és Francia- . 
országon át sok érdekes kalandon keresztül K 
spanyolföldre érkezik. Kasszián főparancsnok 
a vezetőjük, aki nyitott szemmel és meggon 
dolássa) vezeti a kis karavánt. Köztük van a 
könyv szerzője is, valamint Márton Lajos, az 
ifjúság pompás rajzolóinüvcsze. Az őrs lobi i 
tagja c’upa vihnredzett fiú, öt inokány ma
gyar. akik az előző évek táborozásain is reszt
vettek. Az érdekfeszitÖ rserkcszregény elvezet 
bennünket a baszkok földjére, az Atlanti óceán 
sziklás partjára. Megismerkedünk a királyi 
család tartózkodási helyével, Lequitóval is. 
Két napot töltöttek a királyi gyermekek köré
ben a magyar cserkészek. Bikaviadalok, a spa
nyol nép szórakozásai és még sok apró, ele
ven mozaik érdekesen vonul fel Radványi 
könwébn. A szerző útirajza elsősorban ne- 
velöhatásu. A magyar ifjúságban tovább fej
leszti azt a lelki és szellemi értéket, amelyre a 
jövő nagy küzdelmeiláen oly nagy szüksége 
lesz. Ennél a könyvnél érdekesebbet ós mara
dandóbbat aligha adhatunk a magyar ifjúság 
kezébe. Az Ízléses, keménykötésü könyv 8 
Révai Irodalmi Intézet kiadásában jelent meg 
Ára 4 pengő 50 fillér.

— A nagykanizsai kereskedők az üzletbé
rek leszállításáért. Nagykanizsáról jelentik: 
A város kereskedő társadalma nagyszabású 
mozgalmat inditott az üzletbérek leszállítása 
érdekében. Vasárnap az OMKE az Iparles 
tűiét és a Füszerkereskedők Egyesülete kö
zös memorandumot dolgozott ki, amelyben 
a kormánytól kérik, hogy tegyen lépéseket az 
űzletbérek leszállítására. A memorandumot 
átadták Kállay Tibornak, Nagykanizsa kép
viselőjének, aki megígérte, hogy a memo
randumot a kormányhoz juttatja és a maga 
részéről is támogatja a kereskedők moz 
galmát.

— Megoldódott a becsi borzalmas gyér 
mekgyllkosság rejtélye. Bécsből Jelentik: Az 
egy líét előtt történt titokzatos gyermekgyil- 
kosság rejtélye megoldódott. Mikulasek Ká
roly vasutas 25 éves felesége, Valéria, beval
lotta a rendőrségen, hogy 14 hónapos fiát 
Bécs környékén levő weekendkunyhójában 
férje tudta nélkül megfojtotta, majd fejét 
levágta törzsétől. Villachba utazott és a fejet 
a Tauern-alagutban, a törzset a sernmeringi 
alagutban kidobta a vonatból. Mikulasek 
tagadja, hogy a gyermekgyilkosságban bármi 
része volna. Az asszony azt vallja, hogy tet
tét siralmas anyagi helyzete miatt követte el.
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— Megalakult a Magyarországi Utazók é» 
ügynökük Szövetsége. Most alakult meg a Ma 
gyarországi Utazók és ügynökök Stövetsége. 
amely minden más testülettől és a főnököktől 
függetlenül, szociális alapon szérűéit meg a 
magyarországi utazók és ügynökök táborát. A 
szövetség célul tűzte ki az állásnélküliek segé 
lyezését, a betegség esetére szóló segélyt, agg
kor! és rokkantsági nyugdijat és halálozási járu
lékot. A szövetség céljai közé tartozik nz is 
hogy a megalkotás alatt álló alkalmazotti tör
vényben az utazók ét ügynökök szolgálati vlszo 
nyűt rendezze és a jutalékos rendszer szabályé 
zása mellett törvényben biztosítsa a létmini 
mumot.

— Kisfaludy ünnepély Nagykőrösön. Nagy
körösről’ jelentik: A nagykőrösi Arany Jánor 
Társaság vendégül látta a Petőfi Társaságot é’ 
együttes ülésen irodalmi ünnepet rendezeti 
Kisfaludy Károly halálának százéves évfordu 
lója alkalmából. Császár Elemér, a Petőfi Tár
saság elnöke és a Magyar Tudományos Akadé
mia képviselője felolvasta „Kisfaludy emléke
zete" eimfl tanulmányát. Komáromi János no
velláját olvasta fel. Balázs Árpád eigánykisé- 
rőttel magyar miidalokat adott elő. Végül Pa- 
tonay Dezső, az Arany János Társaság alelnöke 
mondott köszönetét a szereplőknek, akiket r 
közönség lelkesen ünnepelt.

— A kis Jézusba elégedetten mosolyog, ami 
kor a háziasszonyok kívánságai között azt ol
vassa, amit leginkább óhajtanak, t. |. egy villa
mos Singer varrógépet. A Singer varrógép rész 
vénytűrsnság minden fióküzlete az érdeklődők 
kívánságára mindenkor szívesen kész az uj hor 
dorható villamos Singer varrógépet az érdeklő
dők lakásán Is dijmentcsen és vételkinyszor 
nélkül bemutatni. Ar érdeklődők szíveskedjenek 
ilyenirányú kívánságaikat bármely Singcr-üz- 
leiben bejeleutcni.
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BUDAPEST
VII. , Klrály-u. 47 (Csányi-u sarok) és 
IV., Calvln-tér (Muzeum-körut sarok)

FIÓKOK :
VIII, József-krí 78. (Práter-u. sarok) és 
IV, Váci-utca 2(Vörösmarty-tórsarok)

— Magyar vendégek a ’ pápánál. Rómából 
jelentik: XI. Pius pápa szombaton különkihall- 
gatáson fogadta dr. Haász Aladár miniszteri 
tanácsost. Délben Balbino Giuliano olasz nem- 
zetnévclésügyi miniszter ebéden látta vendégül 
dr. Haász Aladárt és Gerevich Tibor egyetemi 
tanárt, a római magynr akadémia kurátorát.

— A Keresztény Községi párt gyűlései. Vasár
nap délelőtt a Vigadóban nagygyűlést tartott a 
Keresztény Községi Párt. Joanovics Pál meg
nyit. beszéde után Petrovácz Gyula beszélt a 
szociáldemokratáknak a csehekkel való szövet
kezéséről, majd Schlachta Margit után Huszár 
Károly tolmácsolta a beteg Ernszt Sándor nép- 
jóléti miniszter üdvözletét az egybegyűlteknek. 
Utána Toperczer Ákosné szólalt fel, majd Wolff 
Károly mondott hosszabb beszédet, mondván: 
Hiába adja Benes a millióit, ők lesznek az urak 
a városházán.

— A szocialista párt gyűlései. A szociálde
mokrata párt vasárnap több helyen tartott nagy
gyűlést. A Belvárosi Sas Körben, ahol Szilágyi 
Antal. Kertész Miklós beszéllek, Peyer Károly 
foglalkozott a Magyarság cimü lapban megje
lent levelekkel s kijelentette, hogyha a Magyar
ság be tudja bizonyítani azok valódiságát, ak
kor ígéretet tesz, hogy megszüntetik a Nép
szavát, de ha nem tudja bebizonyítani, akkor 
szűnjék meg a Magyarság. Angyalföldön Bu- 

jchinger Mnnóné. Peyer Károly, Szepesi Albert, a 
Terézvárosban Csillag Ferenc, Lázár Emil és dr. 
Knur Pálné, a Lágymányoson Peyer Károly, 
Bechtler Péter beszéltek.

Konyha berendezések rend
kívül olcsó árbrn; 
l>ohúny-u 28. 
Ksztnczy-u. sarkát

— Halálozás, özvegy’ miklósvári Miklós 
László né, született vértesaljai Vértesy Irma 
72 éves korában meghalt. Elhunytét testvére, 
Vértesy Sándor, a kormányzó kabinetirodá
jának főnöke, a Vértesy- és a gróf Pongrácz- 
rsalád gyászolja.

— Dlxon, Óceánrepfllff. Az amerikai vakme
rőség, a technikai akarat himnusza ez a re
gény. Hőse egy árva fiú: Ted Scott. Nem ismeri 
családját, szimbóluma a niultnélküli Ameriká
nak. Cselekvő ember. Irtózik az ajándéknak még 
n gondolatától is. Eszével és munkájával akar 
vagyonhoz jutni. És ez Diron regényének egyik 
legerősebb nevelő hatása. Ted Scott nemcsak 
kitartó és dolgozó ifjú, nemcsak hálás minden
kivel szemben, aki hozzá jó, hanem szerény is. 
Nem abban az értelemben szerény, amely azo
nos a gyámoltalansággal. A lényeg érdekli csali 
3t. mindig a lényeg. Amikor az óceán felett 
száll a „magányos sas", akkor is szeretett?! 
gondol mindenkire, akik hozzá közel állanak. 
Pedig ezekben nz órákban a világ minden rá
diója, távírója és újságja az ő nevétől hangos, 
de erre egy pillanatig som gondol. Ted Scott 
regény® nemcsak egy hősi cselekedet, nemcsak 
izgalmas és kalandos események sorozata, hanem 
a nagy elhatározások megszületésének lélrk- 
tani magyarázata is. Nem az a világraszóló 
szenzáció, hogy Ted átrepüli az Óceánt és hogy 
mindenkiénél jobban ismerik a nevét — hanem 
nz a kélségbevonhatntlanul hatalmas teljesít- 
mény, ahogy Ted alkalmassá tette magát érré a 
kivételes bravúrra, valósággal felnevelte mag-” 
San az Óceán hősét. Egész leikével és testének 
's minden parányi részével ragaszkodik a gépé
hez és ez a nagy összoforrolság végső eredménye 
nz óceán sima áfrepülésére vezette. Ezt a köniP 
vet azért kell elolvasnia minden magynr ifjúnak, 
mert a magynr fiuk ma Európa árvái, akik ig” 
zán csak n sa.iát erejükre vannak utalva. Cm* 
nz lesz az övék, amit magúk sa.iát erejükből 
megszereznek. A könyvet angolból RadvánfA 
Kálmán fordította oly szépen, hogy azért min
den dieséretet megérdemel. Révai kiadás, ára 
kötve P 4.50.

— Minek köszönheti nagy népszerűségét 8 
Helllg-harlsnyaház. „Mellékutcában kevesebb ’ 
rezsi, kisebbek az árak", ez a Heilig-harisnya*  
ház jelszava, melyet szózszázalékban érvény**  
sít a eég népszerű Iliin idonosn. A fényes b* 1* 
városi üzletek áruival felveszi a versenyt s w*  
nek legjobb bizonvltékn az, hogy a vásárlóké' 
rönség mindig biznlommnl fordul a Heilií*  
harisnyaházhoz. A nemrégiben még csendc*  
Kazinczy-ufca eleje forgnlmns keroskedone*  
▼veddé változott, elegáns autók várakoznak * 
Ildiig harisnyához elölt, mert szívesen ’ásé*  
rolnnk olt az előkelő körök hölgye! Is.

Dr. FÉNYES
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Gázolt, azután 
továbbrobogott 

az au ő
Vasárnap éjszaka a Haller-ufca és a Mester

utca sarkán egy vadul robogó automobil el
ütötte Frank Ferenc 25 éves gyárimunkást, aki 
olyan szerencsétlenül zuhant le ar úttestre, 
hogy

koponyaalapi törlést szenvedett.
A járókelők riadtan futottak a szerencsétlenül 
járt ember segítségére és nem volt idejük meg
figyelni ar autó rendszámát, amely

a gázolás után még fokozottabb sebességgel 
menekült cl a szerencsétlenség színhelyéről.

A kihívott mentők a teljesen eszméletlen gvári- 
tnunkást beszállították a Rókus-kórházba, ahol 
»g orvosok mindent megtettek a megmentésére. 
A hétfői nap folyamán nem sikerüli még esz
méletre tériteni az életveszélyesen sérült mun
kást, aki

élet-halál között lebeg.
A rendőrség erélyes nyomozást indiott a lelki
ismeretlenül elmenekülő soffőr felkutatására, 
a nyomozás munkáját azonban nagyon megne
hezíti, hogy

a szemtanuk semmi közelebbi adatot nem 
tudnak adni

az éjszaka sötétjében elrobogó gépkocsiról.

— Csapadékos idő várható. Vasárnap kö
dös, nyirkos idő volt egész nap, s hétfőn, bár 
a köd megszűnt, barátságtalanul hűvös, ned
ves maradt az idő. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa szerint csapadékos, esős idő 
9 írható.

— Bethlen István gróf miniszterelnök bécsi 
utazása. Hire járt annak, hogy Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök a közeli napokban 
utazik Bécsbe az osztrák kormány látogatá
sára. Mint megbízható forrásból értesülünk, 
a miniszterelnök bécsi utazásnak időpontja 
még egyáltalában nincs meghatározva es 
minden valószínűség szerint — tekintettel a 
karácsonyi ünnepekre — ebben az évben már 
nem is kerül erre tor. Annyi azonban bizo
nyos, hogy a miniszterelnök feltétlenül el fog 
utazni Bécsbe, de előreláthatólag csak ja
nuár közepe felé.

Elfogták a hódmezővásárhelyi 
kétszeres gyilkost
A lábnyomok árulták el a tettest

Hódmezővásárhely, dec. 8.
(Á Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Szombaton éjszaka kettős rabló
gyilkosság történt Hódinezövásárhely-Ujvá- 
roson, a Vörösmarty-utcában, ahol eszmé
letlen állapotban találták Sebők Jánosnct, 
mig Nagy György Sándorné holtan feküdt a 
lakásban.

A nyomozás során lábnyomokat találtak 
az udvarban, amelyek teljesen megegyeztek

— Sztranyavszky államtitkár a gazdasági 
helyzetről. A győrmegyei Tét községben so- 
korópátkai Szabó István, a kerület képvi
selője beszámolót mondott, amelyen részt
vett Sztranyavszky Sándor belügyi államtit
kár is, aki elsősorban részletesen foglalkozott 
a mai gazdasági helyzettel és azt hangoz
tatta, hogy annak okai függetlenek a kor
mány politikájától. Majd a beszámoló utáni 
banketten sokorópátkai Szabó István pohár
köszöntőjére adott válaszában hangsúlyozta, 
hogy annak, akinek hivatása, hogy a társa
dalom nyugalma felett őrködjék, elsősorban 
szívre és meleg érzésre van szüksége. Ezután 
beszélt a forradalmi eseményekről és kije
lentette, hogyha akadnának megint kísérle
tezők, azok találkozni fognak nemcsak a 
magyar társadalom ellenálló erejével, hanem 
a felelős tényezők öntudatos és elszánt cse- ' 
lekvö készségével is.

— A francia kormányválság miatt késik a 
hágai egyezmény ratifikációja. Tudvalevő
leg a hágai egyezményt az összes érdekelt 
hatalmak már ratifikálták, csupán a francia 
parlament van hátra. Bethlen István gróf 
miniszterelnök intervenciójára Briand fran
cia külügyminiszter Ígéretet tett arra, hogy 
ez a ratifikáció mihamarabb meg fog tör
ténni. A vonatkozó törvényjavaslat már ki is 
van nyomatva, a francia kamara tagjai már 
meg is kapták, azonban a most váratlnul be
következett kormányválság természetesen 
ismét elodázz a ratifikálás gyors teljesítését.

előkészít polgári és 
középiskolai magán
vizsgákra, cretsegt- 
re.VJ.nc-Mny-n. 84

— A cseh kereskedelmi tárgyalások. Mint 
ismeretes, a csehszlovák kormány szomba
ton jegyzéket adott át a magyar külügymi
niszternek, amelyben a most december 15-én 
megszűnő kereskedelmi szerződés tekinteté
ben bizonyos ideiglenes időpontig terjeszte
nek elő kívánságokat azzal, hogy a végleges 
rendezése a vitás kérdéseknek a további tár
gyalás folyamán intéződjék el. A magyar 
kormány — mint értesülünk — kedden közli 
álláspontját a csehszlovák kormánnyal, ille
tőleg Nickl Alfréd meghatalmazott miniszter

ZSOldOS

Paksi Sándor cserepes mester lábaival.
Vallatóra fogták, mire beismerte, hogv 

ő követte el a gyilkosságot.

Elmondotta, hogy nagy nyomorban él u fe
leségével és gyermekével. Nem akart ölni, 
csak valami kis pénzt akart szerezni. A 
gyilkosság után fel is kutatta a lakást, de 
semmi pénzt nem talált. A gyilkos cserepes
mestert letartóztatták.

vezetésével megindulnak azok a tárgyalások, 
amelyek elsősorban a kereskedelmi szerződés 
megszűnését követő időre megóvják a két 
államot a vámháborutól, másrészt előkészítik 
a végleges szerződés megkötésére alkalmas 
anyagot. A legnehezebb része a dolognak a 
lisztvámkérdés, de megvan minden remény 
arra, hogy ez is megfelelő módon s mindkét 
állam érdekeinek tekintetbevételével el fog 
intéződni.

— Szociáldemokrata földmunkások nagy
gyűlése Debrecenben. A debreceni Munkás
otthon dísztermében ma nagygyűlést tartot
tak Ilajdu és Szabolcs vármegye 42 községé
nek és városának szociáldemokrata föld
munkásai. Közel ezer földmunkás jelent meg 
a gyűlésen. Közülük sokan gyalog jötlek 
messzi falvaikból, hogy ezzel is bizonyítsák, 
hogy útiköltségre sincsen pénzük. A nagy
gyűlésen Györki Imre szociáldemokrata or
szággyűlési képviselő, Kéthly Anna, Szeder 
Ferenc és Holló János beszéltek és szocia
lista alapon való szervezkedésre szólították 
fel a földmunkásokat. Ezután az' egyes váro
sok és községek küldöttei szólaltak fel. Meg
rázó színekkel ecsetelték a földmunkásság 
nehéz helyzetét és megígérték, hogy terjesz
teni fogják a szervezkedést.

— A Nádasdy huszárok ünnepe a Urna
novai csata évfordulóján. Sopronból jelen
tik: A limanovai ütközet évfordulóját impo
záns ünnepségekkel ülte meg a volt császári 
és királyi 9-es Nádasdy-huszárok bajtársi 
köre. Az ünnepséget kettősjelentőségüvé tette, 
hogy a gróf Nádasdy Ferenc nevet kapott 
3-as soproni huszárezredet a régi 9-es Ná- 
dasdy-huszárok ez alkalommal üdvözölték 
ünnepélyesen mint jogutódjukat s átadták a 
régi ezred emléktárgyait. Az ünnepségek a 
Domonkosok templomában tartott szentmi
sével kezdődtek. A mise után a limanovai 
hősök emlékműve előtt folytatódott az ün
nepség. Jelen volt vitéz Simon Elemér fő
ispánnal az élén a város társadalmának elő
kelősége, Hcrrmann Miksa volt kereskedelmi 
miniszter,/a város országgyűlési képviselője. 
Ezután a volt Nádasdy-huszarok diszmenet- 
ben vonultak el. Délben a vármegyeház 
nagytermében díszközgyűlés, utána a kato-

EM Arden
A szépség titka az alábbi 
szerek használatában van:

VENF.TTAN CLEANSING CBEAM (Vanetian flss+ítő 
Krími, Behatol a pórusokba, arakat 1 portól, 
tisrtállanságoktó! megszabadítja íí puhán, fino
man tartja a bőrt.

VENETIAN ARDEN'A SKIN TONIC (Veaatiaa ár- 
dana Bőrápoló). Attetssóvé, ruganyosai is fa. 
hírré teszi az arcbőrt. A tisztítók rémmel aerttt 
vagy után használandó.

VENETIAN ORAN'GE SKTN FOOP (Vénétlan Na
rancs Bőrtáplálók Ruganyosán és ’rmosen tartja 
az arcbőrt és kisimítja a ráncokat radőksá ás 
karikákat.

ARDEN’A VFI.VA C.REAM. Az érzékeny arcbőr »r<- 
.mára. Telt arcok részire kOlónöseu ajánlatos, 
mert megduzzasztás nélkól pohitja és sántítja 
a bőrt.

Kérje a Miss Arden könyvét, amely útbaigazítás! 
ad az arcbőr napi ápolására.

Készítményeimet egyedül és kizárólag az 
alább megnevezett cégek jogosultak for

galomba hozni:

Corvin firuház
Blaha Lujza-tér 1—3.'

Koszieiiiz Parfümériák
Dorottya-utca 12., Váci-utca 13.

kőszeg Parfümériák
A ndrdssy-ut 50., Petőfi Sándor-u. 14.

likus körben bankett volt. A 9-es Nádasdy- 
huszárok emléktárgyainak átadása este 8 
órakor a lisztietkezdében tartott estebéd 
alatt történt. Az ezredereklyéket Herbertsteln 
Ilerbcrt gróf, volt dandárparancsnok adta 
át ünnepélyes szavak kíséretében.

— A Kispolgárak Pártja Indulni fog a Terét- 
városban. A VI. kerület kereskedői és iparosai 
tudvalevőleg külön listát állítottak Kispolgárok 
Pártja cím alatt és — amint értesülünk —• 
elsősorban a közüzemek megszüntetésének pro
gramjával felveszik a harcot a Terézvárosba*-  
A szükséges ezer aláírás és szauazősieloéng 
már birtokukban van és remélik, hogy dr. 
Farkas József vezetésével listájuk megfelelő 
eredménnyel fog kikerülni a választási küzde
lemből,

— A Keresztény Ellenzék gyűlései. Vasárnap 
délelőtt Friedrich István pártja a kálvária-téri 
mozgóban tartott nagygyűlést, melyen Bieber 
József elnöki megnyitója után Losltag István*  
Kovács Andor. Domokos Géza, majd Tóth 
Gyula Gábor beszéllek. Friedrich István nagy 
halás mellett fejtegette, hogy a kormánypárti 
pódiumról nagyon sokat ordítanak a fogatlan 
és csörgősipkás oroszlánok. A tisztviselőtelepen 
tartott gyűlésen Takács István és Kovács Andor 
felszólalásai ulán Friedrich' Hívón a terűiéit 
integritásról beszélt, majd Tóth Gyula Gábor 
lelkesen fogadott beszédével a gyűlés véget ért

— Sok — sok szép játék bámulatot olcsón 
kerül eladásra a Fenyves játékbarlangban. A 
Calvin-léri Fenyves Áruház csak karácsonyig 
tartó játékárusitásán minden képzeletet felül
múló választék és olcsó árak. Minden gyermek 
kedves ajándékot kap.

RÉVAI KARÁCSONYI KÖNYVUJDONSÁGAI
W i I d b r >
\flndrosi leány

Dante 
K Komódi

PauI Valéry >
K Változatok

A „Szt. Lajos király 
hídja" szerzőjének uj 

k regénye
mű Babits 
fordításában,

Ára 8.50 P

A teljes
Mihály ___________

g egy kötetben, biblia- 
papiroson, egész vá- 

6zonkötésben
Ára !•.- P

A magyarnyelven meg 
Ismeretlen legnagyobb 

. élő francia költő-esz- 
téta reprezentatív 

műve
Ára 5.- P

M

Amerika iparosodásának^ 
hallatlan érdekeaségü tőr- 

k ténete, melynek középpont
ok jában egy nagy föltaláló 

szerelme áll

Ára....... ■

a r i c a \\
Dánlelné 

Lengyel Laura
uj leányregénye

Ára kittre . ».SO p

Jaschik Almos fekete 
és színes rajzaival

Ara kötve . 8.80

0 i x o n >
KOceánrepiilö

é p b k > 
csodavilága

G Cserkészoton > 
Spanyolföldön

Regényes történet a re
pülőgépgyári tanonc- 

k ról és útjáról az Oceá- 
X. non át Parisba

Ara kittve . 4.50 P

Nagy Béla uj könyve
a gépcselédről, távolba- ”

g látó szemről, a tankról, 
az egysínű vasútról, a 

baggerról, stb.
Ára kittre . 4.50 p

Radványi Kálmán és Márton 
Lajos útirajza agy magyar 

k cserkészcsapat utazásáról aa 
angliai jámboráétól spanyol- 

lóidon át hasa

Ára kittre. 4.50 P

.W" '
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A Hubermann-affétr

Csak váltóval a zsebében állt B«9 
a pódiumra egyórai várakoztatás 

után Hubermann
zsebében van!

Akik a hátsó öltözők környékén jártak, 
azok jó félóráig csak artikulátlan hangokat 
hallottak ki az öltözőből, az impreszárió 
haját tépte, Hubermann Broniszláv pedig 
szláv temperamentumát meghazudtoló nyu
galommal jelentette ki:

— Már pedig én addig nem lépek föl!
A közönség kint a nézőtéren kezdte unni 

magát. Egyre sürgetőbb és sürgetőim' tap
sokkal követelte Hubermannt. A Vigadó«por- 
tásai pedig alig tudták megfékezni az auto
gramkérő bakfisok rohamát. Közben az öl
tözőben csomagolni kezdett a művész. Kun 
Imre ekkor végső elkeseredésében zsebébe 
nyúlt és kiszámolt az öltöző zongorájára 
ezer pengőt.

Hubermann eltette az ezer pengőt, azután 
azt mondta:

— Ez kevés. Még pontosan 1260 pengő 
jár nekem. Addig nem lépek föl. Teltek- 
multak a negyedórák, az impreszárió autó
val futkosott mindenhova pénzért, de késő .. „
este lévén, már nem kapóit sehol. Már-már! g-d ráadást adott a közönségnek. Na ja: 
el volt szánva arra, hogy bejelenti a közön-1 czerkilencszáz dollárért... - - -

Budapest elit koncertpublikuma Chancl- 
felhőkbe burkoltan, vagyontérő kincsekkel, 
butonokkal, fülön, nyakon, kézen, sőt cipő
csation, vakító plasztronokkal, frissen vasalt 
frakkokban — egy egész órát ült a helyén 
(negyven pengőtől lefelé), amig végre Hu
bermann Broniszláv hegedűművész és a 
Paneurópa-eszme törhetetlen propagálója 
kiállt a pódiumra és elzenéltc a nótájukat.

Előzőleg azonban másokét is clzenélte, az 
impreszárióét.

Hubermann Broniszláv Budapesten kezdte 
meg „balkáni" turnéját. Hubermann innen 
továbbutazóit dél felé, ahol egész biztosan 
nyugateurópai módon fog viselkedni, mig 
nekünk a balkáni modort előlegezte. Huber- 
mann Broniszlávnak a világ minden táján 
villái, kastélyai vannak, golfpályákkal fel
szerelve, halastava és vadaskertje is akad, 
ha jól körülnéz, svájci bankjában lévő 
snfeban, ahol birtokaira i

______ _i Balkánon
kap a Mester, Debrecenben 

Mindenesetre meg-

Mienan, anui uihumiib vonatkozó okira
tokat tartja. (Nem akarunk rosszmájunk 
lenni, nem hisszük azt, hogy Hubermann 
Broni,szláv csak azért akarja Paneurópát, 
hogy birtokainak kezelése centrálisabb le
gyen.) Mindezt tudni kell azért, mert csak 
igy lehet megérteni, milyen ragyogó üzlet
ember Hubermann Broniszláv, aki sehogy
sem tudja megérteni, hogy mióta ő a vilá
got járja, Jascha ITeifetzek, Yehudi Mcnuhi- 
mok születtek, akik némileg ármérséklő ha
tással szerepelnek szerte a Nyugaton. De a 
Balkánon is!

Egy budapesti impreszárió, Forral ur 
1900 dolláiral kötötte le Hubermann Bro
niszláv minden estéjét. A Balkánon ezer
háromszázat J.-r - ’ ........... - —
viszont csak ötszázat! ----------------
tisztelő Hubermanntól, hogy a budapesti 
közönséget a nyugati metropólisokhoz ha
sonlította, már mint fizetőképesség szem
pontjából. A másféle szempontokat most 
hagyjuk. Elég az hozzá, hogy Forrni ur a 
szerződést átadta a Koncert-hangverseny- 
irodának, Kun Imre igazgatónak azzal, hogy 
ö majd csak egy bizonyos százalékot fog a 
jövedelemből kapni. A Hubcrmann-esl je
gyei azonban nem fogytak olyan mértékben 
elővételben, mint várták és ezért a Pestre 
érkező művészt az impreszáriók a követke
zőkkel keresték fel:

— Kedves Mester, mi megtudtuk, hogy 
ön ezerháromszázért lép föl a Balkánon, de 
mi szívesen fizetünk ezerötszázat is, de az 
istenért, engedjen le az ezerkilencszázból, 
mert nagyon tönkremegyünk!

Hubermann békés természetű ember 
(lásd: Panetirópa), azt mondta, hogy: gilt. 
De ide azzal az ezerötszáz dollárral!

Az impreszáriók leszámolták a dollár
bankjegyeket. Hubermann zsebrevágta és 
udvariasan elbúcsúzott az uraktól.

— A viszontlátásra a koncerten!
♦

Tehát zsúfolásig megtelt a Vigadó nagy
terme és várták a művészt. De a művész 
nem jött. Illetően megjött, de csak a hátsó 
öltözőjébe. A művész levetette felöltőjét, ki- 
csomagoltatla hegedűjét és hangolni kezdett. 
Ilyen dallamos hurpengetés közben, enyhe 
lengyel akcentussal, odaszólt Kun Imre im- 
preszárióhoz:

__ Gebén Sie her die Vierhundert Dollár! 
__ Miiit? — csodálkozik Kun Imre — 

Hiszen Forrni ur megállapodott önnel, hogy 
ezerötszáz dollárért lép föl és az már az őn

I ségnek, hogy elmarad a Hubermann-este, 
amikor a Mester kijelentette:

— Az első részt lejátszom, addig meg 
kell szerezni a pénzt I

Nagy föllélegzés, már-már azt hiszik, 
hogy meg van mentve az este. De nem! 
Hubermann otthon felejtette a kottáját. Ha
mar autót a kottákért, az impreszáriók 
félájullan az izgalomtól rogynak le az öl
töző pamlagjára. A mester gyantáz s végre 
bájos mosollyal a pódiumon van a művész 
egy órai késéssel.

*
Hubermann nagy sikerét és művészetét 

nem akarjuk megnyirbálni, de nem is le
het. Csak ahhoz volna még néhány szó, ami 
a szünetben történt. Mert, ugy-e, a szünetig 
még nem volt meg a pénz, az impreszáriók 
viszont már ismerték Hubermann szi
gorú üzleti elveit. Remegve várták a szüne
tet, amely el is jött és a harcias békebarát 
ingerülten kérdezte:

— Var pénz, vagy nincs*
— Nincs! — nyögték ar impreszáriók.
Hubermann frakkjába nyúlt és elővett egy 

váltóblankettát.
— Akkor Írják alá az urak.
A válló a pontos összegről volt kiállítva 

és Kun Imre odakanyaritotta a nevét.
— Más aláírást is kérek. .4 teljes igazga

tóság írja nekem alá! Ugy jó csak a váltó!
Ujabb hajsza a Koncert másik igazgató

sági tagja után, akit végre megtaláltak és 
igy, hála ennek a második aláírásnak, 
ujabb kúlturbotránytól menekült meg Buda
pest.

I Az ihleteit művész lekötelező udvariasság-

Stőb Zoltán.

Holnap van premier
a Palace-moziban!
1.

2.
3.

BotrányaBroadwayon^, 
énekes- és táncosíilmje. A főszerepben: Jack Egan és Cormel Myers 

JI AÍ SKAZEXi: A LOKÁLBAN TrükMllm 
KÜLFÖLDI ÉS MAGYAR ÍUBAI ÓK

Magyar Szinház
UJJ MAGYAR VIGJJÁTÉK-UJDONSÁO

Minden este 8 órakor

Irta: Nadányi Zoltán

Lehár Ferenc az írók és Zeneszerzők 
Világszövetségétől kér elégtételt

Rövid táviratban számoltak be arról a la
pok, hogy Lehár Ferenc, a világhírű magyar 
zeneszerző milyen sulyos inzultus áldoza
tául esett Berlinben. Á Rotter-szinházakban 
„Végre egyedül" cimü operett házi főpróbá
ján a szinház tula jdonosai

durván rátámadtak Lehárra, 
aki nem akart ujabb dalt komponálni az 
operettjébe és a karmesteri pulpituson álló 
zeneszerzőt „Takarodjon ki!" kiállással ki
utasították a színházból.

Lehár Ferenc el is hagyta a színházat 
akkor, de a darabja iránti szerétéiből a pre
mieren még részlvett, azzal a kikötéssel, 
hogy a Rotter-fivérek egyike sem fog mutat
kozni a premieren és nem jön ki vele a füg
göny elé. A premier lezajlott, amelyen

különösen Alpár Gitta aratott elhatáro- 
zóan nagy sikert.

Napló berlini tudósítója az in
beszélgetést folytatott Lehár Fe
ljelentette, hogy a sulyos insul-

A Hétfői 
zultus után 
renccel, aki _ . ____ a--
tusért elégtételt kér az íróit és Zeneszerzők 
Világszövetségétől, amelynek egyik alelnöke 
Heltai Jenő.

Ilymódon csapnak Magyarországra át a 
berlini botrány hullámai. Érről a botrány
ról különben már megemlékeztek nemcsak a 
berlini, bécsi, hanem a francia és angol la
pok is, amelyek mind Lehár zeneszerzői ér
demeit ismerik el és ezzel szemben rosszalá- 
suknak adnak kifejezést a szokatlanul bru
tális inzultus miatt.

VItiSZiXHÁZ
Szombaton, december 13-4n 

először

A tésasszony
Vígjáték három felvonásban.

Irta:
Eilahy Lajos.

Főszereplők:
Varsányi Irén, Gombaszögi Ella, 

Kürti József, Hegedűs Gyula, 
Rajnai Gábor, Makláry Zoltán, 
Gárdonyi Lajos, Peti Sándor.

Jegyek egész napon át válthatók.

Premier után
AJTÓ. Nadányi Zoltán költeményt 
szinház vígjátékot adott elő. A költő

AZ 
irt. a 
és a színpad stiluskülönbségének kiegyenlít 
lését a rendező és a színészek vállalták ma
gukra. A merész együttes munkája végered
ményben -nagyszerűen sikerült. Bárdos Ar- 
thur finoman és diszkréten vállalta a költő 
orchesterének vezénylését és hangolta ebbe 
a színészek hus-vér alakjainak fortissimó*  
ját. A közönség hol elérzékenyülve, hol vi
dám kacajba törve asszisztált egy költő 
szinpadraszületésénél. Ráday Imre bátor, 
merészhangu költő-kamasza igazi művészt 
mutatott meg nemcsak az íróban, hanem a 
színészben is. Egyike legjobb szerepe ez az 
egyenesen fölfelé törő pályájának derűs áh 
lomása. Honthy Hanna színpadi tudása pó
tolta a szerep hiányait, bámulatra és elis
merésre méltó önfeláldozással és tehetség
gel. Molnár Aranka vidámsága, finom szin^ 
padi nyelve, Cáron Gyula törhetetlen jós 
kedve, Z. Molnár és Gárday egy-egy remek- 
beformált figurája, Sitkey Irén nemesen 
passzív házvezetőnője, Tamásig Lívia tehet
sége voltak az előadás sikerének együtt
hatói.

TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD. Magasabb iro
dalmi igények felé törekszik a Terézköruti 
Színpad, amely a könnyed humor és a tré
fás egyfelvonásosok és jelenetek mellé ez
úttal Szép Ernőnek egy meleghangulatu és 
mulatságos egyfelvonásosát tűzte műsorára 
Gaál Franciska és Törzs Jenő főszereplésé
vel. Gaál Franciska utolérhetetlen bája és 
művészetének csillogó derűje jól érvényesül
hetett a kis színpadon és a jókedvű Törzs 
Jenővel együtt nagyon sokszor tapsolták a 
függönyök elé. Nagy sikere volt Salamon 
Bélának, aki mint egy pesti idegenvezető, 
alaposan megkacagtatta a közönséget. Re
mek műsor!

BÉLA, AKI HUSZONHATÉVES — rep- 
rize. Végre kiugrott ismét egy fiatal színész. 
Gonda Józsefnek hívják, aki a nehéz darab 
főszerepét játszotta annyi tehetséggel, mű
vészi kvalitással, hogy sokat kell erről a 
fiatal színészről még hallani.

A kettős ünnep 
zeneeseményeinek 

középpontjában a Székesfővárosi Zenekar va
sárnap délutáni vigadóbeli hangversenye ál
lott. Erkel Hunyadi-nyitánya után Radnai 
Miklós, az Operaház igazgatójának fiatalkort 
szimfonikus müve, az „Orkán vitéz" került 
előadásra, melynek meghallgatására az illusz
tris szerző maga is megjelent. Az öttételes mii 
középső három tételének kényes tenorszólőját 
Székelyhidy Ferenc dr. énekelte a tőle meg
szokott zenei és stílusbeli biztonsággal. A tar- 
kezik. Szabatos billentőiével és sznies dynami- 
az nz impressziónk, hogy Radnai a mü kelet
kezése óta szerzett nagy tapasztalatai alapján 
— különösen ami az énckhang és a zenekar
kezelés egymásközli viszonyát illeti — ma 
már sok részletét másképpen komponálná. 
Liszt „Zongorafantáziájának" koncertáló szó
lamát M. Hir Sári szólaltatta meg. A mühös 
szükséges brilliáns technikai készséggel, preg
náns ritmikával és gyújtó temperamentummal 
a kitűnő zongoraművésznő bőségesen rendel
kezik. Szabatos bilentésével és szines dynami- 
kai árnyalatokkal még fokozta a puszta vir
tuozitásra épült mü szépségét. Tomboló sikero 
volt. Az érdekes hangversenyt Kodály „Piái
mat Hungartcus"-&nn]i előadása fejezte be. A 
nagy tömegeket mozgósító mü ezúttal sem té
vesztette el hálását és ■ Vigadó nagy- és kis
termét zsúfolásig megtöltő előkelő közönség 
lelkesen ünnepelte a szintén megjelent szer
zőt, az előadókat és a hangverseny biztoskeztl 
karmesterét: Vaszy Viktort. — Vasárnap este 
az Operaházban Slrnuss Richárd „Snlome‘‘-ja 
után másodszor került színre Szikla Adolf mes
teri hangszerelésében a Liszt-müvekből össze
állított „Pesti karnevál" e. táncjáték A Sala
mé tikkadt légkört teremtő hangulata utárf 
üdítően hatott ez a szlvet-lelket derítő, nagyon 
sikeres kis táncjáték. fPaupertl Terka stílusos 
és korhű kosztümjei nz előadás egyik szenzá
ciója!) A közönség szűnni nem akaró tün’etí 
szeretettel tapsolt a kitűnő előadásnak.

(Gregerl
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Hubay Jenő beszéde közben 

elájult az Operaházban 
Sándor Erzsi szobrának leleplezési ünnepélyén
A magyar zeneélet reprezentánsainak jelen

létében leplezték le hétfőn délben az Operaház 
előcsarnokában Sándor Erzsi 25 éves jubileu
mára Ligeti Dezső szobrászművész állal alko
tott fehér márványszobrát. Félegykor szép
számú közönség gyűlt össze a fényesen kivilá- 
gitott emeleti előcsarnokban, melynek közepén 
babérkoszorúkkal övezve állt a szobor, mely 
Sándpr Erzsit, mint Lakmét ábrázolja. A szo
bor körül elhelyezett bársonyfolclekben he
lyet foglaltak Sándor Erzsin kívül 
Petri Pál és Kertész K. Róbert államtit
károk, Hevesi Sándor és Hubay Jenő. Radnai 
igazgató lendületes beszédben üdvözölte a jubi
lánst. 25 év alatt Sándor Erzsi művészete elölt 
— mondotta Radnai — nem voltak korlátok. 
Ma Gilda vagy Violetta, holnap Desdemona, 
vagy Donna Anna: mindegyikben tökéletes 
volt. Fényes ez a hang, mint az ezüst és maga
san szárnyal, mint a pacsirta éneke. Radnai 
ulán Hevesi Sándor a Nemzeti Szinház nevé
ben köszöntötte, majd Hubay Jenő állt föl, 
hogy gratuláljon a jubilánsnak. A közelállók
nak feltűnt, hogy Hubay mennyire sápadt!

Alig hallhatóan beszélt, majd néhány perc 
után még jobban elfeliéredett és hirtelen 
meglántorodott. Kétoldalitól egyszerre ug
rottak hozzá Radnai Miklós és Palotay 
Árpád, akik az elájult Hubayt esésében 

fölfogták.
Szerencsére Dalnoky Viktor dr. személyében I borult Székelyhidy dr. nyakába, 
rögtön orvos is volt kéznél, aki az időközben néhány ’ " • - - -
a fotelbe ültetett Hubayt megvizsgálta és magi-

hoz téritette. Kontatálta, hogy
hirtelen agyvérszegénység lépett föl.

A hirtelen támadt pánikszerű riadalmat Hubay 
>’’aga szüntette meg. Néhány perc múlva ismét 
fölkelt és a körülállók tiltakozása dacára főig 
tatta és befejezte beszédét. Beszéde után Hu
bayt azonnal autójához vezették és lakására 
kísérték. (A késő este szerzett értesülésünk sze
rint Hubay Jenő nuír teljesen jól érzi magát. Ez 
után a sajnálatos incidens után programmsze- 
>üen folyt tovább a szép ünnepség.

5 cgül Székelyhidy Ferenc dr. a kollégák ne 
vében mondotta el ünnepi beszédét és húzta 
Sándor Erzsi ujjúra a kollégák ajándékát: — 
egy, a magyar nemzeti címerrel ellátott arany
gyűrűt. ..Mit mondhatok én neked, — kezdte 
Székelyhidy — állandó játszópajtásod és örök 
szerelmesed? 25 évvel ezelőtt jogászgyerek vol
tam Kolozsvárott és bizony nem volt annyi pén
zem, hogv felutazhassam Pestre a Lakmét meg
hallgatni. Elmentünk tehát négyen aznap este 
a Barátok templomába, ahol annyit énekeltél 
és ott imádkoztunk érted. Mind a kelten elvesz
tettük szülőföldünket ós most szeretném neked 
idevarázsolni egész kincses Kolozsvárt: a sok 
jó cimborát, a konzervatóriumot, ahol tanultál, 
a kis tornácos házat, ahol laktál és a kis ku
tyádat, a Piculát..."

Hangos zokogással kísérte Sándor Erzsi eze
ket a visszaemlékezéseket és elérzékcnyültcn 

---------- Sándor Erzsi
, keresetlen köszönőszavával ért véget 

az ünnepély.

Csütörtökre maradt a Városi 
Ssinüáz bérleti szerződésének 

aláírása
Á Városi Szinház egyre hosszabb tengeri

kígyója még mindig tekerődzik. Előzetes 
megbeszélések szerint ugy volt, hogy a fővá
rosnál hétfőn délelőtt tizenegy órakor kell 
aláírni Ferenczy Károlynak, az újonnan 
kandidált bérlőigazgatónak az előzetes szer
ződést. Előzőleg azonban Ferenczynek mint
egy százhúszezer pengő színész- és zenész
tartozást kellene készpénzben lefizetnie.

Hétfőn délelőtt megállapítottuk, hogy 
a várt események közül egyik sem kö

vetkezett be.
A városnál nem került aláírásra Ferenczy 
Károly szerződése, viszont a Városi Szinház 
tagjai sem kapták kézhez az őket hónapok 
óta niegillctő gázsit. Értesülésünk szerint a

városházánál azért maradt el ez a döntő fon
tosságú okmány aláírása, mert a főváros 
ügyészi hivatala, amelyhez a szerződésterve
zetet benyújtották, ezt nem hagyta jóvá és 
uj szerződést készít. Ez pedig leghamarább 
csütörtök délelőttre lesz kész, amely termi
nusra halasztották el a Városi Szinház bér
leti szerződésének aláírását is.

Kérdést intéztünk Ferenczy Károlyhoz, 
hogy amennyiben csütörtökön aláírásra 
kerülne az okmány, a maga részéről meg 
fog-e felelni a kívánt feltételeknek.

— Csütörtök délelőttig kifizetem az ősz- 
szes színész- és zenésztartozásokat, valamint 
a műszaki munkásoknak is a hátralékos bé
rét. Ez az ügy az én oldalamról teljesen 
rendben van. Várom a szerződést.

Megindul a magyar filmgyártás
A Metró—Goldwyn Magyarországon akarja elkészíteni 

magyarnyelvű filmjeit — a Filmalap támogatásával
Hétfő délelőtt váratlan és rendkívül érdekes 

hir pattant ki a filmkörökben. A Metro-Gold- 
wyn-Mayer budapesti expoziturája a párisi 
központ beleegyezésével ugyanis elhatározta, 
hogy bekapcsolódik a magyar filmgyártásba.

A Metró egyelőre a saját erejéből 
egytelvonásos magyar hangosfilmeket fog 

gyártani, 
még pedig erre a célra a Hunnia filmgyár 
vagy a Pedagógiai Filmgyár telepét veszi bér
be. A Metro-Goldwyn párisi központja küld 
rendezőt, esetleg gyártási vezetőt a programm 
megvalósítására, amelyet azonban szélesbiteni 
akarnak. A Metró ugyanis elhatározta, hogy 
hozzákezd a nagy magyar filmek gyártásához

akker, ha ehhez a
Filmalaptól kellő támogatást kap.

A Filmalapnak ugyanis többszázezer pengő 
áll rendelkezésére a magyar filmek gyártására 
és a Metró azt reméli, hogy alkalmas ajánlat
tal a Filmalapot is be fogják tudni kapcsolni 
ebbe az üzletbe.

Beszélgettünk a Metró egyik vezetőjével, 
Guttmann igazgatóval, aki ezeket mondotta:

— Rengeteg pénzt fizettünk mi már be a 
Filmalap kasszájába azzal a céllal, hogy ebből 
a magyar filmgyártást fogják támogatni. Ki
váncsiak vagyunk, hogy mi, akik a filmgyár
táshoz jelentékeny módon akarunk hozzájárul
ni, milyen támogatást kapunk a Filmalapból. 
Ettől függ a programmunk!

Maradandó értékű

ahordozható villamos
ajándék

varrógép
Precíziós munlta elismart leninun lainGsftgi

Részletfizetésre is! * Kényelmes havi részletek
Díjmentes bemutatás saját otthonában

Singer Varrógép Részvénytársaság
Fiókok mindenütt 

le
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SZÍNHÁZI napló
Oc/iillcr örökszép költeménye, a „Ring dcs 
& Poykrates" jut az ember eszébe, ha a Sán
dor Erzsi jubileumi ünnepségeinek kisérő kö
rülményeit nézi. Azzal a különbséggel, hogy őt 
az istenek figyelmeztetik arra, hogy nem lehet 
az ember maradéktalanul boldog még a legna
gyobb boldogság közepette sem. Huszonöt év
vel ezelőtt a vidékről fölkerült kis Sándor Er
zsit első szerepében, a Lakaiéban az Opera 
egyik öltöztetőnője öltöztette. Ez az öltöztető
nő 25 éven át minden alkalommal ott volt Sán
dor Erzsi mellett, együtt örült a sikereknek és 
lázas izgalommal készült a keddi jubiláns elő
adásra, hogy szeretett énekesnőjét ismét ő öl
töztesse föl, mint — Lakmét. Ez ar őltöztetőnö 
vasárnap hirtelen szivszélhüdésben meghalt. 
Mondanunk sem kell, hogy Sándor Erzsit mé
lyen megrendítette ez a haláleset.

meggyőződhet

női kalap
modelljeim karácsonyi árairól

T illy és Emmyről, erről a két bűbájos
■ zongora-sislersről, a Sehtvarz-növér ék

ről kedves kötelesség néhány sort föl jegyezni 
a színházi krónikába. A pesti éjszaka e két 
üstökösszerüen feltűnt csodája osztatlan si
kert arat esténként a Rogal-bárban, ahova 
elzarándokol mindenki, aki teheti — már 
aki asztalt tud kapni! Uj számaik verik a 
tavalyiakat is, amelyeket ez a két aranyos 
teremtés szívesen ad ráadásul is, ha nagyon 
követelik. De mennyire követelik! Alig akar
ják leengedni őket a dobogóról. Ez a két 
nővér uj rendszert honosított meg a pesti 
éjszakában. Eddig ugy volt, hogy a pesti 
aranyifjuságnak nagy része duhaj kedvében 
lábát a szomszéd székre rakva, autogramot 
adott fizetés helyett az alázatosan jelentkező 
főpincérnek, ugyanez az aranyifjuság örül, 
ha szűkén elférhet a zsúfolt asztalok mel
lett. Aulógramról pedig szó sincs!
A Székesfővárosi Zenekar jövő vasárnapi 

versenyen Fclvinczy Takács Alice hegedű- 
művésznő, Sefc.sik Magda és Gregor Vilmos, a 
népszerű és kedvelt operaénekesek szerepelnek. 
Karnagy: Bor Dezső.

divatsapkák 2.80filc és_____ r_______
bársony újdonságok 8.80

REICHFRICZI Vámbáz-körut ÍO

ajtajára, 
fűszeres 
szó: Fe- 
amelycn 
öltözője

Akik a Király Szinház folyosóin a napok
ban végigmentek, elképedve látták Fe

dák Sári öltözőjének külső dekorációját. 
i Egy óriási táblát szögeztek az 

olyan nagyot, hogy bármely körúti 
is elfogadhatná, a táblán pedig egy 
dák. A tábla előtt egy másik tábla, 
egyetlen fekete kéz mutat Fedák 
felé. Fedák ezt a táblát nem minden humo
ros ok nélkül csináltatta. Honthy Hanna 
volt az első táblás primadonna a Király 
Színházban, aki egy normális, tenyérnyi 
nagyságú réztáblát tett az öltözője ajtajára. 
Utána Zilahy Irén rukkolt be az öltözőbe, 
aki az előbbi kis tábla helyett egy orvosi 
cimtáblának megfelelő nagyságú aranybetüs 
,.névjegyet" csináltatott magának. Mikor 
Fedák bcrukkolt, egy kis célzattal azt gon
dolhatta, hogy az a nagyobb primadonna, 
akinek nagyobb táblája van s ezért sürgő
sen megrendelt egy üzleti cégtáblát. Igaza 
van!
A lig hagyta el színigazgatói székét „feltétele- 

**■ sen" Sebestyén Géza, máris egy sereg viccet 
csinált őmaga és csináltak róla. Odamegy ká
véházi törzsasztalához az ismert poloskairtó
vállalat tulajdonosa, akt igen szeret művészkö
rökben mozogni.

— Jőnapot kívánok, direktor ur, — köszönt 
rá hangosan. — Látja, én ezekután is köszö
nök magának!

Sebestyén egy pillanatra meghökken, azután 
felülkerekedik humora és igy válaszol:

— Igen, sajnos, az embert a poloskák 
ták legutoljára elhagyni.

♦
Az Operaházban negyedikén még nem 

gázsi. A tagok keserű humorral így ijesztgették 
egymást:

— Nem hallottad! Sebestyén Géza vette át 
az Operaházat.

— Hogyhogy!
— Mert nincs gázsi!...

★
A színigazgatót még a Fészekben sem hagy

ják békén- Legjobb barátai is ugratják. Nem 
vice, hanem valóban megtörtént, hogy Gézától 
kártyapartnerei „kauciót'' kérlek a kártyavesz
teségek fedezésére. A poén: Géza kauciót adott, 
de nyert.
ffiox-follies. Ne tessék mozira gondolni, a 
* Ncu> York-bár ötletes gazdája. Tarján 
Vilmos, egy kis revüt készíttetett Harmath 
Imrével ezen a cimen, amelyet nagy siker 
kíséretében adnak elő esténként a Nctv 
York-bárban. Tarján mint énekes-konferan
szié mondja be a jeleneteket, amelyeket 
rendkívül kedvesen és mulatságosan Sroko- 
lay Olly, Radó Sándor, Pártos Gusztáv. 
Pcthes Sándor és Silber L. Bandi játszanak 
végig. A zongoránál természetesen Brodszky!

Filmpremierek...
A hét premierjei semmit sem hoztak a pesti 

mozi vásznára. Verebekre ágyúval nem lehet 
lövöldözni, tehát jobb, ha semmit sem Írunk 
ezekről. Unalmas, gyenge tákolmányok hangos
film cimen. De be kell számolnunk egy rend
kívül kedves és nevezetes eseményről, amely.

Ufa—Uránia
színházakban fog lezajlani december 14-én és 
21-én délelőtt, matiné keretében. A Miki raj
zos egér-lriikkfilmekért egész Budapest rajong, 
éppen ezért okos ötlet volt a legjobb uj Miki- 
filmeket matiné keretében együttesen bemu
tatni. A matinék az Ufa- és az Uránia-filmszin- 
házakban lesznek és a színházak igazgatói gon
doskodnak arról, hogy minden látogató kelle
mes meglepetésben részesüljön. Kis email Miki- 
egér brosstűt kap ajándékba

szok-

firos Román $. fl.
Franciaország egyik legelső Ing

anyag gyárosától 6994 méter tinóm 
színtartó, szolidan mintázott Ing
kelmét potom olcsó áron sikerült 
megvennünk.

Ezen Inganyagokat a legsürgő
sebben feldolgoztattuk, hogy azokat 
még a karácsonyi ünnepek előtt 
vevőközönségünknek felajánlhat 
suk.

Tökéletes szabásról és kifogás- 
talan kivitelről gondoskodtunk, 
ennek dacára az Ing ára két darab 
külön gallérral csak

volt

Gondjait elűzi.
ha esténként otthonában jó zenét hallgat.

Élvezetet csak megbízható készülék 
szerez, rossz gép csak bosszúságot okoz

Rádió- és gramofonban is — mint 
évszázados közismert zongoraüzlelünk- 
ben — csupán kiválasztott, legkényesebb 
zenei Ízlést is kielégítő készülékeket tar
tunk raktáron.
oicso arak!
Kenyoimts nzetősi föltételek I 

cinnel J. es Fia Rt. aíapitvaAsÚ

Tekintettel a korlátolt mennyi
ségre, egy-egy vevőnknek 3 darab
nál többet nem szolgálhatunk ki. 

FENYVES
Caiuln-Mr 7 

nndrassv-ut a 
uamház-Kűrut 6

Poétán, utánvéttel bérmentve szállítunk
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A Hungária az őszi forduló 
bajnoka

Elől négy csapatnak egyenlő a pontszáma 
és hárman harcolnak a második helyért

Egyre hevesebb a pontharc a ligabajnok
ságban, amire lckcklatánsabb bizonyíték, 
hogy

egy héttel a srezonzárás előtt, a csonka 
utolsó forduló előtt a második, harma
dik, negyedik, ötödik éa hatodik hely 

kérdése még vitás!
E helyeiken még mindegyik csapat csak bir
tokos, de nem tulajdonos. Kel tény azonban 
Snég igy is akad:

bizonyos, hogy ősszel a Hungária for
dul elsőnek és bizonyos, hogy a Fe
rencváros a második helyre már nem 

kerülhet.
E két tényen kivül azonban még minden 
sötét homályban bujkál: öt hely kérdésiben 
jövő vasárnap a három utolsó mérkőzés

Nem tudott alibit bizonyítani 
a 111. kerület

Ferencváros—III. kér. FC 4:2 (2:0]
Á közönség általában „nagy**  mérkőzést várt 

az Őszi szezónban bravúrosan szereplő óbudai 
együttes és a végén magára találó Ferencváros 
találkozásától. A szakértő azonban előre látta, 
hogy a zöld-fehéreknek könnyű galoppja lesz 
ez a mérkőzés, mert

a legjobb formájától még mindig mesz- 

azé lévő Ferencváros akaratereje, gyöznl- 
akarása egymagában Is elegendőnek bizo
nyult, hogy a „nagy mumust*  kétvállra 

fektesse.
A III. kerület ugyanis legjobb formáját a pe
chesen elvesztett Újpest elleni meccsén produ
kálta, mig a többi — cgygólos győzelmekkel 
— biztosította magának csctröl-esctre a két 
pontot. Ennek leszögezése mellett el kell is
mernünk a csapat nagy kvalitásait, masszív 

voltát technikailag és taktikailag jólképretlsé- 
gét, de ezek az erények mind kevésnek bizo
nyultak ahhoz, hogy a „nagyok" bármelyikét 
is a tradíciókról leszorítsa s elfoglalja azok 
pozícióját. A csapul őszi szereplése előtt an
nál is Inkább meg kell hajtanunk nz elismerés 
zászlaját, mert csak az utolsó két meccsén tu
dott kompletten kiállni, a lobbin — főként ne
héz mérkőzésein — két-három tartalékkal volt 
kénytelen felvenni a küzdelmet.

L

MEGBÍZHATÓ

Mi lesz jövő vasárnap?
Nemzett—Újpest: Millenáris. Budai 11—Pécs- 

Baranya: Hungária-ut. Bocskay—III. kerület: 
Debrecen.

dönt

1.

majd.
A bajnokság állása:

Pont
18Hungária

Játszott
11 42.16

2. Újpest 10 28:14 15
3. Ferencváros 11 27:15 14
4. III. kerület 10 24:15 14
5. Sabária 11 19:15 14
6. Bocskay 10 26:22 14
7. Vasas 11 19:25 9
8. Nemzeti 10 13:18 8
9. Bástya 11 19:25 8

10. Budai 11 10 11:29 5
11. Pécs-Baranya 10 13:31 4
12. Kispest 11 17:33 3

Az első negyedórában az óbudaiak jól rá
kapcsolva frontban tudtak maradni. Amsei 
két-három esetben \édésre kényszerült, sőt 
Konyor bombáját csak koméira üthette. A 
zöld-fehérek is komerral feleltek. Lassanként 
kialakult a Ferencváros nagyobb iskolázott
sága s Takács lövése és Toldi fejese jelentettek

veszélyt.
A 27-ík percben Táncos remek beadására 
Toldi fut rá s a kifutó Fehér mellett fej
jel stoppol, majd ugyancsak fejjel az üres 

kapuba nyomja a labdát (1:0).
Három ferencvárosi komer jelzi a további 

nagy fölényt. Majd a 38-ik percben
Takács IL művészien átemel Királyon, 
cselezi Lutzot, Bírót és Magyart, Fehér 
ismét elélut, de a gól menthetetlen! (2:0.)

Lanyha játék félidőig.
Szünet után

a Ferencváros szinte egykapura játszik negyed
órán keresztül, de sok a kapuelőtti tologatás. 
A 13-ik percben

Drösr.ler elhúz a védelem mellett, egészen 
a kornervonaUg lefut, sőt labdája túl Is 
jut azon, head, a labda a beálló védelem 
felett Zllnbyhoz kerül, aki senkitől sem

zavarva, befejell (2:1).
Súlyos bírói hiba volt! Két perc múlva Zilahy 
a 16-oson kivül hendszet vétett, a Ferencváros 
játékosai a 16-ról szabadrúgást akarnak rúgni, 
de

a bíró 11-est diktált. Nagy vita támadt, vé
gül Takács nekiállt, de büntetőjét Fehér 
kivédte, ám o kis Takács fürgén rástartolt 
s a fekvő Fehér felett a hálóba küldte 

(8:1).
Az ismételt súlyos bírói tévedést Széli biró 

a következő percben újabbal tetézte: Drösslert 
Bcrkessy szabályosan szerelte s

a biró ezúttal a Ferencváros ellen Ítélt 
11-est, melyet azonban Amsei nagy bra

vúrral kifogott.
A 38-ik percben Győry kapufát lőtt, majd a 

30-ikben
Király gyenge hendszet vétett, mely njabb 
11-est jelent. Ezt már Takács a sarokba 

helyezte (4:1).
Már-már ugylátszik, marad az eredmény, ami
kor Győryt Korányi elengedi,

a labda a tiszta helyzetben lévő Konyor- 
hoz jut, aki szépít az eredményen (4:2).

A félévi vizsgán 
szorgalomból jelest kapott 
a Vasas, de hat gólt is 
Hungária—Vasas 6:3 (3:2)
A mai szikkadt világban minden lelkesedés 

örömet kelt. Az újjászületett Vasasoknak pedig 
a lelkesedés az egyik fő erénye.

Nincs semmi teklntélytlsztelet bennük: ját
szani! ez a mottó.

A bajnokság felé törtető Hungáriának sem volt 
nagy respektusa a vörös-kékinges fiuk előtt s 
ha a játék derekán Rőt ti ért nem állítja ki a 
bíró, könnyen belezavarhattak volna minden 
papírformába.

Auspitz biró sípjele után Hungária támadá
sok vezettek be a játékot, amelyből azonnal 
kitűnt, hogy a belső trió nagy kedvvel indul 
a csatába. Korner után

Hirzer támad az 5. percben és beadását
Skvarek az egész Vasas védelemmel együtt 

a hálóba nyomja. 1:0.
A Vasason nem látszik semmi meghatódottság, 
egyre hevesebben rohamoz, amig végül is a 
16. percben

Vállalt Mtelezettsígelnk arra keny- 
azornenok, hogv KfiSZOfiüZOrt, 
minden elfogadható áron 

árusítsunk.

óriási választok: 
PerzsaszönyeaeK, 

antik bútorok, 
nemes vitrintárgyak, 

japán bronzok 
és satsumák

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

VtL Dob es Kazinczy ucca sarkin
Telelőn: J. 403 C8 él 423-50

Ozlolhslylsógünk több
óul szerzűdessel átadó

I Brunecker megszökik és átadását Stanczl 
nyugodtan belövi. 1:1.

I Most Bereczky percei következnek: régi ETCs 
stílusban nehezebbnél nehezebb labdákat véd 
szinte befalazza a kapuját. A 24. percben ' 

Skvarek mégis szöktetni tudja Barálkyt, 
aki előbb a labda mellé rúg, a lendlilettöí 
elesik, de fektében is a hálóba kotorja a 

labdát. 2:1.
Egy perc múlva Brunecker szerelésére húr- 

mán is egybegyülnek: Wéber—Mandl—Sebes 
egyesült erővel ez sikerül is, de

Webcr visszaadja a kis szélsőnek a labdát, 
amely tőle Dánhoz, majd Jclllnekbcz kerül 

és gól. 2:2.
Ennek már fele sem tréfa. A Hungária nagy 
indulatba jön és Skvarek a 30. percben gon- 
doskodik a csatársor táplálásáról.

Magához csalja Kutikot, aztán átemeli 
Hirzcrhez a labdát, nki szélsebesen kiugrik 

és szörnyű erővel gólt lő. 3:2.
Szünet után a Vasas tovább üti a vasat. Két 

kornert is elér, de egyik sem gól. A 8. percben 
viszont

Varga szabadrúgását Skvarek küldi a há
ló felé és Kutlk besegíti. 4:2.

Na, ezzel vége isi — gondolja mindenki, de 
nem ugy a vörös-kék legények. Hatalmas iram
mal száguldoznak, mig végül a 24. percben 

Bruneckert Sebes csak átnyalábolni tudja, 
de nem szerelni. 11-es! Stanczl nem rest, 

berúgja. 4:3.
Most nyilt a küzdelem. De a 28. nercben Rotti 
ler túl heves.

A félpályán szerelni akarja a labdát váró 
Skvarekct, 6—8 méteren tolja maga előtt 
kézzel bár, de szolidan a „tanár ural" s a 
labda közben Barátkyhoz kerül. Négy

Hungária csatár áll most egy Vasas védővel 
szemben, amikor a bíró szerencsétlenül le
fújja Rottler szabálytalanságát. Ezzel azon
ban a Hungáriát büntetné, hát még szeren
csétlenebbül jön a „jóvátétel*:  kiállítja 

Rotllert.
Nagy a botrány, de hiába. A Hungária mos? 
már akadálytalanul uralkodik s a 31. percben 

Skvarek egyéni akcióval, majd a 34. perc-

ben Hirzer visszapattanó bombájából sze
rez ujabb két gólt. 6:3.

A II. liga 
két bajnokielöltje befejezte 

az őszi fordulót
A Somogy és az Attila ezúttal is nagy gól

aránnyal győzött s jelentős pontkülönbségg-’-l 
hagyta maga után jobb sorsra érdemes liga
kollégáit. A köztük lévő két pont differencia 
valószínűleg csak az egymás elleni tavaszi 
meccsen fog elenyészni s minthogy Miskolcon 
lesz a találkozó: alighanem az Attila nyeri a 
bajnokságot — gólaránnyal. A Maglód meg
osztozott a Soroksárral a pontokon, mig nz 
utolsó Józsefváros a Megyer ellen csaknem 
annyi gólt lőtt, mint előző tiz meccsén együtt
véve. A vezetők helyzete a következő:

1. Somogy 22 pont (50:8 )
2. Attila 20 „ (37:3 )
3. Soroksár 13 „ (18:9 )
4. Vác FC 12 „ (22:12)
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Nívó és stílus nélkül 
biztosan győzött Szegeden 

az Újpest 
Újpest ~ Bástya 3:0 (2:0)

Szeged, december 8.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen 

tétt.) Vasárnap a Bástyának nem sikerült a 
meglepetés. Újpest csapata megerőlteti küzde
lem nélkül győzött a szegedi csapat ellen, 
ítnoly ez alkalommal tartalékokkal volt kényte- 
lett kiállni és nem szerepeltethette az Újpesttől 
kölcsönkapott Havast és Kurunczyt. Különösen 
érzékeny pontja volt a szegedi csapatnak a 
centerhalf-posrt, ahol most Ismét Tóth szere
pelt, aki miatt kérték kölcsön éppen Kurun- 
czjrt. Két részre tagolódott a csapat, a véde- 
lemre és a mozgékony csatársorra és a két 
rész között Újpest nyugodtan dolgozott...

» percig a Bástya derekasan állta az iramot 
4a a rendkívül nehéz, sikamlós talajt. Addig 
nem is volt baj. A halfsor kezdett eltünedezni 
éa amikor

Ströck a 28. percben villámgyorson lefu
tott éa közvetlen a vonal elé ecntcrezetl 
Splta kél lépésről megszerezte aa elad gólt. 

Már-már ugy látszott, hogy több gól nem csik I 
a félidőben, amikor a 45. percben Klug biró 
komért ítél. A szegedi játékosok már az idő 

végére vártak, eközben
Stofflán kényelmesen befejclte Ströck kor- 

nerét.
Er, az utolsó pitlanatban kapott második pót 
pecsételte meg a mérkőzés sorsát és Újpest 
biztos győzelmét.

A második félidőben már kényelmesebben 
játszottak a lila-fehérek, nem erőlködtek az 
egyre nehezebb talajon. HWnoJf (aki Havas 
helyett összekötőt játszott) módjában volna 
szénileni, de a kapu torkában az eget ostro
molja meg. Volt még egy nagy helyzete Szeged
nek, de akkor Iluber két lépégről óriási szeren
csével ütötte ki Possák bombáját. Közben pe
dig a 12. percben Benedek kiüti Spitz lövését 
és

Kármán közelről az üres kapuba emeli. 
3:0.

Most niég feljön a Bástya, de hilflámogatós 
nélkül nem tud megbirkózni az újpesti véde
lemmel. A közönség örült, amikor vége volt a 
játéknak, mert nívó, stílus és lelkes küzdelem 
hiányzott. A Bástya tartalékjai miatt akciókép
telen voll, Újpest pedig nem igyekezett — já
tékra is gondolni,

A lilafehércknél Huber nagy szerencsével 
védett, Avar energikus volt a cenlerhnlf poszt
ján, Stoffián javul, Ströck elemében volt, mig 
P Szabónak ez nlkalommal nem sikerül*,  
semmi.

A Bástyánál Beneda klliinő munkát végzett, 
a bekkek is jól funkcionáltak, de mivel Tóth 

nem centerhalf, a szélsöhalfok 1*  bizonytalan
kodtak. Amikor Tólh kiment a szélre, sokkal 
jobban ment a játék. A csatársorban Fossák 
kitünően búcsúzott, míg Srcdlaettk visszafelé.

Possák hétfőn elhagyta Magyarországot
Szeged, december 8.

Possák Vilmos, a Bástya kitűnő centere va
sárnap játszott utoljára a szegedi csapatban s 

hétfőn délben elutazóit Temesvárra.
A játékos egyelőre szabadságot kapott a 
Bástyától, de kijelentette, hogy amennyiben 
nem válnának be reményei temesvári állását 
illetően, ugy

esetleg már a tavaszi szezonra visszatér 
Szegedre.

Possák elutazása előtt kijelentette, hogv csu
pán azért távozik el Szegedről, mert vőlegény 
és nősülése elölt biztos egzisztenciát akar ma
gának teremteni.

— Szól sincs arról — mondotta — hogy a 
Ripensiával még csak tárgyalt Is volna. A fut
ball terén egyelőre az a helyzet, hogy

4003 lelírt elvállalta ar egyik temesvári 
nmatőrcsapat trenlrozásái. 

Kijelentette, hogy nem szívesen megy el Sze
gedről, de jövője érdekében nem tudta vissza*  
utasítani temesvári állását.

Szegeden remélik, hogy sikerül megoldani a 
helyzetet és a szabadságolásból nem lest vég-

menő tendenciát mutatott és lulerélytalea volt 
a kemény újpesti védelemhez. Végeredményben 
Szegeden az őszi szezón *-  gyenge ég kevéssó 
nívós játékkal zárult.

leges szakítás. Az igazgatóság hiszi, hogy 
februárra-márciusra Fossák vissza fog térni 
Szegedre, hacsak a menyasszony és az állás 
mellett nem fog jelentkezni — a Ri popsi a is.

X A BF.SzKÁRt az élre kerülhet, ka még 
egy pontot ezeret. Ar amatőr első osztály for
dulóján a nagyszerűen feltörő BESzKÁRt ár
ultál a BSE-t intézte el féltucntos gólaránnysl 
s csak egy ponttal van az őszi szezópt befejező 
Törekvés mögött. Jelenleg az a helyzet, hogy
ha vasárnap a „villamos-csapat**  a BEAC ellen 
legalább egy pontot szerez, ugv jobb gólarány- 
nyal a lista élén fordul a tavaszi szezónba. A 
Per. Vasutas meglepetésre győzött az MTK el
len. úgyszintén ár. utolsó URAK Is két vállra 
fektette a 33-as FC-t. A többi rp^ccs * papír
formának megfelelő. Az eredmények a kővet
kezők: Törekvés—III. kcr. TVE 4:1 (2:1).
BSzKRt—BSE 3:0 (2:0). UTE—BEAC 1:0 (1:0). 
FTC—BTC 2:0 (0:0). Fér. Vasutas—MTK |:1 
(1:1). URAK—33FC 5:2 (3:1). — A bajnokság 
állása: 1. Törekvés 21 pont, í BSrKRt 20 pont. 
3 postás 19 pont, 4 UTE 18 p. 5. BSE 1« p 6 
FTC 14 pont.

Karácsonykor — mint rendesen — áruházunk, főleg az ünnep előtti napokban, 
előreláthatólag túlzsúfolt lesz. A forgalom gyors lebonyolítása érdekében összes 
osztályainkon nagyszámú pótszemélyzetet és számos pótpénztárt állítottunk be. 
Dacára ennek, aligha tudjuk Önt az ünnepet közvetlenül megelőző napokon oly 
nyugodtan kiszolgálni, mint most.

Ezért arra kérjük:

kezdje meg már most karácsonyi vásárlásait 1
Ma még, főleg uj osztályainkon:

játékáruk 
üveg- és porcellánáruk 
háztartási cikkek

teljes választékok állanak rendelkezésre, melyek az ünnep előtti napokban ter
mészetesen már nem lehetnek annyira teljesek.

Ezért megismételjük kérésünket:

kezdje meg már most karácsonyi vásárlásait, 
lehetőleg a délelőtti órákban!

Szerdán, december 10-én uj szárnyépületünk földszintjén megnyitjuk

éttér >ml ü nk e t
mely a főváros egyik legdivatosabb étterme lesz.

Látványosságszámba menő konyhaberendezésünket készséggel mutatjuk be érdeklődőknek délelőtt 
10 és il óra közt.

díieiou 9-12-ig; 
zónareggeli, virstli zaftban, gulyás, 
vagy pörkölt sörrel és kenyérrel

.60. -.50

oeii 12-a-io:
ebéd mely áll: leves, fi
nom sült körettel, tészta 4 
és feketekávéból........ P ■■OU
bérletben............... r 1,60

délután 4-7-10:
1 pohár kávé habbal éa ka 
léccsal ...............................
1 adag kávé, babbal és 
kaláccsal ........... I'

I zsonnahangverseny.

-.60 
-.80

Szerda, december 10-éiöi
áruházunk II. emeletén

amerikai fagylaltod
(Soda fountainl

Érdekes amerikai tej- és gyümölcsitalok
CORVIN ÁRUHÁZ
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Szárazelemek és telepek 
zseblámpa és anódtelepek 

számára.
Taljosllmónyük felülmúlhatatlan. 
Minden azaküzleibon kaphatók.

Az elkeseredés 
és a higgadtság ütközete 
Bocskay—Budai 11 3:2 (2:1)

K tizedik helyen kuksoló budai csapat elke- 
seredéit finisbe‘fogott, hogy legalább az utolsó 
két mérkőzésivel javítson aggasztó helyzetén. 
Ez az elkeseredés sok durvaságra adott lm-

pulzust, ezt azonban Vas biró rossz bírásko
dása is lehetővé telte.

Szörnyű irammal kezdenek a csapatok, több 
gólhelyzet is adódik a debreceni kapu előtt, a 
csatárok azonban gyámoltalanok. A Bocskay 
elragadó kombinációval dolgozik s a 23. perc
ben

Horvát lefut, beadására Teleky kiugrik és 
roppunt meredek szögből gólt lő. 1:0.

42:27 arányban 
megnyertük a magyar
osztrák uszómérkőzést 
Rekorderedmények a Nemzeti Sportuszoda 

avató-versenyén
A Nemzeti Sportuszoda megnyitó versenyeivel 

kapcsolatos társadalmi ünnepségekről más he
lyen írunk. A sportbeli részt illetően megálla
píthatjuk, hogy a hétfőn befejezett magyar
osztrák uszómérkőzést

fölényesen, 42:27 arányban megnyertük!
Szereplésünk csak a 200 méteres mellúszás

ban volt szomorú, ahol a kél osztrák, Kleiner 
és Berger küzdelmébe nem tudtunk beleszólni, 
viszont az osztrákok a gyorsuszásban nem ját
szottak szerepet. Gyenge vigasz.

Nemzetközi érték szempontjából
Halasy volt a kétnapos megnyitóverseny
Vitéz Halassy Olivér és a német Neitzel izgalmas küzdelme 

harminc uszodahosszon keresztül
uszómérkőzés, 100 m.

Vannie András Magyarország 
2. Székely András Magyarország 

" " ’ ' Szilézia Borussia
4. Möller dr. Ausztria 

Vannie nagyszerűen startolt 
végigvezetve biztosan győzött. Székely a 

fordulóban előzte Schubertét.
hölgy hátuszás: 1. Maliász Margit 
29.8 mp., 2. Plotzár Lolli PUE (Sop- 
33 mp., 3. Sípos Margit FTC 1 p.

Osztrák -magyar 
gyorsuszás. 1. 
1 p. 01 mp., 
1 p. 01.4 mp, 3. Schubert 
Bresiau 1 p. 01.6 mp., ' 
1 p. 01.6 mp. — V;.r. 
és 
harmadik

100 m. 
FTC 1 p. 
ron) 1 p. 
35.2 mp.

100 m. gyorsuszás vidéki versenyzők részére. 
1. futain: 1- Bíbor Egri TE 1 p. 13.8 mp., 2. 
Horváth Tolnai Levente Egylet 1 p. 14.6 mp., 
3. Kerekes Miskolci VSC 1 p. 15 mp. — II. fu
tam: 1. Perlcr Pécsi AC 1 p. 08.8 mp., 2. An- 
gval Tatabányai SC 1 p. 10 mp., 3. Tóth Oros
házai TK 1 p. 11-6 mp.

csaiam naziotemiei 
kózíBlivokkol, tJIpeston, Dunaparti kertvárosunkban. 
Idoálls. egéMZAeos fcsvé*  ’

2 sws. mrüöszobavai 
JtxV) I’ lefizetése utá- öt évben 1100 P , további 
15 évben «■>> l' törlesztéssel

3 SíOi’íts, itimszoiiavai 
5000 p lefizetése után első ö évbon 1000 F. további 
15 évben 800 P törlést érsel

szí. iswéíi-élesen 
(PálHy térrö' Ind-Hft HTv állomás) levő kertvárosunk- 
b.n mé? kedvMAob altételekkel.

► n ön Is kaphatók mér 89 havi 
Foglalt) nincs t 

srcsllávA R T Diné*'.  Béniéikv- 
•>s) irM* : V S'r.sbs1sáff-!ér 7. lé'- 
: 4 - T. I : 138 1'1
n -rnne '-tust 1

A 30. percben ismét Teleky lő, a labda a kapu
fáról visszapattan, Mátéffy startol, de bár túl
iul a labdán, lökik ég 11-es. Ezt Molnár belövi. 
2 0. A budaiak átcsoportosítanak. A 35. perc
ben Schmidt lefut és bár Budai durván fellöki: 
néma a bírói aip. A 42. percben

Steiner kitör, Bedal eléje fát, ax öwzeUtkö- 
xéa szörnyű erővel történik a közben a 
labda gurulva gólba jut. 2:1. Budai kínok
ban fetreng, majd elájul és rögtön leviszfk 

az öltözőbe.
A budaiak jó helyzeteket teremtenek, de — 
hiába.

Szünet után Wampetlcs a kapus, de tiz em
berrel is gólt lő n Bocskay. A biró pronban 
fault miatt annullálja. A 10. percben Budai be
áll és rögtön utána Steiner ismét faultolja. 
Nagy a zenebona s a biró egyik hibát a másik 
után követi el. Steiner tiszta helyzetből is mellé 
lő: megpecsételődött a Budai 11 sorsa. A 26. 
percben hatalmas szerencse menti meg Fábián 
kapuját a góltól. A 30. percben azonban már 
nincs szerencse sem.

Mértin kicselez kél védőjátékost la és be
adását Vincze szédítő Iramban érkezve fe

jeli a bálóba. 8:1.
A budai csapat fölénybe kerül ezután, mig vé
gül is a 41 percben

Tárnok beadását Budai kiboxolja ugyan, 
de a bíró ugy látja, hogy benlről és gólt 

ad. 3:2.
Még egy korner s aztán vége a kemény és 
hiábavaló harcnak.

hőse.
Első napon legjobb országos eredményt 

úszva győzött 1000 méteren Neitzel ellen, hét
főn pedig

titán! kUzdelem után, saját rekordját 0.2 
mp.-cel megjavítva, győzött Ismét Neitzel 

ellen!
Meg kell még emliteniink Bitskey Aladárt, 

aki csak a legminimálisabb differenciával szo
rult Deutsch mögött a második helyre, de még 
igy is megjavította az országos rekordot.

Az uszodaavatóverseny eredményeiről az 
alábbiakban számolunk be:

. Osztrák—magyar uszómérkőzés. 100 m. hát
uszás: 1. Nagy Károly Magyarország 1 p. 13.2 
mp., 2. Roller Ausztria 1 p. 14.6 mp., 3. Bitskey 
Magyarország 1 p. 13.2 mp., 4. Deutsch Szilézia 
Borussia 1 p. 15.2 mp. — Nagy Károly kitűnő 
formában érte el a jó eredményt, mennél job
bat csak Bárány dr. úszott eddig. Az első for
dulóban a német Deutsch fordult először, 66 
méternél Nagy behozta és erős finisben impo
nálóan győzött. Deutsch annyira visszaesett, 
hogy nemcsak Roller, de Bitskey is megelőzte.

1000 m. úszás: 1. v. Halasy Olivér UTE 14 p. 
07.8 mp., 2. Neitzel Németország 14 p. 23.4 mp, 
3. Páhok István MTK 15 p. 02 mp. — A magyar 
és német bajnok 30 hosszon keresztül izgal
mas küzdelmet vívott, de a kitűnő formában 
lévő Halasy 15.3 mp.-cel jobb időt úszva orszá
gos rekordjánál, a közönség tombolása köze
pette győzött. Halasy ideje csak mint legjobb 
országos eredmény szerepel, mert országos re
kordot csak 50 m-es pályán hitelesítenek 500 
m-nél nagyobb távolságokra.

200 m. hölgy gyorsuszás: 1. Fritzi Löwy
Hakoah Wien 2 p. 55.4 mp . 2. Tóth Ilonka 
MUE 2 p. 57.8 mp., 3. Lenkey Magda HL kér. 
TVE 3 p. 13.2 mp. — A közönség lelkes bizta
tása mellett indult a mezőny, Lenkey 100 m ig 
vezetett 1 p. 20 mp.-cel. A negyedik fordulónál 
már Löwy fordult előbb és Lenkey fokozato
san visszaesett. Tóth Ilonka azonban megle
pően jól tartva magát az utolsó méterekig ver
senyben volt. Calice osztrák követ a medence 
szélén drukkolt honfltársnójénck és 
cratulált neki szép győzelme után.

200 m. mellúszás KISOK verseny: 1. 
Eötvös reál 3 p. 07.2 mp., 2. Szikossy 
fk 3 p. 12 mp.. 3. Wiesner Fáy r. 3 p. 10 inp.

Osztrák—magyar mérkőzés. Műugrás. 1.
Steiner (Ausztria) 145.50 ponttal. 2. K rommer 
(Ausztriai 132.20 ponttal 3. Hódi (Magyar
ország 121.92 ponttal. 4. Lcnhnrdt (Magynr 

| ország 125.52 ponttal.
• Kombinált csapnto 

elsőnek
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szerepelt a programmon. Az MTK és az UTE 
Barta—Szabó, Barna — Homonnay ll. — Ke
serű 1, Németh, Vágó összeállítású csapata 
5:3 arányban győzte le a MAC és a ///. kér. 
TVE Bródy —. Ivády, Sárkány — Keserű ll

Uj magyar rekord a magyar-osztrák uszómérkőzés 
400 méteres futamában

6(5’/» gyermekgyorsuszás. 1. Gyulay MAC 
KISOK 41.6 mp, 2. Elmer BBTE KISOK 42.2 
mp, 3. Brehm MAC 42. 4 mp.

200 m mellúszás: Osztrák—magyar úszó- 
mérkőzés: 1. Steiner, Ausztria 2 p 57 mp, 2. 
Berger, Ausztria 2 p 57 mp, 3. Hild, Magyar
ország 3 p 03.3 mp. 4. Pázmány. Hild indult 
a legjobban, de fordulásnál már Berger volt 
az élen, akit Pázmány követett. 100 méternél 
a két osrtrák volt az élen, a finisben azután a 
remekül küzdő Steiner bcnyulással verte hon
fitársát, mig Iliid 5 méterről lett harmadik.

200 m gyorsuszás: 1. Schubert (Némelorszóg) 
2 p 22.2 mp. 2. Székely (FTC) 2 p 23.6 mp. 3. 
Boross (e. k.) 2 p 25.6 mp. Száz méterig a re
mekül kezdő Székely vezetett, aki 1 p 5 mp 
alatt fordult, nyomában Wannieval és Schu- 
berltel. Ezután Schubert felnyomult, mire 
Wannie feladta és Schubert szép finis után 
biztosan verte az igen jó időt úszó Székelyt.

100 m hölgygyorsuszás: 1. Lenkey (III. kér. 
TVE) 1 p 16.8 mp. 2. Fritzi Löwy (Ausztria) 
I p 17.2 mp. 3. Sípos Manci (FTC) 1 p 17.2 
mp. Végig Lenkey vezetett, Löwy csa ka finis
ben nyomult fel, de Lenkcyt már nem bírta 
behozni.

100 m hátuszás vidékiek részére: 1. Kiérik 
(Szarvas) 1 p 18.8 mp. 2. Khindl (Jászapáti) 
1 p 20 mp. .

200 m gyorsuszás (KISOK-v-erseny): • 1. Mé
szöly, Árpád rg. 2 p 31 mp. 2. Kánássy, Árpád 
rg. 2 p 31.2 mp. 3. Hazay, Eötvös rg. 2 p 38.2 
mp.

Osztrák—magyar uszómérkőzés 400 m 
gyorsuszás: 1. Halassy (Magyarország) 5 p 
15.8 mp. 2. Baranyay (Magyarország) 5 p 25 
mp. Indult még Neitzel (Németország), aki 5 
p 18.6 mp-es idővel versenyen kivül második 
lett. Az est legszebb versenye. Halassy és 
Neitzel egymás mellett indultak és száz méter
nél Neitzel 1 p 11 mp-es idővel fordult első
nek. Kétszáz méternél Halassy már vele 
együtt fordult 2 p 32.6 mp alatt és itt még 

: Baranyay is alig volt mögöttük.

A Tiszti Vívó Club megvédte 
a tőrcsapatbajnokságot

Az országos tőrcsapatbajnokságot vasárnap 
vívták le a Tiszti Vívó Club Váci-utcai vívóter
mében.

A bajnoki cím idei győztese a multévi 
védő: a Tiszti Vivő Klub csapata lett, 

megérdemelten szerezvén meg a csapatbajnoki 
címet. .

A csapatbajnokság favoritja a MAC volt, de 
veresége mégsem keltett meglepetést, mert leg
jobb vívói közül sem Tóth dr., sem pedig vitéz 
Rády nem indult, sőt a fiatal Gerevich is két 
nappal a verseny előtt bokarándulást szenve-

A csapatbajnoki verseny részletes eredménye:
1. forduló: Tiszti VC—MAC 10:6, BBTE— 

BEAC 11:5 _______

Az MTK kardcsapata lí:5-re 
győzte le a bécsi WAC csapatát

A Fodor-teremben előkelő és nagyszámú kö
zönség szemlélte végig a bécsi Wiener Athletlk- 
sport Club és az MTK klubközi tőr- és kard- 
csapatversenyét. Az előkelőségek között meg
jelent gróf Calice Ferenc osztrák követ, Rakov 
szku Iván, a Magyar Vivő Szövetség elnöke. 
Gerde Oszkár, a Vivószövetség alelnöke, Brul! 
Alfréd és még sokan.

A tőresapatversenyt az osztrák válogatottal 
egyenlő erejű WAC nyerte meg 5:4 arány

ban az MTK fiatal diákvivólval szemben.
Az MTK-tŐrvivók teljesítménye a sok sikert 

látott osztrák sampiónokkal szemben bravúros
nak tekinthető. Az osztrák csapatban Losert, 
Ettlngcr és Vcnezia, a magyaroknál Witz dr.. 
Árvay és Láng szerepelt.

A kardcsapatversenyt az MTK nyerte, fölé
nyesen, 11:5 arányban.

Csapatában Szigeti, Liebermann. Dietz dr. és 
Erdélyi vivtak, mig a WAC együttesében Lo- 
sert, Ettinger, Philipp és Ritz szerepelt.

A zsürielnök tisztét Kovács Andor dr. töltötte 
be és ugyancsak ö képviselte a szövetséget is. 
A versenyt bankett követte a Britannin-sznlló- 
ban.

Budapest uj 
ökölvívó-bajnokai 
Csáki, Szabó, Fogas, Kéri 
( TK), Kubinyi (NSC), Zsida 
(BTC), Szigeti (FTC) és Németh 

(BSzKRT)
Budapest hoxolóbajiiokságoinak döntőmér

kőzéseit vasárnap este bonyolították le a zsú
folásig megtelt városligeti Sportarénában. A 
legszebb mérkőzés a könnyüsuly harmadik he
lyéért folyt, amelyen a békéscsabai Lajta győ
zött a BSE Takácsa ellen.

Légsnly:
Bajnok: Csáki BTK, 2. Mészáros Budafok, 

3. Bihari HAC, 4. Kfirtösy Kecskemét.
Bantamsuly:

Kubinyi NSC a második percben kiütéssel 
avőz Papp BTK ellen. Lovas BTK győz Bozsi 
Kecskemét ellen.

Bajnok: Kubinyi NSC. 2. Papp B1K, <3. Lo
vas BTK. 4 Bozsi Kecskén*ét. ___________________

— Czele, Vértessy, Susztrovles összetételi! 
együttesét.

Az 1913-14-es évfolyam válogatott vizipóló- 
csapata 4:1 (2:0) arányban győzte le az 1912-őg 
évjárat válogatottjait..

Háromszáz méternél Halassy már az élen 
volt, Igaz, hogy csak karcsapással, ettől 
kezdve azonban a közönség tombol — biz 
tatása közben elhúzott és végül másfél 
méterrel győzött uj országos rekord alatt 

Ezzel a számmal befejeződött az osztrák—< 
mngyar uszómérkőzés, amelynek végeredmé
nye:

1. Magyarország 42 pont,
2. Ausztria 27 pont.

200 m hátuszás: 1. Deutsch, Németország 3 
p 47.2 mp. 2. Bitskey, MESE 2 p 47.2 mp, or
szágos rekord. 3. Nagy, UTE 2 p 54.2 mp. 
Száz méternél Bitskey vezetett 1 p 18 mp-es 
idővel, Deutsch csak a finisben nyomult föl 
és a végén visszaeső Bitskey ellen benyulással 
győzött.

200 m hölgy mellúszás: 1. Vass (NSC) 3 p 
38 mp. 2. Breier (MUE) 3 p 38.4 mp. 3. Beth
len (FTC) 3 p 45..8 mp.

400 m gyorsuszás vidékiek részére: t. Perler, 
PÁC 5 p 52 inp. 2. Szedlák 5 p 52.2 mp.

3Xd62/» méteres vegyesstajéta főiskolai 
egyesületek részére: 1. a MAFC 2 p 31.4 mp, 2. 
a DEAC 2 p 34 6 mp. 3Xö6’/» ni hölgygyors- 
uszóstnféln: 1. FTC 2 p 29 mp. 2. MUE 2 p
41.2 mp. 3. L’TE 2 p 52 mp. öXOO’/s gyors- 
uszóslaféta: 1. BBTE 3 p 22.6 mp. 2. UTE 3 p
29.2 mp. 3. FTC 3 p 30 mp.

Vizipólómérkőzés: MTK, III. kér. TVE-» 
MAC, UTE kombinált 4:3 (1:2). MTK. 111. ker< 
TVE komb. Bory—Homonnay, Sárkány—* 
Susztrovles—Czele, Szabó, Keserű I. MAC—* 
UTE komb.- Becker—Ivády, Braun—Hnlassy-- 
Keserü II., Németh, Vértesy. Az első félidőben 
inkább a MAC—UTE kombinált volt fölényben 
és Keserű I. gólja után Keserű II., majd Vér
tessy góljával inog is szerezték a vezetésű 
Szünet után Keserű I. hamarosan kiegyenlített, 
azután — bár Németh megszerezte a MAC—* 
UTE kombinált részére a vezetést, — Susztro
vics, majd Keserű I. góljával az MTK—I1L 
kér. kombinált nyerte a mérkőzést.

ll. forduló: MAC— BBTE 9:7, RÁC—BEA0 
12:4.

Ili forduló: Tiszti VC—RÁC 9:7, MAC—* 
BEAC 8:8. A MAC jobb 25:27 kapott tuss ará
nyával győzött.

IV. forduló: BBTE—RÁC 11:5, Tiszti VC-4 
BEAC 13:3.

V. forduló: MAC—RÁC 10:6, Tiszti VC-4 
BBTE 9:7.

A bajnoki verseny végeredménye: Magyar
ország 1930. évi törvivócsapat-bajnoka: a Tiszti 
VC csapata (Hatz Ottó, Gfellner Antal, Kal- 
nitzky Gusztáv, Maszlay Lajos, Meisslinger 
Egon) 4 győzelemmel. 2. a MAC 3 győzelem
mel. 3. a BBTE 2 győzelemmel. 4. a Rendőr
tiszti AC 1 győzelemmel.

Pehelysúly:
Bajnok: Szabó BTK, 2. Márton FTC, 2. Bér- 

kési TTC, 4. Süveges Kecskemét.
Könnyüsuly:

Bajnok: Fogas BTK, 2. Melles BTC, 3. Lajta 
Békéscsaba, 4. Takács BSE.

Weltersuly:
Bajnok: Zsida BTC, 2. Pajor BTK, 3. Gyurkő 

BTC, 4. Almási Kecskemét.
Középsuly:

Bainok: Silgeli FTC, 2. Farkas MTK, 3. Je. 
les BTC, 4. Schumi ISC.

Klsnehézsuly:
Bajnok: Kéri BTK, 2. Simó NSC, 3. Rózsa 

BTK, 4. Tatay MAC.
Nehézsúly:

Németh Beszkárt mérkőzés nélkül bajnok^ 
mert ellenfele nem jelent meg a ringben. ___

Budapesti ügetőversenyek
A vasárnapi ügetőversenyek sem múlottak cl 

a már megszokottá vált botrány nélkül. A má
sodik futam győztesét, Dárdát, bár a második 
körtől kezdte tisztátalanul ügetett, a pálya- 
birák mégsem diszkvalifikálták, ami annál 
feltűnőbb volt, mert — nem is olyan régen — 
sokkal rendesebb ügetése miatt is megfosztot
ták a díjtól. A pályabíróknak az ügetősportot 
teljesen diszkreditáló ítélkezése a múlt vasár
napihoz hasonló hangos felháborodást váltott 
ki a közönségből. A nap főszámát Nurmi nyerta 
meg szép küzdelem után Da-bin-i és Avantl IL 
előtt. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Friedmann E. Fuss (l’/s reá) 
Jónás, 2. Futórózsa (3) Feiser. F. m.: Melinda, 
Gilana IL, Hullám, Pulyka. Tot.: 10:21. 16. 33. 
Olasz: 63. — n. FUTAM. 1. Webcr M. Dárda 
(3) Kovács .1., 2. Frcgoli (2*/»roá)  Dózsa. F. m-S 
Vanda II., Rámás. Tol.: 10:51. Olasz: 43. —
III. FUTAM. 1. Burjaspusztai ménes Töhötöm 
(2 reá) Mnszár J.. 2. Ipse (6) Laudon. F. ni.: 
Kópé, Éber B., lbrány. Tot.: 10:18. 15, 27-
Olasz: 54. — IV. FUTAM. 1. Broadway-ist. 
Milike (2) Marschall, 2. Dante (3) Kovács II-í 
3. Juhar (4 Wiesner. F. ni.: Sejk, Dombóvár, 
Ehadln, Orgovúnv, Diana, Ernnni. Tot.: 10:42. 
20, 22. 23. Olasz': 62. — V. FUTAM. 1. Metró- 
pole-ist. Nurmi (3) Marschall, 2. Da-bin-i (4) 
Dózsn. 3. Avantl IL (3) Jónás. F. m.: Comtcsse 
Pro Pátria, Dacnpo, Heller, Dundi, Csárdás- 
Tot.: 10:58, 20, 24. 17. Olasz: 45.

A szerkesztésért és kindáséri felei:
Dr EI.EK HHCsÓ 
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