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Nagy botrány es íoihaborodas 
az ellenzéki pártok ajánlásainak 
tömeges visszautasítása miatt

kípteien kifogásokkal ezrevol dórnak vissza az elfonzcki alantasokat - Töhh 
kerületben magakadáivoziak a ooigan ellenzéknek a választáson vaie részvétén 

Friedrich István es lelesége szelvényeit sem fogadtak el
Bíróság elá viszi sutvos serelmeit az ellenzék

Vasárnap délben és délután hirdették ki 
az egyes választókerületek választási elnökei 
részben a pártok megbizottaival való ta
nácskozás során határozatukat a szombaton 
beadott ajánlási ivek felett. Ezek

a határozatok a legtöbb kerületben 
valósággal megdöbbenést keltettek 

és pedig azért, mert a választási elnökök a 
legtöbb helyen, különösen a polgári ellen
zéktől olyan pótlásokat követelnek és pedig 
a törvény értelmében huszonnégy óra alatt, 
amelyek ugyszólván

lehetetlenné teszik, hogy ezek a pártok 
a választási küzdelembe indulhassanak, a 
december 21. és 22-ére kitűzött válasz

tásokon.
A legtöbb helyen a választási bizottságok 
munkája óriási botrányba fulladt és hal
latlan felháborodást keltett az összes ellen
zéki polgárok sorában.

Az egyes bizottságok ugyanis
százával utasították vissza az aláíráso
kat és különös kegyetlenséggel, rideg
séggel és indokolatlan rosszakarattal a 

Rassay-párt ajánlásaival bántak cl.
Megtörtént ugyanis egyik kerületben az az 
elképesztő eset, hogy 1705 ajánlásból 1528-at 
utasítottak vissza. Hasonló sorsra jutott a 
Rassay-párt, a demokratapárt és a Friedrich- 
párt a főváros igen sok más kerületében is 
s a választási bizottságok döntésének ször
nyűségét fokozza még az is, hogy

a visszautasítás minden indokolás nél
kül történt

és amikor az ellenzéki pártok megbizottai 
felelősségre kívánták vonni a választási bi
zottság elnökét és tagjait, akkor mindenféle 
elfogadhatatlan indokokkal próbálták alá
támasztani a józan ésszel a legteljesebb 
mértékben ellentétes határozatuk meg
hozatalát.

Természetesen a választási bizottságoknak 
ez a viselkedése és eljárása

■ botrányos jelenetek egész sorát 
Idézte elő és voltak egyes kerületekben meg
bízottak, akik megfenyegették a választási 
bizottságot azzal, hogy elsősorban a köz
igazgatási bíróság és ha kell,

a büntetőbíróság elé viszik ennek az 
erőszakos eljárásnak megtorlását.

A legfeltűnőbb a választási bizottságok el
járásában, hogy csodálatos módon 

valamennyien teljes egyör.tetüséggel 
jártak el

és elvakultságukban odáig mentek, hogy még 
azokat az ajánlásokat is, amelyek férj és 
feleségtőr származtak, de szerintük egy sze
mélytől . s. amelynek egyike feltétlenül sza
bályosan volt kiállítva, még az ö meg
állapításuk szerint is, — az összes kerüle
tekben egyöntetűen törölték és azzal utasí
tották vissza, hogy nem lehet megállapítani, 

•

hogy vájjon melyik aláírás — a férjé, vagy 
a feleségé-e a valódi — és igy mind a keltőt 
törölniük kell.

A II. kerületben megtörtént az is, hogy 
a keresztény ellenzék listáján

FricdfWíiHvíh*  éir neje ntátráW*Mwréa-  
utasitották 

azért, mert az írás hasonló volt és igy mind 
a keftől törölték.

Egy másik választási bizottság előtt az 
ellenzéki pártok megbizottainak erélyes 
felszólalására a választási elnök azzal 
akarta az ő pártatlanságát és igazságossá
gát dokumentálni, hogy megmutatta egy 
ötvennégyéves kertésznő aláírását, amelyet 
azért utasítottak vissza, mert a választási 
bizottságnak az a feltevése, hogy az ötven
négyéves kertésznő nem tudhat ugy Írni, 
mint ahogy az ajánlási ivet aláírták. Ugyan

A visszautasítások megdöbbentő lajstroma
Az ellenzéki megbízottak hiába tették a ■ 

választási elnökök és bizottságok elölt azt I 
az ajánlatot, hogy bocsássák rendelkczé-1 
sükrc a visszautasított ajánlók névsorát és 
kötelezik magukat arra, hogy az illetőket 
személyesen vagy a bizottság elé állítják, 
vagy aláírásukról közjegyzői tanúsítványt 
hoznak; a bizottságok a leghatározottabban 
elzárkóztak az ajánlat teljesítése elől és va
lamennyien azt mondották, hogy huszoti- 
négyórai • idejük van a. pártoknak aláírásuk 
pótlására s ezen .tuíipenöleg

semmiféle helyesbítésbe nem mennek
• bele.

A választási bízott Ságoknak ez nz eljárása 
mélységes megdöbbenést váltott ki Budapest 
ellenzéki polgári társadalmában, amelyet 
ezzel

megakadályoznak abban, hogy polgári 
jogait meggyőződése szerint gyukorol- 

hassa,
mert hiszen előreláthatólag hiába nyújtják 
be az ellenzéki pártok a megfelelő pótláso
kat, ezzel a rendszerrel azokat is kifogásol
hatják, — egyelőrb •felelősség nélkül — és 
miután ujabb pótlásra idő' nincs, ennélfogva 
azok nem is indulhatnak a választásokban.

A Nemzeti Szabadelvű Párt
a II. kerületbe^ . beadott 1012 ajánlást, 
amelyből 335-öt. utasítottak vissza.

A ///. kerületben 1011 aláírásból 80-at. 
A /V. kerületben 1025-ből 380-at. Az V., 
V/., VII. és Vili, kerületben elfogadták a 
benyújtott ajánlásokat. A IX. kerületben 
mig n X. kerületben 1100 ajánlásból 247-ct.

1705 ajánlásból 1128-at utasítottak 
vissza,

A A7. kerületben 1011-’Ől 65-öt. A XII. 
kerületben 1009 bői 158-al, a XIII. kerület
ben -bői -al, és a XIV. kerületben 
1100-ból 355-öt.

A keresztény ellenzék (Friedrich-párt)

ezen bizottság egy Íven nyolc aláírást azért 
semmisített meg. mert

gyanúsnak tartotta, azzal az indokolás
sal, hogy valamennyi tintairónnal volt

Mindezek az ei ó^zAosságok tcrmészeseii 
hangos jeleneteket váltottak ki — mint 
jeleztük — az egyes bizottságoknál és a 
legtöbb helyen a választási bizottság elnökei 
az erélyes tiltakozásokra először azt a nyi
latkozatot telték, hogy az aláírásokat azért 
utasítják vissza, mert „hamisak". Amikor 
aztán ráeszméltek arra, hogy

ez a megállapodás sulyos konzekvenci
ákkal járhat,

I olyképpen módosították az aláírások visz- 
szautasitásának indokolását, hogy azokat 
„gyanúsaknak" találták. 

benyújtott ajánlásait • a következőképpen 
intézték el a választási bizottságok:

A II. kerületben 1024-ből töröltek 121-et. 
A III. kerületben 1318-ból 404-ct, a IV. ke
rületben 1031-ből töröltek 463-al. Az V. vá
lasztókerületben 1130 ajánlásból 4-18-at tö
röltek. A VI., VII. és Vili, kerületben elfo
gadták az ajánlásokat. A IX. kerületben 
1057 aláírásból visszautasítottak 242-őt, a 
X. kerületben 1167 aláírásból visszautasítot
tak 395-öt. A XI. választási kerületben 1038 
ajánlásból visszautasítottak 235-öt. A XII. 
kerületben 1212-ből 283-at. A XIII. kerü
letben nem nyújtott be ajánlásokat a ke
resztény ellenzék, de a A7V. kerületben a 
benyújtott 1236 aláírásból 440-et utasítottak 
vissza. A Fricdrich-párü listával megtör
tént az, hogy

a hegyvidéki kerületben 130 házaspárt 
töröltek

azért, mert az egyes házaspárok aláírásait 
azonosoknak jelentenék ki. Azért is töröltek 
aláírásokat, mert a szelvényen, — amelyet 
a választó esetleg odahaza irt alá — más 
tintával történt az aláírás, mint az ajánlási 
ivén.

Nem jutottak jobb sorsra
a Nemzeti Demokrata Párt 

listái sem.
A //. kerületben 1103 aláírásból 262-öt 

utasítottak vissza. A Z/f. kerületben 1100 
aláírásból 213-at, a IV. kerületben 1087-ből 
587-et. Az V., VI., VII., Vili. IX. és Xl-ik 
kerületekben elfogadták elégnek a benyúj
tott aláírásokat. A A', kerületben 1054-ből 
404-ct, a XII. kerületben 1016-ból 99 et, a 
XIII. kerületben 11 i4-bŐl 234-et, a XIV. ke
rületben 1105-ből 325-öt töröltek.

Amint a késő éjjeli órákban értesülünk, 
a IV. kerületi választási bizottság elnöke 
dr. Csodán Ferenc hosszan tárgyalások után 
kiadta a Rassay-párt megbizottainak azok

nak a névjegyzékét, akiknek aláírása az 1 
véleménye szerint revízióra és pótlásra szo
rul és u pótlásra kitűzött határidőt amely 
ma, hétfőn délután hat órára szól, éjféli 
tizenkét óráig meghosszabbította.

Természetesen a különböző választási bi
zottságoknál megjelent és az elnökkel ta
nácskozott Kozma Jenő, az Egységes Köz*  
ségi Párt elnöke, de megjelent egyes kend
letekben, ugylátszik a választási bizottságok 
munkájának ellenőrzésére dr. hindi, szé
kesfővárosi főjegyző is, aki hallván a vá- 
laszlási elnökök rideg indokolásait az el
lenzéki pártok ajánlási iveinek megcsonkí
tásáról.

azt a kijelentést tette, hogy a Wolff- 
párt ajánlási Iveit nem is kell felül

bírálni,
hiszen annyi ajánlójuk van, hogyha né- 
hányszázal törölnek, még mindig marad 
elég.

Addig, mig az ellenzéki pártoknak úgy
szólván minden kerületben heroikus küz
delmet kell folytatni, hogy a visszautasított 
ajánlásokat pótolják, megállapíthatjuk,

hogy a Keresztény Községi Párt és az 
Egységes Községi Polgári Párt indulása 
minden kerületben biztosíttatott a vá

lasztási bizottságok által, 
még azokban a kerületekben is, ahol állj*  
adtak be az ezer aláíráson felül néhányj 
darabot.

Es megállapithatjuk azt is, hogy a pol- 
gári öntudat erősbitésére, a polgári ellen
zéket kizárva,

a szociáldemokrata párt Is minden ke
rületben, amelyben benyújtotta ajánlási 

iveit, Indulhat,
ugyancsak a választási bizottságok jövőt*  
Iából.

Friedrich István 
bűnvádi felje’entést tesz

A Hétfői Napló munkatársa kérdést ín*  
lézclt az ellenzéki pártok vezetőihez a vá
lasztási bizottságok eljárása felől.

FRIEDRICH ISTVÁN,
a Keresztény Ellenzék vezére a következő
ket mondotta:

— Nem vagyok meglepődve semmin. Min
denre él'völfum készülve és el vagyok ké*  
szülve a választásoknál jelentkező még na*  
gyobb visszaélésekre is, mellyel a polgár
ság akaratának megnyilvánulását meg fog
iák akadályozni.

— Mindenesetre a választási bizottság 
eljárása ellen nemcsak petícióval élünk 
a közigazgatási bírósághoz, hanem meg

tesszük a T ünvátll fölielentést Is
és majd módot fogunk keresni arra, hogy 
megvilágítsuk különösen a belvárosi kerület
ben történlek hátterét is, ____ _________
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A közigazgatási bírósághoz fordulok 
mondja Rassay Károly

RASSAY KÁROLY
■ következőket mondotta a mai nap esemé
nyeiről.

— Ami a mai napon történt, őrök szé
gyene marad a m<a kormányzati rendszer
nek. Az országot a konszolidáció tekintelé- 

lökték vissza. Amit mn elkö- 
megbukott párturalom meg 

ben tiz évvel 
veitek egy 
mentésére, 

meghaladja 
ségekel is, i

i még azokat a törvénytelen- 
amelvekel az 1022-es válasz

tásnál éltem végig.
Állítom, hogy pártom indulását számos 
kerületben brutális törvénysértéssel akadá
lyozták meg. Száz és száz aláírást közelebbi 
indokolás és adatok nélkül hamisításnak 
minősítették. Majd, megrettenve a kijelen
tés komolyságától, aggályosnak minősí
tettek.

— A Ferencvárosban 1700 aláírás közül J 
egyszerűen 110()-at töröltek indokolás nél
kül. A II. kerületben,

miután Kozma Jenő ur nem átallotta a 
választási elnökkel a hivatalos aktus 
megszakításával tárgyalásra vissza

vonulni,
330 aláírást utasítottak vissza.

— Ugyanaz történt a IV., X., XI.. XII., XIII 
kerületben is. Hiába kíséreltem meg magam 
és pártom megbízottai is, hogy a vissza
utasítottak nevét megkapjuk, a többségi 
alapon összeállított választási bizottságok 
ezt mindenütt megtagadták

Hiába ajánlottam fel, hogy a kifogásolt 
aláírásokat még a mai napon köz

jegyzői okirattal fogom Igazolni 
és hiába jelentettem be, hogy az aggályos
nak minősített aláírásokat, ha a szelvény 
tulajdonosainak nevét a párttal közük, sze
mélyesen fogjuk a bizottság elé állítani, 
hogy aláírásuk valódiságát igazolják, 

minden Ilyen ajánlatot elutasítottak.
— Teljesen tudatában voltam annak. I 

hogy a pártom ellen mindent el fognak kö-1 
vetni, mert az az előretörés, amit tettünk, 
elsöpréssel fenyegette elsősorban a kor
mánypártot. Láttok az előzetes agitáció so
rán és az ajánlásokból, hogy a keresztény 
társadalom hatalmas rétege csatlakozott a 
.Szabadelvű Párthoz. Ezt kellett megakadá
lyozni, ha máskép nem, durva törvény
sértések halmazaiéval. Mindezekben a ke
rületekben az ajánlások visszautasítását 
választási szabálytalanságnak tekintem és 

a közigazgntósági bírósághoz fordulok.
Csak innen várok orvoslást, mert ha ez a ■ 
remény sem volna, kétségbe kellene esni az 
ország sorsa felett De remélem, hogy ezzel 
nem lesz nz ügy lezárva Ma már adatok 
vannak kezeimben, amelyek rámutatnak a 
mai események forrására. Minden politikai 
szempontot annak szentelünk, hogy

az országot megszabadítsuk azoktól, 
akik ii inai nap eseményeit tervszerülcg 
előkészítették és ezzel nz országot újra 

európai botrány hősévé lették. i
Meggyőződésem szerint a miniszterlenök I 
urnák sem lehet előkelő hallgatással lova- I 
siklani az események felett. Tudnunk kell, | /

hogy a ma történtek megfelelnek-e az ö 
intencióinak és vállalja-e azokért a felelős
séget. Ez fogja eldönteni a miniszterelnök 
jóhiszeműségét a felvetett antimarxista 
front kialakulásával szemben tanúsított 
magatartására vonatkozólag.

— A polgári ellenzékek számos kerületben 
történt elgáncsolása inkább arra vall, hogy 
a polgári politika a kormány és pártja előtt 
abban a pillanatban másodrendűvé rekru- 
lálódik, a mikor a hatalom megmentésé
ről van szó.

— En a mai napon történtek után sem fo
gom nz egész választási kampány alatt szem- 
előlt tartott polgári politikát cserben hagyni, 
de ha a mai események nyomában ezrek és 
ezrek fognak elkeseredésükben 
demokrata zászló alá csatlakozni, 
mai kormányzatnak viselni kell 
séget.

a szociál- 
ezért a 

a fclclős-

FÁBIÁN BÉLA, ‘
a Nemzeti Demokrata Párt választási veze- ’ mai napon történteket.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület a 
gazdahitel kapcsolatban vasárnap tartotta idei 
évi közgyűlését, amelyre a vidék gazdái és bir
tokosai feltűnően nagy számban érkeztek a fő
városba. A közgyűlést gróf Somsich László 
elnöki megnyitója vezette be, rámutatva arra a 
világpiaci árdepresszióra, amely a világ mező
gazdasági helyzetét uralja. Ennek az oka egy
részt az, hogy

nagymennyiségű el nem fogyasztható ter
ményfeleslegek állnak rendelkezésre, más
részt pedig az orosz gabonának az európai 
piacokon dumpingáron való megjelenése. 

Nálunk az értékesítésre gátlólag hatott a boletta- 
törvény késői időpontban való életbeléptetése 
Egyetlen megoldás a nemzetközi gazdasági meg
értés és összefogás: egy gazdasági Páneurópa. 
Az iparcikk drágulásáról beszélve, Somsslch 
gróf rámutatott Németország és Olaszország 
példájára, amelyek

külön diktatórikus hatalommal felruházott 
szervet létesítettek az árak csökkentésére.

Nagyon indokolt lenne nálunk komolyan szem
ügyre venni ezt a kérdést.

Az elnök után Mutschenbacher Emil igazgató 
beszélt a mezögnzdaság aktuális nroblémáiről, 
rámutatva arrRv^hQKf a. gabonaárak mesiavilá- 
sának két lehetősége van: egyrészt a belső "piac 
megerősítése, másrészt a kivitel biztosítása.

Wolffék meginterpellálják 
a belügyminisztert 

propagandafilmjük betiltása miatt
Néhány nappal ezelőtt a főváros 

mozgószinhazúbnn a hirdetések vetítése he
lyett a Magyar Filmiroda hangosfilmet vetit-1 küzdelembe. Természetesen a moziban kö
tetett és pedig Wolff Károly választási pro-1 lönböző párlállásu polgárok voltak jelen, 

........................................ ' ’ *"*  voltak apagandabeszédét, amellyel a mozik gyanút- sőt egész biztosan többségben voltak

tője a következőket mondotta':
— Mélységes megdöbbenéssel vettük tu

domásul,. hogy Budapest hat kerületében 
engedik csak a választóinkat akadálytala- 

> nul szavazni, mig a többiekben különböző 
mennyiségű aláírások és szavazószelvények 

■ pótlására utasítottak bennünket.
, — Vannak kerületek, ahol a megbízót-

iáink hiába kérték, hogy a választási 
elnök mondja meg, melyek azok a 
szelvények és aláírások, amelyeket ki
fogásolnak. A választási elnök erre nem 

volt hajlandó.
A demokratapárt minden erejével azon lesz, 
hogy a kitűzött határidőre a pótlást meg
szerezze. Mindenesetre meg kell állapítani, 
hogy ez a fővárosi törvény, amely állítólag 
a kommunisták ellen akart védekezni, a va
lóságban a polgári ellenzéki pártokat akarja 
kivégezni. Hogy mindebből milyen konzek
venciákat fog levonni a demokrata párt, az 
a legközelebbi jövő kérdése lesz. Minden- 

| esetre nagyon súlyosan fogjuk mérlegelni a 
’ mai nnnnn történtel.rt

Szdoozd Richárd felszólalásában azt kifogásolta, 
hogy

az állam maga akadályozza meg azt, hogy 
olcsó szénárak legyenek.

örsi Balogh Brúnó a németek vámpolitikája el
len emelt kifogásokat, majd szétosztották az 
OMGE jutalmait. A Rubinek Gyu/a-emlékdijat 
Éber Ernő kapta meg.

Megtartották ezután a következő hat évre az 
elnöki, illetve négy alelnöki tisztség választását. 
Elnök

újból Somsslch László gróf lett
— ezúttal harmadszor, — alel nőkké pedig Szé
kács Elemért, Beliczey Gézát, Purgty Emilt és 

felsőőri Nagy Pált választották meg.
Az OMGE tudvalévőén két tagot küldhet be .a 

felsőházba, akiket hal előterjesztett tag közül a 
kormányzó nevez ki. A közgyűlés Buday Bar
nát, Groffits Gábort, Jablonovszky Józsefet. Kér- 
pely Kálmánt, Mutschenbacher Emilt és Will- 
mann Oszkárt terjeszti a kormányzó elé.

Korondy Ferenc, ezután azt indítványozza, 
hogy az orosz dumping veszedelmének elhárítá
sára hívják fel a kormányt, hogy lépjen össze
köttetésbe a többi államokkal és

gazdasági és politikai blokád alá helyezzék 
Szovjet-Oroszországot.

Az indítványt elfogadták.

több | lan közönségét — akik szórakozni mentek 
oda. — belevonták a most folyó választási

BELUARCSI SZIHHAz
Minden este:

Ferike 
mint vendég 
Góthékhal a főszerepekben

A nagy siker!

Wolff-pártellencsek — és igy Wolff be
széde közben

hangos tüntetések folytak le, 
sőt egyes helyeken ez a választási prona. 
Randa

klsebb-nagyobb botrányba fullad!.
A rendőrségi ügyeletes természetesen jelen, 
lést tett erről felettes hatóságának és az 
ügy tudomására jutott a hivatalos jelentés 
alapján Scitovszky Béla belügyminiszternek 
is, aki jelentést kért a film engedélyezésére 
vonatkozólag Horváth Elektől, a filmcenzura 
elnökétől. Miután megállapittalott, hogy 8 
filmcenzura engedélyt adott a film vetítésé- 
re, a belügyminiszter ezt az engedélyt sür
gősen visszavonta s attól fogva a Wolff-párt 
propagandafllmje nem nyert többé bemuta
tást a mozikban.

Természetesen a Wolff-párt, amely .- 
soha nem mutat túlságos nagy kényességet, 
amikor más pártról van szó — sehogy sem 
akart belenyugodni abba, hogy a Wolff-párt 
ilyen propagandája nicgszüntettessék és 
maga

Ernszt Sándor népjóléti miniszter In
terveniált a belügyminiszternél, hogy ■ 

filmet továbbra Is engedélyezzék.
Scitovszky Béla belügyminiszter azonban 

szigorúan ragaszkodott ahhoz az állás
pontjához, hogy a mozielőadások gyanútlan 
közönségét nem engedi pártpolitikai pro
paganda eszközéül fölhasználni és érvény*  
ben tartotta Ernszt Sándor közbelépése da
cára.

továbbra Is a tiltó rendelkezéseket.
A Wolff-párt azonban nem nyugszik bele 

a belügyminiszter intézkedésébe és a Ke
resztény Községi Párt megbízásából Petro- 
vácz Gyula Homonnay Tivadar országgyű
lési képviselők

Interpellációt fognak Intézni a belügy
miniszterhez a szerintük sérelmes be

tiltó rendelkezés ellen.
Mindenesetre jellemző, hogv most, sód

kor minden párt minden törvényes eszközt 
igénybevett agitdciója közben, egyik sem 
gondolt arra, — csak a Wolff-párt — hogy 
a mozik közönségét, szórakozása közben, 
politikai propagandabeszédekkel zavarja. 
Csak a Wolff-párt kísérelte meg ezt, azon
ban ugylátszik a belügyminiszter is megso- 
kalta. hogv a politikai harcot kiterjesszék a 
mo7ilepedőkre és ezért tiltotta be Wolff 
Károlv beszédét.

V

Zavarosan viselkedik az elfogott 
szekszárdi kommunista vádbíz'os

Pécs, december 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A szekszárdi lörvénvszék vizsgálóbírója, 
dr. Döru István szombaton fejezte be a nem
régen elfogott volt kommunista tolnai vádbiz
tos: dr Demján Lajo*  kihallgatását. A vizsgáló
bíró Demján részletes kihallgatásának befeje
zése után ugy döntött, hogy

elrendeli törvényszéki orvosszakértők által 
történő elmeorvosi megfigyelését.

A vizsgálóbíró elhatározására az adott okot, 
hogy dr Demján Lajos kihallgatása során

Igen zavaros feleleteket adott 
és kiderült az is. hogy egy esztendővel ezelőtt 
Németországban honzobb ideig állt elmeorvosi 
kezelés alatt Az elfogott kommunista vád
biztost felszállt! jók Budapestre, a gyújtöfog- 
ház mellett működő elmeorvosi megfigyelőbe 
és csak a szakértői vélemény után döntenek 
abban a kérdésben, hogy sajjon lefolytatják-e 
ellene a bűnvádi eljárást, vagy pedig — ba 
megállapítják Leszámithatatlanságót — *<*rf
intézetbe szállítjá)_______________■

A sikló agóniája
Megkondult a lélekharang a Budai Hegg pálya 

felelt. A haladó kor, a technika térhódítása h** 
lóira Ítélte a siklót, amelynek évek óla bányát*  
fik a forgalma Amióta pedig autóbusz közle
kedik a Várba, a sikló közönsége Ijesztő mér
tékben apad. Már csak a szabadjegyesek haj
landók megvárni, amíg a sikló hosszú percek 
után megtelik és feldöcög a hegytetőre, a sje- 
tösebb közönség inkább a gy?rs autóbusszal 
utazik, amellyel a Vár területén levő külön- 
Kötő közhivatalokat is könnyebben közelíthe
tik meg. A sikló ezzel — kisiklott az életből.

Jövő évi költségvetését már 35 átózálékkal 
redukálták, miután a hevételek is Ilyen 
nyokban Csökkennek Természetesen 

nagyarányú leépítést kellett végrehajtani 
a kiadások terén.

Az anyagi helyzet Ilyen leromlása melléit te*  
már szóba sem merik hozni a sikló moderni
zálását, pedig a tervek teljesen készen vannak 
és akármelyik percben

hozzákezdhetnének a sikló vWamoeltáaá- 
hoz.
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Veronáitól megmérgezte magát 
egv allasneikoii naial leány

Az öngyilkosság után érkezett a lakásba az álelunt leány vőlegénye 
— A nagy izgalomban három no eiáluit

„Halló, betörőt fogtam 
a lakásomban, azonnal jöjjenek 

ki az urak"
Vasárnap este 8 óra tájban a Főherceg 

Sándor-utca 12. számú házba hívták a men
tőket, ahol egy 26 éves fiatal feltűnő szép 
hivatalnokleányt, Románcaik Hortensiát 
kellett első segélyben részesíteni. A szeren
csétlen fiatal leány már

reggel megmérgezte magát veronállal, 
de csak este fedezték fel az öngyilkos

ságot.
Ekkor már eszméletlen volt. Azonnal értesí
tették a mentőket, akik a Rókus-kórházba 
szállították.

Románcaik Hortensia oly sulyos állapot
ban volt, hogy nem lehetett eszméletre térí
teni. Egy kis cédulát találtak mellette, 
amelyre kusza betűkkel irta fel búcsúleve
lét. A levélben leírta, hogy hónapok óta ál- 
lásnélkül van,

rossz anyagi viszonyok

Vad hajsza után, a pálya
udvar perronján fogták el 

a zsaroló áldetektivet
Vad hajsza után vakmerő zsarolót sike

rült" kézrekeriteni a rendőrség embereinek 
vasárnap este a Keleti pályaudvar perron
ján. A furfangos zsaroló a keleti pályaudvar 
indulási oldalán lévő különlegességi do- 
hányáruda tulajdonosnőjét akarta megzsa
rolni. A dohányáruda tulajdonosnője: Fe
hér Mihályné vasárnap este boltjában tar
tózkodott, amikor

egy fiatalember jelentkezett nála azzal, 
hogy ő államrendőrségi detektív 

és sürgősen beszélni akar vele. Mikor az 
asszony milsem sejtve beengedte a kis bolt
helyiségbe, a fiatalember még egyszer be
mutatkozott, elmondta, hogy őt Kiss Emil
nek hívják és azt hozta az asszony tudomá
sára, hogy

a rendőrségre huszonnégy feljelentés 
érkezett ellene.

Az állítólagos följelentések egyrészt arról 
szólnak, hogy Fehérné drágábban adta el a 
dóhánynemüeket a megengedett árnál, 
másrészt pedig, hogy a hivatalosan leplom
bált dohánycsomagokat megcsonkította.

Izgalmas események 
egy előkelő fővárosi esküvőn

Zsebtolvajbanda garázdálkodott a dunaparti szállóban
Különös események zavarták meg vasárnap 

délelőtt egy előkelő budapesti esküvőt. Az 
egyik dunaparti szálló fehér termében diszes 
és előkelő közönség gyűlt össze, hogy

Lnnzer Pál részvénytársasági igazgató leá
nyának esküvőjén résztvegyenek.

A nagyteremben mintegy ötszázan voltak jelen, 
egymásután érkeztek a főváros társadalmi és 
kereskedelmi életének notabilitásai, javában 
folyt a gratuláció, amikor

a*  örömapa hirtelen a hátsó zsebéhez ka
pott és sikerült egy abban kotorászó kezet 

elkapnia.
Ahogy hátrafordult, egy igen elegánsan öltözött 
fiatalemberrel találta szemközt magát, akit 
igyekezett minden feltűnés nélkül eltávolítani 
a teremből éS karonfogva kisétált vele a folyo
sóra. Ott az elősictő pincéreket azonnal rend
őrért küldte. A rendőr csakhamar meg is érke
zett, igazoltatta a tétlenért zsebtolvajt és meg
állapította, hogy

az Petrovácz Kálmán 34 éves rovottmullu 
ügynökkel azonos.

között él s rengeteg gondja és baja volt.
Az öngyilkosság óriási riadalmat keltett 

a Főherceg Sándor-utca 12. számú házban 
és

Romancsik Hortensia három nőismerőse 
a hir hallatára elájult,

ugy hogy a mentők térítették őket eszmé
letre.

Ugyanakkor, mikor a mentők a házban 
jártak, egy fiatalember kopogtatott az ön
gyilkos leány ajtaján. Elmondotta, hogy ő

Romancsik Hortensia vőlegénye,
már reggel is fennjárt menyasszonyánál, 
aki neki rosszullélről panaszkodott. A leányt 
akkor rá akarta beszélni, hogy hivasson or- 
Ivost, de Romancsik Hortensia ebbe nem 
egyezett bele, s ő is csak a mentőktől érte
sült menyasszonya öngyilkosságáról.

Fehér Mihálynénak gyanús volt a detek
tív, különösen akkor, amikor nz arra kez
dett célozgatni, hogy

bizonyos pénzáldozatokkal az. egész 
ügyet cl lehetne simítani.

Fehérné rendőrért kiáltott, de mielőtt az 
megérkezett volna ,a fiatalember kiugrott 
az • üzletből és gyors iramodással a pálya
udvar váróterme felé rohant. Az asszony 
kiáltozására többen üldözőbe vették a meg
riasztott fiatalembert akit

vad hajsza után nagynehezen sikerült 
a pályaudvar perronján elfogni.

A zsaroló szándékú fiatalembert a keleti 
pályaudvaron szolgálatot teljesítő rendőr
őrszem bekísérte a főkapitányságra, ahol 
megállapították, hogy tényleg Kiss Emilnek 
hívják, azonban nem detektív, hanem fuva
ros, aki néhány nappal ezelőtt

Mosonból Jötta fővárosba
és ilyen körülményes utón igyekezett pénzt 
szerezni ■ magának. Kihallgatása után őri
zetbe vettek.

A rendőr Petrováczot azonnal megmotozta. 
azonban nem talált nála semmi értéktárgyat.

Hiába volt azonban a részvénytársasági 
igazgató minden elővigyázatossága, a szomszé
dos teremben, ahol az ifjú párt gratulálták, 
csakhamar

híre ment, hogy zsebtolvajt fogtak.
Természetesen ennek az lett a következménye, 
hogy minden jelenlevő tapogatni kezdte zse 
beit, hogy vájjon nem tűnt e el neki is vala
milyen értéktárgya. Percek alatt illíren is, on
nan is ijedt kiáltások röppentek fel és csakha
mar megállapították, hogy

Messlnger Mareel igazgatónak kétszáz 
pengővel telt pénztárcája, valamint Huszár 
Manó kereskedő 500 pengőt tartalmazó 

tárcája szintén eltűnt.
Minden valószínűség szerint Petrovácz Kálmán 
nem egyedül, hanem bűntársakkal dolgozott 
az előkelő esküvőn és az óvatosan kiemelt 
pénztárcákat azok helyezték biztonságba. Pét 

rovác Kálmánt a főkapitányság előzetes le 
tartóztatásba helyezte.

cLulclcx

dxwtv

do/nfr kiadó*

Dr. Bátor István ügyvéd különös esti ka/and/a
Vasárnap a késő esti órákban megszólalt 

a főkapitányság központi ügyeletének tele
fonja.

— Halló! Itt dr. Bátor István ügyvéd 
beszél — szólalt meg egy Izgatott 
hang, — betörőt fogtam Katona József 
ucca 15. szám alatti lakásomban, jöj

jenek ki!...
A főkapitányságról azonnal riadó autó 

ment detektivekkel megrakva a megjelölt 
házba cs az ügyvéd irodájában tényleg 

meg is találták a betörőt.
akit dr. Bátor István fogott el. Megállapitot-

Miss Joan Lowell
11 hónapos korában került az apja vi
torlására, ahol kecske volt a dajkája és 
gyermekmeséi azok a legendák, amelye
ket a matrózok mondtak el neki. Ami
kor megnőtt, az apja, aki parancsnoka 
volt a vitorlásnak, csakúgy bánt vele, 
mint a többi közönséges matrózzal, aki
ket holtrészegre itatva, hordtak éjszaká
nak idején a hajóra, mert józanul nem 
szegődtek volna szolgálatba. Tizen- 
nyolcévcs koráig élt közöltük, mint 
egyetlen leány, kemény munkában, a 
viharzó tengeren és részese volt azok
nak a bestiális jeleneteknek, • amelyek 
leviharzanak az ilyen tengeri vitorláson, 
ha kifogy az élelem vagy megposhad 
az ivóvíz. A matrózoktól tanulta meg az 
élet és halál jelentőségét. Közöttük lá
tott egyet, amint a whisky után őr
jöngve felköti magát a vitorlás árbocára 
és látta az emberevő cápát, amint rémü- 
letes harapással derékban kettészeli a 
közülük való matrózt. — A tengeren töl
tött 17 év után, szárazföldi kalandjai 
közben, Miss Lowell elbeszélte néhány 
barátjának a vitorláson töltött évek ese
ményeit. Magukon kívül az izgalomtól, 
kérdezték tőle, hogy miért nem írja le 
mindazt, amit átélt? — „Mert nincsenek 
rá megfelelő szavaim” — volt rá a vá
lasz. — „A szobám padlóján ültem — 
beszéli később — és kalapáltam az író
gépemen, mialatt egyik almát a másik 
után tömtem magamba és téptem össze 
egyik teleírt lapot a másik után, mert a 
leírások nem tetszetlek nekem.” — Pe
dig éppen ez az „almát gyömöszölő stí
lus” az, ami a legnagyobb attrakció a 
könyvben és azok a színes leírások, 
amelyeket a viharral küzködő, koprával 
kereskedő hajóról is Miss Lowell. — 
Igy készült el Miss Lowell „A 
tenger csodababája” című könyv kéz
iratával. Az amerikai kiadók elküldőt- 
lék híres tengerészeknek és íróknak, 
hogy mondjanak róla véleményt. — „Az 
a benyomásom — írta William McFee 
—, mintha egy elfulladt leánnyal volna 
dolga az embernek, akiből egyszerre ki
pattan minden, hogy megmagyarázza a 
megbocsátható, de csodálatos múltat. A 
kéziratból a meleg, önfeledt őszinteség 
beszél, ami egy csapásra megfog ben
nünket. Nem tudtam letenni kezemből 
a kéziratot, a reggeli szürkületig olvas
tam ..." — „Nincs más tennivaló — 

• mondja Hcywood Broun, amerikai (ró
—, mint a régi, gyámoltalan segélykiál- 
fáshoz folyamodni az elkápráztató ha
tással szemben, amit ez a könyv az em
berben kivált. Föl kell kiáltani: olvas
sátok ti is, olvassátok ti is!” — Miss 
Lowell: „A tenger csodababája”, amely 
Amerikában a „C.radle of the Deep” 
címmel jelent meg és a szezón „best 
seller"-je — legnagyobb sikere — volt, 
a 2 Pengős Regények első kőtele és kap
ható könyvkereskedésekben és jobb 
tőzsdékben, vasúti állomásokon és az 
IBUSZ pavillónjaiban.

Iák, hogy a halálsápadt, reszkető fiatalem*  
bér Schumichrass István 20 éves rézöntő, 
segéd, aki a Dobozi ucca 29. számú házban 
lakik.

A rendőri nyomozás megállapította, hogy 
a fiatalemebr még kapuzárás előtt rejtőzkö- 
dött el a házban és

az ügyvéd lakásába a konyha nyitva 
lévő felső ablakán mászott be.

Az egész lakásban sötét volt, s mivel azt 
gazdátlannak sejtette, nyugodtan indult 
kőrútra a szobákban.

Az irodahelyiség egyik iróasztalfiókjában 
talált Is harminc pengőt

ezt azonban kévéséi te s tovább ment Az 
ebédlőben és a szalonban nagyobb mennyi
ségű eziislnemüt szedett össze, de aztán be
ment a hálószobába, hogy hátha ott is talál 
valamit. Ez volt a veszte, mert az ágyban 
alvó Bátor dr. felriadt, felcsavarta a villanyt 
és

a menekülő betörő üldözésére sietett.
A harmadik szobában sikerült is elfognia. 
Bátor István dr. ezután bevonszolta a fon*  
lyát az irodába és mig egyik kezével meg
markolta a vállát, másik kezével felemelve 
a telefonkagylót, értesítette a rendőrséget.

Schuhmichrass István előállítása után be*  
vallotta a főkapitányságon, hogy

három nappal ezelőtt ő tört be dr.
Dózsa Ödön ügyvéd Katona József-utca 

21. szánni házban lévő irodájába 
és onnan 3.30 pengő készpénzt vitt el. Ebből 
a pénzből élt a mai napig és miután az már 
elfogyott, próbálkozott meg ujabb betörés- 
sel. A fiatal rézöntősegédet letartóztatták.

Kasszafurók 
a postahivatalban

Vakmerő betörést fedeztek fel vasárnap 
este a Váci-ut 121. szám alatt lévő postahi
vatalban, amelynek Föveny-utcára nyíló ab
lakait a házban lakó takarítónő felfeszitvo 
találta.

A postahivatalban látható rendetlenség 
azonnal bizonyítóita, hogy ott

az éjszaka betörők jártak.
Az őrszemes rendőr bejelentésére rendőri 
bizottság szállt ki a helyszínére, amely 
csakhamar megállapította, hogy

a betörők két, a padlóhoz srófolt vas
kazettát vittek el.

Az egyikben 200 pengő készpénz, a másik
ban pedig nagyobb mennyiségű bélyeg és 
egyéb értékcikk volt. A betörök meg akar
ták ugyan a kasszákat fúrni, munkájukban 
azonban valaki megzavarhatta őket és igy 
inkább elvitték a kisebb kazettákat.

A rendőri bizottság daktiloszkópiai felvé 
feleket készitclt a helyszínen s ezek alapján 

széleskörű nyomozás
indult meg a vakmerő betörők kezrekeri- 
tésére.

A kormány és akisgazdák
A kormánynak most nagy gondot okoz a kü

lönböző kisgazda szervezkedés és különösen az, 
hogy Gaál Gaszton állolt az élére a vezetése 
alatt álló agrárpárt tagjaival együtt n különböző 
vidékeken tömörült kisgazda csoportok és szer
vezetek egyesítésének. Az egységespárt kis
gazda frakciója — mint minden hónapban — 
most is, Mayer János földmivelésügyi minisz
ter elnökléséve) értekezletet tart, amelynek leg
főbb tárgya ezeknek a kisgazda mozgalmaknak 
kormánypárti irányba való terelése lesz. Hogy 
most, amikor már az ország kisgazdáinak nngy 
része különböző ellenzéki szervezetekbe tömö
rült. miképpen fogja nz egységes párt vissza
hódítani ezeket a tömegeket, nrrn vonatkozó
ing teljes a tanácstalanság, de mindenesetre a 
kormány támogatásával meg fognak tenni min
dent, nehogy az ország kisgazda társadalma 
teljesen Gaál Gaszton, a most hozzá csatlako
zott Eckhardt Tibor, vagy plóne Dénes Istvánét 
vezetése alá kerüljön.

Amint értesülünk, a kisgazdák kívánságait 
eljuttat jók a különböző minisztériumokhoz és 
pedig azért, hogy — ahol csak lehet a bürokra
tikus formák elkerülésével —

sürgősen Intézkedjenek.
Tudvalevőleg ar egvségespórt annnkideién 

egy héttagú racionalizáló bizottságot küldött 
ki, amelynek elnöke Csák Károlv. tagjai Gyn- 
lay Sándor, Madarász Elemér, örffy Imre. F. 
Szabó Géza, Szabó Sándor, Udvardy János kén
viselők. Ez a bizottság megalakulása óta két
szer ülést tartott és most terjeszti elő javaslatait 
a különböző minisztériumoknak. Információnk 
szerint ezek a javaslatok vonatkoznak különö
sen a kisgazdatársadalom kívánságaira és most 
már — ha későn is — azt várják, a bizottság 
tagjai, hogy

a minisztériumok leggvorsabhan felleMtaék 
mindazokat a kívánságokat. gmelveket elő
terjesztettek, hogy ezzel Is enyhítsék ■ 
mind súlyosabbá váló gazdasági helyzetet.
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Lyonban ismét beomlott 
egy ötemeletes bérpalota

nz agyak fennakadlak a magasban
Páris, december 14.

(Hétfői tudósítója), Lyonban szombaton 
és vasárnapra virradó éjszaka 

ujnbb földcsuszamlások történtek, 
melyek azonban szerencsére nem köueteltek 
embcráldozatot.

A régi nagykatasztrófa színhelyének köz
vetlen közelében az elmúlt éjszaka

beomlott egy ötemeletes ház,
amelyet azonban már régebben a rendőrség 
parancsára kiürítették, csupán 1 négy tagú 
család, amely az épület második emeletén

Életfogytiglani fegyházra 
ítélte a Tábla az asszony
gyilkos asztalosmestert

Ilulált kért az Ügyész a 67 éves gyilkos fejére
Győr, december 14

A múlt év végén a Tét községtől mintegy 
két és fél kilométer távolságra levő

mezei kutban holtan találták özvegy 
Takács Gyuláné téti asszonyt.

Fején tompa tárgytól eredő két halálos sé
rülés volt. Megállapították, hogy

■a asszony már holtan került a kútba.
A gyanú Rarta Lajos 67 éves téti asztalos
mesterre irányult. Bnrta a leghatározottab
ban tagadja, hogy része volna a gyilkosság
ban. A győri törvényszék azonban a nyo
matékos közvetett bizonyítékok alapján ez 
év májusában

gyilkosság elmén 15 évi f egyházra

Nagy a forrongás a BSzKRt-nál 
a tervesett tisstviselőleépités miatt

Ar alfialmaxottafi elbocsátásával, a munkaidő redukálásával, 
a ruHaellátás is más dologi fiiadásofi csSfifienlisivel 

igyeáexneti Helyreállítani a megbillent pinxiigyi egyensúlyt
A BSzKRT a nagymértékben csökkenő bevéte

lek miatt nagyarányú leépítést hajtott végre 
jövő évi költségvetésében és Ugy a személyi, 
mint a dologi kiadásokat töbhrnillió pengővel 
redukálta. A személyi kiadósok csökkenését 
ugy tervezik, hogy

több mini 000 alkalmazott, tisztviselő és 
munkás elbocsátását

irányozták elő. Ezt a nagyarányú B listát egy 
év alatt akarják végrehajtani.

Ezek a hírek nagy aggodalmat keltettek a 
RStKRT alkalmazottal körében, annál Is inkább, 
mert máris számos tisztviselőnek és alkalma
zottnak mondtak fel és ennek eredményeként 
ar egyik elbocsátásra ítélt tisztviselő a közel
múlt napokban öngyilkosságot is követett cl. 
Ab Alkalmazottak körében tapasztalható nagy 
elkeseredés, ugy látszik, jobb belátásra kész
tette n vállalat igazgatóságát, mert máris szó 
van arról, hogy a személyzeti leépítést nem 
ilyen nagy mértékben és nem egy év alatt fog
ják végrehajtani, hanem nz elbocsátások ará
nyát függővé teszik a jövöévi bevételek alakuló 
sétát és lehetőleg a nagyobbnrányu nyugdíjazá
sok és a halálozások tekintetbevételével csök
kentik a ténylegesen elbocsátásra kerülők szá-

A Pásztory Lola halála miatt elitéit artistaügynök 
küllőidre szökött

Vasárnap Vádlón körözte a rendőrség
‘A budapesti királyi ügyészség vasárnap 

réggel érdekes körözőlevclet adott ki, amely 
*1/17 réjf, szomorú biinügy nagy port fel
vert eseményeit eleveníti fel ujból. A körö- 
lölcvél keresettje: Kállay János nrtislaügy- 
nOk, nklt

ax ügyészség. a büntető törvényszék, 
Illetve most már a magyar állnnircndűr-

MAGYAR SZÍNHÁZ
Ma, hőtiőn és szerdán este 8 órakor

Molnár Aranka és Beregi Oszkár felléptével 

MORFIUM
Kedden este 8 órakor

A NAFO

«c

sze-

lakott, vonakodott a rendőrség parancsának 
eleget tenni. A szerencsétlenség

álmában lepte meg a családot, 
de csodálatos véletlen folytán az ágyak 
megakadlak a fal egy kiugró részén, amely 
nem omlott be. A tűzoltók azonnal a 
rencsétlenség színhelyére érkeztek és 

megszabaditották a négy embert 
veszedelmes helyzetükből.

A fourvieli földcsuszamlások területének 
közelében beomlott egy épülőfélben levő 
ház, emberéletben azonban nem esett kár.'

ítélte Barta Lajost.
Fellebbezés folytán most foglalkozott ezzel 
az üggyel a győri Ítélőtábla. A tábla elfo
gadta a törvényszék ténymegállapításait 
megállapította a vádlott bűnösségét, a 
évi fegyházbüntetést azonban 

életfogytiglani fegyházra emelte fel, 
mert nem találta nyomatékosnak a fenforgó 
enyhítő körülményeket.

Az ítélet ellen 4
a királyi főügyész a halálbüntetés mel

lőzése miatt,
a vádlott és védője pedig a bűnösség meg
állapítása, valamint a büntetés súlyossága 
miatt semmiségi panaszt jelentett be.

és
15

mát.
Hogy a munkanélküliek tömegét feleslegesen 

ne szaporítsák,

a munkaidő redukálását Is elhatározta
a BSzKRT. A vállalat ruházati műhelyében nz 
alkalmazottak nagy részét el akarták bocsátani, 
de végül- is ugy oldották meg a kérdést, hogy 
a felmondásokat visszavonták és ennek ellené
ben hetenkint csak 3—4 napon ót foglnlkoztat- 
iák a munkásokat. Ezekkel az eszközökkel sem 
lehet teljesen elkerülni a személyzet csökkenté
sét, és néhány száz alkalmazott mégis elbocsá
tásra kerül. Ezek helyzetén ugy akarnak köny- 
nyiteni, hogy járandóságukon kiviil egy öltö
zet ruhát is kapnak az elbocsátáskor.

A BSzKRT a dologi kiadásokon azáltal is ta
karékoskodik. hogy ezentúl

nem ad minden évben uj ruhát az alkal
mazottaknak,

a kalauzoknak, kocsivezetőknek és a kiosztásra 
kerülő ruhanemüeket, amit eddig az alkalma
zottak ingyen kaplak, ezentúl megfizetteti. 
Egyes kategóriáktól a ruha teljes értékét, má
soktól csak egy hányadát hajtják be és az ösz- 
szeget a prémiumokból vonják le.

Rég egész apparátusa keres, 
azért került a nyomozó hatóságok kutatásá
nak kereszttüzébe, mert a királyi kurta ál
lal reá kirótt kit évi börtönbüntetésének 
kitöltése elöl megszökött.

Kállay János nevének említése felidézi 
ízt a parázs botrányt, amely néhány évvel 
ezelőtt égy Rákóczi-utt mulatóban játszódott

L O

le, s amely egy 
fiatal artistanő: Pásztory Lola halálá

val végződött.
Az azóta megszűnt Pacsirta-mulató üzletve
zetője volt Kállay János artistaügynök és 
ugyancsak ebben a mulatóban állott szerző
désben Pásztory Lola táncosnő is. A tán
cosnő és az üzletvezető között egy este né
zeteltérés támadt.

az Üzletvezető beránclgálta a nőt öltö
zőjébe, majd magukra zárta az ajtót és 
a folyosón izgatottan Összcsereglő ta
gok csak a táncosnő hangos jajveszé
kelését hullhatták ki, segíteni nem tud
tak rajta, mert az altó nem nyílott meg 

előttük.
Hosszas dörömbölés ulán Kállay mégis ki
nyitotta az ajtót és a benyitó tagok földön 
fekve, félig ájulton találták Pásztory Lolát. 
aki elhaló hangon arról panaszkodott, hogy 

az Ügynök őt összerugdalta.
Azonnal kihívták a mentőket, akik a nőt 
beszállították a kórházba, de segíteni már 
nem tudtak rajta, néhány óra múlva

klszenvedett.
Az ügyészség halált okozó súlyos testi sértés 
és személyes szabadság megsértése elmén 
emelt vádat az artistaügynök ellen, aki 
mellé

a vádlottak padjára két orvos is került, 
akik a sérült nőnek nyújtott első segély al
kalmával műhibát követtek el.

A kuria végső fokon 
két évi fegyházra Ítélte 

aki most a körözőlevél 
büntetésének kitöltése elől ismeretlen /ie/yrt’1 mert hiszen foglalkozásánál fogva olt könys 
szökött A körözőlevél szerint Kállay Jánosi nyeltben tud elhelyezkedni, kevésbé ellem 
35 éves, nős, 179 centiméter magas, nyu-1 őrizhetöen, mint idehaza.

Kállay Jánost, 
tanúsága szerint,

A konzulátusi titkár bünpöre 
az életveszélyes papucs miatt

Reitzer József, a budapesti lengyel konzulá
tus titkárának feljelentése alapján nem min
dennapi érdekcsségü életveszélyes fenyegetés! 
ügyben tartott tárgyalást tegnap Wamoscher 
dr. bÜntctÓjárásblrő.

Reitzer József albérletben lakott Perbeky Jó
zsefné magánzónőnél. A panasz szerint az al
bérleti viszony során a lakásadó és az albérlő 
között feszült, majd ellenséges lelt az érintke
zés. Ez azután arra vezetett, hogy egy alkalom
mal, mikor Reitzer József benyitott lakásadó
nője szobájába, hogy onnan valamit kihozzon,

Perbekyné Ingerült hangon kiutasította a 
szobából.

Szó szól követett, majd mikor a követség! tit
kár nem távozott,

Perbekyné lekapta lábáról a papucsát 
és rákiáltott Reitzerre:

Ha azonnal nem megy ki, ugy fejbeuágom 
ezzel a papuccsal, hogy belehal.

Megindult az eljárás és a pör során a bíró
ság először azt kutatta, hogy

Reitzer Józsefet, mint diplomáciai tlsztvl-

Választási szeszinvázió 
az újpesti és pestkörnyéki 

vendéglőkben
Az Italos Budapest a választási szesztilalom alatt 

kivonul a Pestkörnyékre
közlekedő városi választások tartamára —A

tnint ismeretes —, szesztilalmat rendeltek él 
a főváros területére. Ezzel a rendelkezéssel 
kapcsolatban már most megindult egy akció, 
aminek ugyan semmi köze a politikához, de 
annál több közq van a — torokhoz.

Az újpesti vendéglősök néhány napja, mióta 
megjelent a szesztilalmat elrendelő hirdetmény,

tömegesen kapnak telefonon és személye
sen asEtalrendcléseket a szesztilalom ide

jére.
Szombat délutántól hétfő estig tart a szeszti
lalom és erre az időre az ital tudApesti ked
velői jóformán utolsó szálig lefoglalták már a 
legtöbb újpesti vendéglő asztalait, hogy a szesz
tilalom alatt is áldozhassanak kedvtelésüknek.

De nemcsak Újpest, hanem a pestkörnyéki 
városokban is hasonló n helyzet.

Rákospalotán, Pesterzsébeten, Pestszentlő*  
rlnccn mindenütt zsúfolva lesznek a ven

déglők.
A vendéglősök és kocsmárosok megtették a 
szükséges előkészületeket, hogy a szokatlan 
nngy vendégjárást lebonyolítsák, de termé
szetesen

megfeleld intézkedéseket tesznek a ható
ságok is.

A szesztilalom Idején a invadalittl őrség embe
rei kettőzött mértékben fogják figyelni a vám
sorompókat, nehogy élelmes emberek esetleg a 
vámhatáraiéul! vendéglőkből Budapest térülő
iére hozzanak szeszesitalt és zugklmérést ren
dezzenek azok számóra, akik mégsem akar 
imk kimenni valamelyik pestkörnyéki városba 
az ital kedvéért.

i Karácsonyt 
ájándékkép 
még lejjebb 
megyek az árakkal 
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Iánk, haja, szeme és szemöldöke barna.
A rendőrség rádióosztáiya vasárnap este 

már az összes vidéki és határszéli rendőrki- 
rcndellségekkel tudatta a körözőlevél ki
adatását, de azt még ugyanaznap

rádiógram utján a külföldi államok 
rendőrlilvatalaival is közölték, 

ha esetleg Kállay János külföldre szökött, 
hamarosan ott is kézrekerithető legyen. 
Kállay minden valószínűség szerint 

külföldre Is vette az útját,

selőt, nem lllctl-e meg a terülctenklvüll- 
ség joga.

Ebben az iránybán megkereste az Igazságügy
minisztériumot, ahonnan az a válasz érkezett, 
hogy Reitzer nem áll nz exterritoritálig jog 
alatt, mert nem diplomata, csak konzulátust 
alkalmazott.

Tegnapra tűzte ki a tárgyalást ebben az ügy
ben Wamoscher dr. járásbiró. Az érdembcli 
tárgyalás tulajdonképpen elmaradt, mert

sem Perbekyné, sem a konzulátust titkár 
nem jelentek meg.

A birósóg azonban igy is végérvényes döntést 
hozott. Hubert Gusztáv dr. ügyészi megbízott 
előterjesztése alapján a bíróság megszüntette 
az eljárást, részint mert

a papuccsal való fenyegetés az életveszé
lyes fenyegetés büntetőjogi tényálladékát 

nem meríti ki,
másrészt pedig, mert a felek nem jelentek meg. 

Az érdekesnek Ígérkező életveszélyes papucs
pór aktái ezzel egyszer s mindenkorra lezá
rultak.

Ez az intézkedés természetesen
csak a zugklmérők ellen

irányul, mert a budapesti vendéglősök tartani 
fogják magukat a tilalomhoz, a pestkörnyéki 
vendéglősökre pedig nem vonatkozik a tilalom, 
ugy hogy nyugodtan nézhetnek

■ választási szcszlnvázló
elé, amely legalább néhány napra föllenditi az 
üzletüket. 

Vállalt kotelezettrtgeink arra keny- 
szarltenek, hogy készpénzért, 
minden elfogadható áron 

árusítsunk.

Óriást uaiaszteH:
Perzsaszűnyeseh. 

antik bútorok, 
nemes vitrintárgyak, 

japán bronzok 
és saisumák

&NTIKART RT.
(lg.: Sternberg Z. J.)

VII. Dob es Kazinczy ucca sarun
Telelőn: J. 403 -18 és 483-60

Ozlsthslvlségllnk több
éül szerződéssel éledé



Budapest, 1930 december 15.

óriási felháborodás 
,XÜSM"1*1 óWlÉseln 
a uataszfasi események miatt
Rassay Károly beielentette az ajánlások uisszautasiiását

A Nemzeti Szabadelvű Párt vasárnap délelőtt 
három nagyszabású gyűlést tartott

Délelőtt féltizenegy órakor
a Kőbányai Kaszinó

nagyterme zsúfolásig megtelt válaszlópolgárok-

A gyűlést Kovács Imre tanár nyitotta meg 
majd Rőtkauser Dénes bejelentette,'hogy Rassay 
Károly nem vehet részt a gyűlésen, mert a

X-lk kerületi választási bizottsá- több mint 
háromszáz aláírást törölt az Ivekből 

és igy kénytelen Tomcsányi Vilmos Pál volt 
igazságügyminisztcrrel, a. választási bizottság 
elnökével tárgyalni.

Óriási felháborodás
követte ezt a bejelentési, majd ennek lecsilla- 
pultával Szegő Béla és Bal hőnyi Kálmán szó
laltak fel rendkívüli hatás mellett. A gyűlés kö
zönsége nagyon izgatott volt és hosszú ideig az 
utcán csoportosulva tárgyalták a választók a 
választási bizottság eljárását.

Az
angyalföldi

gyűlést Kaszab Elemér nyitotta meg, majd 
Weiler Ernő és Baracs Marcellné szólallak fel. 
Utánuk dr Ligeti Miklós ügyvéd beszélt és 
eközben érkezett meg a Terézvárosi Filmszín
ház szorongásig meglelt nézőterére

RASSAY KÁROLY,
akit nagy tapssal és éljenzéssel fogadlak.

— Elnézést kérek a késésért — kezdette be
szédét Rassay Károly — olyan ügyben kellett 
eljárnom, amely nem tűr halasztást.

A X. kerületben a választási bizottság el
fogadta a kereszténypárt, a kormánypárt, 
a szociáldemokrata párt ajánlásait, de visz- 
szautasitotla uz összes ellenzéki polgári 

pártok ajánlásait.
Óriási felháborodás keletkezett a jelenlévők 

közt erre a kijelentésre. Rassay Károly ezután 
folytatta beszédét:

— El kellett mennem a választási bizottság 
elnökéhez, — mondotta —, hogy ott nem mint 
a Nemzeti Szabadelvű Párt vezetője, — hanem 
mint ellenzéki politikus tiltakozásomat bejelent
sem. Azt követeltem, hogy a bizottság azonnal 
adja át azoknak a szavazóknak a listáját, akik
nek az ajánlási szelvényét mint szabálytalant 
visszautasították. Nem tették meg. (Óriási fel
háborodás.) Azt mondottam, nekünk szüksé
günk van erre a névsorra. Ha a választási bi
zottság, amely pártalapon van összeállítva, jó
nak látja hetek becsületes munkájával szem
ben egyszerűen a visszautasítás álláspontjára 
helyezkedni,

akkor nekem jogom van ahhoz, hogy meg
tudjam, kiket utasítottak vissza.

Jogom van ahhoz, hogy a visszautasitottakat 
személyesen vigyem a bizottság elé, vagy köz
jegyzői okirattal igazoljam, hogy a választási 
bizottságnak nincsen igaza. Én mindenesetre 
bejelentettem tiltakozásomat.

Bejelentettem azt Is, hogy a közigazgatási 
bizottsághoz fogunk menni. Figyelmeztet
tem a bizottság tagialt, hogy a választás 
megsemmisítése esetében személy szerint 
kell viselniük a felelősséget és fedezniük 
kell ugy a választásnak, mlnt az eljárásnak 

a költségeit.
Miután hiába reménykedtek a túloldalon és egy 
kerület kivételével, mindenütt beadtuk az ezer
ezer ajánlást, amikor tehát a polgárság lelke
sedése lerombolta azokat a barrikádokal, ame
lyeket az uj fővárosi törvényben emellek, ehhez 
az úthoz kellett folyamodniok,

hogy a választókat mcgr.kadályozzák nbban, 
hogy az urnák elé járulhassanak. 

Ezekután én egyet kérek önöktől: azt kérem, 
hogy azokban a kerületekben, ahol nem vehe-

Karácsomra 
GSCHWINDT.-.
GSCHWINDT qua ultae likőrt i 

GSCHWINDT Corölal etuágyilMör;

GSCHWINDT ™»i 

GSCHWINDT— 
GSCHWINDT—.
GSCHWINDT vömöicskonzervekei 

GSCHWINDT öz8l6KkonzerueK6i 
vásároljuk, mert minőségileg egyen
rangúak a legjobb külföldi gyárt

mányokkal. árban pedig

lényegesen olcsöbhakt
Kaphatók az ország összes szakma-

• beli üzleteiben

tik el tőlünk az indulás lehetőségét, most már 
fokozott erővel, fokozott lelkesedéssel álljanak 
a Nemzeti Szabadelvű Párt zászlaja alá.

Nagy lelkesedés és hosszantartó éljenzés mel
lett fejezte be Rassay nagyhatású beszédét.

Innen
a VI. kerületi szervezet 

nagygyűlésére, az Orient-mozgóba sietett. A 
nagygyűlést itt Kleiner Artúr nyitotta meg, 
majd

SÁNDOR PÁL
szólította fel a választókat, hogy tartsanak ki 
hűségesen Rassay Károly mellett, akit ő ma az 
egyetlen olyan politikusnak tart, aki az orszá 
got kivezetheti a súlyos válságból.

Nagy Andor tetszéssel fogadott beszéde utál 
általános figyelem és érdeklődés közben emel 
ködeit szólásra

RASSAY KAROLY,
aki azzal kezdte, hogy nem lelkesíteni jött, ha
nem azért, hogy megköszönje azt a támogatást, 
amiben részesitelték az alatt a háromnegyed 
év alatt, amióta a polgárságnak a szabadelvű- 
ség eszméje alatt leendő megszervezéséért küzd 
A céltudatos munkának most jelentkezik az 
első komoly eredménye,

mert a kormány pártjai és a szociálde
mokrata párt után a Nemzeti Szabadelvű 

Párt adta be a legtöbb ajánlást 
és ez azt bizonyítja, hogy olyan körökben is 
megértésre találtak, amelyek eddig elzárkóztak 
a szabadelvű gondolat befogadása elől. Meg 
győzödése azonban, hogy nem huszonnyolc 
ezer, hanem hatvanezer ember fog a Nemzeti 
Szabadelvű Párt mellett megnyilatkozni a vő- 
laszlasokon.

— Ha a polgárság eljut a szavazóurnához.. 
ebben a kerületben, ahol több mint négyezer 
szelvényt nyújtottunk be, nem tudnak minket 
elgázolni, — mondotta Rassay Károly. — D< 
tartozom egy vallomással, Kőbányán elfogad 
tők a kereszténypártnak, a kormánypártnak s 
a szocialistáknak az ajánlásait, de visszautasi 
lottók az összes polgári ellenzéki pártokét.

Perceken át tarló
viharos felháborodás és óriási lárma 

fogadta Rassay Károly bejelentését.
— Ha csak a Nemzeti Szabadelvű Párttal tör 

lént volna meg, hogy a hitem szerint becsük 
lesén és igazságosan összeszedett ajánlási szel
vényeket visszautasítják, — folytatta —, nem 
mentem volna tiltakozni a választási bizottság 
elé. Nem mint a Nemzeti Szabadelvű Párt ve
zetője, hanem mint ellenzéki polgár teljesítet
tem a kötelességemet, mert az alkotmányos 
szabadság szempontjából teljesen mindegy az, 
hogy a frontharcosokkal, a Fricdrichékk ?l 
vagy a Demokrata Párttal szemben követnek el 
gazságokat. Én.

meghajtok a polgárság döntése előtt, 
ha az ellenem szól. De azt a rendszert, amely 
négy ellenzóki polgári póritól elveszi az. indu
lás lehetőségét, akkor sem támogathatnám, ha 
az én pártomat nem akadályozná meg a fu
tásban.

Rassay azzal fejezte be nagy érdeklődéssel 
és lelkesedéssel kisért beszédét, hogy abban « 
küzdelemben, amely a legközelebbi időbér 
reánk vár, felfokozott erővel fogunk küzdőn1 
azért, hogy alkotmányos eszközökkel kitöröl 
jiik a törvénytárból azt az uj fővárosi törvényi 
amely

megszégyenítése, mcgbecstelenltése a pol
gárnak, 

a polgári öntudatnak.
Perceken ál tarló lelkes taps és éljenzés fo

gadta Rassay Károly nagyhatású beszédét, 
majd a tömeg felállva ünnepelte és ragaszko 
dósáról biztosította.

Demokrata pártgyülések
A Nemzeti Demokrata Párt a kálváriatéri 

Józsefvárosi Nagymozgóban vasárnap délelőtt 
nagygyűlést tartott, melyen Vitéz Aladár meg
nyitója után Pakots József hosszabb beszédben 
ismertette a mai választási rendszert s azt 
hangoztatta, hogy a templomi szószéket kortes
dobogónak, a kereszténység jeleit furkósbotnak 
használták fel és mégis mindig keresztény 
Budapestet hirdetnek, Gárdos Dezső és Ballagi 
Ernő beszéde után Fábián Béla nagy tetszéssel 
fogadott beszédben hívta fel a polgárságot, hogy 
teljesítsék a kötelességüket.

A Lágymányos—Kelenföldén Klór Zoltán. 
Misuray Jenő. Reitzer Emil. özv. Friedmnnn 
Gusztávné, Rácz Vilmos, Gaál Sándor és Her 
bért Viktor beszéltek.

A Lipótvárosban Zala Zsigmond nyitotta meg 
a gyűlést, majd Bródy Ernő hangoztatta, hogy 
egy'hét múlva el f.'g dőlni a polgárság sorsa és 
akkor meg fogják látni, fel 

i tud-e o polgárság szabadulni a jelszavaktól 
s azokra fogja-c adni szavazatát, akik értük 
dolgoztak.

Utána Gál Jenő beszélt, nagy tetszés mellett 
azt fejtegetve, hogy

valamennyien rokkantjal vagyunk a mai 
rendszernek

és legyen tehát vége a humbugnak, az ámítás
nak. Utána dr. Hegedűs József és Rendes Ervin 
beszélt

A Terézvárosban dr. Várkonyt Kálmán nyi
totta meg a gyűlést, majd Tar Béla, dr. Bródy 
Ernőné, dr. Pető Ernő felszólalásai után Vázsonyi 
János emelkedett szólásra és kijelentette, hogy 
ha bekerül a törvényhatóságba, csak az objek
tivitás és a becsületesség fogja vezetni munká 
jáhan és ha bárki is. feltételezi róla, hogv 
inkorrekl dolgot cselekszik, abban a pillanat
ban nem kíván többé a közéletben szerepelni.
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Halálraítéltéit és azonsai kivégezték 
a soanyoi zendülés vezérét

Hendayebói jelentik: Huescából jelentik, hogy Nicto őrnagyot nevezték ki a zendii- 
..’ík felett ítélkező haditanács vizsgálóbírójául.

Pampehinchól ujabb erősítéseket Irányítanak Jaeáha, A zendiilőkhöz csatlakozott 
'cgyveres polgárok köztit többen átmenekültek a francia határon.

Madridból értcező hírek szerint a rög-tönitélkező haditanács halálra ítélte Gálán 
kapitányt és Salenas hadnagyot. Gálán kapitány bevallotta, hogy ő szította a zendülést 
és magára vál'alt minden felelősséget. Az Ítéletet végrehajtották. Több más lisztet élet- 
ogytig tartó fogságra ítéltek.

A Kuria hat hónapra eltiftott 
egy budapesti ügyvédet 

működésétől
Érdekes üggyel foglalkozott szombaton a 

(uria ügyvédi tanácsa. Az ügy előzményét 
az a fegyelmi eljárás képezte, amely néhány 
hónappal ezelőtt az ügyvédi kamara előtt 
zajlott le és amelynek eredményeként a ka
mara dr. Flcischcr Elek és dr. Dach Géza 
budapesti ügyvédeket feddésre ítélte.

Flcischcr Elek dr. budapesti ügyvéd, 
akinek a Teréz-körut 15. számú házban van 
az irodája, a mull esztendőben

zárgondnokságot vállalt azzal a kikö
téssel, hogy ügyvédtársának felével 
széniben semmiféle' zárgőhdhokságl 

dijat nem fog felszámítani.
Az ügyvéd, akivel ezt a megállapodást kö
tötte, dr. Dach Géza volt. Röviddel később 
az történt, hogy Fleischcr Elek dr. zárgond
noki követelését mégis ccdálta dr. Frank 
István ügyvédre. Mikor pedig Frank dr. 
követelését behajtani nem tudta, beperelte

R.A0UL
H. FRANCÉ

AZ ÉLET ÁBEL 
HERHANT

EGY 
IFJÚKOR 
TÖRTÉNETE

r
DANTE

Dach Géza dr.-t.
A bírósági tárgyalás következményekép 

az ügyvédi Kamara fegyelmi tanácsa is 
foglalkozott az üggyel és

Ítéletében dr. Fleischcr és dr. Dach 
ügyvédeket feddésre Ítélte.

A fegyelmi tárgyaláson jelenlévő királyi 
ügyész nz Ítéletet enyhének találta és azt 

megfellebbezte a Kúria ügyvédi taná
csához.

amely szombaton foglalkozott az üggyel. A 
Kúria ügyvédi tanácsa a kamara fegyelmi 
bíróságának Ítéletét mcgváltozlatlcí és

Fleischcr Elek dr.-t
hat hónapra 

eltiltotta az ügyvédi prakszis folytatá
sától.

Az Ítéletnek dr. Dach Gézára vonatkozó ré
szét a Kúria is helybenhagyta.

ROMÁIN 
IROLIAND
■

GOETHE
ÉS

BEETHOVEN
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Vasárnap már nem tartott 
' előadást az Uj Szinház 
a színpadi munkások sztrájkja miatt
Választott bíróság dönt héttőn délben a színészek 
követelése tekintetében — Az ujabb színházi vál
ság izgalomban tartja a budapesti művészköröket 
— Révész színpadi kiadócég zárlatot kért az Uj 

Színházban készillő újdonságra
A vasárnap a színházi világnak ujabb 

Mömoru szenzációt hozott. Az Uj Színház
ban hónapok óta húzódó válság mára mun- 
kássztrájkra vezeteti és emiatt a szinház 
vasárnap már nem is tarthatott előadást.

Az Uj Szinház csendes válságáról min
denki tudott-. Egy időben a Városi Színházi 
szomorú eseményekkel, az Uj Szinház ügye 
is felszínre jutott. Annakidején, amikor a 
Városi Szinház színészei demonstratív 
sztrájkot rendeztek, mert fizetésüket má; 
hónapok óta nem kapták kézhez, ugyanak
kor az Uj Szinház színészei és munkásai 
megmozdultak és erélyesebb formában kö
vetelték a nekik szerződés szerint járó gá
zsikat Az Uj Szinház színészei azonban nem 
nyúltak a sztrájk végső fegyveréhez, mert 
belátták, hogy Upor József,

a színház igazgatója mindent elkövet, 
hogy tartozását kiegyenlítse és a szín

ház anyagi ügyelt rendbehozza.
Jdeig-óróig n szinház igazgatója rendbe 
tudta hozni a színházat, de a csendes vál
ság azonban csak tovább tartott. Vasárnap 
délelőtt már élére állt a helyzet. Az Uj Szin
ház színpadi munkásai ugyanis küldöttség
ben jelentek meg Upor igazgató elölt, kije
lentették, hogy tovább már nem bírják a 
nélkülözéseket és erélyesen követelték, hogy 
bérüket egyenlítsék kt. A munkások kije
lentették, hogyha bérüket nem kapják meg, 
kénytelenek lesznek a munkát beszüntetni 
éa délutánra már nem díszletezik a szín
padot

Az Uj Színház igazgatósága, de színészei 
is mindent elkövettek, hogy az előadást, il
letőleg az Uj Színházat megmentsék. A szí
nészek kijelentették, hogy hajlandók bur
kolt konzorcium formájában tovább Ját
szani és a bevételt megosztani a színpadi 
munkásokkal. A színészek jóindulata azon
ban nem segített és a kibontakozás terve 
megtört a munkások ellenállásában. A szín
házban minden előkészület, jneglörtppL ÖJ.ÁL , 
a délutáni és esfi előadásra, a színészek ki- 
maszkírozták magukat és várták az előadás 
megkezdését jelző gongütést. A munkások 
azonban, miután délutánig nem kapták 
meg bérüket, kijelentették, hogy

nem dolgoznak tovább.
így a munkások sztrájkja miatt elmaradt 
az Uj Szinház délutáni és esti előadása is.

A legújabb színházi sztrájk, amely kezd 
már betegség lenni a főváros színházi éle

Bűnvádi följelentés 
'a rendőrségen a vendéglősök 

sörgyára körül

tében, nagy izgalmat keltett a művészi kö
rökben. Annál in inkább indokolt ez az iz
galom, mert a színészek ügye sincs ren
dezve és éppen hétfőn délután 4 órakor fog 
összeülni az a választott bíróság, amelyet a 
színészek kértek a szinház ellen abból a 
célból, hogy megállapítsák azt, hogy Upor 
József, a szinház igazgatója a gázsi nem
fizetés negatív tényével szerződésszegési kö
vetett cl a színészekkel szemben .

A színészek 
a kormónyzónéhoz 

fordulnak
Az Uj Szinház válsága, most, télen, kará

csony előtt ijesztő nyomorba sodort negy
ven családot. A szinház művészi és techni- i 
kai személyzete a legnagyobb aggodalom
mal néz az elkövetkezendők elé. A szinház 
személyzete hétfőn délelőtt ülést tart, ame
lyen elfogják határozni, hogy testületileg 
nyújtanak be kérvényt a kormányzónénak 
és nyomorenyhilő akciójától kérnek támo
gatást.

Egyébként az Uj Szinház a következő je
lentést adta ki:

Az Uj Színházban soron következő két 
újdonságból párhuzamos próbák folynak, 
minek folytán a szinház az esti előadásokat 
a premierig próbaelőkészülctek miatt szü
netelteti.

Zárlati kérelem 
az Uj Szinház ellen

Az Uj Színházban történt vasárnapi ese
ményektől függetlenül. Révész színpadi 
kiadó cég hétfőn reggel zárlati kérelmet 
nyújt be az Uj Színházban készülő újdon
ságra. A zárlati kérelmet Palágyi Róbert dr. 
adja be. Lestyán Sándor „Happy end“ cimü 
darabjára készült rz Uj Szinház és ezt akar
ja bemutatni karácsonyi újdonságul. Les- 
tyán Sándor — a beadvány — szerint — el
adta a darabot Révész Ferenc színpadi ki- 
»dó eé-gwek, le^M-enmk-előudiisdrfeletti ren
delkezési jogáról lemondott. A színház azon- 
bap Lestván Sándortól fogadta el a darabot 
és a színpadi ügynökség megkerülésével 
akarta előadni. Ezért a beadvány kiemeli, 
hogv Révész Ferenc színpadi kiadó cég egy
általában

nem járul ahhoz hozzá, hogy a Happy 
end cimü darab az Uj Színházban szin- 

rekerüljön.
és ezért a darabra zárlalj^drendelését kéri.

latot alaptőke nélkül akarják nyélbeütni, 
holott a nagy sörkartelld szemben a reális 
üzleti küzdelemhez sokmillió pengő alap
tőke kellett volna.

Bedő bevonta a részvénytársaság alapítá
sába dr. Retnitz Armand bankigazgatót és 
Posch Gyulát, egy vendéglős szaklap szer
kesztőjét is.

Budapesten az Andrássy-ut 11. számú 
házban nyitották meg a részvénytársaság 
irodáját, egy albérleti helységben. Rövidesen 
megkezdődött a szervezkedés és

részvényjegyzésre hívták fel a vendég
lősöket.

Az akció részben sikerrel is járt és nagyon 
sok vidéki vendéglős jegyzett a százpengös 
részvényjegyekből. Műszaki igazgatónak 
Ritter Károly főzőmestert szerződtették, aki 
azonban látta, hogy a sörgyár megalapítása 
egyre késik és ezért megszakította velük nz 
összeköttetést. A részvényjegyzésekkel egy- 
időben

alkalmazottakat is kezdtek szerződtetni, 
még pedig furcsa feltételekkel.

Tisztviselőket kerestek, de mindenkit csak 
ugy szerződtettek, ha bizonyos összegű 
részvényt jegyez. Zoltán Hugó tisztviselőt 
igazgatónak szerződtették és Zoltán 3500 
pengő ára részvényt jegyzett, azonkívül 
ezer pengőt kölcsönzött. Farkas László dr. 
mérnök ezer pengős részvényjegyzéssel, 
Wiener Lajos pedig ugyancsak ezer pengős 
részvényjegyzéssel lett a megalapítandó sör
gyár alkalmazottja.

Rajtuk kivül még öt tisztviselőt szerződ
tettek hasonló módon. Az Andrássy-uti al
bérleti irodában rövidesen nyolc tisztviselő 
dolgozott, azaz inkább várta a megígért fi
zetést, mert

a fizetésüket már az első hónapban sem 
folyósították

és pénz helyett csak Ígéretet kaplak.
Az alkalmazottak többször kérték fizeté

süket, vagy pedig a jegyzett részvények árá-

Krumplíszsákba bujt el a betörő
A rendőrség letartóztatta a tettenért betörőket

Szombaton éjjel a Hungária-köruton cir
káló rendőröknek feltűnt, hogy a Hungária- 
körut 41. számú házban lévő füszerüzlet 
pinceablakának rácsa ki van emelve, ab
laka pedig be van törve.

A rendőrök gyanúsnak találták az esetet, 
kelten közülük a pinceablakon keresztül be
hatoltak a pincébe, majd onnan a csigalép
csőn felmentek Sárközi József füszerüzle- 
tébe. Az üzlethelyiségben nagy felfordulást 
talállak. A füzzeresflókok szanaszét hever
tek a földön, a pulton pedig

összepakolt nagy élelmlszertsemagokat 
találtak.

Nyilvánvaló volt, hogy betörés történt, de 
a betörőt sehol sem találták a rendőrök. 
Hosszas kutatás után azonban az egyik 
rendőrnek feltűnt, hogy

a földön heverő krumpllsuák egyszerre
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nak a visszatérítését, majd most, mikor 
megunták a huzavonát, közülük hárman:

Zoltán Hugó, dr. Farkas László és Wie
ner Lajos tegnap megjelentek ■ főka
pitányságon és bűnvádi följelentést tet

tek.
A rendőrségen megindult a vizsgálat s az 
intellektuális osztályon . vasárnap délelőtt 
már ki is hallgatták a följelentőket.

Az eddigi megállapítások szerint Bedö 
István ténykedése abban merült ki, hogy 
megalapította az uj részvénytársaságot, míg 
a gyár létesítésére az előkészületek sem tör- 
éntek meg, ami annál inkább érthető, mert 
hiszen semmi komoly alaptőke nem állt 
rendelkezésére. Sőt a sógora is visszalépett 
az üzlettől, ugy, hogy még a makói ingatlan 
sem áll a gyár háta mögött.*

Az iroda már el is költözött az And- 
rárny-uti házból,

ahol különben sem tudta a házbért megfi-i 
zetni.

A főkapitányságon megtörtént az intézke. 
dés, ahogy hogy a károsultak után az ügy 
többi szereplőit is kihallgassák és tisztázzák 
a sörgyár alapításának részleteit.

csak mozogni kezd.
Odarohantak és a krumplis zsákban meg
találták az elbújt betörőt, aki hallotta a 
rendőrök közeledését és az utolsó pillánál*  
bán egy krumplis zsákot rántva magára, 
elterült a földön. A különös körülmények 
között tettenért betörőt előállították a főka
pitányságra, ahol kiderült, hogy Stefánovics 
Istvánnak hívják, 19 éves gyári munkás, 
aki Erős József barátjával együtt követte el 
a betörést. Együtt emelték ki a pince ablak
rácsát és mig Stefánovics a füszerüzletben 
dolgozott, Erős József az utcán figyelt. A 
rendörök közeledtére Erős megadta a vész
jeleket, majd gyorsan elmenekült. Stefano- 
vics beismerő vallomása alapján azonban 
vasárnap délelőtt Erős Józsefet is előállítot
ták a rendőrségre, Szent László-ut 4. szám 
alatti lakásáról.

Mindkettőjüket letartóztatták.

Visszakövetelik pénzüket az alkalmazottak, akikkel állás 
fejében részvényt jegyeztettek

A főkapitányság intellektuális osztályún 
vasárnap reggel egy igen különös és érdekes 
ügyben indult nyomozás.

pz év tavaszán Bedő István, a Fővárosi 
Serfőző Részvénytársaság volt aligazgatója 
nagyszabásúnak látszó vállalkozásba fogott. 
Bedő Istvánnak az volt a jerve, hogy

• sörkar tel lel szemben egy uj sörgyárat 
alapit,

amelynek az lett volna a hivatása, hogy a 
budapesti és vidéki vendéglősöket a sörkar- 
tel| kikapcsolásával ellássa. A tetszetősnek 
látszó terv nagy érdeklődést váltott ki, rö
videsen kiderült azonban, hogy a sörgyár 
alapítása csak Ígéret maradt.

Bedő István, miután a Fővárosi Serfőzö 
Részvénytársaság szolgálatából megvált, 
megalakította a Centrum Magyar Scrfőzök 
Áruforgalmi Részvénytársaságot. A vállala
tot egy budapesti magánbankház és egy 
svájci textilcég finanszírozta egymillió ko
ronával. A részvénytársaság azonban össze-

omlott és 
ötmilliárd

nptgt, magas nocalzma .. . pte-ao 
taimagas ...... p w-«>

aontmlhúdlM. bársony gallérral P 11-SO 
M lakkclpd ngv antilop, divat- 

formákban .............. 1’ 16.50 és 12-50
FírllCipO, magas vagy fél .. P 12-50-tól 
Höl Cipő, egyes párok ................ p 8.—Iványi, Rákóczi-ut 47 

Fiók: KAlvln-tér 6.
Ezen hirdetés felmutatói® 5 százalék 

kedvezményben részesül

korona fedezetlen tartozás 
maradt bátra.

Törökországba utazott, de ké
sőbb — mikor megkapta a fölmentvényt — 
visszatért és nemsokára hozzáfogott 
sörgyár gründolásához, amely a

Vendéglősök Országos Sörgyára 
Magyar Ipari Rt.

nevet viselte.
Makó volt a telep helye. Bedönek 

is Makón él egy sógora, aki egy kétszázezer 
pengőre becsült Ingatlanát kötötte le 
tökéül. Mint utóbb kiderült.

készpénz azonban egyáltalán nem 
az uj vállalat rendelkezésére 

és minden aktíva ez az ingatlan volt.
Bedő tárgyalásokat folytatott dr. 

kelszky Jenő makói polgármesterrel 
várost szintén be akarta vonni az üziefbe, 
azzal, hogy a világhírű makói hagyma táro
lása céljából hütőházakat létesít majd Ma
kón.

A polgármester azonban rövidesen ’

Bedő ekkor

az uj

és

ugyan-

alap-

állt

A szeretet ünnepe előtti karácsonyfaünnep
ségek hosszú sorát a Takarékpénztárak és Ban
kok Egyesülete nyitotta meg bensőséges kará
csonyfaünnepségével vasárnap délelőtt, amikor 
háromezer szegény fővárosi gyermek kapott n 
TÉBE karácsonyfaakc.iója révén meleg téli
kabátot, cipőt és élelmiszert. Ez kilencedik 
karácaonyfaünnepe volt a TÉBE-nek.

A Tőzsdepalota főbejáratánál a gyermekek 
százai áljtak sorfalat, kezükben nemzetiszlnü 
zászlócskákkal, mig a nagycsarnokban meny- 
nyezetig érő, csillogó diszes, gazdag karácsonyfa 
állott, körülötte az érvaházak részére előkészí
tett kabátokkal, cipőkkel és szeretctcsomagok- 
kai. Kétoldalt egyrészt a leányok, másrészt a 
fiúgyermekek ajándékai vártak kiosztásra az 
asztalok. mögött, a jótékony hölgyek szorgos
kodásával.

Háromnegyed 11 órakor érkezett nagybányai 
vitéz Horthy Miklós kormányzó felesége, akit 
az ezernyi gyermeksereg zugó éljenzéssel foga
dott. A főméltóságu asszonyt Milos György 
kormányfőanácsos, Nimethy Kálmán alezredes 
és Kresz Károly kincstári főtanácsos fogadták. 
Az Ünnepség megnyitásánál jelen voltak: Hege
dűs Lóránt, Fekete Béla, Liber Endre, Korányi 
Frigyes báró, Érney Károly, Hollós Ödön, 
Fleiszig Sándor. Halász Manó. Koscli Elemér, 
Mikó Gábor, Nyulászu János, Makay Ödön, 
Koós Zoltán, Raffay Sándor evangélikus püs
pök és még számosán.

Hegedűs Lóránt dr. a TÉBE elnöke üdvö-

beszédet,
A beszédek után megkezdődött az ajándékok 

szétosztása- Csoportokban és egyenként jöttek 
be a márványpalota hatalmas kupolacsarno
kéba a szegénygyermekek, akiket az egye*  is
kolák ajánlottak megajándékozásra.

A kiosztás munkáját a TÉBE-tagiutézetek ve
zetőinek feleségei vállalták, akik a gyermekeket 
a TÉBE adományán kivül cukorkával, süte
ménnyel, képeskönyvvel és kisebb-nagyobb 
játékszerekkel is elhalmozták.

A kiosztás közben nagybányai vitéz Horthy 
Miklósnét a kormányzó feleségét az ünnepség 
rendezői és Hegedűs Lóránt végigkalauzolták 
a kiosztó helyek előtt, ahol a Főméltóságu asz- 
szony hosszú ideig elbeszélgetett a jótékony 
hölgyekkel.

visszalépett . c]söne|j a Főméltóságu asszonyt, majd
ettől az üzlettől, mikor látta, hogy a válla-I Liber Endre n székesfőváros nevében mondott

A szí. Gellert Gyógyfürdőben *>  szánéban
::ws. S-SS í." SftSSUB

dlumoa Iszappal, szénsavas fürdők, 
vizgjögvInUzclrk. hóién és villamos- 
keislöwb. Inlialstnrlum. pneumatikus

Egy lton penzió (lukas. etnezos) 100,- P Könlgan ^öfyékurák. diétái knnyba

Apostolok sörözője
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Bud«pf«t, 1930 december 15. HÉTFŐI NAPLÓ 7Véres kardaffér vasárnap délután az Erzsébet-Köruton
0 titokzatos átfér mindkét nőse

Különös affér játszódott ]e vasárnap dél
után öt óra tájban az Erzsébet-köruton. Az 
Erzsébet-körut 17. számú ház előtt a népes 
vasárnapi utca járókelő publikuma

hangos kiáltásokra lett figyelmes, 
amely a ház kapuja elől hangzott fel. Töb
ben odasiettek a lármára, de csak annyit 
láttak, hogy

egy Ismeretlen, egyenruhás fiatalember 
hirtelen kardot ránt és azzal végigvág 

egy előtte hadonászó civilen.
'A civil arcán az ütés nyomán vér buggyant 
fel. Másodpercek alatt százakra menő tö
meg verődött össze az erzsébetköruti ház 
előtt, annyira, hogy a villamosforgalom is 
megakadt. Természetesen hamarosan rend
őrök is érkeztek a ház elé, mire azonban 
azok a tömeg gyűrűjének közepébe jutottak, 

már sem az ismeretlen, egyenruhás fia

Négyévi fegyházra Ítélték, 
mert összeszurkálta feleségét 

és kisleányát
Kaposvár, dec. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Gerencsér János kéthelyi gazdál
kodó emberölés kísérletével vádolva állott 
a kaposvári törvényszék előtt. Az volt a vád 
ellene, hogy

leszúrta feleségét.
Gerencsér rossz viszonyban élt feleségével, 
állandóan ütötte-verte, kínozta az asszonyt. 
November 19-én munkájából hazajövet be
lekötött feleségébe és a veszekedés hevében

kést rántott elő és kétszer hasbaszurta

Szemtanúja is van 
a lainzi gyilkosságnak 

Bauer Gusztáv a tettes és a gyilkosságnál ott volt 
egy titokzatos nő Is, akinek Bauer pénzt adott 
— mondja hipnotikus álmában egy pesti médium

Pollack dr., a bécsi törvényszék vizsgáló
bírója vasárnap délután elutazott Budapest
től. Aktatáskájában tucatnyi jegyzőkönyv a 
vallomásokról, amelyekkel a lainzi gyilkos
ság rejtélyét akarják tisztázni. A kérdés az, 
hogy

Bauer Gusztáv-e a tettes.
üBaízer állhatatosan védekezi és védekezésé
nek legfőbb passzusa az, hogy járt ugyan a 
lainzi vadaskertben, de nem Schafftner Kit- 
tyvel, hanem

egy másik hölggyel.
HáTom országon át hajszolják a hatóságok 
Schafftner Kitty borzalmas halálának tit
kát, de a titok sűrű fátyola még nem libbent 
fel. A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
résztvett egy szeánszon, amelyen 

orvosi felügyelet mellett 
igyekeztek kideríteni a gyilkosság rejtélyét. 

Egy szivutcai orvosi rendelő gondosan le
függönyözött helyiségében szurósszemü, fe- 
ketehaju férfi fogad: Haar Pál,

a rönlgenszemü ember, 
aki hipnotikus gyógymóddal foglalkozik és 
most arra vállalkozott, hogy médium utján 
kibogozza a lainzi gyilkosság szövevényét. 
Egy fiatal hölgy a médium. Ideges gyomor
fájás és fejgörcs ellen kezelik a rendelőben.

Newton 'óva. 
Vezérk6pvtsolot Magváror»i*o 
éa a keleti Államok róredrn

Budapest. Ailr^siy-P 17.Tel 275-87

eltűnt a nagy tömegben
talember, sem pedig a megkardlapnzott 

civil nem voltak sehol.
Nyomtalanul eltűntek a tömegben és csak 
a kiváncsiak serege maradt a színhelyen. 
■\z ^rszcmps rendőr jelentésére a VII. ke
rületi kapitányságról azonnal detektiveket 
küldtek ki az Erzsébet-körutra, akik kihall
gatták a szemtanukat, azonban pontos fel
világosítást senki sem tudott adni. Egyes 
szemtanuk előadása szerint a kardlapozó 
fiatalén,bér egy ludovikás volt, a meg kardla
pozott civil pedig egy sofőr. Ezt a vallomást 
azonban semmi bizonyíték nem támasztja 
alá. Jelentékenyebb sérülésről azonban 
minden bizonnyal nem lehet szó, mert 

a mentőket nem értesítették
es egyetlen kórházban sem jelentkezett ha
sonló sérüléssel a mai nap folyamán senki 
A rendőrség a nyomozást mindenesetre 
megindította a különös affér ügyében.

az asszonyt.
Tizenhároméves kisleánya sietett édesanyja 
segítségére és apjára vetette magát, de Ge
rencsér öt is súlyosan megsebesítette. A 
szomszédok fékezték csak meg a garázda 
embert, akinek ügyét szombaton tárgyalta 
a kaposvári törvényszék. Gerencsér a tár
gyaláson részegségével védekezett. A bíró
ság

négy évi fegyházra ítélte.
Gerencsér megnyugodott az Ítéletben, s 
megkezdte büntetése kitöltését.

Nem hivatásszerű médium, hanem 
páciens,

aki beleegyezett, hogy kezelés közben, mi
kor a hipnózis hatása alá kerül, egy közér
dekű ügyben kérdéseket adjanak fel neki, 
hogy miről lesz szó, azt nem tudja.

Haar Pál elaltatja a médiumot és meg
parancsolja neki, hogy aki most kérdezni 
fogja, abban az ö személyét lássa és felel
jen neki. Ezzel átadja a szót az újságírónak 
és

megkezdődik a tulvilági nyomozás.
1928 junius 17. délelőtt, Bécs mellett a 

lainzi vadaskertben. Lát egy férfit és egy 
nőt? — igy szól az első kérdés.

A médium halk hangon megszólal:
— Nem. csak egy nőt látok. Gumikö

peny van rajta.
— Mit csinál?
— Izgatottan járkál. Vár valakit. Három

negyed tiz van. Most
egy férfi érkezik,

akivel németül beszélnek. A nő szemrehá
nyást tesz a férfinek, hogy mért jött ilyen 
későn.

— Kicsoda a férfi és kicsoda a nő?
Az alvó fiatal leány felnyög, lassan, sza

kadozottan törnek elő a szavak a torkából:
— A férfi .. . útlevele van ... Ba ... Ba... 

Bauer Gusztáv — betűzi — ügynök van 
beírva foglalkozásnak. Az egyik ujja sebes. 
A nőnél nincs ridikül. Semmi írás. Egyik 
keze a zsebében. A fehérneműjében mono
gramot látok. S. K. a monogram.

Most megindul a kérdések áradata és a 
médium felel: A férfi

megüti a nőt.
Sötétséget látok. Jaj... revolverdörrenés... 
még egy . . . s most nem látok semmit. 
Már újra látok. Levesz a nő kezéről egy 
karkötőárát, gyűrűket húz le az ujjúról 
Betakarja valamivel. Valamit rárakott Füst 
száll föl. Meggyujtotta. Háromnegyed tizen
egy van. Most

a fasorban egy másik nő jön
és Bauer Gusztáv integet neki, hogy siessen. 

— Tovább, tovább. Mit lát?
__ Az újonnan érkezett nő odaszalad. Na

gyon
megijed.

pilavin-fCkdötűi. 
VIDÁM

Mm lére, t PIL % VIN-mb’ettf I leeyen 
'flidfitébo Kaphn’ó m'” rn re»MPrlriben.

Minden háziasszony rálöll arra, 
hogy lenvásznat, ájfynemttt, damasztárut, asztalneműt és Jó pamut*  
árut csakis megbizha ó helye i tanácsos vásárolni. Ezért forduljon a 105 éve fennáió 

Haris zellllnger és Társa . „km csiiiagnoz" "xx-s—
ahol az évtizedek óta kipróbált minőségek mélyen leszállított árakon

kerülnek eladásra.
la Ágynemű creton, 1 vég (10 mtr)................. P 12.—
KAvéskészlet, szines, azsuros............................. P 13___
Étkezőkészlet, fehér damaszt............................. P

Kiváló jó minőségű zsebkendők, törülközők, tör'ők és lepedők feltűnő 
olcsó árakban

de a férfi csititja. A füst tovább száll. Na
gyon ég, amit meggyujtottak Bauer és a nő 
elsietnek. Egy fasoron mennek végig. So
káig mennek. Most már a városban vannak 
és

bemennek egy vendéglőbe.
Jön a pincér. Levest esznek, utána krumplit 
és sűlthust. A nő fizet. A nő nagyon fél és 
ideges. Bauer rászól, hogv ne idegeskedjen.

— Hová ment Bauer a vendéglőből?
Halk suttogás a válasz:
— Az utcán elválnak. Bauer elmegy egy 

szűk utcába. Egy templom van itt, mellette 
füszerüzlet és ruhakereskedés.

itt vásárol egy szürke kabátot, 
a regit pedig becsomagoltatja és egy kés 
kény utcában eldobja a csomagot. Azután 
kávéházba megy. Levelet ir valakinek. Este 
nyolc órára randevúra hívja a pályaud
varra.

— Es hová ment a nő?
— Messzire. Egy magas házba ment be. 

Emeletre. A lakásban egy férfi van,
egy hajlotthátu, púpos ember.

A nő csomagol. Azután levelet ir. Az van 
benne, hogy elutazik. Solfáig van otthon. 
Csomagol

Kis szünet, azután folytatja:

karács
"'‘ dURRNTJ Gondolat hőse.

3 tört, regénye

— Nyolc óra van. A pályaudvaron megint 
találkoznak. A nő

pénzt kér Bauertől
és veszekednek. És beülnek a vonatba. Ro«« 
bog a vonat. .

Letelt a félóra, amit a szeánszra kitűztek, 
A rönlgenszemü ember még rászól a lányra:

— Most föl fog ébredni. Jól érzi magát, 
nem fáj a gyomra, fejgörcsei sem lesznek. 
Ébredjen föl!

A páciens fölébred. Fölkel a sezlónról, 
amelyen feküdt. Végigsimitja kezével a 
homlokát:

— Köszönöm a kezelést, jól érzem ma*  
gam.

Most megszólal az újságíró:
— Hallott ön a lainzi gyilkosságról?
A váratlan kérdéstől meglepődve, csodák 

kozva néz rám:
— Igen, olvastam róla, de miért kérdi 

tőlem?
— És mit gondol, ki a tettes? — faggai 

lom tovább.
— Ilyen kérdésekkel igazán nem foglak 

Kozom, még olvasni sem szeretek az ilyen 
rémségekről.

Ébren nem tudja, hogy pár perccel ezelőtt 
álmában végignézte a lainzi gyilkosság tön 
(éneiét.

.TRILÓGIA
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NIKÉK Rovancsolás elöl a halaiba ma 
a síKhasztű vegrehaltű

'ö
*— Borús Idő. várható. Vasárnap reggelre 

végre elállt a napok óla makacsul zuhogó 
havas eafl. Egész nap száraz, asrles idő volt. 
A meteorológiai intézet prognózisa szerint 
lényegtelen hőmillozdiéíil még borús idő 
várható. Helyenként némi csapadékkal.

— Bundschub Oltó *»  Pemcezkjaé Volf 
Irma festőművészek kiállítása. Vasárnap nyilt 
meg Hundschuh Ottó és Demeczkyní Volf 
Irma tanár-feslőniüyéazek .együttes gyűjtemé
nyes kiijllilása a Madách Imre gimnázium 
(VII., Barcsay-u. f») •• rajzi érmében. 'Mindkét 
művész Rkvardk'kkcl. szerepel. .«» kiídljtáson 
Bundtchuh Ottó képei megállapodott, kiforrott 
magnsszlnvonalu képességekről lesznek tanú 
súgót és főleg hangulatos tabáni munkái kel
tetlek feltűnést a siéptsámu kösönség körében 
t gyapezl mondhatjuk cl jjemáctkuné Volj Ir
máról is, uki finom világos spinéivel meglepő 
hutást tett a jelenvo||akra. A kiállítás 29-ig van 
nyitva d. e. ló—3-ig. Belépődíj nincs.

— Az OMGE felsőházi jelöltje. Tudva 
]evő|cg a felsőházi törvény módosilása kő- 
setkeztéhen képviseletet kap a fe.lsftliázban 
az OMGE is. Nagy harcok voltak az OMGE 
kebelében a két felsőházi tagságért. Az 
OMGE ugyanis hat jelöltet fog előterjeszteni 
q kormányzónak) nki avulón ezek közül 
kettőt fog kinevezni minden valószínű
ség szerint azokat, akiket az OMGE első he- 

’ Íven jelölt. Értesülésünk szerint, az OMGE 
vezetősége már megállapodott abban, hogv 
első helyen Miitschenbacher Emilt és Buday 
Barnát jelöli és igy minden valószinüseg 
szerint ők fogják képviselni a felsőház.han 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesületet

— Vasárnapi pártgyülések, A Keresztény 
Községi párt vasárnap gyűlést tqrtolt a 
Vasúti és Hajózási Clubban, A gyűlésen 
Minich Jenő, C.silléry András és Wollf Ká
roly beszéltek. — A Horthy Mikjós-uti 
Simplon-moziban is gyűlést tartott n keresz
tény Közésgi Párt. Itt Petrovácz Gyula, 
Walfí Károly. Toperfier Akosné Kostalka 
János és még néhányon szólaltak fel, — Az 
Egységes Községi Polgári Párt XIV. kerületi 
szervezete az Erzsébet ki'ALvné-uti Kóvács- 
vendéglőbcn tartott nagygyűlést, amelyen 
Usetty Béla országgyűlési képviselő tartott 
beszedet. — Az Egységes Községi Polgári 
Párt VI. kerületi szervezetébe tömörült 
vasutasok és hadviseltek a párt Andfáw- 
Úti helyiségében tartatlak gyűlést. A Ryűlé- 
seii lleger Árpád főmérnök, Bayer Antal 
kormány főtanácsos éa mások beszéllek.

— Ma kezdik szétosztani a munkanélkü
liek karácsonyi segélyét. A munkanélküliek 
karácsonyi segélyéért olyan sokan jelent- 

. kéziek, hogy a főváros az eredetileg meg- 
'^szavazott kétszázezer pengőhöz még száz

ezret utalt ki, ugy hogy összesen három
százezer pepgő áll rendelkezésre err a célra- 
Negyvenezer jelentkező nőit, de csak a je
lentkezők felének jut s segélyből. így kö
rülbelül hyszezer munkanélküli kap 16 pen
gős segélyt. Torlódás nem lesz, mert akiket 
leheltek a listára, nem személyesen veszik 
út a pénzt, liánéin postán kapják meg a 
lakásukon. Ma, hétfőn már meg is kezdik 
a segélyek szétküldését, a kézbesítés 6—6 
napot vesz igénybe, ugy hogy <i hét végére 
máé mindenki megkapja a pénzt.

— Almában balálraégelt. Puszlamagyaió 
dón -- mint a csendőrség jelenti, — boros 
pincéjében összeégve, holtan találták Hor- 
xólh Gálxtr 42 éves jómódú gazdát- .A csend
őri nyomorán megállapította, hogy Horváth 
Gábnr r borospincében tüzet gyújtott és le
telepedett a tűzhely mellett. Elaludt, közben 
a ruhája tüzel fogott és a szerencsétlen em
ber összeégett álmában. A jómódú gazda 
iragikps halála az egész környéken nagy 
részvétet keltett.

— Magyar faerkészleányok karáesouyfu- 
iinnrpe. A Magyt.r Cserkósileány Szövetség 
vasárnap délután lartottii szokásos évi kará- 
< snhyfa ilmtepét. Az Ünnepségen jelen volt Anna 
királyi hercegasszony és Jówf pcfenc dr- 
királyi herceg i».

— Khlklott a takervonat- A csendflri wjtó- 
irodajelcnlés szerint szombolon délután Med- 
gyesháza és Bánkút községek községek körött 
a szeged—csongrádi tehcrvon«l. amely gabonát 
szállított, kisiklotl. Három vagon teljeseit ö*z-  
szclört. hatvnn méteres sxnkaszon a sínek feb 
szakadlak, ugv hogy a forgalmat egyelőre be 
kelteit szüntetni. Emberéletben nem 
h megállnpilnsok szerint a kisiklást 
rés okozta. A megrongált pályatest 
tusi munkája folyik.

— I raki Nem törik meg, ha leül

esett kár, 
tcngelytö- 
hclyrcálli-

,, . .............„. ...... a fix sza
bású Italt ki ny, a 70 éves Kozma kalap és úri 
divat cég különlegessége. Csak Károly-körut 3, 
a sarkon.

— Ne okozzon senkinek gondot, hogy mit 
vegyen karácsonyi ajándéknak, mert legcélsze
rűbb ajándék a kötöttáru, amit csalódja és sze
mélyzete részére legolcsóbban Salgó cégnél. 
Kristályét 2. vásárolhat.

— Karácsonyra Vásároljuk a Gschwindt 
gyár Ré-sailményeil: likőrt, rumot, borpárlatot, 
gyümölcspálinkát, gyümölcs- és főzclékkopzcr- 
vckcl. Ezen gyártmányok minőség l«kinte|ében 
bármely külföldi márkával sikerrel veszik fel 
a versenyt, árban pedig lényegesen olcsóbbak

— Ityrd kapitány déllsurkl expediliós utján 
Maytag önműködő mosógépet használlak. Byrd 
kapitány hosszas, több éven ót szerzett tapasz
talatai alapján válogatta össze az útja sikeré
hez feltétlenül szükséges felszereléseket. Ez a 
tény is I izonvllja. hogv a Moytng mosógép 
mindenütt és mindenkor megállja a helyet' 
Budapesti vezérképviselet. Andrássv-ul' 17. Kér 
jen díjtalan bcmutulús. Telefon; 273—87.

Vlgrehajtűtarsát vasárnap letartóztatta a csendőrség
Debrecen, december 14.

f.4 Hétfői Napló tudósító jónak telefon je
lentése.) A debreceni ügyészségre érdekes 
vádlottul állított elő u püspökladányi csend
őrőrs két altisztje. A csendőrök Szabó János 
községi végrehajtót hozták be Debrecenbe, 
mert kiderült, hogv

a végrehajtó számos 
visszaélést követett el 
zott pénzből mintegy 

sikkasztott.
Érdekes, hogy a végrehajtó gazdag család*  
ja a botrány kipattanásának pillanatában 
megtérítene az elsikkasztott összeget, úgy
hogy a kincstárt tulajdonképpen károsodás 
nem érte. Mindezek ellenére az eljárás hi
vatalból megindult a hűtlen köztisztviselő 
ellen és letartóztatása után bekísérték a 
debreceni ügyészség fogházába.

Szabó János letartóztatása
egy rejtélyes öngyilkosságról Is lerán

totta a leplet.

Miiben hlval.il 
és a gondjára bl- 
ötezer pengőt eb

hogv különös öngyilkossági kísérlet 
A fialni munkás, akinek Lázár László 

........................ ijvegsailán- 
amelyek összc-vissza sebezték 

Az életunt fiatal munkást 
— Kispes-

— A budapesti román követség hire. A 
budapesti román királyi követség Bukarest
ből kapott felhatalmazás alapján a legha- 
lúrozottabban kijelenti, hogy a lapokban 
Cesianu párisi ronuln követ kinevezéséről 
és egv bizonyos kizárólagos küldetéséről 
megjelent híresztelések minden alapól nél
külöznek.

— Üvegszilánkokat nyelt egy életunt. A Mar- 
gilhid budai hídfőjénél vasárnap délelőtt han
gos segélykiállások között összeesett egy fiatal 
munkás és a segítségül hivott mentők megálla
pították, ’ • *..................
törtónt, .
a neve, öngyilkossági szándékból 
kokat nyelt, 
torkát és a gégéjét.
a mentők a Rókus-kórházba vitték, 
fen a Szemcre-ulca 31. számú házban Sengerád 
István 21 éves asztalos segéd öngyilkossági 
szándékból lugkőoldatot ivott. A mentők a 
Rókus -kórházba vitték.

— Halálos tréfa. Békéscsabáról jelenti tudó
sítónk; A Békéscsabáról Békés község felé ve
zető országúton vasárnap különös szerencsét
lenség történt. Három békési legény Békés
csabáról kocsin Igyekezett hazafelé, miközben 
beértek egv Knapcsek János nevű idősebb ta- 
Uyahlrtokost, aki gyalogosan tartott hazafelé. 
Knapcsek megkérte a legényeket, hogy vigyék 
el egy darabig a kocsijukon. A legények, ozl. 
megígérték majd tréfálkozni kezdtek vele ugy, 
hogy mindig hirtelen elindították a lovakat, 
amikor Knapcsek fel akart lépni a kocsira Egy 
ilyen indításkor Knapcsek megcsúszott és a lo
vak alá esett, amelyek megriadtak és össze
rugdalták a szerencsétlen ember koponyáját és 
mellkasát. Kpapcseket haldokolva szállították 
he a békéscsabai közkórházbn, ahol csakhamar 
kiszenvedett. Az eljárás megindult.

— Dugó Honi kalandjai. A Dante könyv
kiadó vállalat kiadásában mulatságos, szóra
koztató és tanulságos if júsági könyvek jelentek 
meg. Dugó Dani kalandjairól és Dugó Dani 
yjabb viszontagságairól a mai fiatalság szellemi 
nívójának és Ízlésének megfelelően megírt 
könyveket kap karácsonyra a magyar diákság

— Meinl — 30 évvel ezelőtt nyitotta első 
Üzletét Magyarországon. Ma lesz 30 éve an
nak, hogy a közismert Meinl Gyula r.-t. Buda
pesten első magyarországi üzletet megnyitotta. 
A cég ezért idei karácsonyi üzletet is ennek a 
30 é vc$ jubileumnak a jegyében fogja lebonyo- i 
lilani Az akkor I üzlettel biró vállalat ma már 
hatalmas nagy vállalattá fejlődött Magyaror
szágon. 44 fióküzlet, nagy gyártelep, több mint 
400 alkalmazott, cz a Mcinl-cég mai képe. 
Aligha akad család, amelynek asztalára az 
egyik vagy másik Meinl-cikk naponta ne ke
rülne és majdnem míuden caládnak, legyen az 
városban vagy falun, mindennapi reggclijc- 
uzsonnájfi egy csésze illatos, aromás Meinl- 
kóvé. — A 30 éves jubileum alkalmával a cég 
gyöpyörü karácsonyi kirakatokat is rendezett, 
^melyek méltán feltűnést keltenek szerte az 
országban.

Karácsonyi ajándék
cikkeket Ön úgyis fog vásárolni! Mi tudjuk, 
Ön nem akar erre sok pénzt kiadni, tehát 0>v 
mértékben szállítottuk le gz árakat, ho 
pénzért rendkívül sok szép és lét vásárol.
Eladóéra kardinak a klv.ik.ti ir.kfál nuakSi

Ruhaszövetek 3.90, Ruhabársonyok 
9.90, Crepe de Chlnek, Georgettek 
A. 90, Fián el lek 1.90, Pizsama- 
kelme 1,90, KelengygvászQn pam. 
1-30, Slfon 1.30, Leaedővásxon 
pam. 1.90, Angin, erős 1.90, dsz- 
fqlkészletek 7.90, Kanavász 1.10, 

Ezenkívül az ország
áll nb. rendelkezésére, az összes létező divatcikkek
ben. Nagy előnyökhöz /uthqt minden vásárlásnál

KLEIN ANTAL (Jivatnagy- 
áruházában

aiavMva teaa Király-utca 53 (Akácfa-u. sarok) Alapítva toaa
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amely két hétté) ezelőtt hoztg izgalombg 
Püspökladány község lakosságút. Az törtónl 
ugyanis, hogy a jómódúnak ismert Horváth 
Mihály községi adóügyi végrehajtó egy este, 
látszólag minden különösebb oR nélkül, 

felakasztotta magút háza padlásán és 
mire ráakadtuk, halott volt.

Búcsúlevelet nem hagyott hátra és a legszor
gosabb vizsgálat sem tudta megállapítani, 
hogy miéri vált meg az élettől. Most azután, 
mikor a sikkasztó Szabó Jánost először ki
hallgatták, elmondotta, hogy

manipulációiban részes volt Horváth 
Mihály is.

Mikor pedig Budapestről rovancsoló bizott
ság érkezett Püspökladányba, hogy megál
lapítsa a Szabó János hivatali sikkasztásai 
által okozott kárösszegeket. Horváth 
hálv, attól való félelmében, hogy az ö 
pissúgaira is rájönnek — fölakasztotta 
gát.

Ml- 
tur- 
ma-

— Antal Géza püspök székfoglalója a Petőfi 
Társaságban. A Petőfi Társaság vasárnapi ülé
sén tartotta meg Antal Géza református püspök 
székfoglaló beszédét. Fcleku Sándor verseket 
Bónyi Adorján egy novelláját olvasta fel 
Pékár Gyula pedig Lamp^rth Gézát üdvözölte 
abból az alkalomból, hogy a Gárdonyi Társa 
súg tiszteleti tagjává választotta.

— Agyonlőtte magút egy Invascsendőr, mer*  
megdorgálta a parancsnoka. Hasonló cim alatt 
folyó évi deceml>er hó 1-én megjelent közle
gényünkre vonatkozólag, a in. kir. Csendőrség 
Felügyelője közli velünk, hogy az Egrv-féle ta
nyára tiszti járőr egyáltalában nem ment ki és 
hogy Tar János törzsőrmestert az általa elkö
vetett szabálytalanságok miatt nem ha
nem altiszti elöljárója — Örsparanc.snoka — 
dorgálta meg.

— Felakasztotta magát egy gazdag gyulgi 
pékmester. Gyuláról jelentik: Szabados József, 
ismert jómódú gyulai pékmester vasárnap dél
előtt bezárkózott műhelyébe és az ablak ke
resztvasára felakasztotta magát. Mikor család
tagjai keresésére indultak, hogy ebédhez hív
ják. és ráakadtak — már halott volt. Búcsú
levelében anyagi összeomlásával magyarázza 
lettét.

— A Fenyves-Áruház kötöttáru gyárai léte
sített, hogy még többet nyújtson vcvökö?öp»é- 
gének. Az áruház saját gyárában mellirozoll 
női harisnyákat állít elő. nggvqp szép és jó mi- 

•nősíalam-, melyeket páronként 7T*Tínércrt  áru
sít. Ez az ár még a nagykereskedői körökben 
is feltűnést keltett, „Viskosa" nőj selyemharis
nyákat a legszebb divatszinekben, már P. 1.25- 
ért, férfi fehér nyaksálat Jgen szép „Viskosa" 
selyemből, amely igen alkalmas karácsonyt 
ajándék, darabonként 73 fillérért, női reforrn- 
nadrágot legszebb fehérnemüszinekben „Vis- 
kosa" selyemhői P 1.45-ért árusít bármely 
nagyságban. Ugy a Ká|vin-*érl  áruházban, mint 
az Andrássy-ut 4. alatti és Vúmház-körut fi. 
alatti fióküzletben.

— A M. Kir, osztálysursjáték résztvevői fel
kéretnek, hogv a megújítási betéteket (*/»  == 
24 P. % = 12. P. Vt = 6 P. »/, = 3 P.) és az 
előirt 30 fillér költséget a szerdán Tf-ép kez
dődd 3. osztály húzása előtt fizessék meg, mert 
ellenkező esetben a nyereményigény és minden 
más jog elvész.

— Megjelent a Gulrnberg nagy lexikon első 
kötete. A magyar könyvpiacnak nagy eseménye 
van: megjelent a Gutenberg lexikon első iö 
fele. A magynr tudományos és gyakorlati élet 
Qtszáz reprezentáns^ állt össze, lmgy nem a ha
gyományos száraz stílusban, ha”«m a ma 
problémáit is bekapcsolva, mindenről bő tá
jékoztatást nyújtsanak g publikumnak- A lexi
kon használhatóságát nagyban emeli a szám
talan szövegközti ábra és a táblák, valamin! 
színes mümelléklelek tömege, örvendetes je
lenség, hogy a lexikon szerkesztősége látható
lag igyekezett kidomborítani a magyar szem
pontokat és ami még fontosabb — a kaikon 
ára a máj könyvárakhoz liszonyilva, — fel
tűnően olcsó.

hogy 
nagy 
evés

Pullover 9.00, Mű selyem
2.90, Műselyem harlsnyg
1.90, Téllkeztyü 1.90,

nadrág
3.90- 

____ . _ _____, Xdfén/eA 
S.áO, Sotyemcsipkik rekord válasz
tékban, NŐI hálólngak 9.90, Nadrág- 
komblni 3.30, FMfppypllnlna 7.90,

Selyemnyakkendő 3.90.

egyik legnagyobb választéka

betörőit. Bécsből j,
lentik. A rendőrségnek sikerült kézrekeri 
leni a Moissi villájában elkövetett betör,'.; 
tetteseit Horn I'eren-c mészáros és Gytmann 
Nándor aranyműves személyében. Az egész 
zsákmányt, amelynek értéke 10.000 schil 
ling, megtalálták. A. két betörő amiatt vált 
gyanússá, mert baráti körükben egyszerre 
csak uj ruhákban jelentek meg, amelyeket 
a betöréskor zsákmányoltak. Gutmann 
Bécsből ki van tiltva, Hornt Budapesten 
már töbhizjben elítélté. A két betörőt és or
gazdájukat, László Ferenc kisegítő pincért 
beszállitatták az országos törvényszék fos 
házábp, * 8

wr A bálna felborította a halászbárkát fh/ó- 
ból jelentik: Szokatlan szerencsétlenség történt 
szombaton Trpmsjö kikötőjének közelében. 
Három fiatal tromsjöf halász szombaton bár- 
Icájukkal halászni mentek. A nyilt tengeren c«y 
’iaialmas bálna a bárka alá úszott és kiemel- 
kedve a vízből, felforditotta a könnyű alkot- 
mányi. A húrom halász a tengerbe esett és 
megfulladt. Holttestüket eddig még nem talál- 
ták meg.

REX CSILLÁROK
v JlnmossApl. mű- 
iparj és lakberen

dezési üz.et

V, Dorottyái!. 9 
i etetőn : 824-04

minden stílben é» kivitelben. 
Magyar, némát, francia, angol és japáB 
m a | p a r I Aruk,

~ Willy Melichár, 350 cm’ oldalkocsis Sün- 
begm motorkerékpáron az októher 10-i táti ki- 
lóméter-láiuén állósstarttal 100-348 km. repülő, 
starttal 145.898 km. óránkénti sebességet ért el. 
Éjen eredményt a F. L C. M- Ipdomásul vette 
s előzetesen jóváhagyta. Melichár Versenyei 
alkalmával Shell motorolajat és Shell verseny, 
keveréket haszpáll.

Teljes zsírt rtalmu

trapplstauOvtrlsalt
legjobb minőségben

1O dkg 24 fillér 
a Központi Tejcsarnok fiókjaiban

— A közönség vágya — olpsó, szép és érde
kes könyvekre — hozta . létre a karácsonyi 
könyvpiac Icgérdekeschh újdonságát; a 2 pen
gős Regényeket. Finom angol egész vászonkn- 
téshen, müvészjes sjines fedőlappal, hófehér 
papiroson, váltakozva jelennek inog kalandos, 
romantikus, társadalmi és tjctcktiv-r«’/zények a 
gyűjtemény keretében, amely maximumát 
nyújtja mind annak, amit tartalom dolgában 
a modern irodalom, kiállítás szempontjából 
ledig a grafikai ipar mai fejlettsége produkál
hat.

HUtölakarök P 24-161 
Kenxinkályhák P 85-1ÖI 
Fagyálló folyadékok 
Hóláncok nagy választékban

NAGY JÓZSEF autószakijaiét
Vl. Andráasy-Vt 34. Te etoa 221—97, ?M>-9i

— Férjének karácsonyra /(ozpia kalapot ve- 
gyen. Csak Károly-körut 3, aa ismert sarok
üzlet.

— Ingyen hímző és varró oktatás. Még min
dig nem eléggé ismeretes, hogv a Singer varró
gép r.-t. minden egyes üzletében bármikor tel
jesen díjmentesen nyújt hímző és varró okta
tást. A himzési technika minden ágában jártat 
oktatószemélyzet gondoskodik arról, hogy 
minden egyes vevő alapos kiképzést nyerjen a 
S(n(7cr-pqrfóűiépel> kezelésében. Ilyen módon 
nemcsak nz összes varrás! munkák tochpikájá- 
vak hanem a hímzés különféle elkészítési mó
dozataival is megismerkedik.

— Érdeke*  karácsonyi kiállítás. A patina és 
a modernség ritkán jár egyiill, de ha a Haris. 
tfiUnger és Tóraa. Vóci-ulca 16. szám alatti 
áruházának kirakatait megtekintjük, az <Ml 
szemlélhető áruk kiállításán szerencsés talál
kozásként üdvözölhetjük azokat. Vászonáruk. 
a»ztalticmüek| menyasszonyi kelengyék gazdag 
tárháza ez az üzlet, amelyet nem kell bemu
tatni külön a közönségnek, hiszen a legrégibb 
budapesti patrícius cégek egyike,

— Hogyan éljen a szívbeteg embert (Szívbaj 
— érclmezesedes — vérnyomás Irta: Dr. Pá
don Károly egyetemi magánlanár. Noüák Ru
dolf és Társ*  Budapest, kiadása.) A kilünő 
szerző, akinek a szív és az erek betegségeinek 
kezelése u specialitása, a könyvben ai életrend 
minden ágára, táplálkozásra, munkára, pihe
nésre, sportolásra dohányzásra, szeszes ita
lokra. nemi életre stb. Mlerjcszkedvo pontos és 
vljágos szabályokat állít fel. A szerző behatóan 
foglalkozik a magas vérnvnmáMal és az érd- 
meszesedcssol, és a kellő életmód ismcrlctéséf 
vei jásilágll azok kezelésére is.

hlval.il
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Véres merénylet egy csendőr 
ellen a szeghalmi kocsmában Maradandó értékű

Régi haragosa borozgatás közben megtámadta és össze
szurkálta a pihenő csendőrt

Békéscsaba, dec. 14.
(A Hétfőt Napló tudósitő jónak jelentése.) 

'A békésmegyei Szeghalom községet véres 
eset tartja izgalomban, amelynek áldozata 
egy derék, kötelességét mindenkor pontosan 
tetjeiitö, nagy megbecsülésnek örvendő 
csendárőrmestcr. aki most su/yos sebbel 
'fekszik a lakásán.

A véres eset az egyik szeghalmi vendéglő
ben történt, amely Kiss Lajos tulajdona.

Szolgálatának letelte után a vendéglőbe 
tért be S;lizs István csendörőrmester, aki a 
szeghalmi járási őrsön teljesít szolgálatot. 
A*  őrmester egy pohár bort rendelt és ami
kor megkapta az italt, csendesen fogyaszt- 
gatta azt.

Ekkor betévedt a vendéglőbe egy Dányi 
Sándor nevű fiatal, kötekedő természetű 
szeghalmi napszámos, aki régóta haragszik 
a csendőrőr  mesterre, mert az különböző 
ügyek miatt már eljárt ellene. A garázda 
hajlamairól ismert Dányi, az őrmester lát
tára, megint feléledni érezte régi haragját és 
rövid, békességes iddogálás után egyenesen 

belekötött a csendesen üldögélő csend
őrőrmesterbe.

Szlizs István őrmester rendreutasitotla a 
kötekedő napszámost, ez azonban hirtelen

— Vázsonyi Vilmosáé jótékonycélu elő
adása. Vázsonyi Vilmosáé vasárnap dél
előtt szabadelöadást tartott a Terézköruti 
Színpadon Az én uram cimü közeljövőben 
megjelenő könyvéről. Az előadáson Békeffi 
László konferált, Parii Erzsébet pedig Vá- 
zsanyi Vilmos költeményeit szavalta. A 
sikerült matiné jövedelmét a terézvárosi 
jiyomorenyhitö akció javára fordították.

—, Kórházavatás Sashalmon. Sashalmon ün
nepélyes keretek között vasárnap délelőtt avat
ták fel a Rákosvidéki Szent Imre-kórházat. Az 
ünnepség során a kórház igazgató főorvosa is
mertette a kórházépítés programját, majd 
ózohó Kálmán, Sashalom község bírája vette 
át az uj népjóléti é,s egészségügyi intézményt. 
Rákosszentmihály elöljáróságának képviselője 
és a vármegye kiküldötte beszélt még a nivós 
ünnepségen.

Konyha berendezések rend
kívül olcsó árban: 
ílohöny-u 
Kaiinczy-u. sarkán.

A Baross Szövetség a közüzemek ellen. A 
Baross Szövetség december 14-én 7 ábory Gá
bor elnöklete alatt taggyűlést tartott, amelyben 
Struczkn Sándor előadói beszéde nyomán újó
lag állást foglalt a Községi Üzemek tárgyában- 
A taggyűlésen felszólaltak egyhangúan hangsú
lyozták, hogv a kérdésben a polgári szabadság 
és a kereskedelem, valamint az ipar érdekében 
teljes mértékben teszik magukévá a közstgi 
üzemek sürgős és teljes leépítésének gondola 
tat, miként azt a Baross Szövetség álláspontja 
kívánja. A taggyűlés azután ily értelmű határo
zati javaslatot ’ hozott, melyben kimondotta, 
hogy az üzemek leépítése végett sürgősen a 
polgármesterhez, illetve a kormányhoz fordul 
pák. 
mm __ M előkészít polgári éa

V-íéplRkolai magan.cSulUlsS
— A „Dr. Sipőcz Jenő Iparos Legény é« 14 

nnnclnternátus“ avatóünnepr. A Budai Katoli
kus Legény Egyesület vasárnap délelőtt avatta 
fel a „Dp. Sipőcz Jenő Iparoslegény és Tano.ic- 
intemálus“-t. Az ünnepséget szent mise előzte 
meg, melyet dr. Mészáros János érseki helynbk 
celebrált, Utána délelőtt fél ti-kor előkelő kö
zönség jelenlétében megkezdődött a diszgyitlcs, 
amelyen jelen voltak: Anna királyi bcrcegasz- 
sronv, dr. József Ferenc királyi herceg, Stpoez 
Jenő, valamint a budai társadalom és iparos- 
tág számoz előkelősége. Az elnöki megnyitó 
után Tóth József ah-lnök beszámolója követ
kezett, majd József Ferenc királyi herceg, 
H’píf Károly és Sipőcz Jenő beszeltek.

felugrott és előkapta hosszupengéjü kését, 
vérbenforgó szemekkel az őrmester felé ron
tott.

— Most meghalsz!
— ordított a megvadult ember. — Gulyás- 
húst aprítok belőled!

Ezzel hirtelen rávetette magát az őrmes
terre és

kését beledöfte a csendőrőrmesterbe.
A vendéglői helyiségben tartózkodó vendé
gek nyomban közbevetették magukat és 
lefogták a véres kézzel egyre tovább hado
nászó és orditó napszámost.

A súlyosan sebesült csendőrőrmestert — 
akinek balcombján veszedelmes szúrást ej
tett a dühöngő támadó kése — súlyos álla
potban a csendőrlak tanyára szállították, a 
merénylőt pedig, aki a nagy zűrzavarban 
kimenekült a vendéglőből, többen üldözőbe 
nették. Aj üldözésben az időközben értesí
tett csendörség egyik járőre is résztvett s

a falu határáig meneküli merénylőt 
nemsokára sikerült is kézrekeriteni.

Dányi Sándort megvasalva beszállították 
a szeghalmi járásbíróságra, ahol letartóztat
ták és megindították ellene gyilkosság kí
sérlete miatt az eljárást.

— Kilenc gyűlést tartottak vasárnap a szo
cialisták. A választási kampány utolsó vasár
napján fokozott erővel vették ki részüket az 
agitációból a szocialisták, akik vasárnap ki
lenc helyen tartottak gyűlést. A sertésvágóhíd 
tőzsdetermében Peyer Károly a Wolf— Kozma
uralom tízesztendős működését, Pajor Rudolf 
a kurzuspártok választási trükkjeit és eszközeit, 
Kertész Miklós és dr. Révész Mihály a szociál
demokrata párt községi programját ismertette- 
mig Stern Szerén a nőket szólította fel fokozott 
munkára. Kőbányán öt gyűlést tartottak va
sárnap a szocialisták, négyet délelőtt, egyet 
délután. Két gyűlés volt Lágymányoson, egy 
pedig Angyalföldön, ahol Peyer Károly, Biró 
Dezső és Szepessy Albert voltak az előadók.

FllrdSkid , gjertneklíád, mosdói 
kis gyárt hibával D A L1N T-bAI. 
IV., Magyar-utca L szám (Kossuth 
LajoR utca sarok) leieton 85-3 —

— Díszközgyűlésen ünnepelte a Meteorológiai
Társulat Róna Zslgmondot. Vasárnap délelőtt 
tartotta rendkívüli közgyűlését a Mctcorologiai 
Intézet. A közgyűlésen a Meteorológiai Társu 
lat elnökét, dr Róna Zsigmondot ünnepelték, 
akinek mi volt helycntdik születésnapja. Az 
ősz tudóst a közgyűlésen a tudományos inté
zetek nevében számosán felköszöptötték s 
mint a magyar meteorológia megteremtőjét 
ünnepelték. _______________

Dr. FÉNYES ■xakarvpi
var-, bőr- és nepit-betegekneE rendel egfaz nap 

V|l(RAkÖCXl-ut 32- •- •«- «. Mama*  uemb,

— Felruházás! ünnep Óbudán. A 111. kerületi 
Egységes Polgári Társaskörben vasárnap dél
után hangulatos ünnepség keretében ruházniI 
fel Andréka Károlync 14 gyermeket. A nemes
lelkű uriasszony saját maga teremtette elő 
azofenl a dolgokat, amelyekkel ugy ennek a 14 
szegény gyermeknek, mint ugyanannyi reászo- 
rulí. .felnőilnek. párt és felekezeti különbség 
nélkül boldog karácsonyt szerzett. Az ünnepsé
gen a II- kerület polgári társadalmának számos 
kitűnősége megjelent. ____________________

Jó minőségű 
kézimunka 

CIPŐ 
és térti és női 
estélyi cipők P
HIFII CIPOflRUHftZ Yorózteinpiaminal ueiabeu.

— Az Egységes Községi Párt gyűlései. Vasár
nap az Egységes Községi Polgári Párt a Ráday- 
utcai pxcclsinj-mozgóban gyűlést tartott, me
lyen Pavlik Ferenc megnyitó beszéde után 
Wellisch Andof, Wolff István, majd Usetty 
Bélq a tgkarckosságpi hangoztatta. Csák Ká
roly országgyűlési képviselő a főváros és a vi
dék közötti összhang szükségességét hangoz 
latta- — A rákosfalvni Árpád mozgóban tartott 
gyűlésen Kozma Jenő, Martin János és Róná 
Dezső beszéltek. __________________ __

Össxes 
bundáimat
készpénzért olcsón 

elárusítom!

Breitfeld
ttüct IV., u<fc/-«íc<j 14,

11.50

a hordozható villamos
ajándék

varrógép
Singer

PraclzlOs munka és elismert legjobb minőségi

Részletfizetésre is! * Kényelmes havi részletek 
Díjmentes bemutatás saját otthonában

Singer Varrógép Részvénytársaság
Fiókok mindenütt

— Gyermekfelruházás ■ Lipótvárosban. Meg 
ható ünnepség színhelye volt vasárnap délután 
a Lipótvárosi Étterem, ahol százharminc gyer
meket látott vendégül és ruházott fel a Lipót
városi Jótékonycélu Asztaltársaság. Az ünne
pélyen Liher Endre tanácsnok is részt vett. 
Scheuer Róbert, a társaság diszelnöke meleg
hangú beszédet intézett a gyermekekhez.

— Bajtársi össsejüvetel. A volt cs. és kir. 
23-ik gyalogezred hősi halált halt bajtársai 
emlékére dec. hó 19-én reggel 9 órakor a Szer
vitatéri (Szervita-tér) templomban gyásjislen- 
tisztclíJtel és ugyanaznap este 8 órakor az Er- 
zsébetszálló étte.rmében (Egyetem-utca) bajtársi 
összejövetelt tart.

— Fogyasztási és termelő MÖvetkezetek ér
tekezlete. A Magyarországi Fogyasztási- és Ter
melő-Szövetkezetek Egyesületének budapesti és 
környékbeli lufijai Ü*' rrnjher 10-én Pcidl Gyula 
orszóggyülési képviselő elnöklete alatt lagérte- 
kezlelet tartottak, amelyen a szövetkezeti jog 
reformjával és a karleillön'énytervezettel fog
lalkoztak. A tagértckezlelen Malaxits Géza or
szággyűlési képviselő és Benke Lajos dr. is fel
szólaltok-. Az,, értokezk.t kijRp.n.d,9.tlau hpgy a 
szövetkezeti Jog Általános ujabb szabályozását 
nem tartja időszerűnek. ___________

Ha pénzre van 
szüksége
hossvabb tBrleavtéave

SOLT! LAJOS
T1M*  IstvAa ívolt Fttr<lff-utea) 1U-

— Megkezdődött az ékszerészek kinskatver 
senye. Vasárnap megkezdődött a Kemesfémipa 
rátok Kereskedők és Órások Országos Szövet 
sége állal rendezett kirakatverseny. melyen 
reszt vesznek a fős-áros összes nagyobb ékszer 
üzletei. A versenyen résztvevő kirakatok meg
lepő látványt nyújtanak: a fokozott világítás
ban csillogtak az ezer szint játszó drágakövek 
Do a nézők százainak legnagyobb meglepeté
sére az árak szolgáltatnak okot, melyek rend
kívül olcsóak, ami azt mutatja, hogy az éksze
részek azt akarják. hogy karácsonyra mindenki 
jutányosán vásárolhasson.

— Megörüli a börtönben. Szigetvárról je
lentik: A szigptvárj járásbíróság három 
havi fogházra ítélte Kurz István gazdale 
génvl, mert édesanyját súlyosan bántal
mazta. A legény a mp|i hot elején kezdte 
meg büntetésének kitöltését a szigetvári já
rásbíróság fogházában, Kurz vasárnap éj
szaka cellájában dühöngeni kezdett. A hör- 
tönörök alig tudták megfékezni a dühön- 
gől, akiről a fogház orvosa megállapította, 
hogy ön- és közveszélyes elmebeteg. A 
nagykanizsai kórház elmeosztályára szállí
tották.

— Játék közben elsült a revolver. Veszprém 
bőt jelentik: Végzetes szerencsétlenség történt 
vasárnap Pápateszéren. Molnár József pápq 
teszéri földmive» vasárnap délután elment ha
zulról • őt éves kisgyermeke egyedül maradt a 
lakásben. A kis fin «« egyik fiókból elővette 
apja revolverét és játszadozni kezdell vele. Ja 
lék közben a revolver elsült és a kisfiú gyom 
rábn fúródott. A gyermeket a pápai közkór- 
házba szállították he. nhol rövidesen meghalt.

Bútor
'b ♦••lesé részletre 

BLUMENTHAL 
WeBaelényf-atea M0. 
tejárat a kaftydióhnitcAbői

— Dr- Itoynlu Elemér lett • Stefánia egye
sület Igazgatója Vnnárügp délelőtt n Stefánia 
Szegénygyermckkórhái Egyend/t a kórház 
dísztermében rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelynek keretiben leleplezték dr. fílfíck Eri 
gyes ügyvezető alUiiök arcképét. Az ünnepi 
beszédet dr. fíókay Jápo» az egyesület igaz 
gató-föorvosa tátotta A közgyűlés további so
rán bejelentettéi, hogy Rókay professzor le 
mond nz ignzgató-föoivosi állA^ról s helyére 
Haynist Elemér egyetemi tímárt választották 
meg.

— Megvásárolta a koporsóját azután ön
gyilkos lett. Balatonkeneséről jelentik: Bor*  
zalnias leletre bukkanlak Balatonfüreden a 
járókelők. A fürdőlelepröl a fulu felé vezető 
utón az egyik fán felakasztva találták 
Bruismick Lajos pékmestert. A csendőrség 
megindította a nyomozást, hogy öngyilkos
ság vagy gyilkosság történt-e. A nyomozás 
során kiderüli, hogy a szerencsétlen pék
mester anyagi gondjai miatt vált meg ac 
élettől s már hosszú idő óta készült a ha*  
Iáira. Két Réttel ezelőtt koporsót is vásárolt 
s búcsúlevelében, amelyet lakásán találtak, 
meghagyta, hogy az ö általa vásárolt ko
porsóban temessék el.

— Kereskedő- és iparosgyülés Debrecenbe^. 
Debrecenből jelentik: Országos kereskedő- éf 
iparosgyülóst tartottak a debreceni ipartestületi 
székházban vasárnap, amelynek nagyszámú 
hallgatója volt. Az ország kereskedőinek és 
iparosságának sérelmeit Varjassy István Ipar
testületi elnök, Selingcr Ede és dr. Olasz Vil
mos tárták fel. Pfeiffer Sándor felszólalásában 
az 0TL elhibázott politikáját támadta, majd el
határozták, hogy minden városban megren
deznek hasonló tiltakozó gyűléseket a közös 
bajok orvoslása érdekében.

— Hnlúlrnégelt egy kisfiú. Egerből jelentik; 
Egyek községben Barkas József gazdálkodó 
négyéves András fia a tűzhely mellett játszott. 
A kipattanó szikra lúgralobbanlntla ruháját és 
oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy bele
halt sérüléseibe.

nálunk

Ez az ajánlat nem azért csodálatos, 
mert 12 pengőért ajánlunk önnek 
cipőt, mert husonló áron máshol is 
vásárolhat cipőket.

Csodálatos azért, mert mi egé
szen kiváló sevró, lakk és sametta 
antilop cipőket, l*en  Tinóin ki
vitelben ajánlunk önnek ezért a kis 
összegért. 6 különi öző modellben, 
alacsony és magas Barokkal,

Őszinte örömmel közöljük önnel 
ezt az uj

FENYVES
szenzációt.

Ifűi egösz gumi húcipo
fekete, barna én drmp szín-
ben, elegáns forma kitűnő ■ II IMI 
minőség, bársonygallérral I UsllU

Postán utánvéttel bőrmentve szál ltunk-

faivln-tér 7 uamnéz-lurui 9
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A közönség szeret férjhezadni
— mondja Titkos Ilona az Eszterházy Tamás gróffal 

kapcsolatban lanszirozott házassági hírekre

Egy pozsonyi napilap feltűnés tkeltő cikke a gróf 
és családjának viszályáról

A pozsonyi „A Nap" cimü napilap decem
ber 12 iki számában egy rendkívül érdekes 
cikket olvastunk, amelyet — természetesen 
— teljes fenfartássa) közlünk. A cikk egyes 
passzusai a következőket tartalmazzák:

— A műit hét szerdáján Titkos Ilona 
Benczur-utca 9. szám alatti pazarul beren
dezett hatszobás lakásán illusztris társaság 
jelent meg. A társaság tagjai részint Eszter- 
házy Tamás gróf, részint Titkos Ilona szín
művésznő legszűkebb baráti környezetéhez 
tartoznak. Ebben

a baráti körben Eszterházy Tamás be
jelentette Titkos Ilonával való eljegy

zését.
A hirt a baráti kör tagjai nagy örömmel 
vették tudomásul, bár az nekik — az előz
mények után — nem volt meglepetés. Talán 
a legnyíltabb titok Pesten az a pajtásság, 
amely a fiatal Eszterházy és a ragyogó szí
nésznő között kifejlődött. Eszterházy Tamás 
gróf már évek óta a leghívebb hódolója 
Titkos Ilonának. Viszont az Eszterházv- 
család hosszabb ideje élénk figyelemmel ki
séri Tamás gróf szereplését és a közismert 
váltóhistória idején már majdnem szigorú 
közbelépés következett a család részéről. 
Erre azonban a Wiitzdoríf ügyben nem ke
rült sor, ellenben Eszterházy Tamás gróf 
Titkos Ilonával történt eljegyzésének igen

Pénteken este 8 órakor először

Rád bízom a feleségem
Vaszary János 3 felvonásos bohózata

Főszereplők: Lázár Márta, Turay Ida, Ráday, Z. Molnár, Bárczy, Rublnyl, Pethő, 
Slttkey Irén, Árpád Margit, Gárdái, Vándort

és a Párisién Grill eredeti jazz-zenekara Magyar Színház

Somlay Arthur 
nem kapott beutazási engedélyt 
romániai vendégszereplésére 

Az arad-temesvári szinház súlyos helyzetbe jutott
Somlay Arthur néhány héttel ezelőtt meg

állapodást kötött Szendrey Mihállyal, az 
arad-temesvári színházak igazgatójával. A 
megállapodás értelmében Somlay Arthur- 
nak december 12-fn kellett volna elkezde
nie kéthetes romániai vendégjátékát Aradon 
és Temesvárott. Arad és Temesvár közön
sége nagy érdeklődéssel várta a kiváló mű
vészi, aki még sohasem játszott e városok
ban. Az első plakátjclentésekre

elfogytak a színház összes Jegyei 
és ugy látszott, hogy a kéthetes vendégjá
ték óriási anyagi eredményt hoz az arad- 
temesvári színháznak, amely különben is 
nagyon küzköd a létért. Somlay Arthur, aki 
közben Budapesten lemondotta azokat az 
ajánlatokat, amelyekkel itt felkeresték, 
hiób avárt a beutazási engedélyre. Múltak a 
napok és Szendrey Mihály színigazgató nem 
küldte meg néki a várva-várt Írást. Közben 
ugyanis az történt, hogy a szinház folyamo
dását a kerületi hatóságok elutasították és 

megtagadták Somlay Arthur beutazási 
engedélyének kiadását.

Ez nnnál meglepőbben hat, mert Somlay 
Arthurhoz viszonyítva, tizord rangú magyar 
színészek, sőt egész színtársulatok még a

VIGSZIN HÍZ Gondjait elűzi.

Vígjáték bárom felvonásban.

Irta: 
Zilahy Lajos.

Főszereplők:
Varsányi Irén, Gombaaxötfl Ella, 

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

mozi Hegedűs Tibor elvesztette 
a „ruhapert"

Jaloveczky színész apjának megítélték Hegedűs Tibor 
elleni követelését

súlyos következményei lehetnek.
A cikk ezután részletesen elmondja, hogy 

Eszterházy családja
ellenzi ■ kitűnő művésznővel való 

házasságot,
de Tamás gróf a családja ellenzése dacára 
is feleségül veszi Titkos Ilonát, még pedig 
december havában. Ha ezt az elhatározását 
valóra váltja, — folytatja a cikk — ugy 
előreláthatólag olyan harc fog kitörni Esz
terházy gróf és a családja között, amelynek 
arányai még az A'brecht főherceg házassága 
körül támadt bonyodalmakat is felülmúl
ják. Az előkelő fövvro’i társaságokban most 
feszült figyelemmel várják, milyen fejlemé
nyei lesznek Titkos Ilona és Eszterházy Ta
más gróf romantikus történetének.

Ezzel a cikke! kapcsolatosan kérdést in
téztünk Titkos Ilonához, hogy mi igazság 
van ebben a romantikus történetben. A 
kiváló művésznő méltatlankodva fogadta 
ezt a híradást, amely öt kényelmetlen szituá
cióba hozta.

— A közönség szeret férjhezadni, talán 
innen fakadnak ezek a hirek, de ki kell 
jelentenem, hogy

semmiféle házasságra nem gondolok 
és ez az eljegyzés sem történt meg Folyton 
dolgozom és játszom és csak mint színésznő 
szeretnék a közönség elé kerülni.

az 
hely-

közelmúltban is megkapták a beutazási en
gedélyt és a romániai hatóságok állandóan 
a magyar-román kulturbarátságot és kul- 
lurszabadságot hangoztatják. Teljesen ért
hetetlen tehát e nagy magyar művész iránti 
eljárás, hiszen Somlay Arthur ellen még po
litikai okok sem foroghatnak fenn, hiszen 
a művész sohasem politizált és azok a da
rabok, amelyekben a szinház fel akarta 
léptetni, teljesen közömbös, politikamentes 
vígjátékok és drámák.

Eltekintve attól, hogy Somlay Arthurt 
ez a vendégszereplési engedély megtagadása 
anyagilag is jelentősen megkárosítja,

arad-temesvári színház sulyos 
zetbe jutott 

emiatt, mert Somlay előadásának 
természetesen a színháznak vissza 
téríteni, és igy a karácsony előtti nehéz he
tekben várt bevételek elmaradnak. Szendrey 
Mihály színigazgató azonban nem nyugszik 
bele ebbe a döntésbe, hanem a miniszté
riumhoz folyamodta fel az ügyet, és reméli, 
hogy a legfelsőbb hatóságok elismeréssel 
fognak adózni Somlay Arthur művészeté
nek, valamint méltányolni fogják a szinház 
nehéz helyzetét.

jegyeit 
kellett

ha esténként otthonában Jó zenét hallgat. 
Élvezetet csak megbízható készülék 

szerez, rossz gép csak bosszúságot okoz.
Rádió- és gramofonban is — mint 

évszázados közismert zongoraüzletünk
ben — csupán kiválasztott, legkényesebb 
zenei ízlést is kielégítő készülékeket 'tar
tunk*  raktáron.
oicso aram
Kényelmes fizetőéi feltételek I

Cinnel J. és Fia RL AlapUvaMS?.'

Szombaton fl nőtlen férj premierle
W este 8 erekor —— Fűuárost Operettszinház

Hegedűs Tibornak, a Vígszínház rendezőjének 
rágalmazás! és sajtóperei már hetek óta foglal
koztatják a nyilvánosságot. Több színész és 
hírlapíró különböző vádakat emelt Hegedűs Ti
bor ellen, ezek közül pedig az egyik legsúlyo
sabb vád Jaloveczky László, a Magyar Szinház 
tagja részéről hangzott el, aki ellen szintén rá
galma zás i pert indított Hegedűs Tibor. A külön
böző bíróságok előtt folyó perekben mindenütt 
mint koronatanú szerepel Jaloveczky László, 
aki azt állította, hogy Hegedűs Tibor az ő édes
apjánál, Jaloveczky József szabómesternél két 
öltözet ruhát és nadrágot csináltatott négyszáz 
pengő értékben, ezt az összeget azonban

nem fizette meg,
azzal, hogy ő Jaloveczky Lászlót a színészi pá
lyán segitette és ennek ellenszolgáltatásául 
kapta a ruhákat.

A Bethlen-téri Színház Telefon a 
J. 7«

"müKÍr1 a szezon legnagyobb kabarésikere!
Helyárak: 50 üli. tői 3 pengőig, hétköznap félhelyárak.
Előadások 3 és 6 órakor vasárnap 3, 6, 9 órakor.

színházi naplóPremier után
TÉSASSZONY. Nagyon szegények lehe

tünk színdarab dolgában, ha a Vígszínház 
kinyitotta kapuját a Tésasszony előtt és a 
legkitűnőbb színészek garmadáját szólította 
az asszonyság szolgálatába. Ma már a kö
zönség tűi van azon 
hogy egy-egy nagy irói 
a megjelenést kívánja: 
látni. Már pedig Zilahy 
a színdarabbal. írói 
egy-két fölvillanását, 
vagy inkább elképzelt 
mozogni a színpadon és mindezek hátteré
ben mint aktualitás: a haladó kisipar vál
sága sötétlett. Hát ez nem vígjátéki téma. 
Ebből lehet ragyogó színmüvet, vagy talán 
drámát Írni. Igaz, hogy azt is — cselek
ménnyel. Kár azokért a nagyszerű színészi 
alakításokért, elsősorban Hegedűs Gyula 
káprázatosán nagyszerű figurájáért, Mak
láry, Gárdonyi és Gombaszögi Ella színészi 
zsenialitásáért, Varsányi Irén nemes piüvé- 
azetéért, Vörös Pál pompás díszletéért és.az 
epizódszereplők mindegyikéért, akik őszinte 
lelkesedéssel igyekeztek a színdarabon se
gíteni. A Feketeszáru cseresznye tovább is 
műsoron marad, (s.) 

— lásd Molnár —, 
í névtől pusztán csak 

alkotást is szeret 
i ezúttal adós maradt 

megnyilatkozásának 
szépen megrajzolt, 

: figurákat láttunk

Podm«nlciky-ulc« B.'bz.

naponta elsőrendű uzsonnahancversenp 1
Tánc !
ÁNGYÁN-JAZZt

uzsonnámé nannai 70 lm.
Szilveszterre, lakodalmakra, 
társasösszejövetelekre ele
gáns különtermek!

Filmpremierek...
A hét filmprcmiérjei sem hozták meg azt n 

nívót, amelyet a főváros mozgóképszínházaitól 
megkövetelhetnénk. Két budapesti premiér- 
szinház műsorán is Harry Pici-lei találkozunk, 
a kalandorűlmek jólismert hősével, aki — vall- 
jub be őszintén — ma már exteriőrjében sem 
olyan „szivdöglesztő**,  mint fiatalabb éveiben 
volt és egyáltalában nem használt neki az, hogy 
most — felvágták a nyelvét. Az, hogy Harry 
Pici beszélt, egyáltalán nem jogcim arra, hogy 
a legjobb esetben másodhetes mozik vásznáról 
most előkelő premiérmozik lepedőjére ugorjon. 
Ez az ugrás, bármennyire is sokszor láttuk 
már tökéletes pontossággal ugrani őt repülőgép
ről motorcsónakra, vasúti hídról hajóra és 
mindenhová, — most nem sikerült A

Moreno
cimü slágert jobb lett volna meghagyni a kis- 
mozik csemegéjének Premiérmozik vásznán 
kaptuk ezen a héten a

Repülő menyasszony
cimü filmet is. amely — ha kissé német ere
detre vallóan darabos is — szellemes, ötletes, 
mulatságos vígjáték. Két régi kedves ismerő
sünkkel találkozunk benne: Szőke Szakállal és 
Huszár Puffyval, akik igazán megtesznek min
dent, hogy próbára tegyék a közönség nevető
idegeit. Janette Gnyrfort és állandó part
nerét, Charles Farrelt láttuk és hallottuk

A mai gazdagok
cimü filmben, amely Amerikában biztosan 
óriási sláger lehetett. Ez a két istenáldotta mű
vész mindent tud, sajnos azonban, magyarul be
szélni nem. Éppen emiatt a ragyogóan megját
szott jelenetek és képek alatt soványnak talál
tuk a mesét ,

A büntető perektől függetlenül egy polgári 
per indult néhány hónappal ezelőtt Hegedűs Ti
bor ellen. A pert Jaloveczky József szabó in
dította, aki a ki nem fizetett ruhák árát, 
azaz négyszáz pengőt követelt Hegedűs Tibortól. 
A tárgyalás szombaton folyt le dr. Zajzó járás- 
biró előtt. A tárgyaláson Hegedűs azzal véde
kezett, hogy ö Jaloveczky tanításáért kapta el
lenszolgáltatásul a ruhákat, de arranézve sem
miféle bizonyítékot nem tudott felmutatni, hogg 
Jaloveczky édesapjával ezirányban megállapo
dott volna. A bíróság

nem fogadta cl Hegedűs védekezését éa ter
hére megítélte a négyszáz pengőt 

és ennek kamatainak kifizetését. Nagyon érde
kes, hogy éppen ebben az ügyben kedden dél
előtt a törvényszéken a Schadl-tanács fog ítél
kezni egy sajtóper kapcsán.

A Italános vélemény a magyar színházi ta- 
gok körében, akik a Vaszary János 

„Rád bízom a feleségem" cimü újdonságára 
készülnek, hogy hosszú éveken keresztül 
nem volt ilyen mulatságos bohózat egyetlen 
színházban sem. Vaszary olyan bohózatot 
irt, amelynek viccei és helyzetkomikumai 
pillanatonként robbannak. Egy orvos el 
akar utazni egy kongresszusra a titkárnőjé
vel, de a felesége félti a férjét a titkárnőtől 
és nehezen egyezik bele az utazásba. El
kíséri a pályaudvarra, ahol a férj egy 
harctéri bajtársaval találkozik, akinek az 
életét megmentette. Ez egy félszeg, Harold 
Lloyd-szerü figura (Ráday Imre játssza), 
akire a férj bátran rábízza a feleségét. Ez a 
barát az asszony hűséges kísérőjéül szegődik 
és emiatt számtalan komikus afférja támad 
többek között egy bokszbajnokkal is. Az 
asszonynak van egy régi imádója is, de 
inkább „nemes bosszúként" kísérőjét akarja 
rábírni a házasságtörésre, aki azonban erre 
semmiképpen sem hajlandó. Mulatságosabb
nál mulatságosabb jelenetek közben mene
kül a félszeg barát az asszony mindenáron 
való hódítása elől de végre is olyan szituá
cióba keveredik, hogy a hazatérő férj előtt 
bűnösnek látszik. Lázár Mária játssza ezt a 
temperamentumos asszonyt, Ráday a bará
tot, Pethő Zoltán a férjet, Turay Ida egy 
szerelmes kisleányt, Végh Sári a titkárnőt, 
Tamássy Lívia egy szemtelen amerikai 
szobalányt, Sitkey Irén egy remek komi ka- 
figurát, Rubinyi Tibor a bokszbajnokot. .4 
Magyar Szinház pénteken este mutatja be 
Vaszary darabját.

A Tésasszony főpróbáján a Vígszínház fo
lyosóján elkeseredve panaszkodott He

gedűs Gyula:
— Rendkívül álmos vagyok, mert vala

milyen éretlen tréfa megzavarta az éjszakai 
nyugalmamat. Éjjel három órakor kétszer 
is szólt a telefonom és nem jelentkezett 
senki. Harmadszorra egy erélyes hang sür
gős ügyben kéretett engem a telefonhoz. 
Odamegyek, haliózok, de a legnagyobb 
meglepetésemre cigánymuzsikát hallok a te
lefonból és ezen keresztül húzzák a fülembe 
a Feketeszáru cseresznyét. Csak tudnám 
ki volt, majd ellátnám annak a baját, — 
mérgelődik tovább ...

Gombaszögi Ella, aki eddig némán hall
gatta Hegedűs kitörését, csendesen meg
szólalt:

— Születésnapom volt és cigányt rendel
tek hozzám. Mit csináljak én a cigánnyal? 
Elhuzattam a nótát a Gyula bátyámnak... 
A forrongó művészembereknek nagy szenzációja 
™ van. Nemrégen zajlott le a Képzőművészeti 
Társulat botránya, amely még most is indulat
ban tartja a művészvilágot. Általános meg
győződés az, hogy a fiatalok alig-alig érvénye
sülhetnek a „hivatalos" művészet berkeiben. 
Éppen ezért öt kiváló fiatal képzőművész, név- 
szerint Mészöly Munkás Béla, Sári Schalk 
László, Geörcs Lajos, Schrotta Frigyes és Vil
lám Rózsa megalakították a külön kiállítási 
szalonjukat, amelyet éppen a Nemzeti Szalonnal 
szemben, a Tisza István-atca 14 szám alatt ren
deztek be. A gyönyörű anyagot tartalmazó ki
állítás vasárnap délelőtt Lukács György véd
nöksége és személyes megjelenése mellett meg
nyílt. A fiatal művészek forradalmának váratlan 
sikere volt, mert máris sok képet adtak cl. Cél
juk azonban távolabbi, mert a környező álla
mokkal esereklállitásokat akarnak létesíteni és 
ebből a szempontból meg Is indullak a tárgya
lások — remélhetőleg jó eredménnyel.
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kor a Gróf Romeó-ra egy másik budapesti 
operettszinház tett ajánlatot, de a színé
szek kérésére a szerzők elálltak attól, hogy 
operettjüket más színházban adassák elő 
Ehhez a szerzők annál is inkább hozzájá
rulhattak, mert hosszas tárgyalás után n 
szerzők, a színészek és a zenészek között 
sikerült megállapodást létesíteni, amely sze
rint a zenészek — teljesen függetlenül at 
tói, hogy a szinház bérlete miként áll — 

hétfőn reggel munkába állanak éa meg
kezdik az operett zenekari próbáit.

Mikor már igy elsimultak a Gróf Romec 
körüli nehézségek, akkor váratlanul a szin
ház levelet kapott Max Eschígtől, amelyben 
a ' ’ ’ ’ ’ ” 'francia kiadó cég

a legerélyesebbben .tiltakozik az ellen, 
hogy Szántó Tivadar—Szilágyi László 
operettjét a Városi Szinház bemutassa.
A levélben kiemeli a francia kiadó, 

hogy Szántó Tivadar néki már eladta ezt az 
operettet és az l'rafführungot semmiesetre 
sem engedik át Bdapestnek, mert

a párisi Mocador-szinház március ele
jén azt be is fogja mutatni.

A szerzők azonnal kábellel válaszoltak a 
francia kiadó cégnek és közölték vele, hogy 
Budapesten nem Henry Fáik librettója, 
hanem Szilágyi László librettója kerül 
színre és igy a francia kiadónak semmi joga 
sincs az operettet betiltani, másrészről pe
dig egy szinház megmentéséről van szó! Va
sárnap a déli órákban ismét kábelt kapóit 
az operett budapesti ügynöksége, még pe 
dig a párisi Mocador-sz.inháztól, hogy ha í 
szinház a darabot előadja, ugy

kénytelenek ez ellen perrel védekezni.
A szerzők ismételt kábellel válaszoltak és 

Igy még nincs eldöntve az ügy, hogy a Gról 
Rómeó egyáltalában szinrekerülhet-e Buda
pesten. Ennek a kérdésnek tisztázása annál 
is inkább fontos, mert ugy a színészek, mini 
a szerzők elhatározták, hogyha a Város 
Szinház bármely oknál fogva, a kitűzött 
terminusra, december 20-ra nem nyílhatni) 
meg, akkor

színházat bérelnek
s a darabot ótt adják elő.

A párisi Mocador-szinház 
letiltotta a Városi Színházban 

készülő Gróf Rómeót
F**r<»a  hAboruaág egy operett körül, ameJyhex két szöveg 
készült — Izgames kábelváltás Budapest és Páris között 

Hétfőn munkába állnak a zenészek
Mig a Városi Szinház válságának hullá

mai a szinház bezárásával látszólag egy
előre elsimultak, addig a Városi Színházzal 
kapcsolatban ujabb érdekes események je
lentkeztek, éppen a szinházmentö darab
bal, a Gróf Rómeó cimü operettel kapcso
latban. Max Eschig párisi kiadó cég ugyanis 
táviratban szólította fel a Városi Színházat, 
hogy Szilágyi László és Szántó Tivadar 
Gróf Rómeóját semmiesetre sem engedi 
tföadatni Budapesten az operett párisi be
mutatója előtt.

Szántó Tivadar, az operett zeneszerzője 
hosszú éveken keresztül Párisban élt és ősz- 
szeköttetésben állt a Max Eschig kiadó cég
gel. A kiadó cég megvette Szántó Tivadar 
legközelebbi operettjét, amelyhez

egy francia librettista, Henry Fáik már 
el te készítette a szöveget.

Max Eschig, miután levélben tudakozódott 
több Ízben Szántó Tivadar munkájának 
előrehaladásáról, az operettet a párisi 
Mocádor-szinházban kötötte le és ennek ér
telmében a Szántó-operett március elsejéig 
a Mocador-szinliázban kerülne bepiuta- 
tásra.

Közben azonban Szántó Tivadar Buda
pesten összeismerkedett Szilágyi Lászlóval, 
a népszerű kitűnő librettislával, akinek na
gyon megtetszett Szántó muzsikája és közös 
elhatározással librettót irt Szántó Tivadar 
zencszámaihoz és együttesen fejezték be a 
Gróf Rómeó cimü darabot. A Gróf Rómeót, 
ezt a rendkívül elmés, szatirikus operettet 
Sebestyén Géza, a Városi Szinház akkori 
igazgatója kötötte le, és később, amikor a 
Városi Szinház válságba került, Ferenczy 
Károly, a kandidált uj bérlőigazgató, a 
szerződést megújította. így próbálni kezd
ték az operettet a Városi Színházban 
Péchy Erzsi, Sziklay József és Kun Magda 
főszereplésével. As operett próbái egyideig 
rendesen folytak.

a gázsi nélklll dolgozó színészek éhe
sen is, nélkülözve Is, lelkesen készültek 

az újdonságra, 
amelytől a szinház megmentését várták. 
Közben azonban a zenekari próbák a ze
nészek ^trájkja miatt megszakadtak. Ek- 

héten 
mint

István

Tfurcsa affér fog származni a Nőtlen férj 
premierje után egy ismert demokrata 

úriember és fíátkai Márton között. Ez az ur 
ugyanis ismert alakja a pesti társaságok
nak, gyakran megfordul mindenütt és igy 
jellegzetes alakját, monokliját széliében- 
hosszában ismerik a Lipót- és Terézváros
ban. fíátkai Márton is sokat találkozott vele 
az egyik körüli kávéházban, amelynek 
mindketten a törzsvendégei. Mikor fíátkai a 
Nőtlen férjet kezdte próbálni és maszkot 
keresett magának, önkéntelenül erre az urra 
gondolt, akit élethűen lemaszkirozoft. De 
hogy teljesebb legyen n hatás, az illető ur 
nevét — magyarra fordítva —, teljesen át
vette. Ez az ur már értesült személye ellen 
irányuló „merényletről" és máris levélben 
tiltakozott a színpadi „kifigurázás" miatt. 4 
színház is válaszolt neki, még pedig egy fő- 
prábajeggyel. 4 mellékelt levélben, azonban 
közölték vele, hogyha megnézi fíátkai Már
tont azok után hizongáfa nem fogja sértő
nek találni a maszkot.

4 színházban most kiváncsion várják az 
illető yfiember határozatát, mert Bál kai 
Márton el van szánva arra, hogy a maszkot 
semmfesetre sem változtatja meg.

főssereplésóvel a

FOX FILM Co 
uj

énekes, zenés vlgjátéka

RÁDIUS—METRÓ 
Filmpalotában

Elöadiok S, W é« */.t0  ómkor

A log/obb klaSrbmüaor

/k Bethlen-téri Színház e 
be uj műsorát, amely 

eddigi — rogyogó. Mihály 
rettje a- műsor fénypontja. 4 különbőzé 
magánszámokban é» darabokban különösei 
Lészay Kötő, Érczkövy László, Ormos Béla 
László Lili-, Kaposi Kató, Székely Dóra 
Tóth Blanka, Gergely Vilma tűntek föl. .4 
remek műsor jó szórakozást nyújt. Szent 
iványi konferánsza ragyogó.

kis opc-

női kalap 
modelljelm karácsonyi Arairól 

filc és divatsapkák n on 
bársony újdonságok t.OU 101 

nrifII LDIT7I nöl kalapgyár in KLíIviI 1 luLÁl Vámház-körút IV

"17 asárnap délelőtt 10 órakor rendezte i 
" Magyarországi Artista Egyesület ünnep 

összeiövetelét, hogy ünnepelje Mach Zslg 
monaot, az egyesület pénztárosát harminc 
éves jubileuma alkalmából, valamint Szent 
iványi Kálmánt, azon alkalomból, hogy tii 
éve titkára az egyesületnek. Az egyesület 
eseménye volt a meleg ünnepség.
A lig van darab, amely iránt olyan szokatlanig 
** nagyarányú érdeklődés mutatkozna kút 
főidről, mint Góth Sándor és tilts Fekete László 
„Ferike mint vendég" című vigjátéka iránt 
Sorjában a következők jelentkeztek a darabért 
Jarnó, Berlin leghíresebb komikusa bejelen 
tele, hogy hajlandó a darabot Berlinben felesé 
gével, Hanti Kiese asszonnyal — akivel sohc 
színpadon együtt nem játszott — előadni, ha r, 
darab opcióját Berlinre megkapja; az amerika 
Schubert cég, amely színpadra és filmre akarjr. 
megvenni a darabot; Gllbert Miller párisi ügy 
pöksége ugyancsak színpadra és a Paramount 
nak akarja a darabot megszerezni. Ugyanilgei 
ajánlatot kaptak Londonból és Stockholmból is 
a darab külföldi előadásaira vonatkozólag. Na 
guon könnyen lehetséges, hogy ebből a vig 
játékból világsiker lesz.

* A vasárnap zeneeseményei közül kimagaa 
lőtt a Székesfővárosi Zenekar hangversenye 
Gregor Vilmos zengő baritonján Korngoldnat 
égy eddig nálunk nem ballal! áriáját és a Higo 
lelió-duettet (Sefesik Magdával) énekelte. Mc 
kés orgánuma kiválóan képzett; kulturált elő
adását és hajlékony frqzirozósát n zsúfolt Vi
gadó-terem viharos tapssal üdvözölte.

* „A nőtlen férj**  nyilvános főbróbája a Fő
városi OpertItaclnházban a Kővcssy-vór kará 
csonyi akciója javára december Ift-én — pén
teken — este 8 órakor. Jegyek válthatók ked
den délelőtt I! órától a szilház titkári hivató 
Iában.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Az utolsó bajnoki forduló váratlan 
szenzációja: a Bocskay a második, 

az Újpest a harmadik
A III. kerületieket a Bocskay, az Újpestet a Nemzeti győzte le, a Pécs- 
Baranya az érvényes bajnoki mérkőzését is megnyerte a Budai „11“ ellen

A bajnokság sok izgalmakban bővelkedő 
első fele immár a múlté. Téli pihenőre tér
nek a csapatok, vagy túróra, aszerint, hogy 
• nyugalmat kedvelik-e, vagy a pénzt.

Tizenegy mérkőzés eldöntötte mind
egyik csapat sorsát nz őszi szezónban és 
kl-kl érdeme szerint került arra a hely
re, amelyről a tavasz folyamán már csak 
nagyobb erőfeszítéssel tudhat feljebb 

jutni.
Természetes azonban, hogy

a szerencse a maga hagyományos nagy 
fordulataival, színes skálájával sokszor 
zavart bele a csapatok számításába, 
aminek legtipikusabb példáját éppen a 

legutolsó vasárnap szolgáltatta.
'A csonka forduló három mérkőzéséből az 
Újpest—Nemzeti találkozás emelkedett ki.

aez

Viszont a Nemzeti egyre többet támad ru 
fényi lövését Dudás fejeli ki a gólvonalról 

az Újpest ettől kezdve még Idegesebb |M, 
Már a 20-ik percnél tart az óra mutatója s mén 
mindig nincs eredmény. A félidő közepén J 
látszik mintha a Nemzeti máris bdenyucodns 
a döntetlenbe s minden erejét csak a védekr 
zésre fordítaná. A védekezésben azonban . 
csatársor is élénken résztvesz s igy az Ülne t 
ezt az átmeneti időt nem tudja kihasználni 
Hossó előírásos precizitással fogja p. Szabót 
és az • • * r

Újpest csatársorának legveszedelmesebb 
tagja tehetetlen mellette.

S most egymásután következnek a kemény 
összecsapások, amelynek következménye rend 
szerint az, hogy Újpest ellen rúgnak ‘ szabad 
rúgást. Előbb Bihámi kerül ki a játékhó’’ 
majd mikor bejön, Rázsó távozik. Nem sokkal’ 
később Vadas lesz harcképtelen s azontúl csak 
a jobbszélen statisztál. Hossót sem kerüli el » 
pech: P. Szabóval egymásután kétszer is erősen

Bocskay mozoghatott,
óriási és minden cllsmerésreméltó ered
mény ez a kétségtelenül tartalmas fut

ballt játszó vidéki csapattól.
Mondhatnék ugy is, hogy a Bocskay az 
egyetlen csapat a ligában, amely hü maradt 
a hagyományokhoz s azt az iskolát játssza 
még ma is, amely a magyar futballt annak 
idején ellenállhatatlanná tette.

Az őszi bajnokság tehát ezzel lezárult s 
tavaszra oly nyitott kérdéseket hagyott, 
amelyeknek megoldása példátlanul ér
dekes és izgalmas harcokban fog meg

mutatkozni.
A Pécsbaranya szerencsétlen körülmények 

között félbemaradt mérkőzését 
meg vasárnap a Budai 11 ellen, 
nem járt rosszul. A félbeszakított 
són 3:1 arányban vezetett s most a 
telt meccsét 1:0 arányban nyerte 
hát a gólarányát nem rontotta. A 
veszedelmesen rossz játékkal zárta a sze
zont s minthogy összesen öt pontja van, a 
kiesés ellen már most megkezdheti a küz
delmet.

a kiugró Spitzet Flóra csak a trikójánál 
fogva tudja tartani. MenthetetlenUl tizen
egyes. Iváncslcs bíró azonban továbbot int.

Érthetetlen. A 25. percben Wilhelm Rózsába 
talpal s ezentúl mind gyakoribbak a durvasá
gok. Az Újpest-fölény tovább tart s a Nemzeti 
csak néha-néha jut szóhoz. A 34. percben

Opata Rázsóhoz íveli a labdát, ő vissza
játszik s most Vadas kapja a Nemzeti 
újdonsült centerétől a jó passzt. Vadas lő,

■ ' ■ ■ , >«iuous<iu ni iater
| ütközik össze. A 29-ik percben mégis

HUBER

I>UDM

ismételte 
de ezzel 
mérkőzé- 
megismé- 
meg, te- 
Budai 11

Sima Újpest-győzelemnek Ígérkezett 
mérkőzés s végeredményben

a bajnokcsapat vereséggel 
Millenáris pálya kemény 
egyúttal búcsút mondhatott 

sodik helynek.
A Nemzeti akaratlanul is alapos szolgálatot 
tett a Hungáriának, amely igy minden harc 
nélkül jutott két ponthoz. A Hungária tehát 
a bajnokság felé ívelő utján egyelőre három 
ponttal vezet az Újpest és négy ponttal a 
Ferencváros előtt.

Az már az elmúlt vasárnapon bizonyossá
Vált, hogy

a Ferencváros semmi körülmények kö
zött sem tudja a harmadik helyet meg

szerezni.
’A papírforma a Hungária—Újpest—Hl. ke
rület—Ferencváros—Bocskay sorrendet Ígér
te. De nem igy történt. A Bocskay megér
demelten győzte le Debrecenben az óbudaia
kat, az Újpest váratlan vereséget szenvedett 
a Nemzetitől s ettől

felborult minden előzetes számítás: a i 
Bocskay két pontnyira megközelítette a 1 
Hungáriát és a második helyen végzett

Azokhoz a keretekhez mérten, amelyben a'

Harminc másodperc két pontját 
és a második helyét vitte el Újpestnek

távozott 
talajáról

Az őszi bajnoki tabella végleges 
képe:

Február 15.

1. Hungária 42:15 18 pont
2. Bocskay 29:23 16 „
3. Újpest 29:16 15 „
4. Ferencváros 27:15 14 *
5. III. kerület 25:18 14 „
6. Sabaria 19:15 14 H
7. Nemzett 15:19 10 „
8. Vasas 19:25 9 „
9. Bástya 19:25 8 „

10. Pécsbaranya...... 14131 ■ .9... n
11. Budai 11 11:30 5 „
12. Kispest 17:33 3 H

A Ugabajnokság első tavaszi fordulója:

Hungária—Bástya, Újpest—Vasas, Ferencvá
ros—Sabaria, Bocskay—Pécsbaranya, Budai 11 
—III. kerület, Kispest—Nemzeti Az előlállók a 
pályaválasztók.

Fogl beledobja magát, a labda lepattan 
róla, de ő a földön marad, úgyhogy Vadas 
most már Stóflánéhoz hasonló nyugalom
mal keresheti ki az egyetlen helyet, amely 

szintén menthetetlenül gól. 1:1.
óriási az öröm a Neríizeti táborában, rövi

desen vita indul, pofonok csattannak, ugy lát
szik, az utóbbi időben a Millennáris-pálya a 
leghevesebb vérmérsékletű drukkerek talál
kozóhelye lett. A gól után a Nemzetiben fel
lángol a győzelem reménye, nagy elánnal tá
mad, de ezután ez is kialszik s az utolsó per
cekben majdnem ő kap gólt. '

A közönség hazamegy, 
a Nemzeti megszerzi 

a győztes, gólt
Szünet után teljesen megváltozik a Játék 

képe. Ha a Nemzett nem is játszik jobban, mint 
rutinos ellenfele, á lelkesedése mindenesetre 
nagyobb. Az Újpest két centerhalffal játszik, 
mert

Borsányi állandóan segít Auemek, a Nem
zetinek viszont nincs centerhalfja, illetve 

Odry alkalmatlan erre a nagy feladatra.
A futball tehát ebben a félidőben jóformán

az Újpestnek nyílna alkalma a mérkőzés 
eldöntésére, de P. Szabó labdáját Spitz 

bárom lépésről is mcllérugja.
A Nemzeti irama most már alábbhagy: idő
húzás a cél. A 36-ik percben Flóra h.endszo 
miatt a tizenhatosról rugat büntetőt Ivancsics, 
ezt Auer vad erővel a kapufának lövi, majd a 
visszapattanó labdát Stóflán végleg kiküldi a 
mezőnyből. A tribün népe útnak indul... Egy, 
a döntetlennel megelégedett Nemzeti-drukker 
harsányan felkiált:

— Hová tartanak az urak? „
— Már csak egy perc van! — felelik kórus

ban a távozók.
— No és?! Még mindig történhet meglepe

tés!...
Ebben n pillanatban — harminc másodperc

cel a befejezés előtt —
Opata keresztlabdája Czéténylhez száll, 6 
Blhámlhoz passzol, majd gyorsan helyet 
cserélnek, Biháml végigfut, laposan gu-

Nem múlhatott el a szezonzárő csonka 
forduló sem meglepetés nélkül. Sőt! Ezúttal 
a legpikánsabb szenzációval szolgált: 

vereséget szenvedett az Újpest a Nem
zetitől, ezzel elveszítette az őszi máso
dik helyét s a Hungáriától bárom pont

tal maradt el.
Szenzációnak talán sok is ez a tragikus for
dulat Egy pontot ugyanis jogerősen elve
szített az Újpest a szokatlanul gyenge játéka 
jniatt,

a második pontot azonban a befejezés 
i előtt harminc másodperccel hódította el

Nemzeti— Újpest 2:1 (1:1)
■ Nemzeti, ami után már minden erő*  

feszítés eleve hiábavaló volt.
A játék maga tipikusan szezonzáró kere

tek közölt és formában zajlott le;
ötezer főnyi közönség és gyenge futball.

Egyik csapat sem közelitette meg azt a for
mát, amelyet az ősz folyamán már elért, 
ebben a lefelé Ívelő versenyben azonban az 
Újpest vezetett.

Ezúttal semmi sem sikerült a lilafehé
reknek, ezenfelül pedig Iváncslcs bíró 
sok tévedése is erősen befolyásolta a 

játékot.

ClETlMVi A nemva'bt Siekza'cic'.BÍHAMÍ

WILHELM.
HUBER.

■FO.Gk CXEttNyí

Újpest meccsdöntő félideje — döntetlen
I Újpest kezd s már az első támadásnál 

■ hatos vonalon tisztán áll Stóflán ■ ■ 
labda mégis kapu mellé kerül.

Óriási helyzet volt! Nem sokkal később Spitz 
ismétli meg ■ jelenetet. A 7. percben komer a 
Nemzeti ellen s ebből P. Szabó fejesét Gallina 
éppen ölre knpia. Két perccel később hatalmas 
tumultus tárnán a fekete-fehérek kapuja előtt, 
Gallina kiejti a labdát, de azután elképesztő 
nyugalommal hozza helyre a hibát. Ismét kor- 
ner a Nemzeti ellen, majd a 14. percben at 
első komoly támadást vezeti n Nemzeti — 
eredmény nélkül. Az Újpest ezidelg nagy front
ban van s a 10. percben belövi az első és utolsó

mai stoppol, majd alapos körültekintés 
után védbetetlenül sarokba gurítja a lab

dát (0:1).
Ez a gól nem hozott meglepetést, már a leve

Stuock

gőben lógott
Aa általános tipp ekkor 4:1, természetesen 

az Újpest javára.
Emelkedtek még a sánszok akkor is, amikor 

a 20. percben

AiuzptST viier
EL(5s1ŐQ És — UVOLTARa • 

•át. M

X TÖftoU

Török a félpályánál szerelni akarja 
Slröeköt, es nem sikerük Ströck lesiáguld, 
Kármánhoz passzol, akinek lövésébe 
Flóra még belcugrlk, róla azonban a labda 
Stóflán elé pattan, aki Ideglzgató nyugalom-

flóra

csak abból áll, hogy a csatárok véletlenül jut
nak labdához s a védelmek bizonytalanságára 
spekulálnak. Az 5-ik percben Czétényl öl lé
pésről ugyan, de későn lő, Borsányiról gól hc- 
:..»»♦ b--------i---------1 • ---• vou.

tud
lyctt komor lesz a labda. Nagy helyzet 
A 10-ik percben Gallina csak kibokszolni

rltja középre a labdát. Dudás elrúgná, de 
elvéti a passzt. Most a fürge Czétényl a ve*  
tődő Huber mellett, estében is, a hálóin 
kanalazz:*  a labdát, amely az Újpestnek a 

második helyébe kerüli (2:1).
A lila-fehérek hajukat tépik. ÚjrakezdéshezÍ~. < ... . . r A nin-ienereK najuKat icpin.. . Li A*J, y '*.£  8 1 " ">*>•  »•■><■» Wö- A közönig belódul o pílyóra

1 utolsó pillanatban menteni tud' „ Ncl„zel|.Jálékosokat nagy ujjongva ün- 
...la. 12__J I .. „ 8.......................... .... , ■*Is a Nemzeti-jatekosokat nagy ujjongva ün

nepli. Egy szenzációval ismét több.

A Bocskay elragadta a második helyet 
a III. kerülettől, amely az ötödik helyre zuhant vissza

egyre többet téred.

Debrecen, december 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) A bajnoki tabella második helyére fel- 
vergödött III. kcr. FC-t 4500 főnyi közönség 
fogadta a hajdú metropolisban. A debreceni 
csapat az őszi szezon utolsó mérkőzését jobb 
játékkal megérdemelten nyerte meg.

A meccs torsát a kél csatársor közötti diffe
rencia döntötte el.

Bocskay—III. kér. FC 3:1 (1:0)
A Bocskay csatársora tüneményes játékot 

produkált, minden egyes csatára ugy az egyéni, 
mint az összjótékban kiváló volt. A védelem
ben különösen Molnár volt jó, mig az újlaki 
csapatban csak a védelem, a csatársorból pedig 
Zilahy volt jó.

Az első félidő 39-ik percéig hullámzó, do 
eredménytelen mezőnyjáték volt.

A vezetőgólt a Bocskay technikai fölényé-

Torontáli ágyelő ................................P lg.- | la szőrbouklé futó 70 cm. széles .. P
Strapa futó, 70 cm. széles .............. P 2.20 la szőrbouklé futó, uu cm. széles .. P 10.-
la csikós futó, 70 cm. széles .........P 8.20 Bútorszövet, 120 cm. pzéles . .. P #•-

Modern butoraxdvetok 69 velourok nagy választékban /

Váflö és Társa, Budapest, Kamermayer Károiy-utca 3
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nek folyományaként Mátéd beadásából 

Vincié érte el. 
kz\'"fZÍ,Zd"‘..Iéll,i\í<"l‘ IK’rCéb<!" «’■*»•  II- 
tund előkészitő-akciója után 

Mátéi! szerezte meg a második gólt. 
Mit T‘. uSt” «Feny,T’! kSw,r51 kaP"rri 
Jött, de a labdát meg mielőtt a hálóba jutott 

• w •• V ——«.J nuiu.i a mucija második helyére.
156 percig küzdött a Pécs-Baranya a két pontért

Pécs-Baranya—Budai „11" 1;O (1:0)
'A két hét ___ __ _ , . . . ' J. W* elÓI!‘ ^C’lharo. mérkdzís meg-

hméllrie a, egész labdarugóiérsndalom 
UU.D együttérzésére az igazságnak megfelelő 
eredményt hozott. A múltkor 2 / ó«,t„,rf| 8j 
pert Ze/dlsrdso ulán a bíró /éíbrsmkíío/íu „ 
mecc.a , a .rőurr,^ Í15ur<
ír, S MHHtfl „cr„lt IWk-
tál. A nyilvánvaló ,jus|llmord“ mégsem követ- 
IsCzctt be, mert

" rádnpláztak múltkori győzel
mükre s megérdemelten vitték haza a két 

pontot.
Nagyobb győzelmet is nrathaloft volna a Pécs- 
Baranya, do csatárainak gólszerzési kísérleteit 
nem kísérte szerencse Kautzky és Kovács volt 
jó a támadósorban, mig a halfsor ezúttal is 
„klasszis'*  játékot nyújtott. Somogyi és Palkó 
nemcsak a mezőny két legjobbja volt, de a 
másik meccset is figyelembe véve,

a tegnap látott 44 futballista közül ők 
kelten játszottak Igazi futballt.

. .A.?önJcl’.Pr! védelemben Krebsz és Réder, ......... va nrnrr
hibátlanul dolgozlak. A budaiak csapatában 
egyedül Löivy játéka tetszett, mig a többiek —

Revolver, kardlap, tiz gól 
a Hálókocsisok mérkőzésén

A kétes gólt a Szövetség, a sebesülteket a mentők veszik 
kezelés alá

Ugy „fp CMl az élet, ha zajlik... A 
Hálókocsisok « az ETC mérkőzésén nagy 
volt a „rajlás". Az első félidő simán leper
gett, az ETC 1:0 arányban vezetett. A má
sodik félidőben azután megindult a gólözön. 
Szép sorjában öt fföl kuporgott a Hálóko
csisok hálójában. Ezután minden más csa
pat megadta volna magát, nem igy a Háló
kocsi SCI Tiz perc alatt kiegyenlített. Az 
egyenlítő gólnál a biró tétovázott, amit a 
közönség nem nézett tétlenül, hanem bérau
tóit a pályára és a birót igyekezed „meg

Fossák még nincs Újpesten
— Köves még nincs Szegeden

Szeged, dec. 14.
(Á Hétfői Napló tudósító jónak telefon

jelentése.) Nagy érdeklődéssel tárgyalják 
Szeged sportköreiben a Possák-ügyet Szom
baton már-már ugy volt, hogy

Possák Újpesthez kerül, 
mig cserébe Kövest, Kurunczyt és Havast 
kapja a Bástya.

Ez a megállapodás azonban váratlanul 
felborult, — mint Szegeden beszélik — 
atért, mert

A BBTE nyerte 
Budapest 4x100 mé'eres 

gyorsuszós'afétabajnokságát 
A Balaton-serleg versenyében a 
MAC vezet 10 ponttal az UTE előtt

A megnyitó első napján 3000-en, a második 
napon 2000-en. tegnap meg már csak alig pór 
százan „tolongtak*'  a fedettuszodában .. .

Az FTC—BBTE tegnapi versenyének sport
bei! részével gyorsan végezhetünk. A leg
kiemelkedőbb szóm Budapest 4X100 méteres 
gyorsuszó stafétabajnoksága volt, amelyet 

KARÁCSONYRA 
lepje meg családját egy modern

fflg
"•jl

TUNGSRAM
BÁRIUM CSÖSOROZATTAL

amely mmuen készüléknek uj erőt ad!

volna, Molnár menteni akarta, de közben 
saját kapujába fejelte (2:1).

i Pj:rrb<sn Teleki fejjel továbbította a
labdát Matéflnak, aki

tiszta helyzetből megszerezte a Boeskav 
harmadik gólját.

Miután az Újpest kikapott a Nemzetitől, a 
Bocskay került a tabella második helyére.

----- dobta, aki a 
hatalmasat lőtt kapura

a reaktivált Embert 
funkcionáltak

A , ,ow .vnumivn is toppéi
támadlak. Kovács és Teszler több jó helyzetet 
szalasztott el. A fríze!.-.............
toltak szóhoz s ezeket a 
szerű pécsi közvetlen v*,. v.v.u ulBr 
elfojtotta. A 41. percben Embernek 
lövése a kapulécről pattant me: 
következő percben érte el a 
győzelmet jelentő gólját:

Kovács a tarcsot Palkóhoz
Ifioson klvUlrfil t_:_:--------; .............„K..„
s a labda a jobb felső sarokban nkadt meg 

(1:0).
Fábián elnézte!
Sünét után eleinte mezőnyjáték volt, majd a 

pécsiek kerültek fölénybe. Az. 5-ik percben 
Kovács szép lövéséi Fábián védte, majd több 
gólhelyzetben is nagy szerencsével védett a 
budahk knpusa. A 42-lk percben Palkó a 
16-osról szabndruRfi.sl küldőn a budai kapura 
mely majdnem ujabb gólt eredményezett. A 
továbbiakban sem vAltozoll a helyzet.

t< beleszámítva — gyengén 
« rászolgáltak a vereségre. 
”,Ár .ax-,sö. fedőben is többet 

A fekete-fehérek csak ritkán" ju-
1-*  a kísérleteket is a nagy

védelem már csirájában 
... «r epy jó 

-zőnybe, majd a 
i Pécs-Baranya

(1:0).

győzni". Amikor a biró már-már agyon volt 
győzve,

az ügyeletes egyetlen szál rendőr kar
dot rántva igyekezett segíteni a bíró 
helyzetén, majd amikor ő Ls fenyegetett 
helyzetbe került, revolvert rántva szállt 
szembe a tömeggel. A veszélyes helyze
tet csak jó néhány sebesülés révén le

hetett tisztázni.
A mérkőzést viszont azonnal félbeszakító! 
ták.

Köves kevesli az összeget, amit felaján
lottak neki!

Pedig a Bástya egész vezérkara az álló 
máson várta Kövest és amikor a centerhalf 
nem érkezett meg,

érintkezésbe léptek Langfelderrel.
A helyzet azonban egyelőre nagyon bi

zonytalan s senki sem tudja, hogy Szegedre 
kerül-e a három újpesti játékos, vagv — 
Possák marad Szegeden?

fölényesen nyert meg a BBTE.
A szépséghibák:
A rendezők kihirdettek négy Indulót és végű! 

indult hét; hogy kihirdettek öt indulót és In 
dúlt három, no és ez sem utolsó dolog, hogy 
a fedettuszoda hétre szabott starthelyére 9 
indulót hirdettek egy Ízben a derék funkcioná 
nusok ..

A s’crseny végén két kombinált csapat vízi 
pólómérkőzési játszott. De bár ne lett volna' 
Mert

a közönség, amely cirkuszi mókákra csak 
a cirkuszban kiváncsi, undorral és pánik
szerű gyorsasággal menekült el a kombi
nált csapatok mérkőzésnek nevezett játéka 

elől...

* k\

Részletes eredmények:
4X109 m. gyorsusző staféta:

Budapest 1930 évi bajnokságáért Bajnok- 
a BBTE (Laky, Csepela, Habi, Mészöly) 4:23 
mp.

2. UTE (Németh, Borsi Halasy, Szabados) 
4:31 mp.

3. FTC a) (Zentai. Hunyadi, Serény, Székely) 
4:34 mp. — A várt nngy küzdelem a BBTE és 
az UTE között elmaradt. A BBTE nck az első 
embere, Laky már 2 méter--előnyt szerzett 
Némethtcl szemben, amit Cseepla és Habi még 
növelt, úgyhogy Mészölynek már nem is kel 
lett nagyon erőlködnie és a BBTE 6 méterrel 
győzött.

Egyéb versenyek:
200 m. ifjúsági melluszás. 1. Pázmán (BBTE) 

1:11.6 mp. 2. Sebestyén (FTC—KISOK) 3:27.2 
mp. 3. Simon (FTC) 3:32.8 mp. — Pózmán, 
fölényesen győzött — 100 m. hölgy gyorsuszás:
1. Sípos Margit (FTC) 1:24.2 mp. 2. Csányi 
(FTC) 1:28.4. 3. Boros (FTC) 1:35.2 mp. — 
Háziverseny; csak ezek hárman indultak! — 
22 m. mellúszás: 1. Iliid (UTE) 3:03 1 mp. 2. 
Lantos (FTC) 3:12 mp 3. Mattyasovszky (MUE) 
3:14.2 mp. — Lantos csak az első két hossz
ban volt Hild ellenfele, onnan az újpesti úszó 
elhúzott és fölényesen győzött. — 200 m. ifjú
sági gyorsuszóverseny: 1. Kánásy (MAC— 
KISOK) 2:41.4 mp 2. Strausz (MŰÉ—KISOK). 
3. Paucr (MAC—KISOK) 2:47.2 mp. — 100 m. 
hölgy mellúszás 1. Bárány Magda (KISOK) 
1:40.3 mp. 2. Breuer (MŰÉ) 1:40.4 mp. 3. 
Bethlen (FTC—KISOK) 1:40.6 mp. — 100 m. 
hölgy hátuszás: 1. Sípos Margit (FTC) 1:32 mp.
2. Vámos (UTE) 1:41 mp. 3. Csányi (FTC)
1:44 8 mp. — SXlOO m. ifjúsági vegyesstaféta: 
1 BBTE (Pózmán, Janka. Laky) 3:66 mp. 2. 
FTC 3:58.2 mp. — 4X200 m. II. o. gyorsuszó- 
staféta: 1. UTE (Jakab, Halasy, Németh, Bozsi) 
10:48.6 mp. 2. MTK. 11:03.'6 mp. 3. MAC 
11:17.8 mp______________________________________

STERNNÉL
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Az egész sporttársadalom 
jelenlétében avatták lel 

a Testnevelési Főiskola zászlóját
A Testnevelési Főiskola aulájában vasárnap 

délelőtt ünnepi külsőségek között avatták fel 
a Főiskola uj selyemzószlajál. Az avató ünnep
ségen nz egész magyar sporttársadalom részt- 
veit, de olt voltok a közoktatásügyi és teslnc- 
vclésíigyi hatóságok, a honvédelmi kormány, 
valamint a népjóléti minisztérium képviselői, 
nemkülönben a sportszövetségek és sporlegye- 
slilctek is teljes számban.

Az ünnepi programot a Magyar Hiszekegy 
akkordjai vezették be. utána pedig Bemény 
Károly nyugalmazott államtitkár, nz Országos 
Testnevelési Tnnócs alelnökc tartotta meg 
avató beszédét A Főiskola zászlaját gróf Klc- 
belsbcrg Kunóné, a kultuszminiszter neje, 
mini védnöknő avatta fel, majd dr. Szukováthy

A valódi 
WIMPASSING" 
gumicsizma

NATASA
Nemes és előkelő forma. Választékos 
és érdekes, mint a neve. Natasa 
Jelenti a nemes orosz nő varázsét és 
előkelő faját Viselőjének ugyanezen 

bájt kölcsönzi.
Eredeti angol Zipp-zár. 

Fekete, vilógosbcige, barna és egérszül k» 
szinben. Krimmer hajlókával.

Ara:
mogn,. — hajtóka _ ‘IC. 20
hajtókával í> XV nélkül V&J
félmagas <>K 80 hajtóka 20
hajtókával h 4 J nélkül „

A valódi Wünpaaaíng csizma talpAn az oldalt feltüntetett caillagvédiery

Imre, egészségíigvi főtanácsos, a Főiskola 
igazgatója, a hallgatóság nevében pedig Sű 
meghy Vera vette át a zászlót.

A szop ünnepély a zászlószögek elhelyezésé
vel és a Himnusz elcncklésévcl ért véget.

Eötvös Zoltán nyerte 
az évad első gyors
korcsolyázó-versenyét

A Budapesti Korcsolyázó Egylet vasárnap 
reggel tnrtofta meg a műjégpályán az évad első 
gyorskorcsolyázóversenyét. A nehéz, ködös idő
ben kitűnő jég várta a versenyzőket. Az ered
mények a következők:

5000 méteres szenior nyílt verseny: 1. Eötvös 
Zoltán 9 p 46.8 mp. 2. Vita Andor 9 p 47.4 mp.
3. Belházy Ferenc 9 p 52.3 mp. 4. Kimmcrllng 
József 9 p 55 mp. 5. Vida Béla 9 p 55.4 mp. 
6. Erdélyi László 9 p 57 2 mp. 7. Wintner lát
ván 10 p 10.3 mp. Tizennégy induló.

1000 méteres junior hendikep: 1. Ifj. Leviczky 
Károly 1 p 44 mp (2 mp e.). 2. Masánszky 
Emil 1 p 44 6 mp (10 mp e.). 3. Lintner Fri
gyes 1 p 44.7 mp (1.5 mp e.). 4. Sándor Gyufa 
1 p 44 7 mp (11 mp e ). Tizenkét induló.

Mindenkinek érdeke
eddig mág nem létező o csó Araim

ról meggyőződést szerezni.

Egfisz ruhára valö tiszta selyem
« mCter, gyönyörű IcJmtntAzAabttB és dlvnt 
•tlnekboa ....................

Általában hirdetett

müselymek_ _ _ _ _ ,
Kordbársony brossé

nagy szInvAiaszickbun, volt án 3.20,

ÍO.
1”

520
moai - — — — —

Gyapjú sportszövet
140 cm széles _ . __ _ _ P

Fehérnemű vászon
pamutból _______

Női divat- 
és sima szövetek 0^

méter melyek ruhára, kosztümre 1.50'Ifl
kabátra slkmtnasak _ _ . _ F 1

Eredeti angol szövetek
feknta lötétkók te mindenféle min- 
tAzxitt wlnekljon, 150 cm, szólea 5 f 
volt Ara IS.—t moet p te Te

Nansuh
fohérnemtlekre

Xö.ötttru- é* íarlsnva-oszMIvnnxon ■tiniéa mAiyea 
IrsvólHtott Arak.

Maradékokat 58 757,-lg MRFLEISCHMANN ÁRUHÁZ
IV., Károly körút 18.
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Be fejezték azőszi fordulót \ magyar jéghokkizók egyik lég
a második ligában

A második ligában mindössze két mérkőzést 
Játszották A Vác FC a papírformának meg
felelően intézte cl a hátul kullogó Rákospalo
tát s győzelmével a Somogy és az Attila után 
‘ u-------J" .................................... * ' “ ‘ TK

bokuak nem szabad többé magukat re- 
vánsjátékra kötelezniük.

szebb fegyverténye:
BKE-Cambridge 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

a harmadik helyre zárkózott fel. A Bnk 
multheti miskolci debaeleja utón váratlan 
rcséget mért nz eddig hürmndik helyezett 
roksárrn. Az eredmények a következők: 

Vác FC—Rákospalota 4 1 (2:1). 
Bak TK—Soroksár 4:2 (2:1).
A vezetők helyzete 

Somogy 
Attila 
Vác, FC 
Soroksár

So-1

1.
2.
3.
4.

a következő:
22 pont
20 „ 
II ..
13 ,,

(50; 8) 
(87: 3) 
(26'43) 
(20:13)

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X A modem Gymna-ion sportbemutatója.X A modern Gymna-ion sportbemutatója. A 
testnevelés szempontjából a kőbányai X. kerü
leti állami Szent László-rcAIgimnáziumot tart
ják a legmodernebb tanintézetnek. Király De
zső testnevelési tanár vezette be elsőnek azokat, 
a modern iskolai testnevelés céljait előmoz
dító eszközöket, amelyeket a nagyközönségnek 
és a sajtó képslseiéinek vasárnap délután mu
tatott be a lelkes és fiatal tanáreinber. Király 
Dezső mindenekelőtt bemutatta nz. ő spcciálh 
testnevelő óráját és alkalmat nyújtott a közön
ségnek arra, hogy megtekintse az intézet higié
nikus és teljesen pormentes csónnklakkal be
vont minfntermét. Ezután ismertette a közel
jövőben készülő fedett céllövőcsarnok és Iskolai 
uszoda terveit. Huszonegy tanuló a parterren 
mutatott be ezután modern gimnasztika] gya
korlatokat, amelyeket a természetes ugró
szekrényen, bakon es lovon végzett szertorna
gyakorlatok. majd dán módszerii csapatgya
korlatok követtek A mcdicinlabdagyakorlatok 
és játékok után az előkelő publikum meg
tekintette működés közben az intézet pompás 
zuhanytermét.

X Az OTT teljes ülése. Az Országos Test
nevelési Tanács december 19-én, pénteken 
délután öt órakor a Magyar Testnevelés Háza 
reprezentációs termében tartja nyilvános teljes 
ülését, amelyen az OTT főtitkára folyó ügyek
ről tájékoztatja a tanács tagjait és a nyilvá
nosságot.

X Hungler 11. János jutalomjátékát tartot
ták meg tegnap délelőtt nz üllőiuti pályán alig 
ezer főnyi közönség előtt. A vezetőség részéről 
Mailinger Béla alclnök a játékosok nevében 
pedig Takács I. Géza üdvözölte Hunglert, aki
nek szép értéktárgyakkal kedveskedtek. Az 
ünnepség után Schlosser Imre bíráskodása mel
lett a Ferencváros 6:1 (3:1) arányú győzelmet 
aratott az FTC ellen. A gól- kát Takács II. (4). 
Turay, Toldi, illet vés Barna lőtte.

X A szeged] egyetem ■ Magyar Kapa szegedi 
alosztályánuk a győztese. Szegedről jelentik: 
Vasárnap játszották le a KEAC—-Kiskunfélegy
házi TK csapatni kupamérkőzésüket, amelyet 
az egyetemi csnpat 3:2 (1:2) arányban meg
nyert. A KEAC ezzel a győzelmével, mint a 
szegedi alosztály győztese a kupamérkőzéseken 
való további résztvételrc kvalifikálta magát.

X Az Oxford Canadlans jéphokkl-csapa- 
tának döntetlenje Berlinben. Berlinből je
lentik: A Sportpalastban vasárnap folytat
ták nagy érdeklődés mellett a nemzetközi 
jéghokki-tornát. A két külföldi résztvevő: a 
prágai I,TC és az Oxford Canadians mérkő
zése 1:1 arányban döntetlenül végződött. A 
Rémet bajnokcsapat, a Berliner Schlittschuh- 
club a brandenlniigi jéghokki szövetség vá
logatott csapatát 3:0-ra legyőzte.

X Az amatfirfutball őszi finise. Az ama
tőr I. osztályban az egyetemisták sulyos 
vereséget szenvedtek az MTK-tól, III. kér. 
a Népjólétit, a 33-asok a BTC t s a Postás 
az Urak együttesét győzték le minimális 
gólaránnyul. A tabella élén a Beszkárt 
együttese fordul a tavaszi szezonba, amely 
csütörtökön szerencsés körülmények közt 
aratott l:0-ás győzelmet a BEAC felett. Az 
eredmények következők: MTK—BEAC 5:1 
(4:1). Postás—Urak 1:0 (0:0). Ul. kér. TVE 
—NMSE 1:0 (0:0/. 33 FC—RTC 3:2 (2:1).

X A magyar sport útja cimen a közel jövő
ben készül el Hann Ferenc és Újvári László 
szerkesztésében nz első olyan sportlexikon, 
amely felöleli nz egész magyar sport és vala
mennyi fővárosi és vidéki sportegyesület tör
ténetét. A terjedelmes mü előszavát Karafláth 
Jenő dr, az Országos Testnevelési Tanács el
nöke írja.

X ÉUAssy RÁC nyerte ar. Elektromos müvek 
kardvlvóversenyét. Vasárnap délclőll-délutón 
rendezte meg at Elektromos müvek Testedző 
Egyesületének vivószakosztálya országos junior 
kardvlvóversenyét, amelyen kilencvenkilenc 
induló vált. A versenyt szép küzdelem után 
P.liássy Iván RÁC nyerte meg. 7 győzelemmel. 
2. Illés TVE 6 gv. 3. Halz NAC 5 győzelem.

ségre hangolta. Így amikor
Mindcr Frigyes bíró kiállította a fiát, 

majd amikor Jeney ütője beszorult az egyik 
angol korcsolyájába s.ágaskodva igyekezett ki 
szabadítani magát nem kellemes helyzetéből. 
Az angolok teljes tudósukat felszínre hozta a 
játék eme részében. Emberfeletti iram, rendkí
vül gyors, szinte szemkápráztató akciók és 
mindkét részen több kapuelőtti tumultuózus 
szituáció, folyton zugó tapsvihart váltott ki a 
közönségből. Annyi bizonyos, hogy

a magyar csapat még Ilyen erős és Izgal
mas játékot nem játszott eztdelg

s győzelme eddigi működésének egyik legra
gyogóbb fegyverténye.

A jéghokkimérközés előtt és a szénietekben 
nagyszerű műkorcsolyázó bemutatót'' tartóit 
Kertész Feri, Terták Elemér, Szitása# Nadlne, ' 
és a Rotter Baby—Szollás László pór. - Különül . 
sen ez utóbbiak fényes technikája, pompás'fel
készültsége váltott ki nagy sikert a szépszámú 
közönségből. Rádiózenére valcerozlak s a leg-

A magyar színeknek pompás sikert hozott a 
BKE-nek a kontlnetális játékerőt képviselő 
Cambridge! legénység felett aratott szenzációs 
győzejme. Cambridge több kanadai játékossal 
éa a sokszoros osztrák válogatott báró Trau- 
tenberggel megerősítve jött Budapestre s nagy 
szerű technikájával kitűnő élvezetet nyújtott az 
1500 főnyi közönségnek.

Minder Frigyes bíráskodása mellett lépett a 
jégre a tiszta fehérdresszea angol s a kékin
ge s — barnnnadrágos magyar csapat. Az első 
harmadban az angol technika és nagyszerű 
lövőképcsség dominált, mégis a 14-ik percben 
Rajner révén a BKE jutott gólhoz (1X1) A má
sodik harmad a magyarok taktikai fölényét 
mutatta, a többet támadók mégis az angolok 
voltak, ám Marx kapus több szép védése men
tesítette a magyar hálót a góltól A 8-ik perc
ben ismét Rajner ütötte a magyar gólt (2:0) 
Minder biró Latort és egy angolt kiállított n 
jólék sznkábnn. Rendkívül erős tempó, szép 
kombinációk, tapsra ragadó játék. Az angolok 
fütty után ütöttek egy gólt. ---------- -------- --------------- _ . .

A harmadik harmadban a niaifyar csapat 1 nehezebb artistamutatványokat végezték. Szol 
fölénybe került, de nz angolok kiváló védelmei lás valósággal labdázott a kecses Rotter Babv 
megakadályozta az ujabb gólt. Több humoros Ivei s mindketten hibátlan technikai produk 
jelenet akadt, ami a közönséget nagy derült-'dóikkal teljesen elbűvölték a közönséget.

KÜLFÖLDI SPORTNAPLÓ
A prágai Sparta 

megverte a Hungáriát 
— a háború óta először 

Sparta—Hungária 3:2 (1:0)
Prá«a, december 13.

Hétfői Napló tudósítójának tele fon jc-
lentése.) A Sparta-pályán vasárnap tizenöt
ezer néző várta Prága mai legnagyobb sport
eseményét: a Hungária—Sparta mérkőzést, 
amikor Mául nürnbergi biró sípjele a pálya 
közepére szólitotta sorsolásra a két kapi
tányt. A nemzetközi mérkőzésre a két együt
tes a következő összetételben állott fel:

Sparta: Nemec — Siroky, Burger—Made- 
loun, — Kada, Srbek—Podrazil, Kostyalek, 
Silny, Heima, Ulanov.

Hungária: Újvári—Nagv, Mandl—-Kiéber, 
Kalmár, Sebess—Varga, Barátky, Skvarek, 
Ilirzer, Ticska.

A magyar kék-fehér csapa! a háború óta 
első Ízben vonult le vesztesként a Sparta- 
pályáról. A Hungáriát frappirozta a csehek 
lendületes játéka. A Sparta félidőben 
de ...................     *

í:0-ra, 
a második félidő elején már 3:0-ra veze-

talál Itett. A Hungária, sajnos, csak később 
magára és egyenlíteni már nem tudott.

A Sparta vezető gólja az első félidő 32 
percében esett Silny lövéséből. Szünet utá: 
a 7. percben Kostyalek lőtte a második gólt 
majd Heima a 16. percben Podrazil centeré, 
befejelte. A Hungária kétségbeesett ellentá 
madásra indult és Barátkynak a 18. percben 
sikerült egy gótt visszaadnia.' A további eré
lyes Hungária-támadások során a 32. perc
ben Hirzer tizenegyesből szépíthetett az 
eredményen.

A nürnbergi biró páratlanul látta el ne
héz feladatát, kifogás nem emelhető ellene. 
A Sparta csapatában pompás teljesítményt 
nyújtott Nemes, a kapus, a csatársor jobb
szárnya és Silny. Ezzel szemben a Hungária 
védelrrie, Újvári kivételével, ezúttal rendki 
vül bizonytalanul mozgott és a vereség első 
sorban ennek a körülménynek tudható be

Énekes kikapott a magyar-cseh 
válogatott bokszolómérkőzésen, 
amely 8:8 arányban döntetlenül 

végződött
Prága, december 13

(.4 Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) 
prágai Varieté-színház helyiségében ha-A _______, ,

talmas közönség jelenlétében mérkőzött a 
magyar és cseh amatőr válogatott ökölvívó
csapat. A mérkőzés ugyanúgy , mint a teg
napelőtti brünni meccs, 8.8 arányban dön
tetlenül végződött.

A legnagyobb meglepetést keltette a 
légsulyban az Európa-bajnok Énekes 

veresége
és a két súlycsoportban is történt döntés 
sulydifferencia alapján. A mérkőzésen

a
•__ ____ ___  — 8

prágai magyar követség is képviseltette ma
gát.

A válogatott mérkőzés eredményt a kö- 
vetkező:

A légsulyban Jelinek három menet után 
pontozással győzött Énekes ellen.

A bamtamsulyban Kubinyi a harmadik

menetben knock outolta Kutinát. A pehely 
súlyban az Európa-bajnok Szabó csak pon 
tozással tudta legyőzni Ghundelát.

A könnyüsulyban Fogass pontozással ki 
kapott Jiraktól.

A ineltersulyban Yaks pontozással győ 
zött Tokaji ellen.

A középsulyban izgalmas küzdelem adó 
dott a magyar Bokody és a cseh Kostricá 
helyettesitő Mihalek között. A meccs három 
menet után döntetlen volt, de Bokody hat 
kilós súlytöbblete miatt u pontgyőzelmet fi 
zsűri a cseh bokszolónak ítélte oda.

A kitnehézsulyban a Kéri—OstruznaL 
mecss három round után ugyancsak dön
tetlenül végződött, de ezúttal a cseh ver 
senyző volt húsz dekával nehezebb és igv 
Kéri pontozással győzött.

A nehézsúlyban újból a cseh színek dia 
dalmaskodtak, mert Ambros 
győzte le a magyar Körösit.

pontozással

pjRTRIY
Vt». J“r

Szárazelemek és telepek 
zseblámpa és anédtelepel- 

számára.
rel|oGilm ányük felülmulhatatla.i.
Minden szaküzletben kaphatók.

A német futballcsapatok 
nem kötelezhetik magukat 

revánsmérközésre a külföldi 
professzionista csapatokkal 

szemben
Hannover, december 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Beüt teher Fussball Bund elnöksége va
sárnap értekezletre hívta egybe a német álla
mok alszövetsé.gett. Az értekezlet napirendjén 
a professzionista státus szervezete szerepelt, 
niinl a tárgysorozat legfőbb pontja. Az alsrö- 
vétségek vezetői csat lakoztak az elnökségnek 
ahhoz a felfogásához, amely szerint

költségmegtérltés elmén minden pausálé 
tilos

és csupán a tényleges költséget szabad meg
téríteni.

A professzionista státus tárgyában megújult

a döntést egy 
Kimondották

vltát nem tudták befejezni és Így 
későbbi ülésre halasztották, 
azonban, hogy

külföldi professzionista egyesületekkel való 
mérkőzés lekötése alkalmával a német kin*

X A Slavia Pozsonyban. Pozsonyból jelen
tik: A prágai Slavia a pozsonyi Bratislavát 
3:2-ro legyőzte.

X KozHuh, ■ szingliben kikapott a 
csehek első délafrikai mérkőzésén. Szűk
szavú távirat jelenti Port-Elisabethbő!t 
hogv Csehszlovákia válogatott tannisz*  
játékosai szombaton játszották első mérkő
zésüket Délafrikában. az Eastern Province 
Club ellen. A mérkőzés 2:2 arányban dön
tetlenül vézződött és legnagyobb meglepe
tése Kozeluh veresége volt, akit Richardson 
6:4, 6:3 arányban a férfi szingli-mérközések 
során legyőzött. A párosmérkőzések során 
a Kozeluh—Macenauer-p&ros 6:3, 6:4 arány, 
bán győzött a Richardson—Davis-kettői 
ellen.

X Hadsereg kontra Haditengerészet. Nem 
Yorkból jelenti a kábel távirat, hogy a 

.muhkanélkülick felsegélyezésére rendezett 
.'L a Hadsereg—Haditengerészet között jót- 
•szőtt rugbymérkőzésen, — amelyet 70.000 
néző jelenlétében játszottak a Yankee-sta- 
dionban — a Hadsereg győzött 6:0-ra A 
mcccs bevétele közel 600.000 dollárra ru
góit.

X Mlchard beállította saját világrekordját. 
Parisból jelentik: Mlchard a francia f]yervi|ág- 
bajnok nz egykilómétercs óllóstartos verseny, 
bon. 1 p. 11.8 mp.-ces idővel beállította saját 
világrekordját.

Nagy sikere volt az első 
szegedi tornaversenynek

Szeged, december 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen*  

tése.) Vasárnap a rókusi iskola tornatermiben 
rendezte meg a MOTpSZ déli kerülete az <lsŐ 
kerületi tornavorsenj't. A vorsenynek — ame. 
lycn Szeged tornászain kivül Hódmezővásárhely 
és Szentes versenyzői is résztvettek

óriási sikere volt
Részletes eredmények:

Férfiak csapatversenye lovon. 1. SzMTE 79.3 
>ont. 2. Szentesi rg. 74% pont. 3. KEAC 68 

— Hölgyek csapatversenye fabottal, 
fTVE ..Hungária'*  csapata 19 pont. 2. SzMTK 

~ Férfiak Csapatversenye korláton.
KEAC 87.54 pont. 2 SzMTE 85.04 pont. — 

Nyújtón. 1. SzMTE 83.03 pont. 2. SzMTE 81.02 
ont. — Szabadgyakorlatok. 1. SzMTE 
ont. 2. SzMTE 28.18 pont.

A várbeli diáklányok 
vezérkedtek a középiskolai 

leánytornaversenyen
• k°zépfoku iskolák sportköreinek országot 
központja vasárnap délután befejezte a budai 
tornaegylet Attila-utcai tornacsarnokában a 
budapesti kerület leány-középiskoláinak tornász- 
’sapatversenyét. Az ódon budai tornacsarnok 
szűknek bizonyult a nagy jublikum befopndó- 
óra. Minden férőhely el volt foglalva, >’ a 
iiáklányok körében is példátlan érd.' t 

nyilvánult meg a bajnoki jellegű csapatve. y 
iránt, mert nem kevesebb, mint 

ötszázhusz versenyző 
indult. *

A közönség soraiban ott láttuk dr. KarafiátK 
Jenőt, az OTT elnökét, vitéz dr. Tárca# Feliéi*  
des Román miniszteri tanácsost, dr. \Lieber 
Bélát, a Kisok miniszteri biztosát, és drl Sru- 
kováthy Imrét, a Testnevelési Főiskola 'igaz
gatóját. De ott voltak a szülők is teljes sióm
ban és lelkesen tapsoltak a fiatal lányok ver
senyszámai utón.

I. korosztály: 1. T. kerületi Szilágyi Erzsébet 
leányliceum, 2. az újpesti 1. számú polgári 
leányiskola. 3. az Erzsébet Nőiskola, 4. • 
Ráskai Lea leányliceum, 6. a Zrínyi Ilona leány- 
Uccum.

II. korosztály: 1. I. kerületi Szilágyi Erzsé
bet leányliceum, 2. V. kerületi Ráskai Lea 
'cányliceum, 3. az Erzsébet Nőiskola, 4. a
lizella kiiályné leánygimnázium.

budapesti ügetőversenyek
Imponáló stílussal nyerte Da-bin-i ,a nap 

őszámát. Nagy meglepetést okozott az eladó*  
I versenyben Coco győzelme, melyre harminc
négyszeres osztalékot fizetett a totallzalör., A 
negyedik futamot két részben futották le, az 
első részben Pengő, a második részben, Sátán 
lett a második, de mind a kettőt diszkvalifi
kálták. A részletes eredmény a következőt

I. FUTAM: 1. Rózsavölgyi istálló Pergő (114) 
Feiscr, 2. Vélek (IJ4) Hoffmann, 3. Dnnte (4) 
Kovács II. F. ni.: Mimosa, Lady of Pamuk» Ju
har, Othello, Kedves. Tót 10:42, 16, 15, 15.
Olasz 76. — H. FUTAM: 1. Bader A. Fregolb 
(2J4 reá) Dózsa, 2. Dárda (ö) Kovács J. F. m.S 
Achmcd, Rézi, Patyolat II., Conrad. Tol. 10:15, 
13, 33. Olasz: 64. — ID. FUTAM: 1. Broadway 
istálló Coco (16) Fityó, 2. Mikulás II. (10) Dó
zsa, 3. Sárgarigó (12) Feiscr. F. m.: Cheribum» 
Bien aime, F.rnani, Krampusz, Rabonbún, Dom
bóvár. Tót 10:344, 62. 61, b4. Olasz: 161- — 
IV. FUTAM: 1. rész. 1. Tisznluci ménös Irma 
(8) Marék, 2. Tamerlan (1%) Maszár J. F. m.í 
Pengő, Kitly. Rita. Tót. 10:75, 21, 21.
29. — IV. FUTAM: II. rész. 1. Broadwsy-istálló 
Dávid (l*/«  reá) Mnrschnll. 2. Fényes (6) Fisz- 
tér, 3. Hajnalka (10) Zwillirger. F. m.: Nőig*  
bene. Pizzicato. Purdé, Bubikópf, Lngzi, Sá
lán Tót. 10:23, 11, 16, 13. Olasz: 53í — V. FU
TAM: 1 Bndcr A. I)a-bin I (1 % reá) Dózsa. 2. 
Comtessc Pro Patria (3) Maszár J. F. m.: Su
hanó, Clnyton, Dacapo. Avanli IL Tol. 10:25, 
16. 27. O'ast: 48

A szerkesztésért és kiadásért felel? 
Dr ELEK DVfirt
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