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HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFON REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Eou ívr« 5 pengő K Félévre 2'50 pengi 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 15 
Pf. Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lel

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK*

OPELEK HUGÓ ta MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség éa kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér, Erzsébet-kőrut 4. szán 
Vasárnap d. u. 4-töl kezdve:

VI. kér, Aradl-utce B. ax (Glóbus nyomdaj 
Telefon: József 308-00.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-431

Statáríális tárgyalás Miskolcon

Faragó Kornél ffioruos
megd ibbentő tragédiája

--- ■—i II

TUdOsmhólla Olts meg hirtelen a tüdőbetegen orvosat - HagvbStvla 
Ss testedre tragikus haldia utdn meghalt Faragd Kornél dr. is

---------- ii——»«—■— i

A Faragd-csalid tragikus pusztulása
Vasárnap délután 2 órakor a rákoskeresz

túri zsidó temetőben uj koporsót helyeztek 
el a Fríschmann-család sírboltjába. A ko
porsón fölirás:

dr. Faragó Kornél, élt 44 évet.
Az uj koporsó egy ismert, előkelő budapesti 
polgárcsalád kálváriás életének egyik ujabb 
állomása. Faragó Kornél, akit vasárnap 
temettek, rövid idő alatt

negyedik tagja a családnak, aki tragikus 
módon hal meg.

Azok az események, amelyek a Faragó- 
családban néhány hónap alatt lejátszódtak, 
félelmetes komorságukban vetekednek akár
melyik görög sorstragédiával.

Frischmann Gyula dr. a régi Budapest 
egyik legjobb nevű, ismert orvosának, a 
Ferenc József-kórház megalapítójának — 
két fia volt: Faragó István és Faragó Kor
nél, Istvánból ügyvéd lett, Kornélból orvos. 
A /maguk mesterségében

mindketten kiváló emberek, 
köztiszteletben álló jogász az egyik, jónevü 
orvos a másik.

A nagybácsi hirtelen meghal
Frischmann Gyula dr. halála után egész 

vagyona két gyermekére szállt. Tekintélyes 
vagyon volt ez. A vagyon legfőbb része az 
Alkotmány-utca 27. számú bérpalota. A két 

A testvér öngyilkos lesz
Faragó István dr. néhány hónappal ez

előtt reggel jó hangulatban elbúcsúzott fe
leségétől és leányától azzal, hogy az irodá
jába megy.

Vacsoraidőre nem jött haza. Teltek, múl
tak az órák, de még mindig nem érkezeit 
meg. Késő éjszaka lett már és ekkor a fele
sége türelmetlenségében telefonon felhívta 
az irodát, de

senki sem felelt.
Erre telefonált a sógorának, dr. Faragó 
Kornélnak. FaFragó Kornél elment az alkot
mány-utcai házba s becsöngetett az iroda 
ajtaján. Nem .kapott választ. Rosszat sejtett. 
A házmesterrel kinyittatta az ajtót.

Az irodában. íróasztalára borulva, vérző 
•éjjel akadt rá a testvérére:

dr. Faragó István revolverrel föbelőtlc 
magát s a golyó nyomban megölte.

Az öngyilkossága rejtély maradt. Nem 
tudták megérteni, mi vihette a végzetes lé
pésre a vagyonosnak ismert ügyvédet. Ké
sőbb szárnyra kelt az a hir. hogy Faragó 
István dr., akinek az irodája szintén meg
érezte a nehéz gazdasági viszonyokat, hely
telenül mérlegelte a helyzetet,

testvér megosztozott a házon.
Faragó István dr. itt a házban rendezte 

be irodáját, maga pedig a Labanc-utcában 
lakott saját villájában. Nős, családos ember 
volt. A budapesti ügyvédek ugy tudták, 
hogy jól szituált, minden tekintetben ki
egyensúlyozott életet élő ember,

harmonikus, boldog családi életet él.
Leányát nemrégiben vette feleségül Takács 
Miklós mérnök, aki a háborúban mint utász
hadnagy teljesített szolgálatot a fronton. 
A fiatal pár is a Labanc-utcai fényűző ele
ganciával berendezett villában lakott.

Faragóék az év elején vendéget kaptak:
Amerikából érkezett Budapestre egy 

nagybátyjuk.
Az amerikai nagybácsi, maga is jómódú, 
vagyonos ember, öreg korára azért vágott 
neki a nagy útnak, hogy meglátogassa a 
Faragó-fiukat.

Nagyon szerette a testvéreket 
és budapesti tartózkodása alatt minden ide
jét körűkben töltötte. Néhány heti Budapes
ten való időzés után el akart utazni, de egy 
éjszaka hirtelen rosszul lett,

összeesett és meghalt.
A nagybácsi, aki látogatóba jött Faragóék
hoz, örökre ittmaradt Budapesten.

Ez volt az első tragédia a Faragó-család
ban, de nemsokára következett a második.

sötéten látta a dolgokat
Halála után kiderült azonban, hogy a 

szerencsétlen ember tévedett,
anyagi helyzete korántsem volt olyan, 
hogy emiatt öngyilkosságot kellett vol

na elkövetnie.
A sötétenlátás, az idegesség kergette a ha
lálba.

Az após után a veje
Alig néhány hét telt el és bekövetkezett a 

harmadik gyászeset a Faragó-családban.
A tragikus sorsú Faragó István veje, Ta

kács Miklós mérnök egy napon hirtelen 
rosszul lett és ágynak esett. Az orvosok 
megállapitották, hogy vakbélgyulladása 
van. A betegség mór annyira előrehaladt és 
olyan hirtelen támadta meg, hogy 

nem volt segítség.
A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének 
kórházába, a volt Ferenc Jórse/ kórházba 
vitték, ahol megoperállák. Az operáció si
került is, de szivgyöngeség lépett fel,

Takács Miklós meghalt s maga utón 
hagyta fiatal özvegyét és párhónapos 

gyermekét.

Ezzel azonban még nem teljesedett be a 
tragédiák sorozata és rövidesen ujabb kö
vetkezett.

Faragó Kornél dr., aki most 44 eszten
dős volt, esztendők óta állt a Ferenc József- 
kórház szolgálatában. A belgyógyászati osz

A tüdőspecialísta tragédiája
Faragó dr. főorvos néhány héttel ezelőtt 

gyanús jeleket észlelt magán. Köhögött, a 
tüdejét fájlalta. A tüdőbaj-specialista fő
orvos

rémülten döbbent rá, hogy maga is 
megkapta a tüdőbajt.

Mindez igen rövid idő alatt zajlott le. Fa
ragó Kornél dr. még bízott, reménykedett, 
de néhány nappal ezelőtt erős rohamot ka
pott és vérnyomok is mutatkoztak. A tüdő
specialista orvos, józan fejjel, hidegen cse
lekedett: előszedte műszereit, lombikjait,

diagnoszkálta önmagát
és megállapította, hogy súlyos tüdőrákja 
van. Azonnal fölvétette magát a Zsidó-kór
házba, de ez már csak az életenergia utolsó 
lobbanása volt, tudta, hogy nincs segítség.

Esküvő helyett temetés
Másnap, hogy a kórházba feküdt, meglá

togatta öt jóbarátja, IVer/heimer Aladár 
színigazgató. Faragó, aki orvosa volt az 
Andrássy-uti Színháznak, nyugodt hangon 
beszélgetett Wertheimer igazgatóval, majd 
rátért arra, hogy igen fontos magánügyet 
akar elintézni.

— Tudom, nincsen segítség, nekem már

Piccard újra 
a sztratoszférába repül 
Augsburgban már készUl az uj léghajó

Alig hallgattak el a hangos világhiradók, 
nmelyek a sztratoszféra hősét Piccard pro
fesszor szólaltatták meg a film vásznán, má
ris újból a tudományos világ érdeklődésé
nek középpontjába kerül ii vakmerő belga 
tudós. Piccard ugyanis minden nyilatkozatá
val ellentétesen

uj légl-cxpedlcióra indul.
A felszállás előkészületeit máris megkezdte. 
Augsburgban, nz első felszállás szinhelyén, 
uj tervek alapján most kezdték meg a má
sodik léghajó felépileset.
Az űrhajó léggömbjének köbtartalma két
ezer köbméter lesz és

Piccard tizenhatezerötszáz méter ma

tály főorvosa volt,
a tüdőbajok ismert specialistája.

Nagy odaadással ápoltn az eléje kerülő be
tegeket, kik megmentőjüket látták benne s 
valósággal rajongtak érte.

végem van, — mondotta.
Ezután elmesélte Wertheimer Aladárnak, 

hogy
menyasszonya van, akiről senki sem 
tud, mielőtt meghal, szerelné megtar

tani az esküvőt.
A halálos ágyon elhangzott kívánság 

azonban már nem teljesedhetett: Faragó 
Kornél dr. pénteken rosszul lett és hiába
való volt a kórház orvosainak szeretetteljes, 
gondos ápolása,

még aznup klszenvedett.
tüdőembólia ölte meg.

Vasárnap délután temették Rákoskeresz
túron. A koporsója körül olt álltak a csa
ládtagok, a barátok és szülei kíséretében 

eljött a menyasszony, Hncki Ilus, 
aki zokogva borult a koporsóra és fájdal
mában kétszer is elájult, ugv, hogy végül 
hozzátartozóinak kellett elvinni.

A koporsó fölött Hevesi Simon főrabbi 
mondott gyászbeszédet, majd barátai nevé
ben dr. Zárvay főorvos búcsúztatta.

A gyászszertartás után becsukódott a csa
ládi sírbolt ajtaja Faragó Kornél dr. kopor
sója mögött.

gasra szeretne vele felemelkedni.
Az uj léggömb elkészítése természetesen 
hosszú időt vesz igénybe, ugy, hogv a fel
szállás időpontja még bizonytalan.

Valószínű, hogv az első szép tavaszi ni- 
pok valamelyikét fogja a startra felhasz
nálni. A sztratoszférába a vakmerő tu
dós ezúttal is

iitllúrsat visz magával
egyik tanítványát, Coryus nevű fiatal egye
temi asszisztens.

A szakkörök nngy érdeklődéssel várják 
Piccard ujabb sztratoszféra-repülését. mert 
jelentős tudományos eredményeket várnak 
tőle.
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Autó és motorkerékpár 
éjszakai karambolja

A kerékpár három utasa súlyosan megsebesült
Súlyos kimenetelű autó- és motorkerék- 

párkarambol történt vasárnnpra virradó éj
szaka a Kálvária-tér és a Karpfensteln-utca 
kereszteződésénél.

A késő éjszakai őrákhnn a Baross-utcán 
keresztül a Kálvária-tér felé haladt

a Bp. 43—204. rendszámú motor
kerékpár, 

amelyet Hof bauer Tamás 32 éves gépkocsi
vezető vezetett, az oldalkocsiban pedig Hof- 
bauer Ferencné 40 éves háztartásbeli nő és 
Rucáéra Ferenc 32 esztendős üzemvezető 
foglaltak helyet. A Kálvária-térről a Kar- 
pfenstein-utcába akartak befordulni, de 
ugyanebben az időben a Karpfenslein-ulca 
felől a Kálvária-tér felé kanyarodott

• Bp. 16—084. rendszámú autó.
A gépkocsi vezetője szabályszerűen tülkölt, 
azonban a motorkerékpár vezetője oly se-,

besen vette a kanyarulatot, hogy már nem 
tudta elhárítani a szerencsétlenséget és

teljes erővel belerohant * taxiba.
A motorkerékpár felborult és mind a három 
utasa at úttestre zuhant. Az autó eleje meg
rongálódott, de sofőrjének csodálatoskép
pen semmi baja sem történt. A közeli rend
őrőrszem vette észre elsőnek a szerencsétlen
séget és azonnal értesítette a mentőket. A 
mentők mind a három ember sérülését sú
lyosnak találták, valamennyien

a fejükön sérültek meg, azonkívül agy
rázkódást szenvedtek.

Az első segély után a Rókus-kórházba szál
lították a karambol három sérültjét, ahol 
még a hajnali órákban kihallgatták őket. A 
rendőri vizsgálat megállapítása szerint, az 
összeütközést a motorkerékpár vezetőjének 
gondatlansága idézte elő.

Szakértői szemle Lengyel Reinfuss 
Ede festőművész műtermében 

egy visszautasított portré fölött
A bíróság kötelezte a megrendelő hölgyet, hogy ugyanabban 

a ruhában, ugyanolyan frizurával Jöjjön a szemlére, 
amilyenben modellt ült

A fővárosi művészkörökben napok óta 
egy rendkívül érdekes, szokatlan és nem 
mindennapi ügyről beszélnek, amely a bíró
ságot is fopjalkoztaljn.

Lengycl-Rcinfuss Ede festőművész élet
nagysága portrét festett Róna István gép
gyáros feleségéről. Több ülés után elkészüli 
a kép, amelyet a művész a

Szakelőadások
a híz! tüzelés időszerű 
kérdéséiről «

„Házi Tüzelőberendezések Kiállításáé
nak keretében. VIII., József-körut 6.

1081 november IS.
FEYF.R GYULA miniszteri tanácsost „A 

házul és külföldi szenek használhatósága 
a házi tüzelésben.** (Kritikai összehason
lítás.)

1981 november 20.
RAIDEGGER ERNŐ főbányatanácsost 

„Sséngaidálkodáauiik éa a devlzakrfsla .*•
1981 november 25.
BF.CSEY ANTAL kormányfölanácsos, tör- 

vénylmlóságl bizottsági tag: „Budapest 
központos városfílléac.**

1981 november 27.
ERDŐS VILMOS JÓZSEF oki. gépéM* 

mérnök; „llnr.nl Hírnek használhatósága 
a köt ponti fűtésekben.**

1Ü8I november 80.
STREK F.DE, n Gázművek h. Igazgatóját 

„A gázhasrnálnt szerepe a háztartási 
konyha racluniiUtálásábHn.**
Az clőadúsoknl minden alkalommal dél

után fi órai kezdettel a kiállítási helyiségekbe 
nyíló iiügy előadóteremben tartjuk.

A kiállítás 20 Ullírcs belépőjegye egy
úttal az előadások tneghallgnliháru is jo
gosít.

Vidékiek részére kedv• *nv< « vasúti 
utazásra jogosító igazolvmyok november 
14-étöl n kereskedelmi és i|uf-, valamint 
a mstfigazdasági kamaráknál kaphatók.

Képzőművészeti Társulat téli tárlatán 
kiállított.

A kritika nagy elismeréssel adózott a kép
nek. A tárlat véget ért és ekkor Lengyel- 
Reinfuss Ede nagy meglepetésére Róna Ist
vánná

nem vette át a képet
és nem fizette ki a kialkudott honoráriumot.

A festőművész erre pórt indított Róna 
Istvánná és Róna István ellen is azzal a meg- 
okolássnl, hogy a hasonló társadalmi hely
zetben élő embereknél szokásos az olyan 
luxuskiadás, amilyen a művészi festésű arc
kép és igy tehát

a feleség arcképrendeléséért a férj Is 
anyagi felelősséggel tartozik.

A központi járásbíróságon Unger dr. járás- 
birő tárgyalta nz ügyet. A gyáros felesége 
azzal védekezett, hogy művészi tekintetben 
ugyan nem lehet kifogást emelni a kép ellen, 
<le mégsem tartozik megfizetni a honoráriu
mot, mert a portré a másik fontos kellék
nek,

a hasonlóságnak nem felel meg.
Lengyel-Rcitifuss Ede ügyvédje viszont azt 
vitatta, hogy a kép igenis hasonlít és szak
értői szemle elrendelését kérte.

A biróság a szokatlan pörben helyt adott 
ennek a kérésnek és

potom Dánzári
csak salsuas arat kapnia 

r<*<wílMfel tsso/ctíbb <í» legmsgblsbatóbb a* stsS bét 
feidr Zongorát a gyárosnál vásárollon I 
nélkül ..........—---------------- --------------------

8'agyarorsiAg legnagyobbb aongoragyAra a

SS? M U S I C A
Kblcsbntét VII., trasébot-körut 43. M. (Royalj 
Jvr Telefon ; Jógsef 480—SS éa Jósáét 3*®—91

INTM MKO FÖLDI, DtLA

Vlctorla BÚTOR ‘■'szalónját
wlmo, c.AuAa-in ». TUMfitk. 6M«m u.

BriU! Aladár partréfeslőt, hite* törvény- 
raékl axakértőt rendelte ki szakértőnek.

Törvényszéki szakértő fogja tehát elbírálni, 
hogy Róna Istvánná portréi*, milyen, mint 
művészi alkotás és hasonlít** a modellre. 
Lengyei-Reinfuss műtermében tartják meg 
a szemlét. A biróság

Kötelezte Róna Istvánnál, hogy ugyan* 
abban a ruhában, ugyanolyan tanórá
ban jelenjék meg, mint amilyenben 

modellt ült
Lengyel-Reinfuss Ede műtermében a portré 
elkészítése idején.

Önként jelentkezett a vizsgálóbírónál 
a sikkasztó egeresek! főjegyző 

18.000 pengő eltűnt a fogyasztási szövetkezet pénztárából
Eger, november 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Az egri törvényszék soros vizsgálóbírója 
előtt szombaton délután megviselt arcú, idő
sebb férfi jelentkezett*

— Szabó János egercsehi főjegyző vagyok — 
mondotta —-

tisztelettel kérem ■ letartóztatásomat...
Sikkasztottam a községi pénzből...

A vizsgálóbíró leültette a főjegyzőt, akinek 
előadásából tragikus képe bontakozott ki egy 
összetört köztisztviselői karriernek. A főjegy
zőt mindenki tisztelte, becsülte Egercseht köz
ségben és a legnagyobb lelkesedéssel vették tu
domásul a falubeliek néhány évvel ezelőtt, 
hogy

Szabó János megalakította az egercsebto 
fogyasztási szövetkezetét

A szövetkezetnek ő lett az ügyvezető igazgatója 
és Schöffer Aladár igazgató társaságában igen 
szerencsésen vezette is az üzletet egy jő ideig. 
Eleinte remekül prosperált az üzlet, később 
azonban

kölcsönt kellett felvenni a* OKH-tól, 
annyira rosszul mentek az üzletek.

Az iratok szerint, az 0KH 46.D0Ő pengő kői-' 
csönt adott és táblázott be a fogyasztási szö
vetkezetre, a főjegyző azonban azt állítja, hogy 

csak 18.000 pengő készpénzt kapott kéz

hez és azt nyomban elhelyezte a vállalat 
pénztárában, 

amelyet ő kezelt. A pénz innen néhány nappal 
később

eltűnt.
Vallomása szerint Szabó János nem mert szólni 
senkinek, mert attól félt, hogy a pénz eltünte
tésével őt gyanúsítják meg. Kétségbeesetten 
próbált meg mindent, sehonnan sem tudott 
azonban pénzt előkeriteni, úgyhogy amikor ka
matfizetésre került a sor,

a község pénzéhez nyalt 
és két Ízben fizetett a község pénzéből 2550 
pengőt az OKH-nak.

Közben családi bajai is támadtak, — mindez 
együtt idegileg teljesen összeroppantotta a fő
jegyzőt, úgyhogy végül is bejött Egerbe, s 

önként jelentkezett 
a vizsgálóbírónál Természetesen nyomban le
tartóztatták és megindult a széleskörű vizsgá
lat annak megállapítására, vájjon mennyit ka- 
pott kézhez és ml lett a pénzzel.

NJEM £<í A fcZKAK? 
használjon »>KALOR« szén javitó-szert 
ugy fog óflnl, mint a porosz szón 

Csomagja 50 fillér. Kapható a szeneseknél.
(Vezérképviselet: Lakatos. VII., Erzaébet-körut 4.)

Meggyilkolta az anyósát 
és holttestét elásta

A gyilkosság után egy évvel most fedezték fel a bűntényt
Szeged, november 16.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Battonyán megdöbbentő gyilkos
ságot fedeztek fel. Biszkut Nikován falubeli 
lakos udvarán ásás közben a körtefa alatt 
egy Idős asszony holttestére akadt. Nem
sokára kiderült, hogy

a holttest édesanyjáé, akit Biszkut fele
sége ölt meg egy évvel ezelőtt.

A szegedi törvényszékről Zombory János 
vizsgálóbíró, Balás Sándor ügyész és Jan- 
kovich László orvosszakértő szállott ki Bat- 
tonyára. A helyszíni vizsgálat során meg
állapitották, hogy Biszkut 78 éves anyja 
román területről ment át vendégségbe Bat- 

itonyára. Néhány heti vendégeskedés után a 
gazda felesége

összeszólalkozott idős anyósával, akit 
akit azután megfojtott.

A holttestet először begyömöszölte az ágy 
alá, majd amikor beállott az esti sötétség, 
lepedőbe csavarta, kötelet hurkolt a nya
kára és kivonszolta az udvarba. Itt azután 

talicskára tette és kitolta ■ «yö* 
möicsösbe, ahol elásta.

Egy évig nem jöttek rá a bűncselekményre, 
mert Biszkut Nikován azt hitte, hogy idős 
édesanyja visszatért Nagylakra. Amikor a 
gazda megtudta, hogy édesanyját a felesége 
ölte meg,

megrázó jelenetek játszódtak le a 
házban.

A gyilkos asszonyt vasárnap este beszállí
tották a szegedi fogházba.

Letartóztattak
egy postatisztviselönöt, 

aki 11.000 pengőt sikkasztott
Ezerpengős véletlen túlfizetés Indította meg 

a sikkasztás lavináját
Vasárnap délelőtt a postavezérigazgatóság 

följelentése alapján sikkasztás cimén elő
zetes letartóztatásba helyezték Molnár Bá- 
lintné 49 esztendős postakiadónőt, aki Bu
dán a 21-es számú postahivatalnál teljesí
tett már esztendők óta szolgálatot.

A postavezérigazgatósághoz, és a 21. posta
hivatal főnökéhez több fél részéről

reklamáció érkezett,
hogy az esedékes péntküidemények nem 
érkeztek meg és ezáltal fennakadás történt 
a kifizetések teljesítésénél. Tekintve, hogy 
huzamosabb idő óta érkeztek ilyen rekla
mációk, váratlanul

rovancsoláat rendeltek el.
A legnagyobb titokban és szigorúsággal fo
lyó házivizsgálat során arra a inegállopi- 
fásra jutottak, hogy a csekkbefizetések kö
rül könyvelési szabálytalanságok történtek 
és ’

a visszaéléseket Molnár Bállntné követ
heti eU

mert ot Ő kezén mentek keresztül átok a 
csekkek, amelyekkel kapcsolatban reklamá
ciók történtek. A rendőrségen kihallgatták 
és közölték Molnáráéval, hogy a rovancso- 
lás során mintegy

tizenegyezer pengő hiány mutatkozott.
A megtévedt postntiszlviselőnő eleinte za
varos válaszokat adott, nem akart tudni 
semmiről, később azonban

megtört éa töredelmes beismerő vallo
mást tett. 

Elmondta, hogy régebben egy alkalommal

ezer pengővel elflzette magát. Ekkor két* 
ségbeesésében először

öngyilkosságot akart elkövetni, 
később azonban rájött, hogy a könyvelés
nél ügyesen fedezni lehet ezt a hiányt és 
ezt a módot választotta.

Ettől kezdve elvesztene a fejét, sorozato
san követte el a sikkasztásokat s most már 
nemcsak a hiány fedezésére, hanem saját 
szükségleteire is fordította a pénzt.

Molnár Bálintnál vasárnap délután a fő* 
kapitányságról álklsérték az ügyészség fog
házába. .

A Pesti Cherre Kadisa Választási bizottságától, 
Budapest, VII., Erzsébet körút 10.

HIRDETMÉNY
Pesti Chevra Kadisa alapszabályai 45. J a rendelke* 

*— —t a folyó évbentéléhez képeit a folyó évben 

képviselőtestületi választások 
tartatnak. A Pesti Chevra Kadisa Izraelita SzeatWj** 
vúlaizlási bizottsága közhírré tesai, hogy a 'álasztokcprs 
tagok névjegyzéke a Chevra Kadlsa titkári hivatalában 
(VII.. EizsébaUkf.tut 20) d. o. 8-2-ig és d. u. 4-7lg «** 
tekintlietd. A névjegyzékbe való felvétel, vagy pedig 
abból való kimaradás miatt folyó évi november hó 2y’a 
felszólalásnak van helye a választási bizottaágbog (VII.. 
Erzsébet-kArul 2«). , ...

A választások batárideje • lapokban külön f«í «®«e* 
tétetni.

Kelt Budapesten, a Pesti Chcvra Kadlsa
tol Hágának 1081. évi november bó 15-én tartott üléséoö.

UT.I'THEIMER ADOLF 
a vMasr'ási bizottság elnöke.

LF.DERMANN Mólt. GAIDl'SCHEK MARCKL’-
a vál. túliig alelnftke. • vél. bizottság alelnöW.

MŰNK GÁBOR, 
bizottsági jegyző.

%25e2%2580%259ellnr.nl
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Statáriális tárgyalás Miskolcon
Miskolc, nov. 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A miskolci ügyészség vasárnap 
délelőtt telefonértesítést küldött a budapesti 
ügyészségre, hogy

Kozarek Antal állami Ítéletvégrehajtó 
legyen készenlétben, mert a miskolci 
ügyészség távirati értesítésére ma vagy 

holnap Miskolcra kell utaznia, 
ahol statáriális bíróság ítélkezik Vargha Pé
ter Máv-pályaőr felett, aki ki akarta sik
latni a Miskolc—bánrévei személyvonatot.

Élénken emlékezetes még mindenki előtt, 
hogy néhány nappal ezelőtt Sajószentpéter 
közelében a Miskolc—bánrévei személy
vonat mozdonya

faékre szaladt
vonat ki nem siklott, az 
a következménye, hogy a 

előzetes figyelmeztetés

és hogy a 
annak volt 
dony vezető 
rendkívül óvatos tempóban haladt. A 
szentpéteri állomásfőnökséghez ugyanis ke
véssel a személy vonat beérkezése elölt lélek
szakadva futott Vargha Péter ideiglenes pá
lyaőr, aki az állomás közelében lévő 6-os 
számú őrházban teljesít szolgálatot és azt 
jelentette, hogy

a pályatest mellett két gyanús férfit 
látott ólálkodni, jó lesz, ha a személy
vonat vezetője vigyáz, mert lehet, hogy 
a két gyanús ember vasúti merényletet 

tervezett.
Az állomásfőnök egyrészt utasítást adott a 
pálya átkutatására, mivel azonban az idő 
tulrövid volt, figyelmeztette a befutó sze
mélyvonat mozdonyvezetőjét is.

csak 
mo> 
után 
sajó-

főtt.

Faék a síneken 
a 7-es őrház mellett 
történt azután, hogy amikor a 
közelében a mozdony a faékre

7-es 
fu-

a vonat azonnal megállóit
és az akadályt idejében el tudták távolítani. 
Természetesen azonnal értesítették a csend
őrséget, amely megállapította, hogy

a hat centiméternél magasabb faéket 
valaki dróttal erősítette a sínekre.

Széleskörű nyomozás indult, keresték a pá
lyaőr által jelzett férfiakat, több előállítást 
is foganatosítottak, azonban a gyanúsítot
taknak sikerült alibit igazolni. A nyomozás 
során végül is arra a megállapításra jutot
tak, hogy

a tettes nem lehet más, mint a följelentő 
Vargha.

A keresztkérdések alatt a pályaőr megtört 
és beismerte, hogy a faéket ő helyezte el a 
síneken. Tagadta, hogy merényletet terve
zett a vonat ellen, tettét vallomása szerint 
azért követte el, hogy felettesei előtt „hasz
nálhatóságát és szolgálati éberségét" igy 
dokumentálja és ezzel elérje véglegesítését. 
Vargha ugyanis, előadása szerint

régen udvarolt már egy leánynak, de 
addig nem vehette el feleségül, amig 

állásában nem véglegesítették.
Szombaton délelőtt a miskolci ügyészség 

fogházába hozták be a sajószentpéteri 
csendőrök Vargha Pétert, délután pedig 
Horkay Ferenc királyi ügyész, Zenger Ágost 
Máv mérnök, Könczöl Bálint miskolci fülő- 
házi főnök, Máv főfelügyelő és Mayer Fe- 
ren Máv osztálymérnök részvételével 

bizottság szállt ki sinautón a hely
színre.

Statáriális tárgyalás
Magukkal vitték Vargha Pétert is, aki a 
sajószentpéter! őrház közelében megmutatta 
sírva és reszketve, hogyan faragta ki baltá
val a faéket és hogyan helyezte azt rá u 
sínre. Késő estig tartott a helyszíni szemle 
és a vizsgálat, a szakértők azonban vasár
nap délelőtt mégegyszer kimentek a hely
színre és most már

a sinautóval siklatás! próbákat is 
rendeztek.

A próbák során a sinautó ki Is siklott. A 
próbák eredményeként az a meggyőződés 
alakult ki a szakértők elölt, hogy

a ffaék, ha a vonat teljes sebességgel 
halad, feltétlenül kisiklatja a mozdonyt 

és szörnyű katasztrófát okoz.

ha Kathreiner Kneipp maláta- 
kávct valódi Franck kávé- 
izesitövel használ.

Staiáriáiis bírűsag elé aiituak a saiűszentpéteri pályaőrt 
aki faáket helyezett a uasuti sínekre

I Vasárnap délután teltek a szakértők rész
letes Írásbeli jelentést a helyszíni szemle 
eredményéről a miskolci ügyészségnek, 
amely ennek alapján arra az elhatározásra 
jutott, hogy

hétfőn reggel 8 órakor statáriális bíró
ság összehívását javasolja a miskolci

Elkészült a Matuska-ügy rendőrségi 
generál-jelentése

Az ekrazitos rém hiteles bűnügyi krónikája
A főkapitányság politikai osztálya már 

hosszabb ideje dolgozott azon a jelentésen, 
amely a Matuska-üyy nyomozásának még a 
legaprólékosabb részletét is felöleli. Ez a

80 oldalas jelentés
vasárnap délben készült el és rendőri véle
mény szerint ennyire precíz és ilyen tartal
mas jelentés

egyedülálló a bűnügyi krónikában.
A nyolcvanoldalas jelentésben a biatorbágyi 
merénylet felfedezésének első percétől 
kezdve, egészen a legutóbbi időkig lefolyt

Egy kilencéves elemista meg akarta 
gyilkolni anyjét tizenegyéves 

natyia (emuiiéséra
Éles kössél kötszer anyja nyekaaa szúrt

mint

11 
őt

Bécs, nov. lő.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az osztrák fővárosban ma alig 
beszélnek másról, mint arról a hihetetlenül 
szörnyű bejelentésről, amelyet szombaton 
Therese Rak, egy bécsi pékmester különvál- 
tan élő felesége lelt a rendőrigazgalóságon s 
amely nem kevesebbről számol be, 
hogy

két fia, a 9 esztendős Franz és a 
esztendős Ervin — meg akarták 

gyilkolni.
Az Ottakring egyik városi bérházában la

kik Rakné két gyermekével. Az asszony, aki 
negyven esztendős, nemrégen él különváltál! 
az urától és eddig egy terménynagykereske- 
désben mint könyvelőnő állott alkalmazás
ban. A rossz gazdasági viszonyok miatt 
azonban B-listára tették. Férje

havi 35 slilinggel tudja csak támogatni 
az asszonyt

és a két gyermeket, úgy, hogy Rakné ebből 
a csekély járandóságból a legnagyobb nél
külözések közepette tudott csak megélni. 
A házban, ahol laknak, a legnagyobb csodá
lattal beszélnek arról az önfeláldozásról, 
amellyel az asszony a falatot is megvonta a 
szájától, csakhogy a gyermekek ne éhezze
nek. A két gyerek tisztán, rendesen indult 
el mindennap az iskolába .. ,

A nagyobbik fiú — 11 esztendős. Máso
dik polgáriba jár. A kisebbik — 9 éves és 
harmadik elemista. A nagyobbik gyerek az 
elemi iskolát egy Bécs környéki nevelőinté
zetben járta, ahonnan csak nemrégen ke
rült vissza a szülői házhoz, mert

az anya már nem tudta érte a nevelte
tési költséget fizetni.

A kis család a legnagyobb egyetértésben élt 
az ottakringi egyszoba-konyhás lakásban és 
a gyermekek

látszólag a legnagyobb szeretettel és ra
gaszkodással vették körül anyjukat, 

akivel természetesen egy szobában éllek.
Szombaton reggel az asszonyt olyan he

ves fejgörcsök kínozták, hogy kénytelen 
volt ágyban maradni. A gyermekek az is
kolába készülődtek, mikor egyszerre csak

az asszony, aki a falnak fordulva fe
küdt az ágyban, hirtelen heves fájdal
mat érzett a nyakán — valaki éles kés

sel vagy tőrrel megszurta!
Sikoltva fordult vissza és

ott állott előtte — a kilencéves gyerek, 
magasra emelt konyhakéssel a kezében. 
Amikor a gyermek anyja nyakán a kés

sel ejtett két mély, oérző sebet megpillan
totta, hirtelen elsápadt.

kiejtette ■ kezéből a kést és hangos 
sírásra fakadt.

Az anya felkapta a kést, mire a gyerek még 
jobban kezdett jnjveszékelni. A sírásra a 
konyhából befutott a nagyobbik fiú is, aki 
mikor anyja kezében meglátta a kést, szin
tén sikoltozni kezdett — attól félve, hogy 
az asszony most már ö ellenük fordul.

Az asszony első ijedtségéből fclócsudva. 
bekötözte a nyakán ejtett két sebei, majd 
orvoshoz sietett, közben

a gyerekeket a lakásba zárta.
Mikor a mentőállomáson sebeit összevarr
ták, rendőrrel tért vissza, aki a két gyér

törvényszék elnökének.
A statáriális bíróság 

hétfőn délután vagy legkésőbb kedden 
reggel ül össze,

hogy ítélkezzen az ügyészségi fogházban 
sírva és reszketve virrasztó Vargha Péter 
felett.

nyomozás, többek között Schmenitzer rend
őrkapitány bécsi kihallgatásainak

részletes leírása,
Gennat berlini rendőrlanácsos biatorbágyi 
helyszíni szemléje, mind pontosan felsora
koznak.

Ezt a jelentést
Hetényl Imre dr. főkapitányhelyettes 

átnyújtja a belügyminiszternek, 
azonkívül több másolat készül, amelyeket a 
külföldi rendőrhatóságokhoz juttatnak cl.

meket beszállította a rendőrigazgalóságra. 
A kisebbik gyerek rövid faggatás után be
ismerte, hogy

bátyja felbujtására meg akarta anyját 
gyilkolni.

A legnagyobb egykedvűséggel 
hogy

u gyilkosság Illán cl akarták 
otthon lévő pénzt és azon
előtt két revolvert akartak vásárolni, 
hogy mincdenkilől függetlenül, szabad 

kalandoréletet éljenek 
és szükség esetén valahol be is tudjanak 
törni.

A két gyereket a rendőrigazgatóság intéz
kedésére clmcklinikára szállították át,

elmondotta.

rabolni nz 
mlndenek-

VALUTA NÉLKÜL

A VILÁG KORUL

t

’ŰTtÜNV

Elfogták a Shell 
petróleumtolvajait

A Shell kőolajfinomitó rt. igazgatósága pár 
nappal ezelőtt följelentést tett a főkapitány
ságon ismeretlen tettesek ellen lopás miatt. A 
cég följelentésében előadta, hogy több vidéki 
üzletfele részéről panasz érkezett, hogy a meg
rendelt petróleumniennyiségnél kevesebb érke
zik címére, amit annak tulajdonit, hogy út
közben

a petróleumszállitmányokat megdézsmálják.
A petróleumot a cég kannákban, teherautókon 
szállítja vidéki üzletfeleinek s igv a rendőrség 
arra következtetett, hogy valamelyik soffőr a 
munkásokkal összejátszva követi cl a szállítmá
nyok megdézsmálását.

A nyomozás során vasárnap délelőtt ebben 
az ügyben 

öt letartóztatás
történt.

A rendőri nyomozás megállapította, hogy a 
i pctrőlcumlopásokat Fischer Sándor gépkocsi
vezető. W'eAtz István kocsikísérő, Simon Ferenc 
kocsimosó, Deutseh László lakatossegéd és Btki 
László gyárimunkás követték el.

Is megszerezheti az utazás iz
galmát, élvezetét, ha elolvassa

4 UJ KÖTETÉT
KALÓZVILÁG A KÍNAI VIZEKEN 
AZ IDEGENLÉGIÓ KARAVÁNJA

LILIUS:
OHLE:
O’BRIEN: A HALDOKLÓ SZIGETVILÁG 
WELLS: PL MALÁJI DZSUNGELBEN

A PÁRATLANUL OLCSÓ KÖTETEK 
MINDENÜTT KAPHATOK

DANTE-KIADÁS
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Ml
A LEGDRÁGÁBB 
?

Ml
A LEGOLCSÓBB

nagystílű kasszalurű bandát fogtak el 
ravolveras dulakodás ultin vasárnap 

hainaihan a detektívek
Oziutiteiyisuuet bureitek a Lipótvárosban as Ktbontoiták a szom

szédos üzlet falat — Egész sereg nagyszabású 
Kasszafurást követtek at

Vnaámap hajnalban veszedelmes nemzetközi 
kasacafuró bandáját tett ártalmatlanná a főkapi
tányság egyik detektivesoportja. A kassznfuró 
bandának három tagja van, a két Szabó testvér, 
Szabó István 35 esztendős volt díszműáru- 
keréskedő, Szabó Imre lakalosmester és Kardos 
IslVáh 31 esztendős volt bőrdiszmiiárukeres- 
kedö segéd.

Pár hónap óta a fővárosban sűrűn fordultak 
elő kasszáiurasok és a rendőrség hosszú Időn 
keresztül hiába üldözte a vakmerő k assza- 
fúrókat. Három béllel ezelőtt

. bz Arany Jánns-utca 30. számú hátban levő 
Ácséi Jenőidé tcxlllkereakedésben történt 

kaaszafurds.
A fellesek falbontás utján Jutottak a helyiségbe 
és a legmodernebb eszkfizökkel dolgoztak. A 
kasszában talált párezer pengőt magukkal vit
ték.

A. kaaizafurási ügyben megállapították, hogy 
a lettllüzlcltel szomszédos üzlethelyiség már 
hfmapok óta gazdátlanul áll és csupán

a betörés előtt két nappal kapott bérlőt at
• üzlethelyiség.

Három jólöltözött férfi jelent meg a házfelü
gyelőnél, IrelŐlegozlék a helyiség bérét és csu
pán nz volt n kívánságuk, hogy a kulcsokat 
megkaphassák. A betörés felfedezése után 

eltűntek az uj tulajdonosok
és n kulcsoknt sem juttatták vissza a házfelü
gyelőhöz. Kiderült, hogy

csak azért bérelték ki nz Üres helyiséget, 
hogy onnan zavnrtnlnnul átjuthaasanak as 

Aczél-féle Üzletbe.
A házfelügyelőt magukkal vitték a főkapi

tányságra és ott n bűnügyi nyilvántartóban 
több fényképet mulattak fel előtte. A házfel- 
ügyelő a Szabó testvérek és Kardos Isván fény
képeiben

felismerte azokat az embereket, akik tőle 
nz üres helyiséget kivették.

Azóta éji-napot eggvé téve hajszolták a detek
tívek n tetteseket és vasárnap hajnalban siker 
koronázta fáradtságos munkájukat. Bizalmas 
utón értesültek arról, hogy a Szabó-testvirek 
álnéven a Szent László-uton laknak albérlet
ben.

A detektívek hajnali három óráig álltak les
ben a ház elölt, ekkor két férfi tűni fel n lát
határon. Abban a pillanatban, mikor beesőit- 
geltek a kapun, a detektívek odasietlek és fel
szólították őket, hogv

adják meg magúkat.

Vakmerő módon megzsaroltak 
egy újpesti gyártulajdonost 
Álruháé detektívek leleplezték a zsarolót

fíulicsek József gyártulajdonos, akinek
Vjpcsten a Horthy Miklós-ut i8. alatt van 
a gyártelepe és lakása, zsarolás címén föl-

üzletfeloaslatA* miatt 

olcsó ékszer 
árusítási

1201 drb. márkás aranyóra .. 52 P-től 
IMID drb. női arany karóra 19 P-től 

5<MX) drb. arany ajándéktárgy 5 P-től 
HOO drb. ezüst szelonco......... 15 P-től

Ilyen még nem volt!

csati A&jíanetiswÉsznei 
UOUUl RáMCZi-U 84SZ.

A LEGDRÁGÁBB 
kincs* önnek — a tieme. Vigyáuon 

rá, mert a gyenge vagy káprázá vilá
gítás időéiért tönkreteszi.

A LEGOLCSÓBB 
o modern gyöngyfénylámpa. Annyiba 

se kerül, mint egy napi dohányzása. 
Amit lámpákra ma kiad, őzt később 

szemüvegen és orvoson százszoroson 
megtakarítja. GONDOLKOZZÉK és 

összes izzólámpáit azonnal cserél
je ki modern

TUNGSRAM
GYÖHGYFÉHYLAMPÁKRA! 

A Szabó testvérek revolvert akartak rántani, 
de hosszas dulakodás után sikerült a két 

testvért összekötözni
és autótaxin a főkapitányságra vitték őket.

Nyomban előállításuk után hozzáfogtak ki
hallgatásukhoz. Motozásuk alkalmával levelet 
tnláltnk náluk, amely előző napról volt kel
tezve Lajosmizséről és

a levél föladójaként Kardos István szere
pelt.

Ebből a levélből nyilvánvaló lett, hogy a banda 
harmadik tagja Lajosmizsén van s bizonyára 
ujabb „munka'* után néz ott.

A hajnali órákban 
rendőrségi autó robogott Lajosmlzsére 

több dctektiwel és ott a csendőrséggel kar
öltve, személyleirás alapján sikerült elfogni 
Kardos Istvánt.

Vasárnap egész nap folyt a kihallgatásuk és 
egymásután derített fényt a rendőrség több 
nagyszabású, eddig kinyomozatlan kasszafu- 
rásra,

C/écsben, Berlinben, valamint Erdélyben, 
Csehszlovákiában s a Balkán államok leg

többjében
elkövetett több nagyobb kasszafurást sikerült 
rábizonyítani a három veszedelmes banditára. 
Budapesten ők követték el a

Chmura optikai Intézetnél
a kasszafurást, ahol nyolcezer pengőt zsákmá
nyoltak. ök Jártak

a Culombia gramofon részvénytársaság 
hivatali helyiségében, ahonnan kétezer pengőt 
vittek el. Az

Egyesült Izzó
Eötvös-utcai irodahelyiségében, 

a Szent Domonkos egyházközség 
Thököly-utl irodájában, legutóbb pedig Aczél 
Jenő textilkcreskedő Arany János-utcai üzle
tében.

Több kisebb kasszafuráson kevül beismerték, 
hogy ők követték el 1926-ban a

nagykanizsai törvényszéken
történt kasszafurást. Annakidején 80 millió ko
ronát zsákmányoltak.

A celldömölkl járásbíróság 
épületében is ők fúrták meg a kasszát, óit 20 
millió volt a zsákmányuk. A rendőrségen még 
napokig eltart a három kasszafuró kihallga
tása, mert még több kinyomozatlan kasszafu- 

'rással is őket vádolják.

Hamis vád bűntettéért vonnak 
felelősségre egy uradalmi intézőt, 

aki alaptalanul meggyanúsított egy arisztokratát

jelentést tett ismeretlen tettes ellen.
Elmondotta, hogy levelet kapott, amely

ben felszólítjuk, hogy szombaton este 8 óra
kor ő vagy megbízottja

a Fcrdlnánd-hldnál lévő villamosmeg
állónál nyújtson át egy borítékban ezer 

pengőt

Érdekes bűnügyben tart tárgyalást ezen s 
héten a budapesti büntetőtörvény szék.

Egy bonyodalmas örökség! Ügyhöz 
vezetnek vissza a bűnügyet megelőző esemé
nyek.

Egy romantikus életű leány: Molnár Eszter 
leszármazottjai annak idején különböző címe
ken

nagyobb összeget követeltek a gróf Be- 
nyovszky családtól,

de mielőtt perre került volna sor, az állítóla
gos örökösök

elállottak követelésüktől
Ezzel az örökség! üggyel kapcsolatban flauk 
László uradalmi intéző beadványt intézett az 
ügyészséghez, amelyben minden alap nélkül, 
súlyos vádakkal illette a grófi család egyik 
köztiszteletben álló tagját, Renyovszky Rezső 
grófot. Bcnyovszky gróf csakhamar

tisztázta magát az alaptalan vádakkal

A MAGYAR KIRÁLYI OSZTÁLYSORSJÁTÉK
z»- oaattdblyAnaalc 

HÚZÁSA 
mar tiolnap. ksdden tadfdiii a PftnziniízBU Központ uj hoztsi urmtuso: Wlnw csíszrirt 36- 38. I 

A főáriiaitók kérik t üzletfeleiket, hogy sorsjegyeiket újítsák meg, illetve az ese- 1 
dékes betéteket, egész 24 pengő, fél 12 pengő, négyed 6 pengő, nyolcad 3 pengő és az 
előirt 30 fillér költséget még mn fizessék meg, különben a nyeroménylgény és 

minden más jog és a fizetett összeg elvész.
A nyeremények ésa nyerési esélyek osztályról osztályra emelkednek 
UJ RÉSZTVEVŐKNEK a lejátszott osztályok betétjét is meg kell fizetni I

szemben
s miután az ügyészség jogerős végzése is meg
állapította róla, hogy alaptalanul emelték el
lene a vádakat,

bűnvádi feljelentést telt
Hauk László ellen.

Az ügyészség most már
hamis vád bűntette elmén

Hauk László ellen indított eljárást s Haukot 
le is tartóztatták, miután egy másik ügyben I’ 
eljárás folyt ellene, tegnap a letartóztatott ura
dalmi intézőt szabadlábra helyezték, de az el
járás tovább folyik ellene és

erre a hétre már tárgyalásra Is tűzték ki 
a hamis vád miatt megindult bűnügyet.

Számos tanul fog kihallgatni a biróság a fó- 
tárgyaláson, amely bővelkedni fog érdekes és 
izgalmas jelenetekben, tekintve, hogy a Mól' 
nár. Eszter-féle örökségi ügy is szóba kerül 
majd a hamisan vádaskodó uradalmi Intéző 
kihallgatása kapcsán. ________

Férfi és női strapa divaternyő P B.flO 
weisz Dávid ö” 
aawcziut bő >■ naaay u. w*Baiuany u. i«

innak ■ férfinak, aki ■ viUamosmefláUónAl 
egy fehér borítékot tót irorongstnt a kezé
ben. Az Ismeretlen levélíró megfenyegette 
a gyártulajdonost, hogy ha nem hozza el 
a kért összeget,

kompromittáló adatokat foR a családja 
tudomására juttatni.

azonkívül a gyár hírnevét is tönkreteszi. 
Pontosan leírta a zsaroló azt is, hogy aki 
a pénzt hozza, 4-jelzésü kocsin jöjjön Új
pestről.

A rendőrségen két detektívet bíztak meg. 
hogy szombaton este a jelzett időpontban 
várakozzanak a Ferdinánd-hidi villamos- 
m egállónál. A detektívek észrevétlenül sé
táltak fel-alá a híd környékén,

munkásruhába voltak Öltözve, 
sapkával a fejükön, nehogy gyanút keltse
nek.

A megbeszélés értelmében a gyár egyik 
tisztviselője indult el Újpestről. Mikor le
szállt az A-jelzésü kocsiról, egy fiatalember 
sietett feléje és

átvette tőle a borítékot.
A detektívek ekkor lefogták és felszólítot
ták, hogy kövesse őket a főkapitányságra. 
A fiatalember nagyon megijedt, már útköz
ben elmondotta a detektiveknek, hogy neki 
fogalma sem volt, hogy miért kell vára
koznia a villamosmegállónál, őt egy

FilemUle István nevű 23 esztendős állás
nélküli magántisztviselő barátja kérte 

meg,
hogy egy ismerősétől vegyen át egy levelet, 
ö csupán szívességet tett, fogalma sem volt

Tízenkétéví {egyházra Ítélték 
a hitvesgyilkos bajai ácsmestert

Baja, nov. 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A bajai 

törvényszék most tárgyalta Tóth Árpád ba
jai ácsmester hitvesgyilkossági bünpörét. 
Tóth Árpád két évvel ezelőtt vette feleségül 
Gáspár Ilonát, de a házasság szerencsét
lenül indult. Tóth rabiátus ember volt, fél- 
tékenykedett és többször megverte az asz- 
szonyt, aki háromszor hagyta ott az urát, 
de a férj mindig visszarimánkodta.

Ez év nyarán hagyta ott harmadszor is 
Tóthné férjét, s hazaköltözött szüleihez. Itt 
kereste fel augusztus 13-án Tóth Árpád s 
kérlelte, hogy térjen vissza. A meggyötöri 
asszony azonban nem volt hajlandó vissza
menni. Erre a férj a neki vásárolt a jándé-

Halálos áramkatasztrófa veréb
vadászat közben

A villanyoszlopra mászott a verebek után, 
az áram halálrasujtotta

Különös halálosvégü szerencsétlenség érte 
tegnap Makkó Árpád harminchatéves buda- 
létényi gazdálkodót. Makkó Flóbert-puská- 
val

verébre vadászott.
Két verebet lölt le. A lelőtt verebek esés 
közben fönnakadtak a villanydróton.

Makkó fölmászott a villanypóznára, hogy 
leszedje a verebeket. Közben azonban meg
érintette a villanyoszlopot,

PsrzsaszSnyeg 
antlkbutor

A műtárgyak
alkalmi vételekből

NTIKflRT
(IG. STERNBERG Z. J.|
Dob- da Kaxtnczy-utcák Barkán, lel. • 403-68 ás 423-M

R.T.

arról, hogy valami zsarolás készül. A fiatal
ember szerepe később tisztázódott, kiderült 
ártatlansága.

Filenuilét az Eötvös-utca 39. szám alatti 
lakásáról állították elő a főkapitányságra. 
Kihallgatása során nyomban

beismerte, hogy az ő agyában született 
meg a zsarolás terve.

Régebben ismerte a gyártulajdonost, több
ször kért tőle pénzt kölcsön, de mivel meg
tagadta a kölcsönt, elhatározta, hogy más 
utón fog tőle pénzt szerezni. Az volt a 
terve, hogy

az ezer pengővel külföldre utazik, 
miután Budapesten nem tudott elhelyez
kedni.

Az állásnélküli magántisztviselőt kihall
gatása után zsarolás büntette cimén előze
tes letartóztatásba helyezték.

kokat követelte vissza, de az asszony erre 
sem volt hajlandó. Tóth Árpád dühében elő
kapta revolveréi és

ötször rálőtt feleségére.
Mind az öt lövés talált. Tóthné

másnap a kórházban meghalt.
A bajai törvényszék egész napon át Ur* 

gyalta ezt a gyilkossági bünpört és este fél 
8 órakor hirdette ki az ítéletet. A biróság 
szándékos emberölés büntette miatt

tlzcnkétévl fegyházra Ítélte a feleség
gyilkos ácsmestert.

Az ítélet ellen ugy az ügyész, mint az el
itéit felebbezelt. .

áramütést kapott
és lezuhant az oszlopról.

A budafoki mentőket hívták, akik órákon 
át kísérleteztek, de már nem tudták eszmé
letre téríteni:

a 220 voltos feszültségű áram halálra- 
•ujtotta.

Holttestét a községi temető halottasházába 
szállították.
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Egv kispesti leány szBrnyn

H.UIrMaM WZllal*la

A Stefánia-kórház igazgatósága értethette 
« főkapitányságot, hogy

Ruppa Katalin 16 esztendős tanuló, 
akit Kispestről^ a Kossuth Lajos-utca 218. 
szám alól szállítottak súlyos égési sebekkel 
a kórházba, vasárnap hajnalban, anélkül, 
hogv eszméletét egy pillanatra is vissza
nyerte volna,

belehalt sérüléseibe.
A kisleány szülei egyszerű munkásemberek. 
Már hosszabb ideje munka nélkül vannak 
és szombat délután édesapja és édesanyja 
is bementek a városba, hogy a munkaköz

Az építkezési panamák 
második része a bíróság előtt 

Ml lesz a kincstár száztizennyolcezer pengős 
kártérítési perével?

A szombati Ítélethirdetéssel befejeződött 
a bün.tetőtörvényszéken Vay Kázmér és tár
sai bűnügye, amely körülbelül húszféle bel
ügyi építkezés miatt indult meg. Az építke
zési visszaéléseknek azonban ez csak az 
első része volt, mert egész sereg építkezési 
ügyet, amelyet az ügyészség ugyancsak vád 
tárgyává tett, a törvényszék különválasz
tott a felmentett Vay Kázmér büniiyyclöl 
és úgy határozott, hogy ezeket később fogja 
tárgyalni, amikor már Vay Kázmér és tár
sainak főtárgyalása befejeződött és a ka
tonai törvényszéken is végétért Balássy 
László volt csendőrszázados bűnügyének 
tárgyalása. Most, hogy mind a két ügy íté
lettel záródott le,

a törvényszék előveszi az építkezési pa
namák második részét: a csendőrségi 

Jaktanyák építkezéseinek ügyét.
Az ügyészség többszázoldalas vádiratában 
ugyanis Littke Kázmért és Auguszt József 
építészt azzal is vádolta, hogy Balássy 
László volt csendőrszázadost, aki annakide
jén a belügyminisztériumban teljesített szol
gálatot, ugyancsak megvesztegették. A hon- 
védtöTvényszéki tárgyaláson a bíróság már 
bizonyítottnak tekintette ezeket a megvesz
tegetéseket Liliké részéről és Balássyt kél 
és fél esztendei fegyházra ítélte. Ilyenfor

vetítőnél érdeklődjenek, nincs-e számukra 
valami elhelyezkedési lehetőség. A szülők 
távoliélében Ruppa Katalin egyedül tartóz
kodott a lakásban. A kályha közelében ült 
és tanult. A kályhából kipattant egy szikra, 
amelytől

lángralobbanl a ruhája.
Mint égő fáklya rohant ki kétségbeesetten 
az udvarra és segítségért kiáltozott. Mire a 
szomszédok segítségére siettek, már súlyos 
égési sebeket szenvedett egész testén.

A kispesti mentők beszállították a Stefá- 
nia-kórházbu, de már az orvosok sem tud
tak segíteni rajta.

mán tehát a büntetőtörvényszék előtt már 
bírói ítélet fekszik, amely az ügyészség vád
jait a csendőrlaktanyák építkezése ügyében 
több tekintetben megerősítik.

Értesülésünk szerint a büntetőtörvény
szék Szemák-tanácsa

e hét végén kezd hozzá az építkezési 
panamák második részének tárgyalá

sához,
amely ugyancsak bővelkedni fog izgalmas 
és szenzációs részletekben. Erre a tárgya
lásra is rengeteg tanút idéztek be. Az eddigi 
diszpozíciók szerint

az első tárgyalási nap pénteken lesz, s 
körülbelül két hétig fog tartani a tár

gyalás, 
amelyen az elitéit Balássy Lászlót is tanú
képpen fogják kihallgatni. Balássy lesz vol
taképpen az egész ügy koronatanúja és éri- 
hhetően nagy érdeklődéssel várják a tanú
vallomását.

Az építkezési panamák ügye előrelátha
tóan

a polgári bíróságot is foglalkoztatja.
A királyi kincstár tudvalévőén Vay Káz
mér, Liliké Kázmér és a többi vádlottak el
len 118.000 pengő kártérítési igényt támasz
tott. A büntetötörvényszék Ítéletében pol
gári perre utasította a kincstárt. A kincstár

hogy optimisták maradhatunk, mert 1930 oktő_ 
herében 2C0,1931 augusztusában 400,1931 ok' 
tóberében 700 munkás dolgozott Orion-rádión

jogügyi igazgatóságán a napokban dönte
nek a polgári pör megindításának kérdésé
ről, s amennyiben a kincstár az elitéit vád
lottakkal szemben támasztott kártérítési 
igényéi továbbra is fentartja,

ugyancsak e héten benyújtja kártérítési

Szabó Valy, a Reinfiardt stúdió 
fiatal magyar színésznője 
vérmérgezés áldozata lett

Vasárnap délelőtt trugikus haláleset hire 
terjedt el a főváros művészvilágában és 
keltett nagy megdöbbenést mindenütt. A 
Bécsből érkezett távirati jelentés ugyanis 
arról számolt be, hogy Szabó Valy, a Rein- 
hardt-szinházak tehetséges, fiatal művész
nője szombaton este vérmérgezés következ
tében hirtelen elhunyt.

Szabó Valy igen jómódú szülők gyermeke 
volt,

édesapja mint huszárszázados a világ
háború alatt hősi halált halt.

A nagyon csinos, magas, állandóan válasz
tékos eleganciával öltözködő Hatni leány 
a színpad felé gravitált. Édesanyja, akinek 
Bihar megyében nagyobb kiterjedésű föld
birtokai vannak, nem nézte eleinte jó szem
mel leánya színpadi törekvéseit, de később 
mégis belenyugodott abba és csak azt kö
tötte ki, hogy a leány nyilvános sziniisko- 
lába nem járhat — ezért inkább a Nemzeti 
Színház egyik kitűnő művészénél vett ma
gánórákat

Tavaly télen tanítómesterének ajánlatára 
Szabó Valy Becsbe ment ki, hogy — mi
után a német nyelvet tökéletesen beszélte — 

valamelyik német színháznál próbáljon 
nagyobb gyakorlatra szert tenni,

— idehaza egyelőre semmi kilátása nem 
volt arra, hogy elhelyezkedjék. Először a 
linzi színház szerződtette tagjai sorába 
Szabó Valyt, aki Rílla v. Szabó néven ma
radandó sikereket is aratott kisebb drámai 
epizódszerepekben. Később visszajött Bécs
be, ahol a Reinhardt-studió tagja lett.

keresetét ■ polgári törvényszékhez.
A törvényszék felmentő ítélete megállapí
totta Vay Kázmérról, hogy az államot nem 
károsította meg és igy a kincstárt a fel
mentő ítélet mindenesetre uj helyzet elé ál
lítja kártérítési követelése tekintetében.

A fiatal színésznő az eddigi jelentések 
szerint

vérmérgezés áldozata lett.
A múlt héten még fellépett Bécsben egy 
Shakespcare-darabban és maszkírozó* köz* 
ben az arcán keletkezett egy kis pattanást 
feldörzsölte és inflciálta. Eleinte ügyet sem 
vetett sebére, mikor azonban a magas lát 
ágyba döntötte,

beszállították a sebészeti klinikára, — 
segíteni azonban már nem tudtak rajta 

és szombaton este meghalt.
Huszonhét éves volt.

Örök tény Edisonnak
Newyork, november 15. 'i

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Edison halála után az Egyesült 
Államok legelőkelőbb polgáraiból emlékbi
zottság alakult annak megbeszélésére, hogy 

milyen módon örökítsék meg a világ 
legnagyobb feltalálójának emlékét.

A különböző e célra létesített alapítványok 
összege a hárommillió dollárt közelíti meg. 
Az emlékbizottság védnökévé Hoover köz
társasági elnököt, kincstárosává pedig Mél
tón pénzügyi államtitkárt kérték fel. Abban 
már meállapodtak, hogy a monumentális 
emlékművet Edison lakóhelyének közelében 
állítják fel és a szoborcsoportozat közepén 

elektromos örök-fény fogja hirdetni 
a nagy feltaláló emlékét.

Ma, november 16-án
nyílik meg

jatéitóru-Kiáiiitásunk 
a III. emeleten és 

Baba-kiamtasunk 
a IV. emeleten

Ezzel egyidejűleg bemutatunk

8 képei a magyar történelemből
E képek a magyar történelem

1. kép : A honfoglalás
2. kép: Vayk megkeresztelése
3. kép: Corvin Mátyás király a tudósok

és művészek között
4. kép: Az egri nők (Dobó Katica védi

Eger várát) 

következő jeleneteit ábrázolják:

5. kép: II. Rákóczi Ferenc az ónodi or
szággyűlésen

6. kép: Kossath Lajos fegyverbe szó
lítja a népet

7. kép: A trianoni tragédia
8. kép: A magyar óceánrepülők hős

tette (Endresz és Magyar)
E bizonyos mértékben történelmi tanulmány megtekintését az iskoláknak is felajánljuk. (A látogatás idő
pontját kérjük velünk előzetesen közölni.) E kiállítást gyermekek csak felnőttek kíséretében látogathatják.

A világhírű

K. u. C. Popoff
teák hói orosz szamováron

Teakostoló 1 csésze 10 fillér.
Mim

Éttermünkben
minden délután ■/,5-től kezdve

Uzsonna
hangverseny 
t pohár kávé habbal.kaláccsal-.60
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A Belváros 
a Lipótváros 
a Terézváros 
az Erzsébetváros 
a Józsefváros 
a Ferencváros
sőtegész Budanesi
igazolja, hogy a

katonavigiátékai mindig a 
legjobbak!

(Őszi manőver)

Főszereplők:

Berlin 3 hétre
Leipziu (> hétre
Frankfurt 4 hétre
Budapest,

Kamara 2 hatra
Drotonoália

Ne fiirödjön! J)|QVOPIN "*,kul
Megszünteti Idegességét, fáradtságát, álmatlanságát. Kapliatdmiadesütti

Uaiutadetektluek ratrtHO-razzMia 
a satorailaulhelu-iiudapestl 

vonalon
Három uaiutaiizért fogtak et a Keleti pályaudvaron

Pár héttel ezelőtt a rendőrség rájött arra, 
hogy

a Teleki-tér környékén és a Terézváros 
egyes utcáiban

külföldi állampolgárok kapuk alatt, üzle
tekből) kisebb-nagyobb tételekben adnak el 
valutákat. Annakidején többet elő is állítot
tak a valutnüzórek kőiül, megállapitották, 
hogy ax Illetők

Romániából jöttek Budapestre
A főkapitányság valutaellenőrzö csoport

jának pár nappal ezelőtt bizalmas utón tu
domására jutott, hogy az utóbbi napokban 
a felvidéki városokból, főleg

a határszélről
több kereskedő és ügynök utazik sűrűn 
Budapestre s ezek az emberek magánforga
lomban nagyobb mennyiségű

dollárt, cseh koronát és egyéb külföldi 
pénznemeket 

adnak el.
A rendőrségen tanácskozás folyt, hogy 

miképpen füleljék le az utazó valulasibere- 
ket. A tanácskozások eredményeképpen 
szombaton este

több detektív utazott el Sátoraljaúj
helyre.

mert a bizalmas információ szerint a va- 
lutaüzérek a Sátoraljaújhely—miskolci haj
nali vonattal érkeznek többnyire a főváros
ba és még a délután folyamán visszautaz
nak eredeti tartózkodási helyükre. A detek
tívek hajnalban Sátoraljaújhelyen

felszálltak a vonatra és észrevétlenül 
helyezkedtek el az utasok között.

Pontosan megfigyelték a harmadik és má
sodosztályt! utasokat és a vasúti kocsiban 
lefolyt különböző diskurzusok közül jól ki 
tudták venni, hogy kik azok, akik valami 
különös üzleti célzattal utaznak a fővárosba. 

A vonaton természetesen nem akartak 
feltűnést kelteni, nem igazoltatták a gyanús 
embereket, hanem

bevárták, amíg megérkeztek a keleti 
pályaudvarra.

Magyar szabó revolveres merénylete 
Paris mellett

A párisi Petit Journal legutóbbi számában 
revolveres afférról számol be, amelynek a 
szereplői magyarok.

Páris mellett ,Saint Cloudban a Quelques 
Fleurs- vili óban él családjával

Vadlövő Sándor magyar származású 
szabó,

akinek Párisban van üzlete. Vadlövő húga 
szintén Párisban él ás egy ottani magyar
nak,

Ménesi Károlynak a felesége.
Nyolcéves kisleányuk van és velük együtt 
lakik Ménesi első házasságából származó 
18 éves fia is. A házastársak az utóbbi na
pokban összeveszlek

szakítottak
és az asszony kisleányával Saint Clouba 
költözött a fivéréhez. Ménesi azonban utóbb 
már meggondolta a dolgot, szerette volna 
ha felesége a gyermekkel együtt visszatér 
hozzá, de

aa asszony elutasította.

Ujabb klubbezárások lesznek 
ezen a héten

A belügyminisztérium szigorúan, de teljes pártatlansággal 
vizsgálja a feljelentett klubok ügyét

A belügyminisztérium, mint ismeretes, a 
rendőrség jelentése alapján szigorú vizsgá
latot indított több kárlyaklub ellen és az 
ellenőrző razziák, valamint a minisztériumi 
vizsgálat eredményeképpen felfüggesztette 
az Országos Filmeggesület klubszerű műkö
dését, mert megállapitották, hogy ebben a 
klubban a kártyarendelet egyes intézkedé
seit kijátsszák. A minisztérium rendelkezé
sének megfelelően lepecsételték n klub

IVÁHVI CIPÓÜZLETE
mo»t R Ak Aoxl-ut Ö8 Hagy. DivsteMraotfal Ssémbjn

Kisebb n boltbér, 9lo«dkl»l»Rlc M ábrffkl •
Antilop lakk divatcipők............ ...  P I
Egyes párok......................................................................p •.00-től
ur Címre Badbrem HqvÍrII

Hatóra tájban robogott be a sátoraljaújhelyi 
vonat a pályaudvarra s amikor az utasok 
elhagyták a vasúti kocsikat, közülük

hármat a perronon igazolásra szólítot
tak fel.

majd arra kérték őket, hogy menjenek ve
lük a pályaudvari detektivkirendeítség szo
bájába, mert bizonyos gyanuokok alapján 
szükségesnek látszik inegmotozásuk.

Friedmann József 37 esztendős, Lefko- 
vics Ilermann 35 és Kiéin Salamon 38 esz
tendős sátoraljaújhelyi kereskedők voltak 
azok, akiket felkérlek, hogv jelenjenek 
meg az ügyeletén. A detektívek gyanúja 
nem volt alaptalan,

mind a három embernél találtak kü
lönböző valutákat

Friedmann Józsefnél 3050 cseh koronát. 
2236 schillinget, Leflcovicsnál 3000 dollárt, 
10.500 cseh koronát, mig Kiéin Salamon
nál 150 dollárt találtak.

Miután kormányrendelet van arról, hogy 
a valutakészletet be kell jelenteni és valutát 
csak a Nemzeti Bankon keresztül lehet vá
sárolni és az előállított emberek egyike sem 
rendelkezett olyan iratokkal, amelyek azt 
igazolták volna, hogy engedélyük van arra, 
hogy valutakészletük legyen,

elkobozták tőlük a külföldi pénznemeket 
s a pályaudvari őrszobáról a főkapitány
ságra kisérték őket.

A kereskedők a főkapitányságon előad
ták, hogy bevásárlás céljából hozták ma
gukkal Budapestre a különböző valutákat 
és jóhiszeműségüknek az áldozatai, mert 
nem tudták, hogy milyen uton-módon kell 
beszerezniük az engedélyt, hogy ők valuták 
birtokába juthassanak.

A főkapitányságon tovább folyik a vizs
gálat az Ügyben és most azt kutatják, hogy 
a sátoraljaújhelyi kereskedők

kikkel állottak Budapesten összekötte
tésben,

hányszor utaztak a fővárosba és a most le
foglalt külföldi pénznemeken kivül egyéb 
valuták fölött nem rendelkeznek-e.

A férj ezután állandóan a villa körül ólál
kodott, mert el akarta vinni a gyermeket. 
A minap, mikor tudta, hogy Vadlövő nincs 
otthon,

behatolt a villába és a kisleányt köve
telte.

Dulakodás keletkezett, amikor éppen haza
érkezett a szabó. Kiutasította a sógort és 
amikor az megragadta a gyermeket és 
menni akart,

Vadlövő revolvert rántott és ötször rá
lőtt.

Ménesit a lábán találták a golyók, de még 
volt annyi ereje, hogy a gyermeket a kar
ján, kiment a villából és az országút felé 
tartott. Rövidesen azonban annyira elgyön
gült a vérveszteségtől, hogy

összeseit.
Az arra haladó emberek kórházba vitték. A 
lövöldöző Vadlövő Sándort a rendőrök őri
zetbe vették.

kártyaszobáinak ajtóit. A Filmegyesület 
nem nyugodott meg a belügyminisztérium 
végzésében, hanem lépéseket tett, hogy 

a rendelkezést megváltoztassák 
és igy most a belügyminiszter előtt fekszik 
a Filmegyesület klubfelfüggesztésének ügye. 
Kétféleképpen dönthet a miniszter. Vagy 
felfüggeszti a betiltó rendelkezést s a klub
szerű működést yisszpállitja a Filmegyesü- 
letbc. vagy pedig sí egyesület működését js

Próbtilla M uennaijet!

A
57. W «r. Ital sorsunk 

csak egy húzás dacemiier lo-eai
Fűny üremüny
40.000 araimö

ezenkívül különböző 17.000 nyeremény.
Egész R Fél 1.00^. p

Kapható:

M. Kir. Pánzügyigazgateság
Budapest, V., Szalay-utas 10.

as összes sorsjátékelárusitóknál ésdohánytőudékben

Siessen meg ma vásárolni I

felfüggesztheti a klubszerű működéssel 
együtt.

A Hétfői Napló értesülése szerint azon a 
hat klubon kivül, amely ellen vizsgálat 
volt, más

ujabb klubok ellen Is megindították a 
vizsgálatot.

összesen tiz különböző klub ügyét vizsgál
ják e pillanatban a belügyminisztériumban 
s a vizsgálatot holnap fejezik be.

A rendőrségre ugyanis számos ujabb be
jelentés és panasz érkezett egyes klubok el
len. Ez tette szükségessé .hogy kiszélesítsék 
a vizsgálatot. Ezek a panaszok arról szá
moltak be, hogy

a kártyarendeletet egyes klubokban 
ugy játsszák ki, hogy olyan tagokat Is 
bebocsátanak a kártyaszobákba, akiket 

nem szabályszerűen vettek fel, 
továbbá sok panasz érkezett arról is, hogy' 
a kártyarendelet kijátszásával pinkát szed
nek egyes klubokban.

A belügyminisztérium, amely a legszigo
rúbban és legpártatlanabbul vizsgálja a fel
jelentett klubok ügyét,

ujabb ellenőrző razziák megtartására Is 
utasította a rendőrséget.

Ezeknek a razziáknak az eredményeképpen 
e héten

három vagy négy ujabb klub bezárását 
fogják elhatározni.

A belügyminisztériumban egyébként az 
utóbbi időben azt észlelték, hogy olyan 
egyesületek, amelyek tagsági dijakból fenn
tartani nem tudják magukat,

klubszerű működésre kérnek engedélyt
A minisztériumban jól tudják, hogy ez a 
„klubszerű működés** nem jelent mást, 
mint a kártyajáték bevezetését s igy a mi
nisztérium a hazárdjáték elharapódzásának 
meggátlására ezeknek az egyesületeknek ké
réseit legtöbb esetben visszautasítja.

Vasárnapi öngyilkosok
Vasárnap hajnalban az Erzsébet-hid budai 

hídfőjénél egy ismeretlen férfi a Dunába 
dobta magát. A mentőörs^g azonnal segítsé
gére sietett, azonban az ismeretlen ember 

elmerült a hullámokban.
Azon a helyen, ahol az életunt beleugrott a 
Dunába, a rendőr több ruhaneműt talált. A 
zsebekben talált iratokból megállapították, 
hogy a dunai öngyilkos

Hanák Lajos 26 esztendős szerelő, 
aki az Attila,-körút 51. alatt lakott és anyagi 
gondok miatt vált meg az élettől.

Albert Erzsébet,
26 esztendős háztartásbeli nő, LÖvőház-utca 21. 
alatti lakásán öngyilkossági szándékból isme
retlen méreggel megmérgezte magát. Mire oz 
öngyilkosságot felfedezték, meghált. Tettének 
oka ismeretlen.

Bomlay István
98 esztendős napszámos, PestszentWrlncen, U 
51-es villamos végállomásán, balkarján az éré
két felvágta.

Serényi István
30 esztendős magáptisziyiselő, aki a Parádi- 
Utca 9. szám alatt lakik, egyik barátjának 
Lénchíd-utca 6. alatti lakásán ismeretlen "*•' 
reggel megmérgezte magát.

Horacsek Béláné
39 esztendős, cukrász neje, Katona József-utci 
21. alatt lumindllal mérgezte meg magát.

Gyöngyösi Mlksáné
26 esztendős háztartásbeli, Sziget-utca 4- alatti 
lakásán ismeretlen méreggel mérgezte meg 
magát.

A Nagymező-utca 6. számú ház előtt egy 
18—90 évesnek látszó, egyszerűen öltözött 

ismeretlen nő
heresóval mérgezte meg magát.

Molnár Jánoané
25 éves takarítónő, József-körut 36. előtt i’oia* 
rftlsp mérgei Ivott. Valamennyi életuntat sú
lyos állapotban n Rókus-kórhózbá száilitották,
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Hadik éles beszéde a dohány- 

termelők nagygyűlésén
Nyíregyháza, november 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tété.) A Dohánytermelők Országos Egyesülete 
vasárnap délelőtt Nyíregyházán országos nagy- 
gyűlést tartott, melyen Hadik János gróf elnö
költ, aki megállapította, hogy a nagygyűlés 
összehívását a dohánytermelés katasztrofális 
helyzete indokolta, majd éles kritikát mondott 
a pénzügyminiszternek

a doháuyterinények értékesítése körül 
elkövetett eljárásúról

éj határozati javaslatot terjesztettek elő, mely
ben felhívják a kormány figyelmét a dohány
termelők súlyos válságára és kérik annak sür
gős orvoslását.

A határozati javaslatot a jelenlévők egy
hangúlag fogadták el, de hozzájárult ahhoz 
bíró Vay László, a Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamara elnöke is. Felszólalt meg a gyűlésen a 
Dohányjövedék kiküldötte, Hoffcr Ferenc mi
niszteri tanácsos is,

■ionban kijelentéseire olyan óriási zaj tá
madt, hogy kénytelen volt befejezni beszé

dét.
A gyűlés után a Korona-szállóban ebéd volt, 

amelyen Hadik János gróf ugyancsak nagyobb 
beszédet mondott és azt hangoztatta, hogy át
fogó, nagy programra van szükség, olyan prog
ramra, amely elsősorban a mezőgazdasági ér
dekeket szolgálja.

Uáitoztkonv 
hlhfös idfi 

rendszerint nagy kínokat okoz a 

rlwumás, 
csűzos 

bánlalmakban szenvedő embe
reknek. Kenegesse (masszírozza) 
fájó testrészeit orvosi tanács 

szerint a valódi

DIANA
sósisorszesszei.

Ez élénkebb vérkeringés felidé- 
tése kapcsán lényeges meg
könnyebbülést okoz, az -gésx 
szervezet kiváló felfrissülését, 
az izmok feszerejének fokozá
sát és az idegek megnyugtatását 

idézi elő.

— Hűvösebb idő. Vasárnap csatakos, 
nyirkos, barátságtalan idő volt egész nap. 
A Meteorológiai Intézet prognózisa szerint 
a hőmérséklet csökkenése várható, élénkebb 
légáramlással és több helyütt esővel.

— A Társadalomtudományi Társulat köz
gyűlése. A Társadalomtudományi Társulat 
vasárnap délelőtt tartotta az Akadémia kis
termében ez évi közgyűlését. Hornyánszky 
Gyula dr. egyetemi tanár elnöki megnyitója 
kapcsán „Mi is nz a szellemi történet?" rímmel 
a történettudomány egyes uj irányzatait bí
rálta. Srombatfalvy György főtitkári jelentése 
utón megválasztották az uj tisztikart, amelynek 
elnöke Ismét Hornyánszky Gyula lett, mig tisz
teleti taggá gróf Teleki Pált választották.

—- A Hadviselt Vasutasok Szövetségének ala
kuló közgyűlése, A Hadviselt Magyar Vasuta 
sok Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta ala
kuló közgyűlését. Vitéz Krasznahorkay János 
dr. nyitotta meg az ülést. Utána vitéz Diószegiig 
Gábor dr. kúriai biró szólalt fel, n hadvisel/ 
közszolgálati alkalmazottak nevében, majd 
megválasztották a tisztikart. Elnök lett Krasz
nahorkay János dr., alelnökök: Hégcr Árpád 
és fíichter János főmérnökök.

f— Elloptak az autóbuszon nyolcvanezer 
márka értékű gyémántot. A berlini rend
őrség rádiogram utján értesítette n budn- 
pfáli főkapitányságot, hogy az egyik autó
buszon ismeretien tettes cilopta Louis Ber- 
per antwerpeni gyémánlkereskedő zsebéből 
80.000 márka értékű gyémántot tartalmazó 
kazettáját. A gyéniánllolvajt egész Európa 
rendőrsége keresi.

— Orvosi hírek. Dr. Görög Adolf fogorvos 
rendelőjét a Newyork-polotából Erzsébet-körút 
55., Király-ulcn 65. sz. alá helyezte át.

Dr Görög Miklós szülészwnöorvos, az Izr. 
kórház v. alorvosa, rendelését Király u. 65. 
(Erzsébet körút 53., lift) alatt folytatja. Tolefón 
30-2-63.

Dr Ország Nándor főorvos, száj- és fogbeteg
ségek szakorvosa, szabudségűról megérkezett 
és rendeléséi új lakásán. Vilipos császár út 50- 
szám aluli mogkczdte. Új Idefónszám 13-5-33-

— Elfogták Szeferián Armenák sikkasztó 
szőnyegkereskedőt. A főkapitányságra több 
feljelentés érkezett Szeferián Armenák 24 
éves török szönyegkereskedö ellen, akt a 
javításra átadott szőnyegek közül többet el
adott, majd eltűnt a fővárosból. Vasárnap 
délelölt az egyik károsult az utcán felis
merte a török szőnyegkereskedőt és rend
őrnek adta át. Előállították a főkapitány
ságra, ahol, miután megállapították, hogy 
már régebben körözőlevél van kibocsátva 
ellene, sikkasztás elmén letartóztatták-

— Tízévi fegyház. f.4 betörőkirály vallomá
sai.) Ezzel a címmel jeleni meg most Gál Imre 
hírlapíró kollégánk kitűnő regénye, amely le 
bilincseiden érdekes témát dolgoz fel kristály
tiszta irodalmi hangon. A regény napok alatt 
nmghódillla az egész könyvpiacot. A 200 olda 
las regény ára 90 fillér és minden ujságárusitó- 
nál kapható.

— Tcltenérték az iparosincsterből lett be
törőt. Tegnap délelőtt Kispesten, a Kossuth- 
utca 11. számú ház egyik lakásának tulaj
donosnője, egy iparos felesége a konyhában 
tartózkodott, amikor a szobából gyanús 
neszt hallott. A földszinti lakás ablaka 
nyitva állott. Benyitott a szobába és ekkor 
látta, hogy egy kopoltruhás férfi zsákkal a 
hóna alatt éppen az ablak felé szaladt. Az 
asszony fellármázta a környéket, mire a 
szomszédok közül többen elősieltek és a 
menekülő betörőt elfogták. Előállították a 
kispesti kapitányságra, ahol Potoczki Fe
renc 42 esztends asztalosmesternek mon
dotta magát. Teljesen tönkrement — inon- 
dolla — s végső elkeseredésében követte el 
a betörést.

— A szegedi székesegyház uj plébánosának 
beiktatása. Szegedről jelentik: Ünnepies külső
ségok között vasárnap délelőtt iktatták be dí
szes méltóságába Bezdán • József püspöki hely- 
nököt, a szegedi székesegyház uj plébánosát. A 
plébánost hívei Makóról különvonalon kisérték 
el Szegedre. Bezdán József a hívek ezreinek 
sorfala között be a Fogadalmi Székesegyházba, 
ahol Glattfelder Gyula esanádi püspök ünnepé

lyesen beiktatta tisztségébe.
— Árverésen vásárolt uj, finom, fekete férfi- 

télikabátok vagy finom férfiöltönyök 45—55 
pengőig kaphatók, mig a készlet tart. Ruhake- 
reskedelmi Vállalat. Ferenc-körut 39, I. cm.

— Felhívás ■ volt harminckettesekhez! Buda
pest volt húziezredének, a 32-es Mária Terézia 
gyalogezrednek tisztikara és legénysége decem 
bér .6-án, vasárnap rendezi hagyományos ezred- 
ünnepét. A kegyelete* ünnepség sorrendje: dél
előtt 10 órakor az Eskü-téri templomban nagy
mise, melyet dr. Húsz István tábori püspök 
ponlifikál, fél 12-kor nagygyűlés a Tiszti Ka
szinó. dísztermében.

— A Dunamellékl Református Lelkészek 
Szövetségének gyűlése, A református theológia 
dísztermében vasárnap tartotta közgyűlését a 
Dunamellékl Református Lelkészek Szövetsége. 
Rpyasz Lászlóné elnöki megnyitója után a re
formátus lelkészek jelentést tettek helmissziós 
munkájukról. Vasárnap este az özvegy lelkész
nek segélyalapjának javára va|lásos-cst volt.

— Villamos elé ugrott « tébolydából szökött 
Idegbeteg. Rurger János huszonhatéves keres
kedősegédet a családja nemrégiben a lipól- 
mezei elmegyógyintézetben helyezte el. Burger 
megszökött a tébolydából és tegnap este a 
villamos elé ugrott. A kocslvezelő azonban Ide
jekorán észrevette, fékezett és a villamos meg
állt. Burger mikor látta, hogy az öngyilkos
sági kísérlet nem sikerül, dühében a földre 
vetette magát és fejét kőbe verte, úgy hogy 
elöntötte a vér. A mentők kórházba vitték-

— Eljegyzés. Marlnovich Marcell m. kir. 
rondőrfogalmazó, dr. Marinovich Imre h. ál
lamtitkár, ny. m. klr kincstári jogügyi igaz
gató és neje Staub Ilona fia, eljegyezte Szie 
bertli Piroskát, Szieberth Imre m- kir, kor
mányfőtanácsos, állami vasgyári felügyelő és 
neje Ballhazár IJona leányát.

— Az esztergomi szabadegyetem megnyi
tása. Esztergomból jelentik: Az esztergomi sza
badegyetem tizedik évfolyamának vasárnapi 
megnyitásán Leopohl Antal dr. prelátuskano- 
nok előadást tartott, amelyen rámutatott arra, 
hogy az elmúlt évben Szent Imre kilencszáz- 
évc* jubileuma, egidén pedig Árpádházi Szent 
Erzsébet jubileuma Irányítja hazánk felé a ke
resztén}’ kulturvilág figyelőnél.

— Szabadlábra helyezték • fegyházra ítélt 
Zob Mihály ügyvédet. Nagykanizsáról jelen
tik: Emlékezetes még, hogy különböző súlyos 
visszaélésekért három évi fegyházra ítélték Zob 
Mihály dr. sümegi ügyvédet több bűntársával 
együtt. A Kiírja nemrég emelte jogerőre az ügy
véd fegyházbüntetését. A fegyházra Ítélt ügy
véd védője utján szabadtál ra helyezését kérte, 
amihez a zalaegerszegi ügyészség is hozzájá
rult. Tegnap az ignzságügvminisztt'rium rendel
kezésére Zob Mihályt 28 havt fogság után 
szabadlábra helyezték.

— A zugtól református egyház lelkésiválasetó 
ülése. A zuglói reformólus egyház vasárnap 
délelőtt a róna-utcai templomban lelkész 
választó gyűlést tartott, amelyen kutas Emil 
fővárosi gimnáziumi vallástanárt választották 
meg egyhangú lelkesedéssel lelkipásztornak.

— Betörés egy ékszcrészüzletbe, Mélykutról 
jcleptik, hogy ott Ismeretlen tettes éjiéi betöri 
Jochum Antal órás és ékszerész üzletébe, uhon- 
nan mintegy 1000 pengő értékű aranykorért 
vitt el. Az utcai járókelők észrevették, amikor 
a betörő az ékszerüzlet feltört kirakatán át ki
mászott. üldözőbe is vették, de n sötétben hir
telen eltűnt. A csendörség eddig mintegy ölven 
cgyépl hallgatott ki.

Keltez időkben is
„meg kell az utat találni a vevő erszényéhez" 

Áraki Minőségek!
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Finom kiitöttáruk, pulloverak, téli sportharisnyák nagy választékban a nálam 
megszokott alacsony árakon. Mindenkinek érdeke ezt az alkalmat kihasználni /

HFIi §0harovahaz7IILILIU KAZINCZY U. f
Vidékre postán utánvéttel I

Szökevény svájci szerelmespárt keres 
a budapesti rendőrség

Legutóbb Budapestről írtak levelet a romantikus 
szerelmi regény hősei

Vasárnap délelőtt a svájci főkonzulátus át
irata alapján romantikus leányszöktetési ügy
ben Indított nyomozást a főkapitányság egyik 
detektivesoportja.

A svájci főkonzulátus hivatalosan értesítette 
a főkapitányságot, hogy Ulrich Gaszton 26 esz
tendős és Spiess Eridé 18 esztendős frieburg- 
ka utón beli lakosok még junius havában eltá
voztak szüleik lakásáról és azóta nem kerültek 
haza. Nemrégen

a szülök btidnpesll kelettel levelet kaptak 
eltűnt gyermekeiktől, 

amelyben azt közük; hogy a magvar főváros
ban tartózkodnak, jól élnek és nincs szándé
kukban hazatérni.

A hivatalos átirat hátterében érdekes
szerelmi törtéuet

húzódik meg. Ulrich Gaszton, nki egyik svájci 
banknál mint tisztviselő kereste kenyerét, hu
zamosabb ideje udvarolt Spiess Fcrdinónd ke
reskedő feltűnően szén Frida nevű leányának. 
Évek hosszú során át komoly szerelem fejlő
dött ki a fiatalok között, azonban a nagykeres

kedő és felesége
nem látták szívesen

n kisfizetésű és szegény családból szármalő 
fiatalember udvarlását.
Ulrich Gaszton azonban továbbra is kitartott 
eredeti terve mellett és várta a kedvező alkal
mat, hogy a leányt elvigye hazulról. Hiába 
való volt a szülők szigorú felügyelete, ez év 
nyarán

mégis sikerült a fiúnak a leányt megszök
tetni.

A svájci rendőrség nyomozása megállapította, 
hegy egy csukott autón lávozott el Spiess Fri- 
dóval és egyenesen a pályaudvarra hajtattak.

Nagy meglepetést keltett azután az a levél, 
amelyet nemrégen budapesti kelettel kaptak • 
szülők. A banktisztviselő szülei is kaptak

Budapestről keltezett levelet
és ezért látták szükségesnek, hogy a svájci 
rendőrség. Illetve konzulátus utján érintke
zésbe lépjenek a budapesti hatóságokkal, hogy 
megindítsák a nyomozást eltűnt gyermekéül 
felkutatására.

G E R O raaraíÉMriiiíz
(VI., Andrássy-út 6), hogy kiterjedt nagy vevőkörét az óriási for
galom közepette is lelkiismeretesen és figyelmesen szolgálhassa ki,

A jelenlegi gazdasági viszonyokra való tekintettel

arait hihetetlen mentre szállította lel
Bizonyítják az alant feltüntetett árak:

SZOVET-OSZTALY SELYEM-OSZTÁLY MOSÓ-OSZTÁLY

Twecdüsiine. . . . . . . 1.25
CordMriony és mintás 2.06
Crisua. . . . . . . . . a.so
WtSZÖ'JOl 1.90
Byapiti marocam 4.50
Bvanio^iRó 6.90

Crapi de unna .. 2.98
TiaziiMiyemcregedeCiiiiie 3.90
liizia saiyam eoaromie... 4.90
Crena de cniiit s.so
hím s tyem finis. . . . . 7.03
Tiszta selyem mars ain . 8.30

illőn. . . . . . . . . . . . -A9
sooriiianeii . . . . . . . -.SS
nansouk . . . . . . .   -.es
mmias mdieiyam . -.Bt 
Etiüüianan. . . . . . . . -Jl
rninias maiira... 1.7S

Röl RaMt-es Rosztam-ROioniegesssgeR
Brelischwanz 9.50-ui
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— Romlott húst mértek ki Debrecen leg
nagyobb hcntesárulizlrlében. Horváth Gá
bor, Debrecen legnagyobb hrntrsáruüzleté- 
nek tulajdonosa felett a napokban Ítélke
zett A debreceni törvényszék, mert üzleté
ben romloli árut tartott és az ott vásárló 
városi tisztviselőnek azt kimérte. A tör
vényszék a felebbczett elsőfokú Ítéletet hely- 
l>enhagvtn és 300 pengő pénzbüntetésre 
ÍtélteHorváth Gábort. Az ítélet jogerős.

— A Dunába ugrott szerelmi bánata minit, 
özv. Fodor KArolyné bejelentette a főkapi
tányság eltűnési osztályán, hogy 20 éves 
Rózsi nevű leánya szombaton eltűnt For
gács-utca 79. sz. házban levő lakásukról. A 
Lánchíd budai hídfőjénél álló rendőrőrszcin 
ugyanekkor jelentette, hogy egy fiatal lény 
a Lánchidról a Dunúbn vetette magát. A 
mentőörség kihnzta n vízből, beszállították 
a Rókns kórházba, ahol megállapították, 
hogy Fodor Rózsival azonos. A fiatal tiszt
viselőnő szerelmi bánatában akarta meg
ölni magát.

— Ifj. Bókav János miniszteri titkár. Ifj. 
Búkay Jánosnak, n miniszterelnökségi sajtó
osztály snjlóelőadójánnk a kormányzó a mi
niszteri titkári elmet adományozta. A kitünte
tést, amelyet mi is elismeréssel regisztrálunk, 
osztatlan örömei kellett irodalmi körökben és 
st előkelő társaságban egyaránt.

PARAFA
3S LÉOZÁRÓ se 

legtökéletesebb Ablakszigetelés.
Szereléseket végez garanciával
P A R A F R L E M E Z U Z E M
Iirrll-il tór S nzAni Telet".: 2r-M_ I

— Grosscltmled Béül ünneplése. A Budapesti 
Ügyvédi Kamara és a Magyar Jogászegylet va
sárnap délelőtt együttes ülésen ünnepelte Gross- 
schmled Béni nyugalmazott egyetemi tanért 
nyolcvanadik születésnapja alkalmából. Az ügy
védi Kamara nagytermét zsúfolásig megtöltötte 
nz ünneplő közönség, de maga az ünnepelt ez. 
alkalommal sem hagyta el visegrádi magányát. 
Pap József udv. tanácsos, az Ügyvédi Kamara 
elnöke nagyhatású beszédben emlékezeti meg 
Gio«!.chmie<l Béni tudományos munkásságáról, 
majd Szladits Károly dr. egyetemi professzor 
előadása után, a különböző testületek üdvözlő 
sei hangzottak cl.

A debreceni orvosok a szubad orvosválasz- 
tia mellett. Debrecenből jelentik: Az Orvossző- 
vétség itteni csoportja vasárnap délután gyű 
lést tartott, amelyen a szabad orvosválasztás 
kérdésével foglalkoztak. CslUéry András dr. 
előadása és több felszólalás után a gyűlés ugy 
határozott, hogy csatlakozik a szabad orvos 
választás megvalósítására indított mozgalom-

■HSSSSSMM^
,.Fulgor1* borotvdlóvfzet ■ 
bsstnál. mert H.Fu’oor" ■ 
pillanat Alatt puhítja a ■ 

sza Kálit. ■

—• Hdrnmhónapl fogházra Ítéltek alk- 
kasztásért egy debreceni ügyvédet. A deb
receni törvényszéken sikkasztás miatt in
dult eljárás dr. Tukacs Dezső 42 éves gya
korló ügyvéd ellen, akit nzzal vádolt nz 
ügyészség, hogy egyik ügyfelétől, Bihari 
Nagy Viktóriától nagyobb összeget tulajdo
nitolt el és azt saját céljaira fordította. A 
bűnügyben most hirdette ki a debreceni 
törvényszék büntető tanácsa a jogerős Íté
letet. amely megállapította dr. Tukacs De
zső ügyvéd’ bűnösségét és három hónapi 
fogházzal sújtotta őt.

— A Budapesti Mészáros Ipartestület rendkí
vüli közgyűlése. A Budapesti Mészáros Ipartes
tillet vasárnap délelőtt tartotta meg rendkívüli 
közgyűlését, amelyen többszázan jelentek meg. 
Kollár Gábor elnöki megnyitója és Bittner Já 
no* felsőházi tag után Pogány Jenő alelnök is
mertette n husiparosok kívánságait és sérel
meit. Állást foglalt nz egyfázisú forgalmi adó 
ellen, ismertette a kontárkérdést, végül pedtg 
erős kirohanást intézett a közüzemek ellen. 
Bittner János felszólalásában panaszolta, hogy 
» húsfogyasztás teljesen megcsappant. Nagy 
Antal n kereskedelmi és iparkamara nevében 
bejelentette, hogy teljes erővel folytatják a 
harcot a körüzemek ellen. Több felszólalás 
után a közgyűlés elhatározta, hogy a húsiparo
tok sürgős kívánságait határozati javaslatba 
foglalva küldik meg nz összes minisztériumok
nak.

— A pénzre vigyázni kell ezekben a súlyos 
időkben, hogv ne adjuk ki feleslegesen. Min
denki örül, ha értékes dolgot vásárolhat ke
vés pénzért. Ezt nagyban elősegíti a Telefon
gyár rt. amikor a vásárlóközönség rendelke
zésére bocsátja „Corona" nevű 4-4-1 lámpás 
hálózati Európavevö készülékét, mely méltán 
mondható ebben n típusban a legjobbnak. Az 
ára havi részletekben oly mérsékelten van meg
állapítva. hogy a készüléket bárki beszerezheti. 
Természetesen az üxlctckben kifejezetten 
..Corona" készüléket kell kérni.

Magyar Színház
Szombaton, no’-ember 21-*n rltfnUr •

BECSÜLETES 
MEGTALÁLÓ

T.AssIA A'ártér < tletes. m>itrtM«o«, 
Rxelletnes vlejMéka. — Főpróba pénte
ken este n órakor. — Adriig minden 
• és vas. d. u. mérs. bclyArnkkal

ZÖLD BÁRÁNY
iwC'«lli*ni tané* bohócát utolsó soroMtos előadásai.

— Agyvértódulás, szívszorongás,, nehéz 
légzés, télelemcrzéf, idegesség, lehangolfság. 
dhnallHiiság a Természetes „Ferenc Jóiacf* 
keserűvfz használnia által igen sokszor 
megf.zöntethetők. Tudományos megállapí
tások megerősítik, hogv a Ferenc József- 
víz n makacs székszorulás mindenféle jelen
ségeinél a legjobb szolgálatot teszi. A 
Ferenc József keserű víz gyógyszertárakban, 
drogériákban és filszerüzlctekben kapható.

- Egy pékségért borzalmas tüzkntasztró- 
frija. Nagykanizsáról jelentik: Kandi Manó 
tahi pék-segéd borzalmas Uizkalasztrófa ál
dozata lett. Kandi lakásán tüzet akart gyúj
tani, de a nedves fa nem gyulladt 
petróleummal leöntötte « tűzifát 
nyelvek meggyujtották a kályha 
lévő petróleummal telt kannát. A 
percben felrobbant a petróleum 
ruhája lángbaboriilt. A szerencsétlen em
bert kői házba szállították, de rövidesen ki
szenvedett.

— A magrinalkalmarottak jogviszonyának 
szabályozását sürgették a keresztény alkalma
zottak. A Keresztény Alkalmazott Kereskedők 
és Tisztviselők Országos Szövetsége vasárnap 
délelőtt tnrtoltn évi közgyűlését Usetty Béla dr. 
elnöklétével. Dr. Riesz Lajos titkári jelentése 
után Tóbler János országgyűlési képviselő' a 
ningánalknlinazotlak jogviszonyának rendezését 
sürgette. Usetty Béla pedig bejelentette, hogy a 
záróra és a vasárnapi muokaszünet törvénybe* 

] iktatása érdekében sürgősen folyamatba teszi a 
, szükséges lépéseket. Végű) elhatároztók, hogy a 
| kereskedelmi minisztert memorandummal kere- 
I sik fel.
i — Véletlenül lelőtte ■ barátját. Székes
fehérvárról jelentik: A székesfehérvári 
Szent György-kórhúzba vasárnap délután 
súlyos sérülésekkel szállítottak be Siófokról 
egy Fehér Gyula nevű lő esztendős tanu
lót, akinek nyakán hatalmas, lőtt seb tá
tongott. Azonnal rendőri bizottság szállott 
ki a kórházba, ahol kiderült, hogy a fiút 
vasárnap délután gyakorlatozás közben 
egyik társa az őrizetlenül hagyott fegyverek 
egy ikével célba vette, abban a Íriszemben, 
hogy az nincs megtöltve. A fegyver azonban 
elsült s a golvó nyakán találta a fiút, aki 
vérezve rogyott össze. Állapota rendkivül 
súlyos.

— Szélhámosság Ferenc József ál
végrendeletével. Bécsből jelentik: A bécsi 
rendőrség nagystílű nemzetközi kalandort 
tartóztatott le, aki Becsben adoptáltatni 
akarta magát egy osztrák arisztokratával. 
Az örökbefogadási eljárás során kiderült, 
hogy az illető, uki Wa'dckoff hercegnek 
mondta magái, New-Yorkban befurakodott 
a legelőkelőbb társadalmi körökbe és ott 
mint Ferenc József unokája szerepelt, aki
nek Ferenc József hárommillió aranykorona 
évi járadékot hagyott. Az örökségre előle
geket vett fel és különböző lopásokat köve
tett el. A bécsi rendőrség letartóztatta a 
kalandort.

— Érdekes táplálkozási kísérletek színhelye 
volt legutóbb Amerikában a rochcsteri órvnház, 
ahol North orvostanár kétségtelenül megállapí
totta, hogy egyáltalában nem mindegy nz. váj
jon margarint vagy vajat adnak e a gyerme
keknek. North több kiválasztott gyermeknek a 
rendes intézeti étkezésen felül vajat is adott. 
Hat hónap után a vajat margarinnal helyettesí
tette. majd megint hathónapos vajkúra és új
ból hathónapos margnrinfáplálás következett. 
Ar ellenőrző mérlegelés kimutatta, hogy az első 
oajas időszak 2.82 kg súlygyarapodást Idézett 
elő. míg a hat margnrinos hónapban O.fil kg-os 
súlycsökkenés állt be. Ezt a következő hat 
vajas hónnpbon megint 3.68 kgos átlagos súly
gyarapodás követte.

meg, mire 
s a láng
közeiében 
következő 
és Kandi

Árverésen 
és csődtömegtől 

vájáréit. hlhetetlmOl akié, egésieB aj áruk megnyitó vá
sára nevembrr 11-21Fekete finom (árRUlikabát bár- 
umygalHrrai P U-W. Divatos deubl átmeneti kabát kék 
és dlvatulnekben P SS-4S-SI. Soha nem litereit vásár. 
lá»l alkalom! RUHAKERESKEDELMI VÁLLALAT, IX. 
Perene-kürat SS. I. emelet.

o A Futura ■ Magyar SrtJvetkesell Közpon
tok Áruforgalmi Részvénytársasága e hó 11-én 
tartotta XII. rendes évi közgyűlését. Ipolyi 
Kellet Gyula elnöki megnyitójában kiemelte 
azt a produktív munkát, amelyet a Futura n 
legutóbbi években kifejtett, s a ni e Ismék köszön
hető, hogy a vállalat a magyar közgazdasági 
élet szempontjából jelentős pozíciót foglal el. 
Az intézet ez Intervenció tevékenységétől telje
sen függetlenül — melyet a kapott utasítások
nak megfelelően tervszerűen végzett — saját 
számiéra lebonyolított forgalmának 25%-os 
megnövekedéséről srámol be, amely nz egész 
országot behálózó, háromszázat meghaladó bi
zományosi szervezetei révén vált lehetővé. A 
közgyűlés a napirenden szereplő pontokat le
tárgyalta és egyhangúlag elfogadta az igazga
tóság összes javaslatait. A zárszámadás szerinti 
tiszta nyereség 90.373.56 pengő, amelyből az 
alapstnbályszerü dotálások figyelembevételével 
a marodvány az 1931—32. üzletévre vitetik át

— Utolsó határidő. A 27-ik osztálysorsjáték 
2. osztályának húzása már holnap kezdődik. 
A Játékban való részvétel és a nyereményjogo- 
sullság csak ugy biztosítható, ha az esedékes 
betét: egész sorsjegy 24 pengő, fél 12 pengő, 
negyed üpengő. nyolcad 3 pengő és at előirt 
30 fillér költség a húzás előtt az illetékes helyre 
beérkezik.
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Az erény csőszei
FKLIX BRKSS8RT

HÉTFŐS NAPLÓ

SZ
Nyitott sir szélén állunk

Statszás nyugdíjas öreg színész szivhezszóló Jajkidltása, 
mert 10—Z5 pengős nyugdijaikat is ié akarják redukálni
Országos Filmegyesület rendőrileg bezártAz Országos Filmegyesület rendőrileg bezárt 

klubhelyiségei vasárnap délelőttre megnyíltak, 
hogy helyet adjanak azok szánandó és szo
morú tömegének, akikről mindenki megfeled 
kezelt. Az Országos Színész Egyesületire- tar
tozó

nyugdija* Öreg színészekről van szó, 
o hajdani Rómeókról és Júliákról akik fölött — 
mini ők mondták — kongatják mór a lélek
harangot.

A Színész Egyesület tanácsa ugyanis értesí
tette a nyugdíjas színészek egyesületét, hogy 

aligha lesz képes nyugdijaikat tovább foly- 
sitanl

és minden szomorú valószínűség nmellett szól, 
hogy ujabb és, sajnos, még radikálisabb intéz
kedés válik szükségessé." Ez, mint Fehér Gyula, 
a Színész Egyesület tanácsnokának előadásából 
kivettük, annyit jelent, hogy az öreg színészek 
nyugdiját legalább tizenöt százalékkal kell 
mérsékelni, bár a törvényben megállapított 
harmincöt százalékot sem kapják, hanem csak

A kültelki muzsika
vagy 

ahová én kültelek
Három felhúzásán, hét képtelenséggel

Kedves kis flu, Ön elhozott egy nagy 
darabot a kültelekről, feltálalta a lipóciá- 
nak és annak szagától azután rosszul lelt 
az egész frekvencia.

Azt hitték magácskáról, kis flu, aki nagy 
cipőjével a beleken szeret nyargalászni, 
hogy csodaelirirt hot a gondoktól csapzott- 
hajú, q nincstelenségtől ráncos pofáju világ
nak. Azt hitték, hogy —egyéni szerénység
től csöpögő szerzői nyilatkozata szerint — 
tízévi hallgatás után valami mondanivalója 
lesz azok számára, akik némi hittel és vára
kozással betévedtek a színházba.

És ehelyett elvezette őket a nádasba, 
ahol egyre terjed a zöldes, büzletes béka
nyál és idegbántóan egyhangúan hallatszik 
a kurutyotás.

Hát ez nem volt szép dolog magácskától, 
akinek hallatlan bátorságát csupán az eny
híti nemiké p, hogy akadt színház, amely 
ideges sietségében rivaldát, fényt és hangu
latot akart kölcsönözni a kültelki muzsika 
disszonáns hangjainak elpalástólásához.

Állapítsuk meg, hogy még igy sem sike
rült. A kitűnő szinészgárda pompás játéka 
(egyedül Titkos volt feltűnően gyenge), az 
elsőrangú rendezés ellenére sem. Nem sike
rült egykori nagy sikerek reminiszcenciájá
ból kölcsönvett és hamis kültelki mázzal 
leöntött ürességekkel a csalódott közönség
ből sikert kifacsarni. Nem sikerült. echo

Premier után
MAYA. Harmath Imre, Fényes Szabolcs 

nemcsak Budapestnek, írták ezt az operet
tet, mert világsikere éppen olyan biztos, 
mint a Viktóriáé. Olyan ötletes, olyan fordu
latos, annyira ujhangu, egészséges és ép
kézláb az operettszöveg, annyira melódikus 
és átütő erejű a muzsika, olyan kitűnő és 
elismerésre méltó a rendezés, hogy a .Maya 
világkarrierjét megalapozták a Fővárosi 
Opcrettszinházban. Külön szerencséje a da
rabnak a ragyogó együttes, Honthy Hanna 
merész és hófehér dekoltázsa versenyez a 
primadonna egyéb ragyogó és elismert kva
litásaival. Sz’klay József talán sohasem volt 
ilyen mulatságos, ilyen friss. Szokolay Olly 
pedig ilyen elragadó és tehetséges. Somogyi 
Nusi ízelítőt ad a régebbi nagy operettsikc- 
reiből, Békássy István pedig ismét megmu
tatta, hogy a jövő sztárja.

TERÉZKÖRl’TI SZÍNPAD. „Liliomtipró" 
címmel Egyed Zoltán ügyes kis kétfelvoná- 
sost irt, amely alkalmas keret volt apra, 
hogy Titkos Ilona magávalragadó művésze
tével szórakoztassa a közönséget. Partnerei 
közül különösen Berend István és Bodó Ica 
tetszett. A műsor többi része kitűnő kabaré, 
amelyben Rajna Alice, az újonnan kitünően 
bemutatkozó Réthy Annié, az ellenállhatat
lanul mulatságos és kedves Gárdonyi Lajos, 
Sárosi Andor tetszettek. Az uj műsornak 
nngv sikere van.

EZEN ÜZLET MEGSZŰNIK. Az Uj Színház- 
bán Lestyán Sándor aktuális problémákról irt 
darabját mutatták be, ahol az író kitűnő szem
mel látta és avatott tollal rögzítetté le nyomo
rúságunkat nzzal. bőgj- optimista befejezésével 
szebb jövő hajnalát csillogtassa meg előttünk. 
Dicséretreméltó az Író halk és sohasem előre
tolakodó ítélete a közállapotokról. így elérte 
azt, hogy a darab elsősorban jó színdarab ma
radt. Baróthg rendezésében Kökény Ilona, az 
egyre színesebb és kibontakozóbb tehetségű 
Simon Zsuzsa és a színház nagyszerű törzs- 

(gárdája minden dicséretet megérdemelnek. 

M o % I

tizennyolc százalékot — élveznek nyugdíjban. 
Fehér Gyula még arra is rámutatott, hogy ilyen 
körülmények közölt is legföljebb háromnegyed 
évig tudja a Nyugdíjintézet folyósítani a járan
dóságokat.

— Nyitott sir szélén állunk — mondja sírás
tól csukló hangon Thury Elemér, Kassa, Deb
recen egykori ünnepelt hősszerelmese.

Hatsicázhetvenen vagyunk és a népkonyhán 
mégis csak harminc ebédjegyet kapunk.
Ezután fölvonulnnk a megrázó és tragikus 

képei a nyugdíjas színészek egyéni nyomorá
nak. Hiszen 12, 20 és 30 pengős nyugdijakból 
valóban nem tud megélni még Lohengrin sem. 
Elkeseredett hangulatban terjeszti bo Reményi 
László indítványát, amely szerint a nyugdíj- 
leszállítás ellen a miniszterelnöknél, a népjó
léti és a belügyminiszternél fog az öreg színé
szek küldöttsége titakozni és ha a kérdést se
hogy sem tudják megoldani, akkor a nyugdíjas 
színészek egyesülete összes tagjai részére kol
dulási engedélyt kér illetőségük helye szerint.

AZ ASSZONYHÁBORU. Hathónapos kény
szerpihenő után végre felhangzott a nyitány a 
Városi Színház orkesztcréből és reméljük, hogy 
az Asszonyháboru nyitánya után jobb sors fog 
virradni erre a hányatott színházra. Dicséretes 
Igyekezettel mutatta első darabját a Városi 
Szinház, amely alkalommal Déry Margitot, 
Lészay Katót, Déry Hugót, Gált. Latabárl, Zó- 
rád Ferencet illeti az elismerés. Ifj. Lovászg 
Mártom mint a darab fordítója és étdolgozója 
nemesiti a szinlapot. '(s)

Titkos ilona

Filmpremierek
ÍPRŰ

TerízKöfuiiSzmpaa

X. 27.
Hétfőn este uj élménnyel lesz gazdagabb a 

pesti közönség, amely megtekintheti az Urániá
ban és az Ufóban nz uj Marlene Dietrich-fihnet. 
az X. 27,-et. .A Paramount műtermeiben készült 
ez a film Hollywoodban, de bécsi történetet 
kapunk olyan módon, hogy azt még amerikai 
filmben nem láttuk. Igaz, hogy a film rende
zője J. von Sternberg, a „Kék angyal" világ
hírű alkotója közel áll hozzánk és talán éppen 
ez az. amely ezt az amerikai filmet számunkba 
annyira jelentékennyé és nevezetessé teszi. 
Még néhány ilyen amerikai film és a német fil
mek ismét másodsorban foglalnak helyed a 
mozik vásznán. A X. 27. egy kémnő históriája. 
Nem sablónos kémtörténet. Marlene Dietrich 
elsősorban husbÓl-vérböl való asszony (de 
milyent), aki egy hősi halóit halt katonatiszt 
felesége és akit a nyomora kergetett nz utcára. 
A mindennel leszámolt nőből kémnő lesz és 
feladatát ragyogóan teljesiti addig, amig egy 
különös és bizarr szerelem tüzén keresztül 
megtisztul és odaáll szerelmese helyeit a puska
csövek elé. Marlene Dietrich, a rendkívül nép
szerű és érdekes színésznő Izgalmasan őszinte 
alakítást nyújt most is, olyat, amely igazolja 
világsikerét. Partnere vele egy vonalban, Vidor 
Mac Laglen, a legnépszerűbb amerikai színészek 
egyike, aki az orosz kém szerepét játssza. Nem 
a szép amoroso, hanem — a férfi.

MADAME SÁTÁN
Ismét amerikai film, még pedig a javából. 

Cecilé B. de Miile rendezte, a Tízparancsolat 
és a Királyok kir ya alkotója, aki király 
maradt a rendezők között, a talkte korában 
ist A „Madame Sátán" egyik iegragyogóbb, 
amellett legeurópaibb munkája az elengan- 
cia, a finom pikantéria filmje. Főszerepeit 
Reginaid Denny, az amerikaiak dédelgetett 
sztárja, ez az utólérhetetjcnül kedves és 
mulatságos színész, majd a magyar szárma
zású, gyönyörű szép Lillán Roth játssza, 
aki ezzel a filmjével is n világkarrier csú
csához érkezett. A Décsi és az Omnia film
színházak keddtől mutatják bo a Madame 
Sátán cimü filmet, amely igaz gyönyörűsé
get fog szerezni a pesti közönségnek.

AZ ŐSZI HADGYAKORLAT
A Kamara filmszínház visszatért régebbi si

kereihez, ismét egy rendkivül mulatságos ka
tonafilmet mutat be. Egy önkéntes kacagtatóan 
mulatságos kalandjairól szól — as Őszi ma
nőver. Jelenetről jelenetre kedvesebb és mulat
ságosabb meglepetések érik a közönséget, hisz 
erről a kalonnfilmek speciális humoristája. 
Nótl Károly bőven gondoskodik. Az őszi ma
nőver — az ősz legnagyobb filmsikere, külföl
dön is. Női főszerepét a bűbájos komika: Lűcv 
English, n tündöklőén ragvogó C.lnire Rommer 
jótsszák A férfiak, a legkitűnőbb komikusok, 
élükön Paul Hörbigerrel és Fritz Kamptrt- 
szel.
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Az „isteni Mimi" harmadik házassága
Medgyaszay Vilma titokban elvált és nyomban harmadszor is férjhezment

Sem előtte, sem utána nem volt és talán 
nem is lesz a magyar kabarészinpadnak 
olyan jelensége, mint Medgyaszay Vilma, 
a magyar Yvette Guilbert, ahogy ezt róla 
jrni szokták. Sanzónjai, dalai, amelyeket 
mélyzengésü hangién, utolérhetetlen bájjal, 
kómikummal és drámai erővel adott elő, 
eihervadhatatlan virágai a magyar színházi 
kultúrának és hogy Medgyaszay Vilma ma 
nem dédelgetett tagja az egyik legelső kő
színházunknak, nem jár saját autóján és 
nemdakik exkluzív svábhegyi villájában, 
az ennek az örökifjú nagy színésznőnek 
egyéni tragédiája. Bármennyire tapsolt a 
közönség, bármennyire rájongtak érte és 
imádták — a magánélete sohasem volt sze
rencsés és örökösen küzködnie kellett n reá 
lépten-nj’omon lecsapó könyörtelen sorssal.

Azért Írjuk ezt most le. mert Medgyaszay 
Vilma életében — reméljük — sokkal sze
rencsésebb fordulathoz érkezett el.

Gyorsan elvált második férjétől és más
nap már harmadszor Is férjhezment. 

Medgyaszay Vilma első férje Mayer Ernő 
orvos volt, akivel csak rövid ideig élt bol
dog házaséletet. Akkoriban dicsősége teljé
ben állt és körülrajongott alakja volt a 
pesti színházi életnek. Nagy társadalmi éle
tet élt és ez egyre kevesebb helyet adott a 
nagy primadonna oldalán — a férjnek. A 
tulérzékeny orvos viszont nem tudott bele
nyugodni a primadonna férjének szerepébe 
és emiatt állandó súrlódások voltak közöt
tük. Ez azután tragikus fejleményeket oko
zott. Egy jelentéktelen összekoccanás után 
a férj elment hazulról s egy nyilvános 
telefonállomásról felhívta feleségét. Mikor 
letette a kagylót, az orvos egyúttal pontot 
lett éleiére is és olt

a telefonfülkében szlvcnlőtte magát.
Ez a revolverdörrenés félrelenditette ut- 

jából a nagyszerű művésznőt. Többé nem 
volt maradása sehol, mindig derűs, mosoly*

gós lénye sötét árnyékot kapott, elhanya
golta magát és pályáját, úgyhogy később 
szerződését is felbontotta. Ettől a pillanat
tól az „isteni Mimi" pályája nem folytatta 
ragyogó diadalmas útját. Első férje köny- 
nyelmü és elhamarkodott lépése sötét nyo
mot hagyott életében és az egyedüllétében 
csak lassan talált megértőre — Vámos Ár
pádban, a második férjben. Abban az idő
ben alakult n Medgyaszay-kabaré a Nagy' 
Endre-kabaréból, amelynek titkára volt a 
férje. Néhány évig remekül is ment a mos
tani Andrássy-uti Szinház helyén a szinház, 
de később nem tudott megbirkózni a válto
zott viszonyokkal, ugy hogy tönkrement. 
Hosszú évekig boldog házaséletet élt máso
dik férjével Medgyaszay Vilma, de évekkel 
ezelőtt boldogtalanságba fulladt ez a házas
ság. Megismétlődött vele az első férjének 
tragédiája. Egy súlyos nézeteltérés után la
kásából telefonbeszélgetést folytatott máso
dik férjével és egv sorstragédiába illő fel
vonásvéggel bezárkózott fürdőszobájába, 
ah'

fürdőszobájába,

magát.
kínos szenvedéséi

megmérgezte
Hosszú hetek és hónapok 
után tudott csak újra talpraállni „Mimi", 
aki most felejteni akart, külföldre utazott, 
megpróbálkozott vidéki vendégszereplések
kel, csak hogy távol legyen Budapesttől.

így találkozott harmadik férjével,
Horvát Henrikkel, az ismert műfordítóval, 
aki annakidején egy brassói lapnak volt 
szerkesztője. Az ismeretségből mély szere
lem lett és Mimi tizennégyévi házasság 
után beadta a válókeresetét férje ellen. Csü
törtökön bontotta fel a törvényszék Vámos 
Árpáddal való házasságát és pénteken már 
az anyakönyvvezető előtt állt az ifjú pár.

Medgyaszay Vilma boldogtalan élete után 
— ugy érezzük — eljutott a célhoz.

Stób Zoltán.

Szombaton este mutatja be a Magyar Szín
ház László Aladárnak, a fiatal trógenerá- 

dó talentumot tagjának uj darabját, a Becsüle
tes megtaláló cimü háromfdvonásos vigjátékát. 
Színházt körökben jó htr előzi meg a nagy
szerű „Egy lány aki mer" szerzőiének uj vig
játékát, amelynek női főszereplője,

Makay Margit 
kővetkezőket mondotta munkatársunknak:

— Nagy ambícióval készülünk a szombati 
bemutatóra. Előérzeteim ritkán szoktak cser
benhagyni és ezúttal majdnem biztosra ve
szem a sikert. Mielőtt a női főszerepet elvállal
tam, a színháztól küldött darabot odaadtam 
férjemnek, Márton Miskának, aki mint régi 
színházi ember, a vígjáték elolvasása után a 
legnagyobb elragadtatással beszélt a tehetsé
ges, fiatal iró munkájáról. Néhány héttel ez
előtt társaságból reggel hat órakor jöttünk 
haza és akkor amúgy álmosan vettem elő a 
Becsületes megtaláló-t azzal, hogy két-három 
jelenetet elolvasok és majd másnap folytatom 
az olvasást. Belekezdtem és a harmadik felvo 
nás függönye után vettem észre, hogy rám vi
lágosodott, mert közben reggel félkilenc óra 
lett. László Aladár derűs jelenetei, a sziporká- 
zóan szellemes párbeszédek, a: avatott szín
padi tolira való felépítés annyira elragadtak, 
hogy a szerzőt még akkor reggel felhívtam és 
gratuláltam uj munkájához. Én egy nagyon 
gazdag, előkelő özvegyasszonyt játszom, part
nerem a nagyjövőjű. kivételes tehetségű Lá
ger Antal egy rejtélyes férjet. Többet nem sza
bad és nem illik elárulni a premier előtt.

Nem leszek a férjed!

hétfőn

PUSZTÁI WIHD
BAkeffy István és Vadnay László 

blüettjének

PREMIERJE

Szereplők:
PrinczMímmy. ConnleHansen, Hull Mar
git, Párlos Gusztáv, Pethes Sándor, Radó 
Sándor, SHber Andor, Tarján Vilmos

Fellépnek még:
CO R O D / N f kártyabüvészj 
GRASEL zong orahum orla ta1
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Különelőadás
a szerző elvált felesége részére

de mégis nélküle
Színhely; a primadonna lakása, ahova be

csenget a szertő.
AÍ-; Elhoztam neked az uj darabomat, 

dóm, hogy kiváncsi vagy rá, — szó| 
a primadonnához.

A sablónos beszélgetésnek azonban 
értelme van. A primadonna, illetve a 
rendkívül tehetséges szlárszlnésznő 
nagyon érdeklődik még most is a szerző mű
ködése iránt, akinek viszont csak az aranyosan 
okos sttár véleménye fontos. Tudni kell azt Is, 
hogy a primadonna nem is olyan régen még 
felesége volt a szerzőnek.

Tehát most imádják egymást.
★

A szerző otthagyta a darabot, a 
még azon az éjszakán elolvasta és 
gél már felcsengette volt férjét.

— Kedves, remek a darabod, 
hogy nem játszhatom ezt is cl.

Ezután szépen megtanácskozták, hogy hová 
adja a szerző a darabot és a sztár, akinél ta
lán jobban alig érti valaki mesterségét, néhány 
gyakorlati tanácsot is adott a szerzőnek, aki 
boldogan fogadta és megfogadta azokat.

★

A próbák ideje alatt is állandóan érdeklő
dött a darab iránt — amennyire már az ideje 
engedte. A sztárnak ugyanis szintén próbál 
voltak és nagy premierje élők állt. Éppen 

'ezért nagyon lehangolta, amikor a volt férj 
tudomására adta, hogy a darabból esti főpró
bát tartanak, amikor ő is játszik és igy nem 
lehet szemlélője volt férje annyira óhajtott si
kerének.

— Én látni akarom feltétlenül a darabot — 
csicseregte a bűbájos sztár és édes mosolyá-

___ tu- 
a szerző

mélyebb 
bűbájos, 
valóban

primadonna 
másnap reg

milyen kár.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora

NEMZETI SZINHAZt Orvos ♦» a halál.Att). 
KAMARA SZÍNHÁZ: Egy pohár vii (%8).
VÁROSI SZÍNHÁZ: Asszonyháboru (%8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Kültelki munika (8).
BELVÁROS! SZÍNHÁZ: Torockói menysMtony (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Zöld bárány (8).
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Fehér ló (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Maya (8).
UJ SZÍNHÁZ: Éten üzlet megszűnik (%í). „ x 
ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ: Hálói ki. nó (9). 
TERÉZXÜRUTI SZÍNPAD: Liliottitipró (9). 
11ETHLENTERI SZÍNPAD: Berky-Góton (8. 9). 
KOMÉDIA ORFEUM: Roll- Tűik Berta (Hö, 9). 
HÓVAL ORFEUM: Nagy műsor (%3. 9).

val azonnal levette lábáról a színigazgatót, aki 
gálánsán kijelentette:

— Kérem művésznő, majd különelőadátt ren
dezünk dlrekt az ön részére.

— Azt nem kívánhatom, — vetette ellen a
művésznő ;— csak arra kérem, ha lehet, hogy 
félkilenc helyett félnyolckor 
udást a házi főpróbán, hogy 
darabot. KésŐDb ugyanis már 
vagyok. *

Az igazagató közölte a színészekkel a szerző 
és volt felesége kérését és a lelkes gárda bol
dogan belement abba, hogy egy órával előbb

rjPegnap mutatta be Lakner Bácsi Gyermek 
•* színháza uj műsorát, amely elejétől-véyig 
ismét mulatságos, szórakoztató és oktató. A 
„Gyermekek világparlamentje,‘ újszerű beállí
tásával és frappáns befejezésével hatott, a 
Kox és Bot bohózat pedig megkacagtatott őre- 
get-fiatalt. A műsort Lakner Bácsi irta, fülbe
mászó zenéjét dr. Zakói Dénes szerette, a tán
cok Szirtes László kompozíciói. Váradl Kató, 
Polgár Zsuzsi, Kállay Zsuzsi, Ftideczky Kató 
rajos tapsokat arattak. Az előadás teljes jöve
delmét jótékonycélra fordította Lakner Bácsi 
gyermekstinháxa.
Tjw volt, hogy a Nemzeti Színház karú- 

csonyra előadja egy XVI. századbeli sváj
ci iró mirákulumáf, a Tékozló fiút. A hatal
mas apparátust igényló darab előadásától 
azonban eltekintettek, mert a Nemzeti Szín
ház rendkívül érdekes kísérletet kezd. Hogy 
nyáron a fizetett színészeit foglalkoztathassa 
és igy jelentős spórolást hajtson végre a 
szinház büdzséjében, elhatározták, hogy ezt 
a mlrákulumot nyáron szabadtéri előadás
ban fogják bemutatni, hasonlóan a tavalyi 
szegedi előadáshoz.
Q zinházi és előkelő társadalmi körökben 

nagy részvéttel beszélnek Marton Miksa,

az ismert színházi kapacitás, aki egyébként 
Makay Margit férje — súlyos betegségéről. 
Molnár Ferenc Pécsből naponta hiúja tele
fonhoz a szanatóriumban Makog Margitot 
és érdeklődik jóbarátja, a ,.Miska" állapota 
félő', amiről jelenthetjük, hogy javulóban 
van.

Nem leszek a férjed!
Porzsolt Kálmán, az irodalom és a színházi 

élet érdemes és értékes munkása hetven 
éves. Ezt a ritka jubileumot ritka szellemi fris
seségben és újságírói agilitásban érte meg, bár 
színmüveivel, regényeivel, novelláskönyveivel. 
publicista vezércikkeivel és színigazgatói műkö
désével egész generációkat nevelt fel. Hihetet
len sok kultiircgycsületet. könyvtárat és ha
sonló kulturális és eszményi célú intézetet ala
pított. Munkájában azonban nem fáradt el, 
mert december 7-én uj agltációs munkába 
kezd, közismert szellemes propaganda előadá
sában a Zeneakadémia nagytermében beszámol 
fdven év történeti és művészeti titkairól, „ami
ket nem lehet megírni" címmel.

A Budapesti Hangverseny-Zenekarral Wahr- 
den-Várady László karmester fog szomba

ton bemutatkozni a Zeneakadémia nagytermé
ben. A patai magyar karmestert Berlin és T'á- 
fis kohcer/pádiumúín már föl ismerik. ,

kezdjék az elő
megnézhessem a 
én is színpadon

menjen a színházba, hogy a házi főpróba fél 
nyolc órakor kezdődhessen meg.

Mindenki tehát a helyén volt és félnyolckor 
izgalommal várták a sztárt, akinek nemcsak a 
szeme éles, hanem az ítélete is biztos, úgyhogy 
szigorúbb, egyúttal pedig ‘hozzáértőbb kritikus 
kolléga előtt ritkán játszhattak.

★
Félnyolc.
A szerző és az igazgató a kapuban várják 

már izgatottan a sztárt, mert nélküle nem akar
ják megkezdeni a házifőpróbát. De a prima
donna nem jön. Pedig kösben már háromne
gyed nyolc, sőt nyolc, sőt negyedkilenc is. 
Az igazgató már régen kezdetni akar, a szerző 
viszont kéri, hogy várjunk még, hátha megjön 
addig a Franciska... És félkilenc előtt való
ban jön egy — telefonértesítés.

— Jaj, drága Sándor, bocsáss meg, nagyon 
rosszul voltain és a szobalány nem akart fel
kelteni. Most mit csináljak? — sírta a telefon
ba az őszinte megbánás könnyeit a prima
donna, aki sohasem tud pontos lenni. Még a 
részére rendezett különelőadáson sem.

T^ngcdje meg Hcltal Jenő, hogy tdrsigaz- 
gatójónak Bródy Pálnak is kitűzze a 

Színházi Napló a maga becsületrendjét. A 
Belvárosi Szinház ugyanis Gózonnal az ép 
elején egy megállapodást kötött, mely * sze
rint kétszáz estén tartozik bizonyos össze
gért játszani. Vendégszereplés kizárva. Gá
zon megszegte a megállapodást, elszerző
dött a Bethlcntéri Színházhoz, mire a Bel
városi Szinház uj megállapodásra szólította 
föl. Uj szerződése szerint most Gózon a ven
dégszereplési klauzulát is beleértve, kétszáz
ötven estén köteles játszani a Belvárosi 
Színházban ugyanezért az ősszegért. Az ttf 
megállapodás ugyanis olyan elv alapján lé'

tesült, hogy az általános gázsileszállitás ide
jén a Belvárosi senkinek sem mérsékli a gá
zsiját, viszont méltányosan több munkát 
kér annak fejében, hogy a vendégszereplési 
is megengedi. Közben bemutatták a Toroc
kói menyasszonyt, amely a színháznak és 
Gózonnak is sikert hozott. Bródy Pál leve
let írt Gázon Gyulának, amelyben közli vele, 
hogy az uj, súlyosabb megállapodástól elte
kint és sikere jutalmazásául ötven estét el
enged neki.
Radikális császármetszést alkalmazott a 

Vígszínház Nádas Sándor darabján, a 
Kültelki muzsikán. A darabnak ugyanis 
nagy tehertétele volt a második felvonás 
hosszúra nyúló álomjelenete, amely feltű
nően utalt Molnár Ferenc Liliomára. A fő
próbán még játszották az álomjelenetet, de 
a premieren már nem. Nádasra, a szerzőre, 
akiről köztudomású, hogy állandó támadó
ja Molnár Ferencnek, ezt a bon mot-t appli
kálták:

— Eddig Nádas állandóan levágta Mol
nárt, — most az egyszer kivágta ...

A Vígszínház egyébként megszerezte elő 
adásra Ernőd Tamás. Török Bet só és

Komjáthy Károly uj daljátékot. .4 finom han 
gulatu és ragyogó muzslkáju darabot Szabolcs 
Ernő mint vendég fogja rendezni a Vígszínház
ban., ____ ....______ ......

Marim Dietrich

A titokzatos asszony
Paramount-fllm 1

urama • Ma először! •

X-27

Ma premier!
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HÉTFŐI SPORTNAPLŐ
Egy héttel a derby előtt:

óvatos futball az egész vonalon
Győztek a vezető-csapatok •— A Vasas az utolsó

Borongó*, csatakos őszi vasárnap. A fut
ballrajongókat szomorít novemberi kép fo
gadja a pályán. Ez az az idő, amikor a 
mcccshnbilüék egy része a kellemesen tem
perált kávéház asztalánál várja be a vasár
napi fiitballercdményekct.

Am az igazi, a vérbeli sportemberek ki
tartottak. Plédekkel, takarókkal, esernyők
kel felszerelve haladtak keresztül a türni- 
kén. És a half tine cigarettaszünetében 
esernyő alatt állva, cserélték ki nézeteiket a 
meccsről, játékosokról, birákról — no meg 
az aktuális fiitballeseményekről.

Pedig nz elmúlt futball vasárnap nem 
ígért semminemű pikantériát. „A favorit
csapatok győzlek" jelenti a krónikás. Az ál
talános gyűjtőcím azonban nem fejezi ki 
híven a mérkőzéseken látottakat.

A Nemzeti bizony alaposan megszorí
totta az Újpestet, 

amelynek kombattánsai erélytelenül har
coltak a Nemzeti kvalitásos játékosai ellen. 
Az újpesti csapat csak akkor kapott észbe, 
amikor a közönsége által feltüzelt Nemzeti
csapat berúgta a vezetőgólt. Az Újpest ki
egyenlített és a második félidőben mégis si
került egyetlen góljával a maga javára el
döntenie a küzdelmet.

A második pesti mérkőzés elején ugylát- 
szott, bogy a Ferencvárossal is baj lesz. 
Erre m-itatott a Ferencváros—Attila-meccs 
első ré,ze, amely gól nélkül végződött. A 
„Fradi-bcesületcn" azonban mégsem esett 
csorba:

A zöld-fehér tábor végül mégis egy 
aránylag tekintélyes gólarányu győze

lem felett örvendezhetett.

A fővárosban csak a fenti két mérkőzés 
zajlott le. Három meccs jutott a vidék ré
szére. A Hungária Debrecenben járt és on
nan hozta haza a két pontot, a Kispest vi
szont kénytelen volt két pontját Szombat
helyen hagynia. Vereséget szenvedett a 
Vasas is, még pedig Kaposvárott. A vereség 
a pesti vendégcsapatra nézve azzal a kel
lemetlen következménnyel járt, hogy az 
utolsó helyre került.

(Az Újpest—Bocskai mérkőzést a fellebbezési 
bizottság döntéséig 1:1 arányban vettük fel).

A Vasas a sereghajtó
A bajnokság képe a vasárnap játszott mérkő-

zések után igy fest:
1. Feiencváros 8 játék 43 : 8 16 p
2. Újpest 8 ., 31 : 12 15 „
3. Hungária 9 „ 24 : 13 13 „
4. Bocskai 8 „ 13:14 10 „
5. Somogy 8 ., 12 : 14 8 „
6. Hl. kér. 8 „ 15 : 20 7
7. Kispest 9 „ 13 : 24 6 „
8. Attila 8 „ 8 :16 6 „
9. Sabaria 9 „ 14 : 19 5 „

10. Budai „11" 9 „ 14 : 23 5 „
11. Nemzeti 8 „ 11 :23 5 „
12. Vasas 8 „ 16 :27 4 „

HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEK:
Ferencváros: Újpest, Somogy, Kispest; Új

pest: Ferencváros, Somogy, Attila; Hungária: 
Sabaria, Nemzeti; Bocskai: 111. kér.. Budai 
„11", Vasas; Somogy: Attila, Újpest, Ferenc 
város; III. kér. FC: Bocskai, Sabaria, Nemzeti; 
Kispest: Nemzeti, Ferencváros; Attila: Somogy, 
Vasas, Újpest; Sabaria: Hungária, III. kér; Bu
dai „11“: Vasas, Bocskai; Nemzeti: Kispest. 
Hungária, Hl. kér.; Vasas: Budai „11', Attila, 
Bocskai.

Az újpesti mottó: „Csak semmi kockázat a derby előtti"
U/pest—Nemzeti 2:1 (2:1)

Ugylátszik, hogy a 
svéd-magyar mérkőzés 
hatása még mindig tart. 
Vasárnap egyetlen pá
lyán játszottak a fővá
rosban proflfutballt s ez 
is „válogatott" keretek 
között zajlott le:

közönség alig volt s 
futball még keve

sebb.
A nap sivár termését a 
jövő vasárnapi derby ma
gyaréra zza meg. Ez

ugyanis döntő fontosságú mind az Újpest, 
mind a Ferencváros szempontjából s igy a 
„minél kevesebb kockázni !"-fclkiáltással in
dultak tüzbe n nagy csapatok.

Sziláló esőben, egvre puhuló talajon ját
szott a Nemzeti. Az első negyedórában ugyanis

Czétényl

nál, bár sokat aligha tehetett volna. Az újpesti 
fölény tovább tart, de nincs sok öröm benne. 
Álmos az Irnm s az eső stílszerűen szemez. 
Végre a 41. p-ben

Borsányl—Auer—Kvasz akció következik. 
Kvasz 10, de Gallina még kiüti a labdát, 
Spitz azonban fürge és hiába dobja magát 
Gallina, a lapos passz a hasa alatt becsú

szik. 2:1.
Azt persze alig lehet sejteni, hogy ezzel a 

mérkőzést már lefutották. Szünet után ugyan 
a Nemzeti átcsoportosit s az Újpest átmeneti
leg elég ambiciózus, de ez mind kevés. Kautz- 
kyval nincs megelégedve a nemzetiek tábora. 
(Egyesek Relchard Ottót, a csapat népszerű 
„Totyó-bácsi"-ját szeretnék a csatársorban 
látni.) Dchxt nemcsak Kautzkyval van baj. 
Közben a pásztorflu és a farkas cimü mese
játék kerül a színre. P. Szabó ugyanis a mér
kőzés elején szörnyű jajj-kiáltással összeesett

csak a fekete-fehérek ambicionálták a futballt. 
A 0 percben siker koronáztn a törekvést.

Szép támadás Indul ■ Jobbszélen, a kis 
Kovács a kornervonalról centerei s a re
mekül ívelő labdába Czétényl tip-lop for
mában érkezik: gyors fejez — gyors gól. 

0:1.
— JW’j egy ilyen „dugót" és a „szakszerve

zet" megbolondul az örömtőll — mondja egy 
nemzeti drukker n Fradi törzsközönségére cé
lozva. Igaza van. Szlvvcl-lélekkel biztatja a 
röldíehér gárda n Nemzetit, de Idába. Baj van

Sl-rabit vízhat
lan lódenbAI 
mérték után 

próbálva 38 pengőért készítők. 
WKISZ aportaubó, 
Eótvóa-ntoa Me„ I. 6 
Telefon: Aut. m-75

Minden jó, ha a vége jó . . •
Ferencváros—Attila 4:0 (0:0)

Az állóhely kezdi a 
mérkőzést. Hajrá, Fradii 
— zug a kiáltás. A fe
rencvárosi legények szót 
fogadnak és nagy hajrát 
rendeznek. Túrái hatal
mas kapufát lő, azután 
abbamarad minden ko
molyság. Nehéz félidőt 
játszik a zöld-fehér csa
pat. Ilyen rosszul talán 
csak a háborús években 
játszottak.

A hibasorozatot a vé- 
Korányival, aki érthetetlen

Kohut.
delem kezdi el élén 
helyezkedésével és hibás lövéseivel teljesen meg
szédül még a halfsort is. A legendáshírű fede- 
zetsorban amúgy is kezdenek hibák mutatkozni:

Sárost és Lyka visszaesett a formájában.
Még a csatársor sem tudott magára találni s

A szünetben nagy a csend a közönség köré
ben, ezzel szemben az öltözőkben... szóval a 
Fradi a második félidőben lát komoly munká
hoz. Az elején még nagyon döcög s a hibás 
passzok egész légiója kelt derültséget, de a 14. 
percben már magára talál a zöldfehér gárda.

Lyka Tünczcrl kiildl rohamra, akinek a be
adása Túrái fejéről Kohut eV röppen s a 
következő pillanatban eldördül a nagy ágyú 

s a gól védhetetlen: 1:0.
Keserves volt kivárni. De aztán szabályos idő
közökben ajándékozzák meg az Attilát további 
gólokkal. A 19. percben Toldi hatalmas lövése 
kapufáról pattan vissza,

Takács a helyén van és Szemző mellett 
gyorsan fejeli a második gólt. 2:0.

Az Attila nem csügged és bár rendszertelenül, 
sőt naivan hadakozik a nagy ellenféllel, de né
hány komoly helyzetet is tud teremteni .Az 
egyikből csak Háda szerencséje miatt néni lesz

TíCnGI í q

VADAS?

ötvenhatperces „előkészítés" után végre 
megszületik a Ferencváros gólja 1:0.

különösen a belső trió csetlelt-botlott a tizen
hatos táján. Erre a félidőre ugylátszik, minden
ki letört: a csapatok, a közönség és a bíró is, 
aki „uj fiú". Egyik hiba a másikat éri akciók
ban és bírói tévedésekben s a zöldfehér drukke
rek hála borsódzik attól, hogy mi lesz... A fél
idő végén ugyan — úgy, ahogy — magáratalál 
a Ferencváros, ekkor azonban az Attila szívós 
védekezése állja ulját az eredménynek. Később 
„cipészipartcstületi" motívummal gazdagodik a 
Ferencváros hadiszerlára, mert előbb perceken 
keresztül „fejelnek" s aztán az Attila „talpalni" 
kezd.

gól. A 21. percben Túrái jó passzal futtatja Tán- 
ezért, aki Toldi fejére dobja a labdát,

a fejest azonban Szemző kiüti s a régi re
cept szerint Takács II. ismét befejcll. 3:0.

Takács, ugylátszik, las
sanként csak fejjel fog 
játszani, ami a múlttal 
szemben mindenesetre 
következetlenség. A gól 
azonban gól. Az ered
mény felvillanyozza a 
zöldfehéreket és letöri az 
Attilát, úgyhogy most 
már nincs komoly el- 
lentállás, A 36. percben

■i Attila egyik játé
kosa a nagy védeke
zés közben hatalmas 
„gyertyát" rúg, ez a kapu

Toldi.
— . — - —r- elé pottyan s
Szemző, aki ugylátszik, utálja kézbefogni a 
labdát, ismét küldi. Tural már várja ezt a 
megoldást s a következő pillanatban nagy 
bombával állítja be a végeredményt. 4:0.

Formajavulás, nagyvonalú játék =. győzelem Debrecenben
Hungária —Bocskai 3:1 (3:1)

Debrecen, november 15.

a 16-oson belül. A „pikli" (ahogy műnyelven 
mondják) a bíróra volt beállítva — hátha ad 
11-est. Hát nem adott. Szóval P. Szabó kiáltó-

a csatái sorral. Nem tud labdát tartani s igy 
nz Újpest állandó fronlbnn van. A forma azon
ban — válogatóit, Csetlís-botlás .amit az „egye
düli nemzeti véderőmüvek" könnyedén rom
bolnak. A 37. p-ben azonban nincs mit tenni.

zásait nem vette komolyan. Most jön a stra
tégia. A Nemzett védelme ezt kombinációba 
vette s ahányszor a bíró másfelé nézett, 
Szabó mindig kapott egy két „nyomást", 
végén egészen puhái a volt 
balszélső. Odry issza meg 
ennek a levét, mert rövi
desen csinbe kerül Kvasz- 
szál s attól kezdve nem 
rúg labdába, sőt később 
kiáll. Tíz emberrel Is 
mozgékony most a Nem
zeti, de naivak az akciók.
Az Újpestnek meg szikra 
szerencséje sincs. Marad 
tehát nz eredmény, 
amelynek örülnek az új
pestiek.

passzirozva a

P. Szabó.

Volentlk labdáját Ströck a szökő Auer elé 
küldi. „Ricái" lőne, de hegyes a stög s 
iukább keresztbe vágja a labdát, amelyen 
Isiben ott terem P. Szabó a a lövés villám

gyorsa n ér hálói. 1 :1.
Gallina egy kicsit bámészkodott az akció-

ü L L ö I ■ U T I P A L Y A

Vasárnap, november 22-én

Farencuaros-uipest 
HUNBARI* SABARIA 

kettős bajnoki ligamérkőzés

Haár

(A Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelenté
se.) Hideg időben, nagy 
közönség előtt játszotta 
le a Hungária bajnoki 
mérkőzését Debrecenben. 
Ez a mérkőzés a profi
sport bevezetése óta min
dig nagy gondot okozott 
a kékfehéreknek s igy 
most is meglehetős bi
zonytalansággal indultak 
el.

Csalódás érte azon
ban azokat, akik újabb vereségre számí
tottak, mert a Hungária ezúttal, meg
hazudtolva őszt formáját, biztosan, he
lyenként egészen nagyvonalú játékkal 

győzte le a debreceni „mumust**.
Az első félidőben a szil segítette a kékfehe- 

reket s a meglepő az volt, hogy a szél ellen ját
szó Bocskai vehemens támadásokkal ostro
molta a Hungária kapuját. Már az első percek
ben gólt lőhetett volna Markos, de a határbiró 
offszájdjelzéséro leállt s amikor a biró tovúbb- 
ol intett, clkéste a „ziccert". A Hungária átveszi 
a tempót s két perc alatt három komért ér el. 
A harmadikból a 8. percben

Haár ballábbal rúgott lövése érintés nél
kül a hálóba kerül. 1:0.

Mátéffy felel erre, de az ő lövése belső kapufá
ról pattan vissza. A 15. percben

Hirzer rohamoz, majd utána háfrajátszlk 
Barátkyhoz, aki Cseh elé tálalja a tiszta 

labdát s az éles lövés hálót ér. 2:1.

lalpalásai miatt. Skvarek szerényebb lesz, de a 
kékfehérek igy is frontban vannak. Előbb 
Haár lövése fenyeget góllal, majd a 35. perc
ben a balszárny támad,

a labda láhról-lábra száll, a Bocskai védői 
hibáznak, úgyhogy Cseh nyugodtan állíthat 

és bevághatja a gólt. 3:0.)
Közvetlenül ezután ismét nagy Hungária-hely- 
zet, de a biró tévesen ofTszájdot fuj. A 40. 
percben megszületik n Bocskai egyetlen gólji.

Markos fut le s beadását Mátéffy kapja, 
aki két lépést tesz és a vetődő Újvárt mel

lett gólt lő. 3:1.
Szünet után a Bocskai támad többet, de pe

ches, csak a korner-arányt tudja javítani, 
amely a mérkőzés végére 7:7 lesz.

Az eredményt igazságosnak tartják Debre
cenben, mert bár az ellenfelek egyenran
gúak voltak, a Hungária n helyzetek ki
használásában sokkal határozottabbnak 

mutatkozott.
Hirzer volt a mezőny legjobb embere, aki a 
remekül játszó Palotás mellett is érvényesült. 
Rajta kivül Cseh és Haár mozgott még jól, 
mig Barátky és Skvarek egészen szürke ma
radt. A hnlfsorban Wéber közepesen játszott, 
Kiéber azonban nem birt Markossal. A fővárosi 
csapat védelme kifogástalan volt. A Bocskai 
csatársorának köszönheti az eredményt, mert 
az abszolút rossz balszárny mellett még Teleki 
gyengélkedése is hátráltatta a debrecenieket, 
akik közűi egyedül Markos emelkedett ki.

A Bocskainál a vereség nngy lehangoltságot 
okozott, mig a Hungária táborában ragyogó 
urccal örvendezlek a formajavuláson. Senkel 
tréner szerint a Hungária már nagyon régen 
játszott ilyen jó, lelkes és okos futballt.Skvarek kap ezután bírói intést a sorozatos
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A somogyi futballcsillag, aki vasárnap újból mtccsst nyert 

nem eladó
Somogy—Vaoas 3:2 (2:1)

Kaposvár, nov. fő.
(A Hétfői Napló tudó- 

sít 6 jártak tele fon jelen
tése.) A Somogy váratlan 
nagyszerű szereplése szó- 
katlan érdeklődésre adott 
alkalmat a sokszoros 
válogatott Fogl H-vel 
megerősített Vasas elleni 
mérkőzésen. A budapesti 
vendégek mór szombaton 
este megérkeztek Kapos
várra és ez állomáson 
többszáz főnyi közönség 
várta a csapatot, hogy me

leg ünneplésben részesítse a jelenleg legöregebb 
aktív futballistát, aki a legendás hírű Se hl os ser 
Imre után a legtöbbször öltötte magára a váló- 
gátolt trikót. A mérkőzésen több mint négyezer 
főnyi közönség jelent meg s Iváncsics Mihály 
játékvezető sípjelére a komplett csapatok áll- 
tak fel.

A Somogy már az első negyedórában hatal
mas ostrom alá vette a Vasas kaput, azonban 
az első vehemens támadások nvomán keletke

zett gólhelyzeteket a kaposvári csatárok sorra 
elidegcskedték.

Fogl n-nek egy hatalmas felszabadító rágá
sával Koszta a 11. percben megfutott s 
beadását Egry védhetetlenül lőtte a vendég

látók hálójába. 0:1.
A Vasas nem sokáig örülhetett a vezetésnek, 
mert a következő percben a somogyiak ismét 
felnyomultak s

Jakabé mintaszerű fejesgóllal kiegyenlítette 
a budapestiek gólelőnyét 1:1.

Majd három perc múlva Jakube ritkán látott

Jakube

jelenleg legöregebb

ZíMmiiiSs
bombagóllal a vezetést Is megszerezte csapatá
nak. (2:1). A félidő végéig a Somogy volt fö
lényben, ám csatárai a biztos gólhelyzetek 
egész sorozatát rontották el.

Szünet után a két pontot ambicionáló So
mogy fölénye tovább tartott s a 14. percben

Mészáros beadását Gacsár gólbafejell. (3:1).
A Somogy-védelem ezután egy kissé megingott 
s már egy perc múlva Joós öngólja révén a 
Vasasok szépítettek az eredményen, ami meg
maradt a mérkőzés befejezéséig.

A Vasasok az utolsó húsz percben fölénybe 
kerültek, több komért és kapufát értek el, 
azonban nem sikerült az eredményen változtat

nak s Így vesztesként hagyták el a Játszóteret. 
A somogyi legénység pedig két ujabb értékes 
bajnoki pont boldog tulajdonosaként vonult 
sz öltözőbe, a közönség szűnni nem akaró, lel
kes óvációja közben.

A györtes csapat s egyben a mezőny legkivá- 
lóbbja Jakube volt, aki oly nagystílű Játékot 
produkált, hogy feltétlenül rászolgált az óla- 
szók elleni válogatottságra. Kiví’le a csapat 
minden tagja megnyugtató formát játszott ki. 
A budapestiek együttesében Fogl II. játéka elé 
nézett a közönség legnagyobb érdeklődéssel 
s az öreg válogatottban nem is csalatkozott a 
nagyszámú nézősereg, mert Fogl régi, fiatalos 
fürgeségével, kiforrott, biztos taktikai érzéké
vel és tért ölelő, hatalmas felszabadító 
saival nagy hasznára volt csapatának, 
bán a vereséget ö sem tudta elhárítani.

*
Kaposvár nyugalmát az utóbbi időben 

sen feldúlta az a sajtóban napvilágot ____
közlemény, mely Jakubenak Újpest részére 
történő eladásáról szól. A nyugtalanságot csak 
fokozta az a körülmény, hogy az egyesület 
elnöke, Lánczl Béla igazgató pénteken Buda
pestre érkezett s éppen ebben az időben küldte 
le Kaposvárra megbízottját a lilafehérek veze
tősége. Lónczi igazgató visszaérkezését vasár
nap délre jelezte s ez alkalommal a lelkes 
sporbarálok nagy tömege várta a Somogy el
nökét az állomáson, hogy Jakubera vonatko
zóan biztos információt nyerjen. A Hétfői 
Napló munkatársának alkalma volt Lánczi 
igazgatóval beszélni, aki a következőképpen 
nyilatkozott:

— Az Újpestnek tényleg komoly szándékában 
van Jakubet megvenni s az újpesti vezetőség 
Faragó budapesti képviselőnkkel tárgyalásba is 
bocsátkozott a

Jakabéért cserébe Kánaánt és négyezer 
pengő készpérumegtérltést ajánlott fel.

Amikor a rivális Ferencváros tudomást szerzett 
az Újpest szándékairól. Blum Zoltán tréner 
fölkeresett engem a szállodában s hivatkozott 
régebbi megállapodásunkra, mely szerint ha

Jakubet Kaposvárról elengedjük, akkor 
elsősorban a Ferencváros tarthat rá igényt.

A tárgyalások végül azzal fejeződtek be, hogy 
a mai gazdasági viszonyok közepette Jakube 
értékét nem tudjuk realizálni s igy semmi kö
rülmények között sem adjuk át más egyesü
letnek. Jakube különben a Somogy—Vasas
mérkőzés előtt megjelent nálam s kijelentette, 
hogy semmi szándéka sincs Kaposvárról Bu 
dapestre visszaköltözni, annál is inkább, mi
vel állása állandó exisztenciát jelent számára.

A Kispest szombathelyi veresége
Sabaria—Kispest 3:1 (2:1)

Szombathely nov. 15. 
(A Hétfői Napló tud. 

telefonjelentése.) A már- 
már elparentált szombat
helyi együtes megérde
melt győzelmet aratott a 
szeszélyes kispesti le
génység fölött. Az egész 
napon át szitáló eső 
miatt alig 500 néző je
lent meg a különben ér
dekes mérkőzésen. Az 
erősen felázott talaj in
kább konveniált a tech- 
nikásabb Sabariúnak,Kovács II. ___

amely nagy lendületével és gyorsaságával végig 
biztosan kezében tartotta a mérkőzés sorsát.

11

rugá- 
azon-

látott

Kispest csapata még nagyobb gólarányu vere
séget szenvedett volna, ha kapusa, a váloga
tott Dénes nem védte volna a veszélyes lövések 
egész sorozatát. Különben mindkét csapatban a 
közvetlen védelem nyújtott elfogadhatót.

A 18. percben Kovács II. lőtte a Sabarla ve
rető gólját (1.-0), majd ugyanő ar értelmi szer
zője a második gólnak Is. Ugyanis ő juttatta 
Iglódyt oly helyzetbe, hogy annak lövése a há
lóba kerülhetett 1:0. A 32. percben Steiner be
adását Konyor fejelte a szombathelyiek háló
jába. A második félidőben a Sabaria fölénye 
állandósult, ám Dénes kapus ekkor oly brilliáns 
formáról telt bizonyságot, hogy a hosszas ost
rom csak egyetlen gól formájában jutott kife
jezésre, melyet Belkó szerzett a 33. percben. Ez 
a gól egyúttal a végeredményt is jelentette.

Karácsonyi ajándékra 
nincsen gondja, 
ha megfejti a

HIPLAP
keresztrejtvényeit

1 o o o
megfejtőnek

1 o o o
értékes díj

Mintákat készséggel küldünk.

i Női téliknbátOk, melegen bé- Ofi
1 lelve, nagyrészt azőrmézve P
|l NŐÍ télikdbátok, tiszta gyapjú ZO
1 divatkelinókből.dueanezÓrmézveP <

Női télikabátok, sötétkék
1 fekete színben, tinóm szőrmével Efl

j prémezve p UO-JU
Különböző

valódi szörmebundák p 78.—
Eredeti belga ,.Nerzilla“ 

szörmebundák----------- p 120.-

Női kabátkelmék, en
130-150 cin sz., kiváló divatkelmék O.UU

„Ondamussa“és „Jersei“ « qr
divatos finom női ruhakelmék P

.,Tweed", < «r
a praktikus női ruhaszövete. — P A •

Crepe de Chine, n nn
egyszintlok és divatos csíkozással P v.uU

Mintázott műselymek, ___
nagyon csinos mintákkal .  ■ O*

Egy tétel egész finom

Divatos öltönykelme
javarészt eredeti angol szövetek, nagyon olcsón.
1. sorozat II. sorozat III. sorozat IV. sorozat V. sorozat

| p9.804480p!9.80p25.80,29 50
Csinos női ruhák, q qn

finom tweed kelmékből_ _ _ P v.OU
Női háziruhák, r. nn

Jó, meleg flanelból P “ OU
1 Pongyolák, mintázott flanelból. L OH 
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jól mosható flanelból, 1 évesnek P * 
Nagyságonként 20 fillér emelkedés.

Gyermekruhák, o nn
jómlnőeégll szövetekből_______ P O.uü

Női varrott cipők, c nn
fekete és színes ......... P U.OU

Női műselyemharisnyák, 
sürü szövésű, dupla talp és 6a- 1 OK
rokkal ................... .. P

Kötött ny&ksáldk, egyszínű ___ QQ
fehér és csíkos mintákkál._ p “".00

Férfizoknik, zq

csinos mintákkal, jó minőségben P “““•
Gyermekharisnyák, qei

minden színben, l es szám ._ P ““■vw 
Nagyságonként 4 flll. emelkedés

1 különleges szép minták 2—6 ff |1 wr ■Ilid méteres maradékok méterje ■ ■ ■W 1
Postán bérmentve szállítunk.

vasárnapi, november 22-iki számában

A „passzív hadüzenet" szépséghibái
A sport érdeke követeli, hogy a Ferencváros visszatérjen a szövetségbe

A Ferencváros vezetősége nagyjelentőségű 
lépésre határozta el magát és utasította képvi
selőit, hogy haladéktalanul mondjanak le min
den tisztségükről, amelyet a szövetségben be
töltötték.

A Ferencváros eazel azt akarta kifejezésre 
Juttatni, hogy nem vállal felelősséget azért, 
amit a többség — szerinte helytelenül — a 

sport érdekei ellen müvcL
Ez a lépés a legerélyesebb, amit egu vezető 
klub egyáltalában tehet. Információnk sserint 
a nagy jelentőségű tény nem is annyira a szö
vetség, mit inkább

egy csoport ellen Irányul,
amely a Ferencváros felfogása szerint egyrészt 
a sport, másrészt a zöld-fehérek érdekei ellen 
dolgozik.

A ..passzív hadüzenet" óriási meglepetést 
okozott sportkörökben. Amint az előrelátható 
volt, sok részről váltott ki ellenhatást. így töb
bek körött a Hungáriánál is. A kék-fehérek ve
zetősége ugyanis erőszakosnak tartja a dolgok 
hirtelen kiélezését és sérelmesnek azt a felkel
tett látszatot, mintha a Hungáriát bármilyen

tekintetben Is ellenszenv, vagy pláne ellensé
ges érzület vezérelné a régi fegyvertárssal szem
ben.

Bizonyos, hogy a Ferencváros tulerélyesen 
foglalt állást az igaza mellett. A parlamentáris 
eszközöket is igénybe kellett volna vennie, mi
előtt kivonult a szövetségből. Ez alatt a futball
társadalom azt érti, hogy ha a Ferencvárosnak 
súlyos aggályai és indokai voltak az ügyek to
vábbi menetét illetően, akkor

elsősorban is a futbaliparlamcnt asztalára 
keltett volna csapni és követelni a front

változtatást.
Ha ez nem járt volna sikerrel, akkor is ráért 
volna erre a nehéz lépésre. Most ugyanis a fut
ball élct-halálharcát vívja.

A nagy lendülettel, bátorsággal és törhetet
len elvhüséggel dolgozó zöld-fehérek man
kójára pedig nagyon nagy szüksége van a 

— sportnak.
Nélkiilök lehetetlen tnlpraállni. Velük — ta
lán. Mielőbb meg kell találni tehát a formát, 
amely a Ferencvárost ismét visszavezeti oda, 
ahol — alkotni kell.

Olvassa al a HÉTFŐ! NAPLÓ
mai beogámölőját a

Iwl/lk w Fővárosi
elfedd OoersHsziíihazhBii
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Székely András 1 perces idővel nyerte 
a Király-dijat

Székein

A nyárias zápor elle
nére nagy számban vo
nultak ki az uszósport 
hívei a margitszigeti fe- 
dctliiszodába. hogy tanúi 

,r8yenck ■ MUSZ nem- 
AK* V zelközl versenyének. Az 

őszi idény első versenye 
elég jó eredményekkel 
zárult. Különösen biztató 
n diákok fejlődése s ez 
a körülmény a KISOK és 
a MUSz megértő együtt
működésének az ered
ménye. A vasárnapi pro
gram legnagyobb érdek

lődéssel várt száma
a százméteres Király-dij, Székely András
nak a győzelmét és egyperces Idejét hozta.

József főherceg vándordíját n 800 méteres 
úszásban vitéz Halasig Olivér könnyen nyerte 
• itt jól szerepelt még a tatabányai Angyal. A 
(iermanla vándordíjai, amely a 4Xö6’/» méteres 
vegyes stafétára volt kiírva, az UTE csapata 
nyerte meg s ugyancsak a lilák nyerték a Hon
védelmi vándordijat is, amelyet 4X<MW» méte
res gyorsuszó stafétát jutalmazták.

Két vizipólómérkőzés fejezte be a jól megren
dezett versenyt. A MAC minimális arányban 
győzőit az MTK fölött, mig

az UTE n gyenge Wiener AC ellenében 
könnyen győzede.’uneskedett,

A verseny részletes eredményei n következők: 
66’/» méteres mellúszás (n KISOK úszókéról 

Hl. osztálya részére): 1. h’o|>p Ödön Ag. Ev. 
gimn. 58 8 mp, 2., 3., 4. Prciszmann György Bó- 
lyal reál, Knuth Béla Ag. Ev. gimn., Ocskay Ru
dolf bencés gimn. 59.2 mp.

100 m. gyorsuszds (Király-dij): 1. Székely An
drás FTC 1 perc, 2. Wannie II. SzUE 1:02 mp., 
3. Kánássy Gyula MAC 1:02.8 mp. A pozsonyi 
Steiner nem indult. Székely végig vezetve, biz
tosan győzött.

100 m. ifjúsági hátuszás: 1. Barabás István 
BBTE 1:21.4 mp., 2. Brchm Ernő MAC 1:22 mp. 
3. Lányi György BBTE 1:23 mp.

A futballszövelség még 
a levegőből is pénzt 

akar szerezni
December 13-án Torinóban a magyar futball 

egyik nagy esatáját vívja meg az olaszokkal. 
Ezt a mérkőzést a sporllársadalom már hóna
pok óta feszült izgalommal várja. Ilire kelt, 
hogy

az olaszok örömmel nyújtanak módot arra, 
hogy a nagyjelentőségű mérkőzést a ma

gyar rádió közvetíthesse.
Ez annál is inkább érthető, mert hiszen az ola
szok emlékezetes 5:0 arányú győztes budapesti 
meccsét a magyar rádió közvetítette Olaszor
szág felé. Az olaszok tehát udvariasan és öröm
mel álltak ebben is a rendelkezésünkre.

Annál érthetetlenebb és fclháborltóbb en
nélfogva a tény, hogy a torinói mérkőzés 
közvetítése mégis elmarad — anyagi okok 

miatt.
A kulissznlltkok roppant érdekesek és jellem

zők. A rádió vezetősége ugyanis szívesen ik
tatja programjába a szenzációs mérkőzés hang
riportját. Az MLSz sem emel gátat elvben a 
terv elé, de

pénzt kér a rádiótól azért, hogy ezt a köz
vetítést engedélyezi.

A rádió pedig nem ad. Ugy véli ugyanis, hogy 
az MLSz-nek külföldről történő közvetítés ese
tén nincs joga olyasmiért anyagi megtérítést 
követelni, ami nem okoz anyagi kárt. A rádió 
piopagandál csinál a futball számára ezzel a 
közvetítéssel s hozzá még ingyen-propagandát.

Az MLSz viszont azzal érvel, hogy a közve
títés tulajdonképpen a rádiónak propaganda. 
Az bizonyos ugyanis, hogy ha december 13-án 
a rádióban hallható lesz a torinói nagy csata, 
akkor rengeteg olyan ember is leül majd az is
merőseinél a hangszóró elé, aki addig nem is tö
rődött a rádióval. Szóval a rádió n közvetítés
sel tulajdonképpen jól jár és nem a fulballnak, 
hanem saját magának csinál reklámot. Ergo: 
fizessen! — mondja az MLSz.

Az bizonyos, hogy mindkét félnek igaza van. 
De az is bizonyos, hogy

sem a futball vezetősége, sem a rádióé 
nem öncélú.

Mindkettőnek kötelessége a közönséget jól ki
szolgálni. Tekintve, hogy a fulbnll a tönk szé-

KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ
Döntetlenül végződött a római nagy csata
OLASZORSZÁG—CSEHSZLOVÁKIA 2:2 (0:0)

Róma, nov. 15.
(.1 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Óriási érdeklődés előzte meg az ola«x 
azzurik harcát n csehekkel. Ar Európa-kupáért 
vivőit küzdelmek során Olaszország most érke
zeit <1 a legnehezebb periódusához, amikor egy

Fizetés! kt-te'ozel'aigeinrc való tekintettel nálam 
novambar B-t*l flO-lg

SOHA NEM LÉTEZŐ 
occaslo Áron Árusítom: 

reeamlAraket. modern ea atil garnlttirákat. Fote
lek és totelágyalm már !’ 11Oi >1. Arany- és 
e/tlMAremmel ki Öntetett, Ifthirnevtl cégem garan- 
álji ár >lm klvlte'ét és versenyképességét.

Qyörffy kArpItosmeotor
IV., Irányi-utca Iá. Telefon: Sít—Sft

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MC1NTÉZET R. T. KORFOBGOGÉPEIN. BUDAPEST, VI, ARADI UCCA S. _ NYOMDAIGAZGATöTlIAVASM?

100 m. hölgy gyorsuszds- 1. Maliász Gitta 
FTC 1:16.4 mp., 2. Sípos Margit FTC 1:17-2 mp.,
3. Fekete Margit MUE 1:22.2 mp.

800 m. (József főherceg vándordíja): 1. Vitéz 
Halassy Olivér UTE 11:20 mp., 2. Angyal István 
Tatabányai FC 11.45 mp.. 3. Jakab János UTE 
11:47 mp. Halassy győzelme egy pillanatig sem 
lehetett kétségei. Az egvre fejlődő tatabányai 
Angyal eredménye igen figyelemreméltó.

4X66’/. m. vegyes staféta (Germania vándor
díj): 1. UTE (Hild, Nagy, Boros, Szabados) 3:02 
mp.. 2. FTC 3:11 mp., 3. Beszkárt 3:15.6 mp.

66 kétharmad m-es gyorsuszás: Kisok úszó
keret IV. korosztályában. 1. Hoffmann András, 
Bólyal reálg. 43.6; 2. Blau Pál, Zrínyi r. gimn. 
45; 3., 4., 5. Bánhalmi László, Bólyai reál- 
gimn. Schmidt Ferenc, ág. ev. gimn., Márkus 
Kálmán, Berzsenyi reálgimn. 47 mp.

200 m. ifjúsági mellúszás. 1. Pázmán Ferenc, 
BSE 3:07.4 mp.; 2. Sági Miklós, MUE 3:11, 4 
mp.; 3. Novák István, 111. kér. TVE 3:15.6 mp.

4X66 kétharmad gyurosuszó staféta (Honvé
delmi vándordíj). 1. UTE (Szabados, Boros, 
Flór, Vágó) 2:40 mp.; 2. MTK 2:43.2 mp.; 3. 
FTC/a 2:45.6 mp. Az UTE küzdelem után, de 
a finisben biztosan győzött.

3X66 kétharmad m. hölgy vegyes staféta.
1. FTC/a (Somogyi, Mailász, Sípos) 2:44.6 mp.;
2. Tatabányai SC 2:51.8 mp.; 3. MUE 2:56.4 
mp.

VIZIPÓLÓMÉRKÖZÉSEK
MAC—MTK 3:2 (1:1). Biró: Nádas. 

csapat válogatottjai nélkül állt ki s 
forma erejű együttesek küzdelméből 
került ki győztesen. Hódy dobta a vezető gólt. 
Kékesy egyenlített. Helycsere után Kékesy egy
másután két gólt dobott, amire Rajky II. egy 
góllal válaszolt.

UTE—WIENER AC 12:3 (8:0). Biró: Schlen- 
ker. A gyenge bécsiek ellen az UTE szünetig 
jó játékot produkált, de a második félidőben 
a bécsiek majdnem egyenrangúaknak bizonyul
tak. Az első félidőben Bozsi 4, Németh 3 és 
vitéz Halassy t gólt dobott. Szünet 
gólok a következő sorrendben estek: 
(2), László (2), Bozsi, Adler, Németh.

Mindkét 
az egy- 
a MAC

után a
Adler

némilén áll, a rádió ne zárkózzék el mereven ____
anyagi rekompenzáció elől, az MLSz viszont a 
közönségére való tekintettel legyen szerény.

Végtelenül szomorú és Jellemző lenne azon
ban az, ha december 13-án nem hallhatná 
a magyar közönség a futballistáinak nagy 

küzdelméről szóló helyszíni közvetítést.
Bár a harc áll s mindkét fél mereven ragasz

kodik nz álláspontjához, reméljük, hogy végül 
mégis megegyeznek. Ha másként nem megy — 
felsőbb utasításra!

Az FTC útja a bajnokság felé
Az elsőosztályu amatőr bajnoki mérkőzések 

ezúttal sem nélkülözték a meglepetéseket. A 
vezető Postás 1:0 (1:0) arányú vereséget szen
vedett a javuló Beszkárt-tól. A sereghajtó III. 
l:er. TVE pedig 3:1 (0:0) arányban intézte el 
az URAK együttesét. Az országos bajnok Törek
vés 10-2 (6:1) arányban verte az MTK-t, amely 
ezáltal a lista utolsó helyén maradt. Az 
UTE—33 FC mérkőzés 2:1 (0:1), az Elektromos 
—Fér. Vasutas meccs 4:2 (2:1) eredménnyel 
végződött. A BSE is váratlanul nagy gólarány- 
nyal, 10:3 (4:3) arányban győzte le a jól sze
replő JVÁV-ot, de a legérdekesebb az FTC 
szereplése, mely ugy látszik egy szezonra vissza
idézi régi dicsősége napjait, amennyiben még 
egyetlen mérkőzést sem vesztett s. ezúttal is 
4:1 (1:1) arányú fölényes győzelmet szerzett 
a BEAC-cí] szemben. A vesztett pontokat 
gyelembe véve, az FTC áll a tabella élén • 
pen halad a bajnokság felé.

Fatballderbi Soroksáron
A bajnokjelölt Soroksár vezetősége anyagi 

áldozatot nem kímélve, lehetővé tette a Vác 
FC-nek, hogy a másik riválist, a Pécsbaranyát 
Soroksárra invitálja. A soroksáriak terve sike
rült, mert

■ Vae FC 4:2 (1:0) arányú győzelmet ara
tott a tavaly még elsőllgabeU pécsiek felett.

A mérkőzés rendkívül eikcseredelt hangulat
ban, durvaságoktól tarkltottan pergett le. 
Salgó biró mindkét csapatból két-két embert 
kiállított. A Vác góljait Léderer (kettőt tizen
egyesből), Arató és Sdroz, a pécsiekét Temesi 
és Kőváry lőtte.

Soroksár csapata elömérközést játszott a 
BAK FC-vcl s 3:2 (1:1) arányú győzelmet ara
tott. Az ETC—FC pedig a Rakospalolát gázolta 
le 5:1 (3:0) arányban.

fi- 
szé-

hónapon belül a két legveszedelmesebb ellen
féllel: a csehekkel és a mogyorókkal szemben 
kell megállni a sarat. A csehekkel szemben ez 
csnk félig sikerüli, mert

0:0-ás félidő után Ixgalmas finisben 2:2 
arányú eldöntetlent ért cl a két csapat.

Olaszország ezzel tehát három eddigi mérkő 
zéséből 2 pontot vesztett már.

A nagy mérkőzést 35 ezer főnyi közönség 
tombolása körben verette le a svájci Rtioff. A 
második félidőben mindkét csapat elszántan 
dobja küzdelembe maradók erőit.

Swoboda, a csehek félelmetes tankja egy
másután két gól lő, 

amit ez olaszok Pltto és Bcrnardini góljaival 
egalizálnak.

A meglepő döntetlen eredmény teljesen 
nyílttá teszi a december 13-án Torinóban írjál-

5.

szandó magyar-olasz találkozót, amelyen — 
ha győzni tuda a magyar csapat — esetleg 

eldől a kupa sorsa is.
A nagyjelentőségű mérkőzés után az Európa- 
Kupa tabellája érdekes kombinációkra ad al
kalmat.
1. Magyarország
2. Olaszország
3. Csehország
4. Ausztria

Svájc

5 pont
4
4 ..
4 „
1 ..

Rendőrség, gummibot, verekedés, riadóautó a Rapid 
hütteldorfi pályáján

Bécs, november 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Meisl Hugó a magyar-osztrák vá
logatott mérkőzés után Bécset a futballvi
lág legfairebb városának kiáltotta ki s ime, 
két hét alatt már a második világraszóló 
lutballbotrányról számol be a bécsi rend
őrségi krónika. Ezúttal a Rapid—WAC 
mérkőzésen a hütteldorfi pályán tört ki a 
közönség dühe Ruzina bíróval szemben, 
aki a WAC játékosainak brutális játékmo
dorát nem torolta meg kellő szigorral. A 
mérkőzés vége felé

a közönség betódult a pólyára s parázs 
verekedésre került a sor, ugy hogy a 
készenlétben lévő rendőrség gyengének

A budai válogatott félsikere Nagyváradon
III. kér. FC-Budai 11 kombinált - Nagyváradi kombinált 1:1 (1:1)

Nagyvárad, nov. 16.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) A két budai együttesből összeállított kom
binált csapat hatalmas szatmári győzelme 
(11:0) után vasárnap a félelmetes játékerőt 
képviselő NAC—Törekvés kombinálljaival — 
amely egyúttal Nagyvárad válogatott csapatát 
jelenti —, játszott s

kénytelen volt a döntetlen eredménnyel 
beérni.

VILÁGSZEMLE
A DFC LETT A CSEH AMATÖR BAJNOK
Prágából jelentik: A cseh amatőr bajnokság 

második döntő mérkőzését n DFC a Prostcjov 
együttesével 2:2 arányban abszolválta s ezzel 
megvédte bajnoki címét.

UJ SÚLYEMELŐ VILÁGREKORD
Münchenből jelentik: Izmáéi súlyemelő bajnok 

tegnap a két karral való súlyemelésben 220 
fontos teljesítménnyel uj világrekordot állított 
fel.

AHOL MÁR VÍGAN JÉGHOKKIZNAK...
Liverpoolból jelentik: Vasárnap tartották meg 

a francia—angol jéghokki-mérkőzést, mely a 
franciák meglepetésszerü, nagy gólarányu 

'győzelmét eredményezte. Az eredmény 4:0 volt. 
Zürich reprezentáns együttese pedig Párizsban 
a Racing Club csapatával játszott. A franciák 
győztek 3:1 arányban.

_ —o---------- -- -------- x hét
bajnokságát Németh nyerte 22 p 

................. távja 
sze-

X Németh nyerte a munkás mezei futóbaj
nokságot. A Népligetben tartották meg a mun
kás mezei futóbajnokságot, amely az MTE 
háziversenyévé zsugorodott. A széniorok ’ '* 
kilométeres 1 J 
41.6 mp-el Sajtos előtt. Az ifjúságiak 
3200 méter volt s a bajnokságot Kántör 
rezte még 11 p 39.6 mp-es idejével, akit Lind- 
ner követett. Lindner egyben az ujoncverseny 
győztese is lett. A női verseny, melynek távja 
ezer méter volt, Tichy Mária nyerte 2:51.2 
mp-el, Deák Arankával és Braun Irénnel szem
ben.

— Ne filrödjön Novopin szénsavas fenyötab- 
letta nélkül, mert újjáéled tőle! Ára 40 fillér. 
— Ingyen kap egy nagy Philips hangszórót ka
rácsonyi ajándékul mirdenki, aki november 
15-töl december 31-ig 6 vagy 12 hónapi rész
letre egy Philips luxus rádiót vásárol. Ez a 
legszebb, legelőnyösebb és legértékesebb kará 
csonyi ajándék. Felvilágosítást ad: Philips 
Rádió és Villamossági r.-t., Budapest, V., Lipót- 
körut 18.

Sxsnzáolós
PALÁSTI LÁSZLÓ

BERLINI FUTÁR
c. riportlapjának uj száma
Ara Budapesten 80 fillér

— A gyakorlott kereskedő olcsón árul, mert a 
mai nehéz gazdasági állapotok közepette pénz
hez akar jutni. Az olcsóságáról országszerte 
közismert Gerö maradékáruház, VT., Andrássy-ut 
0. már most kezdi hagyományos karácsonyi 
vásárát. Hihetetlen nagy választék — szenzáció
san olcsó árak mellett — várja a vásárolni 
akaró hölgyek ezreit. Olvassa el a cég, lapunk 
mai számának m£s helyén megjelent hirdetését 
és vásárolni fog.

Szalonsarnlturák, rekamleték, vasbuto- 
rok, vitrinek, hintaszékek. egyes bútordarabok örletielozzláa 
miatt minden elfogad- aj A
ható Áron. Kárpitosnál llCPll3!]*”!llCa Z

—- Megtakarít reggel legalább 10 percet, 
mert mór felesleges n sznppnnozás, a „Fulgor" 
borolválóviz pillanat nlaft puhítja a szakállt.

— „Hol legnagyobb a veszély, ott legköze
lebb a segély*1 — mondja a példabeszéd. — 
Vegyen államsorsjegyet és szerencsés esetben 
gondjától szabadul. Ha nem nyer. Jótékonysá
got gyakorolt, mert az úllamsorsjegy bevételét 
jótékony célra fordítják.

KÁRPITOSB0TOROK 
szalóngarnitúrák 
klubgarnitúrák , 
ebédlőszékek 
re ka miék 1
modern fotelok

dús választékban, 
legelőnyösebben 

HOROViTZ.
Vili,. Aggtelekl-u. 10.

blzonyult a rend helyreállítására.
Ujabb és ujabb rendőri riadóautó érkezett 
a botrány színhelyére s kivont kardokkal 
és gumimból ok kai mintegy félórai harctéri 
jelenetek után sikerült végre a pályát a 
tüntetőktől szabaddá tenni,

KIKAPOTT A WAC!
A listavezető WAC vasárnap szenvedte el az 

őszi bajnoki mérkőzések során az első veresé
gét, még pedig a Rapidtói 4.2 arányban. Az 
Ausztria 6:l-re győzte le a HAKOAH-t, az Ad- 
mira 4:l-rc a Wackert, a Vienna 6:2-re a F(o- 
ridsdorfot. A Slovan-Nicholson meccs 2:0 ered
ményt hozott. A WAC ezzel a vereségével a 
tabella harmadik helyére esti szott, mig a vezető 
helyet az Admira foglalta el s őt követi a 
Vienna. A negyedik hely egyelőre a Rapidé.

A pesti vendégek szép, nívós játékkal gyönyör
ködtették a négyezer főnyi közönséget s a 
csapat a győzelmet is megszerezte volna, ha 
Kovács biró a feleselő Drösslert a 30. percben 
ki nem állítja. A nagyváradiak a 23. percben 
Kocsis révén szerezték meg a vezetőgólt, me
lyet a budai kombinált együttes néhány perc 
múlva Lengyel góljával kiegyenlített. A máso
dik félidőben a budaiak nagyon érezték Dröss- 
ler hiányát s igy a félsikert nem tudták győze
lemre átváltoztatni.

X Illés József nyerte a Hungária Vívó Club 
kardversenyét. A vivószezon első egyéni kard- 
versenyét vasárnap rendezte a Hungária Vívó 
Club a Műegyetemen. Helyezési sorrend: 1. Il
lés József, Tisza István Vívó Club 8 győzelem
mel, 2. Palócz Endre BEAC 7 győzelemmel ,3. 
Kerekes József Hungária VC 6 győzelemmel, 4. 
Dunai Pál BBTE 5 győzelemmel, 5. Wellmann 
János Wesselényi VC 4 győzelemmel.

Budapesti ügetőversenyek
A galopversenyek befejeztésével végre az 

ügetőspurt is hozzájutott egy vasárnaphoz. 
Sajnos, nem sok köszönet volt benne, mert ez 
úttal az idő vált ellenségévé s az eső elmosta 
a mindenképpen sikeresnek Ígérkező napot. 
A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Burjaspusztai ménes Sólyom 
(pari) Maszár I., 2. Erika O. (2) Zwillinger, 3. 
Delila (6) Fityó. Ind.: Ili, Jeles 0. S., Melinda, 
Bonnv. Tót.: 10:25, 12, 14, 28, olasz: 34. — 
II. FUTAM: 1. Broadway istálló Szerető (l’/aE 
Marschall, 2. Fuss (2%) Jónás. Ind.: Epos Itj 
Sapcrlot, Futórózsa, Kedves. Tót.: 10:27, 15, 
15, olasz: 30. — Hl. FUTAM: 1. Deák S. GJer- 
dan (l>í) Maszár I., 2. Jutalom (5) Stein, 3, 
Sevrig (pari) Fciser. Ind.: Mimosa, Sacy, Juhar, 
Baba, Ljubimac. Pogány. Tót.: 10:26, 15, 18, 14, 
olasz: 77. — IV. FUTAM: 1. Mester istálló Rik
kancs (3) Feiser, 2. Katinka (4) Fiszter, 3. Su- 
hancz B. (ltf) Wiesner. Ind.: óbester, Ali 
Baba, Sonny Boy, Dongó, Balaton, Anny, Gon
dolat II. Tót.: 10:38, 18, 21, 17, olasz: 49. — 
V. FUTAM: 1. Fischer M. Hiába (3) Maszár k
2. Achmed (1*/* reá) Feiser. Ind.: Munkács, 
Milike, Dombóvár, Dante. Tót.: 10:60, 18, 15, 
olasz: 32. • ! *1 

— A szövetvásárlás. A szövetvásárlás bizalmi 
dolog, mert a szövet valódi értékét sohasem 
lehet pontosan tudni. Csak használatban látja, 
hogy jól vásárolt-e, vagy sem. Fenyves Dezső.

R
FehérbutortvásárolIon a gyárban/

osahdo lenerbutorgvár
IX., Ollfll.ut 19. szám
Konyhák, slősrobák, Isdnysnbdk csakis olsőrsntfű 
is legmodernebb kivitelben, olcsó írben I

— Az egész országban megbízhatóságáról 
közismert „Heilig harisnyaház" (Kazinczy-utca 
7) a nehéz Időkben is megtoló'ja az utat vevő
közönségéhez áruinak minőségével és áraival. 
A legjobb harisnyák, selyemnadrágok, mosó
bőrkesztyűk, pulóverek, finom kötöttáruk 
megszokott alacsony árakon kerülnek eladásra 
és felhívjuk olvasóink figyelmét a cég mai 
lapunkban megjelent hirdetésére. 

Dr. FÉNYES
Hukoczl-st 82. 1. em. L Rókuusl szemben.

— Játék- és babaklállltás a Corvtn-árubázban. 
A Corvin-áruház ma, november 10-án ismét 
meglepetéssel kedveskedik közönségének. Ezen 
ti napon nyílik meg ugyanis az áruház harma
dik és negyedik emeletén a játékáru- és bab®* 
kiállitás és ebből az alkalomból nyolc magyar 
történelmi képet is bemutat az áruház. Itt em- 

Tiíjük meg. hogy a Corvin-áruház nagyszabású 
gyermek-pályázatot ir ki mai hirdetésében, 
amlyre felhívjuk olvasóink figyelmét.

A szerkesztésért és klndásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ


