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A kaland célja: a felfordulásban a bankokat 
akarták kifosztani—A Vámház-pincéből indult 
ki a mozgalom — Előállították Görgey József 
képviselő volt titkárát, Theodorovich Istvánt

A szervezkedés hiteles története
A MOT jelenti: A szombatra virradó éjszaka folyamán, mint ezt a MOT már je

lentette, a nyomozó hatóságok több embert őrizetbe vettek. A bűnügyi eljárással kap
csolatban a hírlapok olyanok neveit említették, akik őrizetbe nem kerítitek. A nyo
mozó hatóságok szombaton és vasárnap folytatták a kihallgatásokat és ugy látják, 
hogy • további nyomozás sikere érdekében a bűnügyről érdemleges közlést még nem 
adhatnak ki.- Ezért mellőzik az őrizetben lévők névsorának kiadását is. Azonban a 
hírlapi közlésekre vonatkozólag felhatalmazták a Magyar Országos Tudósítót annak 
kijelentésére, hogy az őrizetbe vettek közölt Budaváry László, Francia Kiss 
Mihály, Hajts Lajos nincsenek és nem is voltak. Nyomatékosan mutattak reá Ille
tékes helyen arra is, hogy az előállítottak között, — akiknek száma egyébként a 
negyvenet nem haladja meg, — politikai tényezők vagy előkelő társadalmi nevek 
nem szerepelnek.

Hiteles adatok a mozgalom 
céljáról, pontos történetéről 

és a résztvevőkről
A nyomozó hatóságok előtt 

vasárnapra már teljesen tiszta kép 
alakult ki

a leleplezett fantasztikus szervezkedéssel 
kapcsolatban és már pontosan látható, tu
lajdonképpen mi volt a tervük azoknak a 
fantaszta fiatalembereknek, akik belefog
tak a szervezkedésbe. Ez a terv:
politikai változás ürügye alatt harácsolni, 

kifosztani a bankokat.
Tisztázódott az is, hogy az egész valószí

nűtlen ífepvezgetésekről forgalomba kerüli 
hírek határozottan túlzottak voltak. A ható
ságok már csirájában fölismerték az egész 
mozgalmat és idejekorán leleplezték.

A kudarcba fulladt szervezkedés részle
teiről 

a Hétfői Napló nem pletykák, hanem 
teljesen hiteles és pontos megállapítá

sok alapján
a következő részleteket közli:

Az úgynevezett atrocifásos Időkben 
ferencvárosi szervezkedések
kel kapcsolatban sokat sze
repelt fiatalemberek Indították 
meg azt a mozgalmat, ame
lyet a hat óságok most lelep- 
I e z te k. A Ferencvárosnak ezek a levltéz- 
Ictt szereplői — mint ők mondották, — el
érkezettnek látták az Időt arra, hogy megint 
életre keltsék szervezetüket, amely az Idők 
folyamán szüneteltette működését. Tobor
zásuk során azzal érveltek, hogy 

veszélyben a haza, szük- 
• égesnek mutatkozik a szer

vezkedés.
de a jelszavak mögött tulajdonképpen 
pénzszerzési cél rejtőzködött.

Me g k I s ér élté k életre kelteni 
a titkos szervező te két is, 

•melyeket a konszolidálás Idején az Illeté
kesek feloszlattak.

Megfelelő karhatalmat Is Igyekeztek sze
rezni. Ezt ugy vélték nyélbeütni, hogy 
hangzatos jelszavakkal befonnuk majd né
hány katonai személyt. Megkísérelték a 
dolgot, de itt már szilárd falba ütköztek,

a megkörnyékezett katonai 
személyek kötelességükhöz 
híven fölütteselk előtt le
leplezték a fiatalé mb erek 

akcióját 
és éppen ezeknek a közléseknek köszön
hető, hogy Idejekorán meghiúsult a kalan
dorok terve.

Az eddigi megállapítások szerint, ezek a 
mindenre kész elemek

számottevő politikusoknak vagy a tár
sadalmi életben szerepel játszó embe
reknek egyáltalában nem mondották el 

mi készül

A Vámháx-pince vendégei: Francia Kiss 
Mihály, a Piroska testvérek, Ostenburg, 

Budaváry László és mások
Szombaton történt az utolsó előállítás ebben 

az ügyben, amely azonban tulajdonképpen 
nem újkeletű.

Még szeptember elején a rendőrség bizalma
san arról értesült, hogy azok a szélső jobbol
dali elemek, akik közül sokan a kommíin utáni 
időben a Britanniában és egyéb különítmé
nyekben szerepeltek, újból

bizalmas összejöveteleken találkoznak 
és az éjszakai órákban rejtélyes terveket szö
vögetnek.

Eleinte egy budai vendéglőben jött össze a 
társaság, majd áttették székhelyüket 
ahol hetenként egyszer, szombaton este a Va 
dási-teremben jöttek össze. Mig a budai meg

és Ilyen emberekkel nem Is állottak összeköt
tetésbe.

Tervük végrehajtását — látszat szerint 
— u#y gondolták el, hogy a szervezkedés 
résztvevői kisebb csoportokra oszolva 

megjelennek a minisztériumokban, el
távolítják helyükről a minisztereket, 
majd együttesen fölvonulnak a ' minisz
terelnökségre és ekkor értesítik azokat 
a politikusokat, akiket mint uj kor- 
mányférílakat kiszemeltek, arról, hogy 
kormányváltozás történt, jöjjenek a 
miniszterelnökségre és vegyék át a mi

niszteri tárcákat.
A fiatalemberek különben maguknak Is 
szerepet szántak: nagyhatalmú tanácsadó 
testületként akartak működni az általuk 
alakítandó kormány mellett. Legalább Is 
Igy hangoztatták toborzásuk és beszélgeté
seik során, tulajdonképpen azonban 

mindez csak látszat volt,
nem politikai ambíciók hevítették őket, ha
nem

közönséges módon hará
csolni akartak.

Különféle jelszavak hangoztatásával azt 
akarták elérni, hogy megkaparintsák az 
uralmat, a bankok fölött és

Intézkedés jogán kiürítsék a bankok 
páncélszekrényeit.

Természetesen a nyomozó hatóságok átlát
lak a kalandos terveken, tudták, hogy Itt 
nem politikáról, hanem első
sorban is közönséges bűn
cselekményt 61, hurácsolásról van szó 
és

megtették a szükséges védő
intézkedéseket

amelyre azonban csak óvatosságból volt

beszéléseken csak harminc-negyven ember vett 
részt, a Vámház-pincében már

százon felül volt az érdeklődők száma.
A megbeszéléseken Zsabka Kálmán, Hozmetz 
Károly Ferenc, vitéz Vannay László vitték a 
szót. Többször megjelent azonban a társaság
ban

Francia-Kiss Mihály, valamint a két Pl- 
roska-testvér is,

akiknek neve, mint ismeretes, a csongrádi 
bombamerénylettel kapcsolatosan szerepelt.

Gyallay Mihály, as ébredők titkára
Is elég sűrűn megfordult a társaságban, sőt 
"gy-két alkalommal

Ostenburg ny. ezredes és Budaváry László

szükség, mert hiszen az egész akcióról már 
előre lehetett látni, hogy amennyire k a" 
landos és fantasztikus, olyan 
kezdetleges és gyermekes és semmi komoly 
veszedelemtől nem kellett tartani.

A kalandos hajlamú társaság megbeszé
lései során különben fölmerült az a prob
léma is,

mi történik, ha tervük nem 
sikerül.

Tudták, hogy ez kockázatos vállalkozás és 
ezért minden eshetőségre biztosítani akar
ták magukat. Különben Is arra számítottak, 
hogy fegyveres fellépésre nem lesz szükség, 
de

a fegyveres fellépéstől
mindenesetre tartózkodni 
akartak, mert tudták, hogy az 
statárium alá esik és bal
siker esetén a statáriális 
eljárást el akarták kerülni.

Az eddigi adatok mind azt Igazolják, hogy 
a fantaszta kalandorokon és az általuk 
megtévesztett egyéneken kívül

politikailag, vagy társadal
milag számbajöhető ember 
nem tudott a mozgalomról.

Tervezgetéselk során azonban neveket emle
gettek és bár kétségtelen és nyilvánvaló, 
hogy ez csak önkényes kombináció 
volt, a nyomozó hatóságok kötelesség- 
szcrüen utána néznek ezeknek a dolgoknak 
Is.

A nyomozás és az előállított emberek ki
hallgatása folyamatban van és a legrövidebb 
időn belül

tisztázzák mindenkinek a 
szerepét,

amelyet ebben a kalandos akcióban vállalL

Is megjelent az éjszakai összejövetelen, de Bu
da váry, Ostenburg, Gyallay, Francia-Kiss és 
Piroskáik a mostani ügyben nein szerepelnek.

A társaság ezekre nz alkalmukra kibérelte a 
vendéglő különtermét és gondoson vigyázott 
arra, hogy ha pincér, vagy más illetéktelen sze
mély oda belép, csendesebben beszéljenek. A 
rendőrség figyelemmel kísérte ezeket az össze
jöveteleket és megállapította, hogy

Zsabkáék nincsenek megelégedve s jc’.?n- 
légi rendszerrel 

és állandóan a Británniás időket sírják vissza.
Szélsőséges antiszemita-beszédek hangzot

tak el a Vámház-pincében
és a nagyhangú fiatalok erélyes rendszerváltó* 
zást, ébredő kormányt követeltek, •«
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Antiszemita beszédek
és röpcédulák

MAr eteken ax SssrejOvelelelien li bexxélget- 
tik orról, hogy tulajdonképpen kiknek i» kel
lene áttenni a hatalmat.

A rendőrség amely mindenféle mozgolódás
sal szemben megvédi a polgárság személy- és 
vagyonbiztonságát, kötelességszerüen jelentette 
ezt a szervezkedést is a belügyminisztériumnak, 
valamint a katonai hatóságoknak, mert a sze
replők között katonai egyének is voltak.

Ezt a jelentést hétfőn délelőtt tette meg 
Hetényl Imre dr. főknpltányhelyettes, Ke
resztes Fischer Ferenc belügyminiszter- 

nek
és az a legszigorúbb fellépésre utasította a 
rendőrséget.

Bizalmas utón tudomást szerzett a főkapi
tányság arról is, hogy a kalandos szervezke

Előállítások és házkutatások

Filmr&ndexő, soffür és utbiztos ax 
elfogottak között

A legelső előállított n szervezkedés egyik fő
szereplője, Zsabka Kálmán volt. Éjszaka fél
kettő tújbnn, mint megállapitották,

három detektív jelent uieg Zsabka Ilka* 
utca 27. alatti lakásán,

ahol feleségével együtt lakik. Aludtak éppen s 
az ágyból bálóöltözékben sietett ajtót nyitni a 
detektiveknek. Eleinte

tiltakozott,
hogy a késő éjszukai órákban bárki belépjen 
lakásába, azonban a detektívek nem sokat tö
rődtek felháborodásával és besiettek a lakásba.

Közölték Ztabkával, hogy utasításuk van 
előállítani a rendőrségre. Zsabka felöltözött, 
mialatt a detektívek

átkutatták egész, lakását és több Iratot, le
velet magukhoz vettek.

Zsabkát nem lepte meg különösebben az elő
állítás, hiszen őneki már többször volt dolga 
a hatóságokkal, nem egy alkalommal volt n 
főkapitányság politikai osztályának a vendége.

Zsabka neve az 1920-as években került elő
ször forgalomba. Tagja volt a Britanniában 
székelő különítménynek, sőt mint bajtársi ve
zér Is szerepelt, holott nem volt soha egyetemi 
hallgató. Amikor nz Oktogonon szolgálatot tel- 
Jesifö Soltra rendőr gyilkosa után nyomozott 
a rendőrség. Zsabka is gyanúba került és- 
hosszabb hírig vizsgálati fogságban volt. Ettől 
kezdve

majdnem minden jobboldali megmozdulás
ban szerepelt.

Zsabka nagy előszeretettel nevezi magát Író
nak. Régebben egv vidéki színtársulat tagja 
volt, majd egyinöben vidékről-vldékre járva 
abból élt, hogy irredenta verseket szavalt. A 
Sokoldalú fiatalember mint

filmrendező és NZ.cenáriuinlró 
is szerepelt n nyilvánosság előtt.

Görgey József képviselő VG-lt 
titkárját is előállították

A margltkörüli fogházban levő letartózta
tottak között szerepel egy ttj név is.

Theodorovlcli István 33 éves volt ka
tonatiszt, ukl kélesztendőn keresztül 
Görgey István országgyűlési képviselő

nek volt a titkára 
és ezt az állását három héttel ezelőtt hagyta 
csak ott. amikor a képviselő leépítéseket 
végzett környezetében.

Theodorovich, aki a torontálmegyei Mok- 
rln községben született,

Jómódú földbirtokos-családból szárma
zik, 

szGIei azonban már régebben elhaltak s igy 
saját keresetére volt teljesen utalva. Végig
harcolta a világháborút, majd a leszerelés 
után összeköttetései révén sikerült elhelyez
kednie mint titkár, Görgey Józsefnél.

A képviselő meg volt elégedve munkássá
gával. szorgalmas, komoly embernek is
merte és természetesen

elölte soha semmiféle knlnndortervckct 
nem hangoztatott.

Ezelőtt mintegy hat nappal Theodorovich 
telefonon kereste a képviselői, azonban az 
nem voll odahaza és igy nem tudtak beszélni 
egymással. Hogy miért kereshette, azt ter
mészetesen idáig nem lehetett megállapítani.

A fiatalember iiz Ernő-uca 5. szánni ház 
első emelőién lakott albérletben Molnár La
jos HiszerkcreskcdŐnél. Az egyik utcai szó-

Ne vásár öljön 
a<ldlg rádiót, mlf ni<'R nem hai'gntja 

égvén- étvC.ltMrnmu 

•zilAroine készülékét 
MArks» KéRzU'ékek cw rlkRtr.'K’.ek ln~olcF<\hlan 

SZILÁGYI M. ¥Xy.TÍ*iU3T“ ”

Amikor a biatorbágyi merénylet áldozatait 
temették, Ismeretlen egyének

géppel Irt röpcédulákat axörtak azét ■ Vér
mező környékén, amelyeken haléit köre

teitek a kommunistákra éa a zsidókra.
A röpcédulák Állítólag Ziabkáéktól származtak 
é« a rendőrség ettől kezdve fokozottabb figye
lemmel kísérte mozgalmukat és detektívek 
figyelték a társaság tagjait, hogy kikkel érint
keznek s tulajdonképpen mit is terveznek.

Természetesen a hatóságok egy percig sem 
vették komolyan szervezkedésüket, mert jó! 
tudták, hogy

éretlen és fantaszta emberek terveagctéaé- 
ről van szó és hogy a komolyabb elemek 

távoltartják magukat
a változott viszonyokba belenyugodni nem tudó 
Zsabka Kálmán és a többi volt Britannlás 
akciójától.

désben résztvevő egyének szombatról vasár 
napra virradó éjszaka valami fantasztikus ter
vet akarnak végrehajtani. A hatóságok minden 
előkészületet megtettek, hogy csirájában fojt
sák el mozgalmukat.

Pénteken este készenlétbe helyezték a nyo
mozásban résztvevő személyeket s megfelelő 
utasítások után autókon küldték szét őket a 
város különböző részeibe. Ugyanekkor 

vidéken Is főbb helyen házkutatást tartot
tak és előállításokat foganatosítottak a 

hatóságok.
A főváros különböző részeiből 'előállított egyé
neket a Margit-köruti fogházba szállították.

összehozott egy tőkecsoportot s azzal elké- 
szltetto Petőfiről irt íllmszccnáriiimát, melynek 
főszerepét is ő játszotta. Az utóbbi hónapokban 
keveset szerepelt a nyilvánosság előtt, mint 
most kiderült, „nagy puccsszcrvezl:edissel'‘ 
volt elfoglalva.

Hozmetz Károly, az ügy másik szereplője 
ugyancsak ismert személy. A Fővárosi Operelt- 
szinházban elkövetett merénylettel kapcsolat
ban került először a rendőrségre,

a Nemzeti Színház előtt a Szomory-darab 
bemutatója alkalmával lezajlott tüntetések

ben Is élénk szerepet Játszott, 
valamint több antiszemita tüntetésnél szerepelt 
a neve. >

Mintegy két esztendővel ezelőtt baráti köré
ben kijelentette, hogy végleg felhagy a politi
zálással és tekintve, hogy minden régi ismerőse 
cserbenhagyta, hivatalban nem tud elhelyez
kedni, elmegy sofTőrnek. A pirostnxi vállalat
nál kapott alkalmazást és

az Erzsébet-körut és Wesselényl-utca sar
kán, a volt Angol-kávéház előtt állomáso

zott taxijával a
Fővárost Operettszinház merénylője.

Barátai hivó szavára azonban ugylátszik 
nála is kisértett a múlt és dl/dsdt otthagyva, 
ismét visszatért régi környezetébe.

Gyulay Molnár Antal foglalkozására nézve 
a gödöllői főszolgabiróság területén utmes- 

ter.
Az ö neve Is többször szerepelt már ébredő 
mozgalmakkal, édes testvére, Gyulay Molnár 
Ferencnek, aki mint ismeretes, Vázsonyi Vil
mos ellen követett el merényletet esztendőkkel 
ezelőtt.

Vitéz Vannay László neve ugyancsak a Vd- 
zsonyi ellen elkövetett merénylettel kapcsolat
ban vált ismeretessé.

hát bérelte julius 1-je óta és csak a legszük
ségesebb dolgokban érintkezett a húzbeliek- 
kel.

Zárkózott, feltűnően komoly embernek 
Ismerték.

Reggel korán távozott el rendszerint hazul
ról és a késő esti órákban tért haza. Szep
tember óta azonban változtatott eddigi élet
módján. Volt ugy, hogy’

napokig nen> Jelentkezett lakásán, más 
alkalmakkor pedig hajnalban érkezett 

haza
és feltűnően idegesín viselkedett.

Theodorovich életében történt változás 
egybeesik azzal az időponttal, amikor a 
szélsőjobboldali szervezkedés kezdetét vette 
Nngy volt a házbeliek meglepetése, amikor 
megtudták, hogy pénteken három óra táj
ban

négy detektív Jelent meg a képviselő 
volt titkárának lakásán

és felszólították,* hogy kövesse őket.
Senki sem tudta, hogy miért kereshették a 

hatósági emberek a józanéletü, zárkózott 
embert s annál nagyobb voll meglepetésük, 
amikor másnap egy házkutatás alkalmával 
megtudták, hQgy

Theodorovlchot politikai szervezkedés
ből kifolyólag tartóztatták le.

A detektivektöl, amikor megjelentek a lakó-
rise'Anl kAto'rzett«Aw»n're vnlo tekintettel nrtlnni 
novembor as-töl d»oemb«r pO-Iq

SOHA NEM LÉTEZŐ 
ooceslo Áron árusítom: 

recamlércko’, modem én ntil enniitnrdkaL Eo:e- 
lek éi foteligram mAr I’ HO-tol. Arany- én 
rtü*téremmel ki üntetett, JóhlrnnvD régem i'nran- 
I.UJh tri'lm kivltr'él ée v«r»onyképetudóét.

Györffy kárpltonmooter
IV.. Irán vi-i* tea IS. Tataion- síi_

Karácsony 1931.

gyermekfénykép-specialista

Karácsonyi igen olcsó 
árak!!

sin, .Uránt érdeklődött, hogy tulajdonképpen 
milyen ügyben is keresik, mert tudomása 
szerint semmi olyan dolga nincs, ami miatt 
hatósági elbánás alá vonható. Kifejezetten 
hangoztatta, hogy ő egy egységespárti kép
viselőnek a titkára s már foglalkozása miatt 
sem vehetne részt semmiféle olyan dolog
ban, amely akármilyen szempontból is ki

Detektívek őrzik a miniszterek 
lakását

K fantasztikus szervezkedésből kifolyólag 
előállított egyének közül idáig niég csak egy 
van, aki védő után nézett. Zsabka Kálmán, aki 
ugylátszik nem érezte egy pillanatig sem biz
tonságban magát, már régebben közölte felesé
gével, hogy abban az esetben, ha őt bármilyen 
ügyből kifolyóan Is rendőrségre vagy egyéb 
helyre vinnék,

felesége azonnal keresse fel ügyvédjét, 
vitéz dr. Vargha Bélét,

hogy az érdekében lépéseket tehessen.
Az asszony férje utasításához híven, szom

baton már a kora reggeli órákban megjeleni 
az ügyvédnél és kérte, hogy férje ügyében tegye 
meg a lépéseket

Weiszbergerék sikertelen harca a Filtex ellen
A munkaügyi biróság elutasitotta Weiszberger 25.000 pengős keresetét

Érdekes fordulathoz érkezett a Filtex harca 
volt igazgatóival.

Weiszberger Ferenc, a Filtex vezérigazgatója 
súlyos konfliktusba keveredett a vállalat ve
zetőségével. A vezérigazgató ellen különböző 
vádakat emeltek, amelyeket Weisifoerger a leg
erélyesebben utasítóit vissza. Az ügybe bele 
volt keverve Weiszberger Artliur, a vezér
igazgató fivére is, aki a Filtex egyik vezető
állásban levő főtisztviselője volt. Á Welszber- 
ger-flvérck ellen különböző szabálytalanságok 
és visszaélések vádját hangoztatták. Mindkét 
Weiszberger n történtek láttára azonnali ha
tállyá] felbontotta szerződését és kilépett a vál
lalat kötelékéből. A hirtelen távozás után 
WeiezhergerMi Bécwbe- mentek és onnan folytat
ták védekező és támadó hadjáratukat. Egy nap 
azután a Két Weiszbergert beidézték a bécsi 
rendőrségre, ahol közölték velük, hogy a vál
lalat ellenük

feljelentést tett
hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények 
miatt, majd kihallgatásuk utáji a nyomozást 
vezető rendörtísztviselö

kihirdette előttük az előzetes letartóztatás
ról szóló végzést.

A Filtex nagyhatalmú urai tehát a bécsi rend
őrség fogdájába kerültek.

A fogság második napján jelentették sz 
igazgatóknak, hogy a Filtex megbízottja velük 
beszélni óhajt. A foglyokat felvezették a társal
góba és olt a Filtex jogtanácsosa a két fivérrel 

megegyezést létesített, 
amelynek értelmében a vállalat a

feljelentést azonnal visszavonja
az Igazgatók ellen s srabadlábrahelyezésük érde
kében mindent meglesz, ennek ellenében vi
szont Weiszbergerék olyan

okiratot Írtak ató, 
amelyben kijelentették, hogy szolgálati viszo
nyú# megszűnt, elbocsátásukat jogosnak isme
rik et, s egyben lemondottak a vállalattal szem
ben mindenféle igényükről és elismerték, hogy

Megsérti-e a házasélet szentségét, aki 
más asszony férjének ingére gombot varr? 

Különös feljelentés a járásbíróság előtt
Különös perben salamoni döntést kel! 

hoznia a budapesti büntető járásbíróság
nak, ahol most igen érdekes ügy vár tár
gyalásra. A feljelentést Tandler János 
banktisztviselő felesége tette özv. K. Ala- 
josné, miniszteri tisztviselő özvegye ellen, 
mert

az Özvegy az ő férjének ingére fel- 
varrta a gombot, sőt a banktisztviselő
nek több héten keresztül ebédet is 

adott.
A bíróságnak tehát azt kell eldöntenie, hogy 
a női kéz, amely egy idegen etnber ruhá
jára varrta fel a leszakadt gombot, megsér
tette-e Tandlerék házasságának szentségét.

A feljelentés előzményei egy családi per
patvarra nyúlnak vissza, amelynek eredmé
nyeként Tandlerné büntető szankciókat 
léptetett éleibe férjével szemben, hogy azt 
„megpuhilsa". Éppen ezért nem főzött az 
urának és leszakadt inggombot sem varrta 
fel. Kérdés tehát az, hogy egyedül esak a 

aranya', drágaküvot, és
réi:tatqetat n ioRf,tnRnnnbii

SűVíllíSMItWau

Harmincad-utca
Telelőn: 824—13.

fogás alá esketik.
önérzetes tiltakozása ellenére Is előállí

tották,
mert neve szintén szerepelt azon a listán, 
amelyet Zsabkáéknál találtak és a lefoglalt 
iratokból kitűnik, hogy ő is egyik élénk 
szereplője a mozgalomnak.

Az ügyvéd szombaton a kora délelőtti órák- 
bán megjeleni a Margit-köruti honvédtörvény
széken, de ott nem kapott felvilágosítást és l*é- 
szélgetési engedélyt sem adtak neki. Vasárnap 
délelőtt ismét kísérletezett a nyomozó hatósá
goknál, de ez alkalommal is elutasították ké
relmével.

A rendőrség részéről vasárnap egyébként 
több preventív intézkedés történt. így töb
bek között

az összes miniszterek lakása elé két de
tektívet állítottak,

azonkívül más intézkedéseket is foganatosí
tottak.

a Filtcxszel szemben semmiféle elmen követe
lést nem támaszthatnak.

Az ügyvéd a nyilatkozattal a zsebében eltá
vozott, Weiszbergerék szabadlábra kerültek, 
de azért tovább folyt ellenük az eljárás. A sik
kasztás vádja tekintetében, mivel szolgálati vi
szonyról volt szó, a törvény értelmében a pa
nasz visszavonása az eljárás azonnali megszün
tetését eredményezte. Azonban a Filtex vádjai 
között a csalás büntette ts szerepelt, mivel pe
dig ez hivatalból üldözendő, csak hosszabb idő 
letelte után hozta meg a biróság döntését, 
amelyben kimondotta, hogy Weiszbergerék ré
széről

semmiféle bűncselekmény fenn nem forog.
Erre a birói határozatra támaszkodva most 

már Weiszbergerék mentek át a támadásba. Az 
első rohamot Weiszberger Arthur indította 
meg, aki

25.000 pengő felmondás! időre eső járan
dóság és végkielégítés erejéig pert tett a 

Filtex ellen folyamatba,
mert a bécsi rendőrség fogdájában kötött meg
állapodás kényszerhelyzetben, a legnagyobb ér- 
kölest presszló hatása alatt jött létre és a meg> 
egyezést a vállalat különben sem tartotta bd, 
miután a Filtex garnnlálta a bűnvádi eljárás 
azonnali beszüntetését, ami nem következett be.

A budapesti központi járásbíróságon az ér
dekes ügy dr. Straub Sándor Járósbiró elé ke
rült, aki a bizonyítási eljárás lefolytatása és « 
tényállás tisztázása után most hirdette ki Íté
letét. A biróság Weiszberger Arthur 

keresetét elutasította.
Nem állapította meg a kényszerhelyzetet, 
mert civilizált országokban annak, aki ár
tatlannak érzi magát, nem kell tartania átlói, 
hogyha le is tartóztatták, büntetlenségét bebi
zonyítani nem lesz képes

A kereset másik érvelése sem helytálló • 
bíróság szerint, mert a Filtex eleget tett köte
lezettségének azzal, hogy a feljelentést vissza
vonta és arról nem tehet, hogy a csalás mialt 
a biróság az eljárást hivatalból lefolytatta.

V. J.

feleségének van-e joga az urát ellátni vagy 
pedig szabad-e másnak ts a férj ruhadarab
jaira foltokat vagy gombokat varrni, illet
ve, ha ezt valaki megteszi, ezzel megsérti-e 
a házasélet intimitását és szentségét} Je* 
lent-e a gyengéd kézzel felvarrt inggomb 
házassúgtörést vagy ehhez hasonló fogal
mat?

A különös por vádlottja hír szerint azzal 
védekezik, hogy ő nem érzelmi alapon, ha
nem

megfelelő díjazás ellenében varrta fe! 
az inggombot és adott ebédeket

— esze ágában sem volt ezekkel a cseleke
detekkel megsérteni a női szolidaritást. Az 
ő álláspontja szerint különben az asszony
nak nemcsak Joga, hanem kötelessége is.' 
hogy nz ura ing és egyéb gombjait fel- 
varrja.

A szokatlan tárgyú ügyel a közel jövő
be n fogjuk tárgyalni. _

SzaionwnMturáM, rennmirek, v«»M>t'» 
tok, vitrinéit. binti’»r.AV«»k •*?ym bn'or<tarHhok Wlndon rno- 
ledtől. Garzu-utca 49
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Kifosztottál! a honim Birodalmi 
Biztosító intózet páncéltermet

00.000 marhat raboltak el a betörök, 
akiknek KOzrekeritesere 5000 marka unalmat tűztek ki

Berlin, november 29.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Vakmerő rablás tartja izgalomban 
vasárnap óta a német fővárost. Vasárnapra 
virradó éjszaka

a Birodalmi Biztositó Intézet Königin 
Auguste-strassen lévő palotájába betör

tek.
A betörőknek sikerült behatolniok az inté
zet páncéltermébe, ahol a páncélszekrénye
ket megfúrták és minden pénzt és értéket 
magukkal vittek.

összesen 40.000 márka készpénzt ra
boltak el a betörök,

akik az irodahelyiségben és a páncélterem
mel szomszédos hivatali szobákban is fel
törték a szekrényeket, Íróasztalokat, de 
ezekben nem találtak nagyobb értékeket.

Vasárnap nagy apparátussal indította 
meg a nyomozást a berlini rendőrség, 

hogy a vakmerő rablás tetteseit kézreke- 
ritse. Rendőri bizottság szállott ki az inté
zet székházába. A helyszíni nyomozások 
megállapította, hogy a tettesek többen le
heltek és már a kora esti órákban elrejtőz
hettek a bankban s éjjel munkához láttak.

Négyszázötvenezer frank 
évi apanázst Ítélt meg a bíróság 

Dolly Rózsinak válóperében 
A tizenötmillió frankos nyakláncot is Dolly Rózsi kapta
Az a válóperes epidémia, amely az utóbbi 

Időben a hires színésznők, művésznők és 
filmsztárok között pusztított, állandóan 
terjed tovább. A párizsi törvényszék a hí
res Dolly sistersek egyikének,

Dolly Rózsinak válóperében most 
mondta ki az utolsó szót,

mikor elválasztotta férjétől, Davis Morti- 
mer, amerikai milliomostól.

Dolly Rózsi házasélet: uiár eddig is sok 
szóbeszédre adott alkalmat a társaságok
ban. Férjének édesapja, egy kanadai multi
milliomos, egyáltalán nem volt fiának há
zasságától elragadtatva és emiatt

Egv nagyravágyó asszonyka osinyjei

NAGY KATÓ
az UFA híres magyar sztárja a címszerepben:

jMn a szélhámos"
Kacagtató vígjáték 

NAGY KATÓ partnerei: 

Helnz ROhmann es Fritz Bronbaum

A rendőrségen részletesen kihallgatták 
vasárnap az intézet éjjeli őrét. Az éjjeli őr 
elmondotta, hogy már csak akkor érkezett 
a páncélterembe, amikor a vakmerő bandi
ták véghez vitték a rablást. Mihelyt felfe
dezte mi történt, azonnal

megnyomta a vészcsengőt, 
amely felkeltette az intézetben lakó altisz
teket s valóságos izgalmas éjszakai hajsza 
kezdődött a banditák után, de nem sikerült 
őket kézrekeriteni. Ugylátszik, még mielőtt 
az éjjeli őr felfedezte a páncéltermek ki
fosztását, már elmenekültek. A nyomozás 
megállapította azt is, hogy szombaton kü
lönböző fizetések teljesítésére

60.000 márkát szállítottak be a Biro
dalmi Biztosító Intézet pénztárába, 

ebből 20.000 márkát szombaton este kifizet
lek, 40.000 márkát pedig a páncélszekré
nyekben helyezlek el.

Vasárnap délután
5000 márka jutalmat tiizlek ki a ható
ságok a vakmerő banditák kézrekeritői 

számára.
Egész Berlinben most folyik a lázas nyo
mozás a Birodalmi Biztositó Intézet rablói
nak felkutatására.

ki is akarta tagadni az örökségből, mi
előtt azonban ezt megtehette volna, — 

hirtelen meghalt.
A mainmut vagyon Dolly Rózsi férjére 
szállott, — ezekután úgy tetszett, hogy a 
szerelmi házasság állandó napsütésben fog 
az emberi kor legvégső határáig tartani. 
Kiderült azonban, hogy a milliomos férj
nek könnyen lángra gvuló szive van, mint 
ahogy ezt a miamii botrány igazolta is.

Mortlmer Davis fiatal feleségével a hires 
floridai fürdőhelyen üdült, ahol

összeistnerkedett egy Igen csinos, fia
tal nővel, akibe első pillantásra haló-

A mi cégünket sok évtizedes, 
jó hírneve kötelezi!

• Ennek alapján állítjuk és az e hó 30-én kezdódó

karácsonyi vásárunk 
alkalmával blionyltani óhajijuk, hogy kará
csonyi szövetszükségletét

sehol sem fedezheti olcsóbban,
____ C.E______■ Hangsúlyozzuk, hogy minden ajánlott anyag a leg- 

nsmll n ni un KI kiválóbb minőségű r ezért szavatolunk. — Vidéki 
• tisztelt vásárlóinknak kívánságra készséggel küldünk 

olcsó occaslo mintákat.
| Á EEIfETE különlegesnél és férfidlvatkelmék áruházaLRwELU és rEnE IE Budapest, tv., Petőd sandor-utce ta-io

losan beleszeretett.
A flört során Dolly Rózsi a szép ismeretlent 
in flacjranti érte a férjével. Ez volt közvet
len előidézője annak a válópernek, amelyet 
a művésznő férje ellen indított és amelynek 
koronatainiju a hires kanadai bokszbajnok: 
Jack fíéno volt, aki a tettenérésben segített 
Dolly Rózsinak.

Közel két esztendő óta húzódott már a 
szép Dolly Rózsi válópere, — mig végre 
most jogerősen befejezést nyert. A biróság

Bosszúból fölgyujtotta édesapja 
házát egy legény

Ma döntenek: statárium
Nagykanizsa, november 29.

(A Hétfői Napid tudósítójának telefon
jelentése.) Karmacs község mellett, az öreg
hegyen, Ács József tekintélyes gazdálkodó 
borpincéje nz éjszaka

kigyulladt.
Lángbaborult a présház is és rövid idő alatt 

leégett.
A lángok átterjedtek Steffel Károly szom
szédos házára is, amely szintén leégett.

Megindult a nyomozás s legnagyobb meg
lep etésre kiderült, hogy gyújtogatás történt

Eckhardt Tibor éles támadása 
a kartellek, a kijárók és a nyílt szavazás ellen

Miskolc, november 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Eckhardt Tibor országgyűlési 
képviselő vasárnap tartotta képviselői be
számolóját Miskolcon. Beszámoló beszédé
ben sürgette a részvényjog reformját, az 
összeférhetetlenség becsületes szabályozását.

össze kell fogni
pártkülönbség nélkül

Péchy Erzsi leánya, Jónás Judith 
szombaton férjhez ment 

Satzger Krisztián repülőtiszthez 
A polgári esküvő csütörtökön volt, az egyházi esküvőt szom

baton tartották a bécsikaputérl evangélikus templomban
Egy héttel ezelőtt került nyilvánosságra, 

hogy Péchy Erzsi, a kiváló primadonna 
Budatéténybeu házasságot kötött Garibaldi 
Leó lovaggal, oki már egy év óta volt vőle
génye a művésznőnek s aki Tétényben gom- 
batcnyésztéssel foglalkozik. Ugyannkkor, 
amikor Péchy Erzsi férjhezment,

még egy menyasszony volt a színésznő 
budai villájában.

Ez a menyasszony nem más, mint Jónás 
Judith, Péchy Erzsi első házasságából való 
húszéves lánya.

Pontosan egy hétre Péchy Erzsi polgári 
esküvője után férjhez ment Jónás Judith is 
egy fiatal repülőtiszthez, akinek Satzycr 
Krisztián a neve. A polgári esküvő csütör
tökön volt a budai első kerületi anyakönyv
vezető előtt, mig az egyházi esküvőt szom
baton délelőtt tartották meg.

Előkelő násznép jelenlétében történt 
az egyházi esküvő a bécsikapu térl 

evangélikus templomban.
Péchy Erzsi, most már mint Garibaldi Leó- 
né „eljátszotta” élete első és legszebb 
mamaszerepét: rajongásig szeretett leánya 
délután piár Satzyer Krisztiánná volt...

A menyasszony részéről az egyik tanú 
Káldy Jenő vezérigazgató volt az esküvőn

Az egyházi esküvőt családi körben ebéd 
követte, majd a fiatal pár Péchy Erzsi autó
ján Bécsbe utazott, s onnan Olaszországba 
folytatják nászutjukal.

A fiatul Jónás Judith sudártermetű mo
dern sportkisasszony. Péchy Erzsi első há
zasságából szüléiéit. Péchy Erzsi ugyanis 
Jónás Bein vasuli tisztviselőnek volt az első 
felesége és már asszony volt, amikor « színi 
pályára lépett. Első férjétől később elvált, 
de Judith nevű lányát

a válás után is Péchy Erzsi neveltette. 
Előkelő svájci és francia nevelőintézetek!) n

450.000 frank évi apanázst Ítélt meg ■ 
feleségnek,

azonkívül pedig a hires Davis nyakláncot 
is neki Ítélte, melynek

értéke nem kevesebb, mint 15 millió 
frank.

Hogy a válóper befejeződése után most 
már a milliomos férj feleségül veszi-e a- 
Miami strandján megcsodált szépségét, — ez- 
egyelőre még titok.

elő kerül-e a gyújtogató 
és

Ács József fia, Ács János tlzenkilene- 
éves legény volt a gyújtogató.

A csendőrök elfogták. Ács János beval
lotta, hogy az édesapja megfenyítette és 

bosszúból 
követte el tettét.

A fiatal legényt a csendőrség a nagyka
nizsai ügyészségnek adta át, mely ma dönt, 
hogy

statárium alá kerül-e
a gyújtogató gazdalcgény.

a kijárással és korrupcióval szemben — 
mondotta és élesen kikelt a kartellek ellen.

Beszéde további során a nemzet szégyen
foltjának nevezte

■ nyílt választást
és hangoztatta, hogy külföldön éppen a 
nyiltszavazási rendszer miatt nem vagyunk- 
népszerűek.

Végül gazdasági kérdésekről beszélt.

fejlődött férjhezmenő lánnyá Jónás Judith, 
aki tökéletes műveltségű lány, angolul, fran
ciául, németül perfekt beszél és a leglelke
sebb tapsolója volt Péchy Erzsinek minden 
premieren.

Az ifjú férj, Sutzger Krisztián a nemzeti 
hadseregben szolgál mint repülőtiszt 
zászlósi rangban. Egy ismert és előkelő du
nántúli földbirtokos család tagja, nki to« 
vább is megmarad a hadsereg kötelékében.

A szombati esküvőn rengetegen gratulál
tak az ifjú párnak és — Péchv Erzsinek...

A118ÉVESIIHnil,,IIHI^
PÖRFIF. I 

FIA CÉG 
LIKVIDÁL

Legolcsóbban beszerez
hetők a még teljes és jól
felszerelt raktárból: tér-

felöltők, fehérnemüek, 
harisnyák, kitűnő angol 
férflruhaszöve'ek Rtb,

IV.. VÁCI UCCA 8 
TELEFON: 821-88
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ne mimNOVOPIN szénsavas fenyőfabletta 
flélkííll «A» Kapható mindenüti

V Ara *O flIIAr

Bírósági orvosszemle lesz ma nemen 
a schwartzerben orzüli Farkas trennei

Fo'kas Elemér országgyűlési képviselő 
és leánya, a j*0 éves Farkas Irén között 
támadt elkeseredett családi háborúságban 
ma olyan fordulat következett be, amely 

döntő súllyal bir ebben az ádáz harc
ban.

Farkas Irén tudvalévőén már hónapok óla 
a Schuiartzer-szanatórium lakója, előzőén 
pedig egy osztrák ideggyógyinfézetben őriz
ték. A fiatal leány, — aki Dajkovich Sán
dor dr.-rnl történt eljegyzése miatt került 
szembe édesapjával — mindent elkövetett, 
hogy kiszabaduljon a zárt intézetből. Sze
mélyes szabadságának megsértése miatt 

bűnvádi feljelentést
is tett már ismeretlen tettesek ellen és a fel 
jelentés nyomában megindult nyomozás so
rán törvényszéki orvosszakértők vizsgálták 
meg Farkas Irént, kiről megállapították, 
hogy

elmebajban nem szenved,
a nincs szüksége zárt intézetben való keze
lésre. Ki igazságügyi orvosi tanács azonban 
ugy döntött, hogy

a leány továbbra Is a szanatórium la
kója marad.

Ilyen előzmények után Farkas Irén ügy
védjei ujabb beadványt intéztek uz I—III. 
kerületi járásbírósághoz, amely ugy dön
tött, hogy

a törvényszék hivatalos orvosszukértfije 
vizsgálja meg a Seb warl zer-szanató- 

riumban Farkas Irént.
Vasárnap délelőtt a leány egyik ügy

védje megjelent a Schwartzerben és az 
ügyeletes orvosnál azzal jelentkezett, hogy

Holnap lesz jogerős ítélet Schiffer 
Miksa és Andaházy-Kasnya Béláné 

hatalmas vagyonjogi perében
Esztendők óta húzódó hatalmas vagyon

jogi per zárul le holnap a királyi Kúria 
előtt. A pert Andaházy-Kasnya Béla ország- 
gyűlési képviselő felesége indította Schiffer 

■ Miksa, <-Griinwald ésSchiffer építész /cég 
tulajdonosa ellen. Kasnyóné első férje, néhai 
Grünwald Mór a cég egykori beltagja volt. 
Grünwald háláin után

éles vogygonjogl differenciák támadtak 
az özvegy és Scblffer Miksa között 

s végül is nz özvegy beperelte elhalt férje 
üzlettársát. A törvényszék az özvegyet el
utasította keresetével, a tábla azonban meg
változtatta ezt az ítéletet és ugy döntött, hogy 
Grünwald Mór özvegyének joga van ahhoz, 
hogy a vállalat üzleti könyveibe betekintsen 
és Ítéletében a tárgyaláson, nhol Andaházy-

Még ujév előtt egyesíti 
a főváros az Autóbuszüzemet 

a Beszkárttal
Borvendég Ferenc alpolgármester nyilatkozik 
a készülő előterjesztésekről — Még karácsony 
előtt autóbuszokkal cserélik ki a villamosokat 

a Belvárosban
A fővárosi törvényhatósági tanács a költ

ségvetés tárgyalásával kapcsolatban határo
znia! hozott, amelynek értelmében a polgár- 
nieeternck előterjesztést kell készíteni a fő
városi közlekedési vállalatok egyesítéséről. 
Mint a Hétfői Napló munkatársa értesült, 
ti at előterjesztés már el is. készült a város
házán, sőt szó van arról, hogy a közlekedést 
vállalatok egyesítése már a legközelebbi he
tekben a gyakorlatban is bekövetkezzék. 
Az egyesítéssel kapcsolatosan tervbe vették 

Étien a szerelem!
Német zenén, énekes vigjátókattrakció. 

HÁROM VILÁGHÍRŰ STAR EGY MŰSORBAN J

MICHAEL BOHNEN
világhírű operaénekes

OLGA CSEHOVA
a nagy filmdiva

RALPH ARTÚR ROBERTS
a komikusok királya

IOMNJA = DÉCSj

beszélnl akar ügyfelével. A szanatóriumban 
azonban

nem engedték meg az ügyvédnek, hogy 
Farkas Irént meglátogathassa.

Kijelentették, hogy a leány gondnokának 
engedélye nélkül senki sem keresheti fel a 
beteget. Akadt a szanatóriumban még egy 
látógatója is Farkas Irénnek: az ellenőrző 
orvosszakértő, de öt is azzal utasitották el, 
hogy (l gondnok engedélye szükséges a lá
togatáshoz. Az ügyvéd még vasárnap 

közjegyzői okiratot vétetett fel
arról, hogy sem ő, sem az ellenőrző szak
értő nem látogathatták meg a szanatórium
ban Farkas Irént.

Az I—111. kerületi járásbíróság végzése 
szerint

ma, hétfőn délben 12 Arakor tartják 
meg u hivatalos orvosszakértői szemlét 

a Schwartzer-szanatóriumban.
A szemlére kiszáll fí/ibics járásbirósági al
elnök, dr. Kluge hites törvényszéki orvos
szakértő, az ellenőrző orvosszakérlő és Far
kas Irén ügyvédje. Az orvosok megvizsgál
ják a leányt és ennek a vizsgálatnak kell 
megállapítania végre, hogy zárt intézett ke
zelésre szorul-e Farkas Irén vagy sem. 
Amennyiben a bírósági orvosszakértői 
szemle ugy dönt, hogy a leány állapota nem 
teszi szükségessé, hogy zárt intézetben ke
zeljék, nyomban ki fogják bocsátani a 
Schwartzerből. Farkas Irén egész vasárnap 

nagy Izgalommal várta a mai szemlét, 
amelyen dönteni kell, hogy hosszú hóna
pok után végre visszanyeri-e a szabad
ságát? ...

Kasnyit Bélánét ifj. Sándor László dr. ügy
véd képviselte,

kötelezte Scblffer Miksát, hogy a külön
böző vállalkozások összes üzleti köny

veit mutassa fel előtte.
így fel kell mutatnia Schiffernek a vállalat 
által bérelt helyiérdekű vasutak és más 
vállalkozások üzleti könyveit is.

Schiffer Miksa fellebbezett az Ítélet ellen 
él

igy került a pereskedés a Kurta elé, 
uhol holnap mondják k| az utolsó szót 

a perben.
A Kuria Ítélete után Grünwald Mór özvegye 
ujabb pereket indít, hogy összegszerűleg is 
kérje azoknak a követeléseknek megítélését, 
melyeket szerinte Schiffer Miksa kifizetni 
tartozik részére.

a belvárosi villamosoknak autóbuszokkal 
való kicserélését is.

BORVENDÉG -FERENC alpolgármester, 
akivel ezekről a kérdésekről beszélgetést 
folytattak, a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— A közlekedési vállalatok egyesítésére 
vonatkozó előterjesztésnek a letárgyalását 
és az illetékes városházi szervek végleges 
döntésének a megsürgetését elsőrendű fel
adatomnak tekintett..

Arra törekszünk, hogy még újév előtt 
megtörténjék az egyesítésről a döntés 
és Igy 1932 január 1-én már közös 
Igazgatás alatt legyen a Be&zkárt él az 

autóbuszüzem.
Az egyesítésnek kétségkívül kedvező hatása 
tesz a közlekedési viszonyokra, amelyeknek 
lényeges meg javulását várom ettől a rend
szerváltozástól.

Fölöslegessé válik a versengés a Beái
kért éi az autobusz-Uzem között, 

ami azután lehetővé teszi majd, hogy a 
felmerülő igényekhez képest döntsünk az 
uj vonalak megnyitásánál autóbusz- vagy 
villamos-reláció beállításáról. Nem kétséges, 
hegy az autobuszközlekedés hatalmas fej- j 
lödéinek fog indulni. Máris tervbe vettük, 
hogy

a Belvárosban a villamoskocsikat autó
buszokkal cseréljük feL

A kicserélés természetesen csak fokozato
san történhetik. Egyelőre arról van sző, 
hogy az Orczy-térről a Baross-utcán, a 
Kecsekeméti-utcán és az Irányi-utcán át az 
Eskü-térig közlekedő villamoskocsikat autó
buszokkal cseréljük fel. Ezeknek az autó
buszoknak B. betű lesz a jelzésük. A kicse
rélés időpontja még nincs véglegesen meg
állapítva, de annyi bizonyos, hogy

Kanadába ment aj életet áesdeni 
Koch Róbert szerzetes, a Sósfürdő rt. 

Folt vezérigazgatója
Vissxavontáfi ax ellene tett feljelentést

Hosszú időn keresztül foglalkoztatta a sajtót 
és a hatóságokat az a bonyodalmas ügy, amely 
a kelenföldi Sót-fürdő rt. holland részről tör
tént bérbevételével kapcsolatosan keletkezett.

A nagy port felvert ügynek utolsó felvonása 
zárult le az elmúlt hét végén. Koch Róbert 
szerzetes, a bonyolult ügy főszereplője, a Sós
fürdő rt. volt vezérigazgatója

örökre búcsút vett Budapesttől, 
sőt Magyarországtól Is. Hamburgba utazott, 
ahol szerdán hajóra szállt. A Duilió gőzösön 

útnak indult Déhmcrlka felé.
A sok izgalmat áléit páter egyházi felettes ha
tóságának jóvoltából válthatta meg a II. osz
tályú hajójegyet és

Kanada egyik távo’esö»államában fog uj 
életet kezdeni, mint hittérítő.

Koch Róbert személye 1923-ban került elő
ször az érdeklődés középpontjába. Nyugatom- 
gyarországon, majd égy pestkörnyékf község
ben volt előzőleg plébános, ekkor azonban be
utazta Hollandiát ...és- Németországot ,ahol ak
ciót indított egy missziós papokat és orvosokat 
nevelő telep létesítése érdekében. Hollandiában 
liagy megértéssel fogadták tervét.

Koch Róbert megvásárolta a Sósfürdőt, nhol 
európai nívón álló gyógyintézetet akart létesl-

Harmadszor beli házasságot kötnie 
— az első feleségével 

Egy anyakönyvi mulasztás bonyodalmai
Baja, nov. 30.

(A Hétfői Napló tudósitófától.) Érdekes eset 
foglalkoztatja a bajai anyakönyvi hivatalt, 
amely egy születés bejelentésével kapcsolatban 
ujabb házasságkötésre utasította az újszülött 
gyermek szüleit. Az anyakönyvi hivatal állás
pontja nagy bonyodalmat vont maga után s 
az ügy iratait döntés végett felküldték a bel
ügyminiszterhez.

Vidákovics István bajai bérautó* • háború 
elején orosz fogságba esett s ott az orosz szov
jettörvények szerint megesküdött egy orosz 
nővel. Vidákovics 1922 nyarán visszatért az 
orosz fogságból Bajára s magával hozta szov- 
^elfeleségét is. Ekkor már megjelent a belügy-- 
minisztérium rendeleté, amely a szovjetházas
ságokat érvényteleneknek deklarálta. Vidáko
vics István, nehogy kiutasítsák orosz asszonyát, 
1922 junius 18-án

másodszor megesküdött Baján as orosz 
asszonnyal

a magyar törvények szerint. Az anyakönyvi 
hivatalban kötött polgári esküvő után délután 
a ferencrendi templomban megtartotta egyházi 
esküvőjét Is, amikor felmutatta az anya
könyvi hivatni által kiállított házasságkötés! 
bizonylatot is.

A házasságból Vidákovics Istvánnak két 
gyermeke született, akiket bejelentett az anya
könyvi hivntalban s a két gyermeket törvénye
sen született gyermekekként be Is jegyezték az 
ő nevére az anyakönyvi hivatalban.

Vidákovicsnak nemrégiben újból gyermeke 
ssületelt s ebből

bonyodalom támadt.
A gyermeket ugyanis a bajai anyakönyvi hiva
tal ,

nem akarta Vidákovics törvényes gyerme
keként bejegyezni 

aszni az indokolással, hogy Vidákovics és orosz 
felesége

nem házasok.

Egyben utasította Vidákovicsot, hogy köjsfln 
házasságot feleségével s Így törvényesítse har
madik gyermekét.

Vidákovics hiába hangoztatta, hogy ő már 
kötött házasságot Baján mostani feleségével as 
anyakönyvi hivatalban, sőt az esküvőtanukat 
Is megnevezte, akik Igazolták a házasságkötést, 
ugyancsak igazolta a ferencrendi plébánia is, 
hogy ők is összeeskették Vidákovicsot <?ro8B 
feleségével, miután előbb felmutatta a polgári 
esküvő megkötéséről szóló igazolást, a ferenc- 
rendiek házassági könyvében ez a házasságkö
tés be is volt vezetve, amit írásban is igazol
tak a ferences barátok, az anyakönyvi hivatal 
ezzel szemben

megállapította, hogy a házasság! anya
könyvbe 1922 junius 18-án nincs bevezetve 

Vidákovics házassága.
Vidákovics arra Is hivatkozott, hogy ezen há
zasságkötése alapján Írták a nevére törvényes 
születettekként az előbbi két gyermekét. Kt 
anyakönyvi hivatalnak az volt az álláspontja, 
hogy akkor is helytelen bejelentés történt és 
igy

az első két gyermek is törvényleien.
Ez a káosz csak ugy érthető, ha tudjuk, hogy 

az anyakönyvi hivatal vezetésében időközben 
változás állott be. Szabó Sámuel anyakönyv- 
vezetőt nyugalmazták és most dr. Kocsis Jáno« 
tanácsnok vezeti az anyakönyvet. Az a való
színű feltevés, hogy az előző anyakönyvvezető 
elfeledte a házasságkötést bejegyezni az anya
könyvbe. Az anyakönyvi hivatal, ahol nzt h • 
szik, hogy az anyakönyvvezető tévedésből felej
tette cl a házasságkötés bevezetését, nagy »!«•• 
gálatot tartott ez ügyben, de minden eredmény 
nélkül és éppen ezért utasította Vidákovics 
Istvánt, hogy az orosz asszonnyal újból kö
tendő ujabb házasságéhoz szükséges engedély 
megszerzése végeit sürgősen forduljon kére
lemmel a belügyminiszterhez.

Az érdekes ügyben benyújtott kérvény jclctt* 
teg a belügvininiszter előtt fekszik.

(SZ. 8.)

Boiii>en-ieri 
Színpad

Telelőn: 448-W

karácsony előtt inár csak autóbuszuk 
közlekednek a jelzett belvárosi utcákon. 

A törvényhatósági tanács határozatához hé. 
pest foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel 
is, vájjon a Beszkárt részvénytársaság ma
radjon-e vagy pedig e forma megszüntetésé
vel üzemesittessék-e. Ez azonban még egy 
távolabbi kérdés. A főváros közönségét 
ezekből a készülődésekből legfőként nz a 
kérdés érdekli, vájjon a közlekedési viszo
nyok megjavulnak-e. A leghatározottabban 
kijelenthetem, hogy e reformok életbelép
tetésével lényeges javulás fog bekövetkezni.

leni. A befolyó jövedelemből pedig 20 papnö
vendéket akart kltanlttatnl orvosnak, hogy az
után őket tanulmányaik befejezése után hol
land gyarmatokra küldhette ki orvosnak.

Koch szépen elgondolta magában a terve
ket, de n végrehajtáshoz nem volt elegendő 
pénze és hiányzott az üzleti érzéke is. Ebből 
keletkeztek azután azok a bonyodalmak, ame
lyek éveken keresztül foglalkoztatták a ható
ságokat, rendőrséget, polgári és büntető bíró
ságot, sőt az egyházat is. A bonyolult ügyet vé
gül egy holland tőkecsoport rendezte és a 
fürdő igazgatója ellen visszavonták a feljelen
téseket. Ettől kezdve Koch visszavonult, zár
kózott életet élt. Csak a legbizalmasabb isme
rősei tudlak, hogy .

rettenetes anyagi gondokkal küzd 
és ha jószivü emberek nem élelmeznék, talán 
éhen is halna. A teljesen lesoványodott és le
rongyolódott szerzetes érdekében néhány pap
társa akciót indított egyházi körökben és en
nek eredménye leit azután, hogy kiutaltak .ré
szére egy bizonyos összeget. Egyben azt is 
közölték vele, hogy Délamcrikában folytassa 
további tevékenységét. Koch Róbert a Sósfürdő 
rt .egykori Igazgatója mint egyháza hűséges 
közkatonája eleget tett az utasításnak. Örökre 
búcsút vett szülőföldjétől. Knnadába ment uj 
életet kezdeni 52 esztendős korúban ...

ma 
hónon

legnagyobb sikert aratott darabjaink 15 napos

repriz bemutatóié
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Zsoldos László iró árvája a Dunába 
vetette masai

ZMlűos margliai kímentaitok es a ROkus-kOrhazba szállították
Vasárnap írói és művészkörökben egy 

nemrég elhunyt népszerű és tehetséges ma- 
gyár iró árvájának tragédiájáról beszéllek. 

Zsoldos László árvájáról vun szó.
Zsoldos halála után özvegye tudvalevőén 
trafiknyitásra kapott engedélyt, hogy magát 
és hat gyermekéi eltarthassa. Az özvegy két 
legidősebb leánygyermekével vezette a trafi
kot, amely a Bécsi-ut 88. szám alatt van.

Tegnap Zsoldosnénak dolga akadt Pesten 
s igy kora délelőtt eltávozott a trafikból. 
Két leányát megkérte arra, hogy amig távol 
van, maradjanak a tőzsdében. Délfelé, ami
kor az iró özvegye visszatért a trafikba, 
megdöbbenve mondották el neki a szörnyű 
hírt:

— Mialatt távol volt.
fiatalabbik leánya, Zsoldos Margit be

ugrott a Dunába,
de szerencsére sikerült kimenteni és beszál
lították a Rókus-kórházba.

Özv. Zsoldos Lászlóné kétségbeesetten, 
ijedten szaladt a Rókus-kórházba, ahol az 
öngyilkosok kórtermében ott találta leányát,

akinek állapota súlyos ugyan, de nem élet
veszélyes.

Rövidesen tisztázódtak a fiatal leány ön- 
gyilkosságának részletei. Zsoldos Margit a 
trafikban összeveszett nővérével, s hirtelen 
elkeseredésében kirohant a trafikból,

leszaladt a budai Dunapartra és a töl
tésről bevetette magát a vízbe.

A fiatal leány öngyilkosságát n parton járó
kelők még idejében felfedezték és sikerült 
kimenteniük a szerencsétlen leányt. Értesí
tették közben a mentőket is, akik eszmélet
len állapotban szállították kórházba.

Kihallgatták a Rókus-kórházban Zsoldos 
Margitot, aki közben eszméletre tért. A 
leány elmondotta, hogy

hirtelen támadt elkeseredésében követte 
el öngyilkos kísérletét.

Tettét már megbánta, s megígérte, hogy le 
mond öngyilkossági szándékáról.

Az öngyilkos fiatal leány kórházi ágyánál 
megjelent a nővére is és a két leány meg
ható jelenetek között kibékült egymással.

BraiIMM IM^ÓI!
Legfinomabb áruimat mélyen értékükön alul bocsájtom a n. é. közön
ség rendelkezésére.

Szép és nagy választékban: férfiak, nők és gyermekek részére 
gyapjú-, selyem- és flórhariunyák, alsóruházat, 
finom kötöttáruk, szövött- és börkeztytik, sálak stb.

Csupa elsőrangú márkás áru 
Ritka vásárlási alkalom f

’k

*

Aki a finom árut érti és szereti, 
saját érdekében most vásároljon

Mó Ml B IHL M ELB V., Vörösmerly-tér 8. szám
D MM EVH ImI IH (Gerbeaud palota)

Remélem, legközelebbi levelemben már sok
kal jobb újságokkal szolgálhatok. Szeret
ném, ha minél hamarább láthatnálak, talán 
a nyáron újból átmegyek. Jó lenne, ha va
lahol akkor néhány hétre találkozhatnánk.

Sajnos, ez a kívánság már nem me.heteft 
teljesedésbe — mire a címzett a levelet meg
kapta, annak írója már nem élt.

Hiába szeretett volna olvan „borzasztóan'* 
élni . . .

Éjszakai hajtóvadászat a budafoki 
rablók után

Jelentkezzen az orvos, aki bekötözte a revolveres rabló 
megsebesült kezét!

Letartóztatták a sikkasztó 
közjegyzősegéd nőismerősét 

orgazdaság és bűnpártolás miatt

A budafoki revolveres rablótámadás ügyé
ben fokozottabb erővel folyik a nyomozás. 
Nemcsak Budafokon, hanem Budapesten is, 
mert alapos a gyanú, hogy

a vakmerő banditák a fővárosba mene
kültek.

Vasárnapra virradó éjszaka a budafoki ka
pitányság a budapesti főkapitányság detek- 
tivjeivel karöltve ismét

nagyobbszabásu razziát rendezett a 
Kamaraerdőben

és annak környékén. Mintegy harminc de
tektív vett részt a nagy razzián, amely ered
ményre nem vezetett.

Vasárnap délelőtt
útból kihallgatták

a Rókus-kórházban a súlyosan sérült Ábel 
Mihálynét, mert első kihallgatása alkalmá
val még nem tudott összefüggő vallomást 
tenni a rablótámadás lefolyásáról és a tette
sekről sem tudott pontos személyleirást 
adni.

Ez nem <• csodálható, hiszen még az iz
galmak hatása alatt volt és

a revolveres rablók annyira összever
ték, hogy rettenetes fájdalmai vannak.

Tegnap délelőtti kihallgatásán már jobban 
visszaemlékezett a történtekre és több olyan 
adatot közölt a kihallgatását végző rendőr
tisztviselővel, amelyek nagyban elősegítik a 
további nyomozást Ábelné előadta, hogy 
most már határozottan emlékszik, hogy az

egyik merénylője
magasnövésü, vékony, beesett arcú, 
feketehaju, fekete nyírott bajuszu férfi 

volt, aki hosszú fekete kabátot viselt. Ennek 
az embernek az arcán jobboldalt több kar- 
molás van. Dulakodás közben ugyanis ö a 
bőrt több helyen lekarmolta arcáról és ami
kor a kutya eltépte láncát, rávetette magát 
a támadóra,

a jobbkezét megharapta, 
azonkívül a ruhájából is egy darabot kisza
kított.

Ezek a sérülések kötözésre szorultak és 
igy a rendőrség felkérte az összes kórháza
kat, valamint felhivást intéz az orvosokhoz 
is, hogy

akinél Ilyen szcmélyleirásu férfi jelent
kezett kezelésre, azonnal közölje a fő

kapitánysággal.
A másik merénylő, akinél a revolver volt és 
akinek később társa a pénzt átadta, ala
csony termetű, szürke rövid kabátot, mici
sapkát viselt. Feltűnő ismertetöjele, hogy a 
baloldalon szájaszéle lógó, mintha szélütött 
lenne. Haja

hirtelen vörÖBesszőke.
Ez az ember a kutya elől az ablakon ke
resztül menekült. Kabátját nem vette fel, 
csak úgy magára dobta.

. A rendőrség reméli, hogy a vakmerő ban
diták a legrövidebb időn belül kézrekerül- 
nek.

A főkapitányságon vasárnap előzetes le
tartóztatásba helyezték B. Antalné 29 éves 
budapesti tisztviselőnőt.

Orgazdaság és bűnpártolás 
elmén történt a letartóztatás, Fazekas Bélá
nak, a sikkasztó közjegyzősegédnek bűn
ügyével kapcsolatban.

Fazekas, aki Barcs Béla dorottyauccal 
közjegyző irodasegédje volt, 19.500 pengőt 
sikkasztott és megszökött Budapestről. A 
sikkasztót tegnapelőtt Nagykanizsán felis
merték és elfogták. Közben azonban a buda
pesti rendőrség igyekezett megállapítani a 
szökés körülményeit és azt, hogy

mire költötte
a bűnös utón szerzett pénzt.

Ennek a vizsgálatnak a során megtud-

ták, hogy
Fazekas, aki házasember, egy nő
ismerősével utazóit el az idén nyara

lásra.
Ennek megállapítása után kihallgatták a 
rendőrségen B. Antalnét, aki kijelentette, 
hogy őhozzá semmi se került a sikkasztott 
pénzből és a sikkasztásról egyáltalán nem 
volt tudomása.

A rendőrségen azonban nem fogadták el 
védekezését, előzetes letartóztatásba he
lyezték és

az ügyészség fogházába szállították.
A Nagykanizsán elfogott Fazekas Bélát 

különben
Budapestre hozzák

és itt folytatják le ügyében az eljárást.

,,Borzasztóan szeretek élni..." — 
írja utolsó levelében Putty Lia

Mire a levél Budapestre érkezett, a primadonna már nem élt
Budapesten nagy megdöbbenést keltett az 

a szomorú eseményt jelentő távirat, amely 
pénteken reggel a tragikus körülmények kö
zött elhunyt Putty Lia korai halálát jelen
tette. De talán még nagyobb megdöbbenés
sel találkozott a bővebb szombati távirat, 
amely arról beszélt, hogy

a fiatal magyar filmszlnésznő öngyilkos
ság áldozata lett

és halálát nem az a bizonyos lenyelt csirke
csont, hanem egy csomag gombostű okozta.

A kérdésre biztos felelet talán soha nem 
fog érkezni, hiszen Putty Lia hagyatékában

semmiféle búcsúlevelet, vagy olyan írást 
nem találtak, amely bővebben alátá
masztaná az öngyilkosság gondolatát.

Érdekes fotográfiát adnak azonban a pri
madonna utolsó napjairól és lelkivilágáról 
azok a levelek, amelyeket már betegágyán 
irt Budapestre egy bizalmas barátnőjéhez 
— ezek a levelek egyáltalán nem igazolják 
az öngyilkosság feltevését.

Putty Lia családja nem él Budapesten, a 
karrierjét annakidején egyengető pestiek 
közül senkivel sem volt levél-nexusban — 
egyetlen barátnője volt csak, akihez leg
alább

havonta egyszer
hűségesen beérkeztek a sorsáról beszámoló 
Írások.

Ez a barátnője: Holzer Irén, ma egy elő
kelő budapesti fakereskedő felesége - - an
nakidején együtt járt Putty Liávat a Rákosl- 
sziniiskolába — innen datálódik barátságuk.

Az utolsó levél 
tegnapelőtt érkezett meg 

és azt Putty Lia már betegsége alatt irta.
— Beteg vagyok, —- Írja ebben a levelé

ben — az ágyhoz vagyok kötve, remélem, 
múló természetű história. Pedig annyi a ter
vem, annyi mindent szeretnék csinálni — 

van szerződésem, játszani Is tudnék és 
most tessék... az ágyat kell őriznem ...

— ... tudod, néha halálsejtelmeim vannak
— ezeket azonban elhessegetem erőszakkal 
magamtól — borzasztóan szeretek élni..

BRONZCSILLÁR

Karácsonyi vásárunk 
az alkalmi bevásárlás 

mintakéné
Hírnevünkhöz méltóan csak

io mlnosógeket arusitunh ofcsűnl
Arakat e helyütt nem hirdetünk, mert az árak 
a minóséeek megtekintése nélkül nem nyújtanak 
tájékoztatást.

NŐI selymek. KOszlOrliruhOk, 
szövetek stb. telikabátok stb.

árait leszállítottuk és vásárunk rendkívüli előnyét 
alanti akciónkkal bizonyltjuk, amely még külön 
ténylegesen 20”/’ kedvezményt nyújt

„Pénz hull az éguor
november hó 30- án, délelőtt 10 és 11 óra között 
Bzép tdö esetén, különben másnap 

egy millió pengő
értékű Bon-t repülőgépről osztunk szét Budapest
felett és

Bon-lalnk 
december 15-lg 

érvényesek I
vagyis ezeket a Bon-okat pénztárunk a vásárlás
2O’/.-ában készpénz gyanánt elfogadja.

Nemzeti Ruhaház
Rákóczl-ut 7. sz. — Pannónia szálló mellett.
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intelligens emnerelinok ualft 
karácsonyi eiandtki

■V., KOSSUTH LAJOS-U. 13.

a rézkarcot vásáromat tei«-eMn k.r.t.zv.io pengőért.
Szóval tíz pengőért négy ismerősével szemben 
róhatja le a karácsonyi ajándékozás konvencio
nális tradícióját - Kisebb méretű eredeti 
festmények keretezve már 10 pengőtől 
kezdve szerezhetők be. - Ismertnevtt 
műv szék nagyobbszabásu művel részlet- 
f ize lésre már csak a

karácsonyi linnenekiy 
vásárolhatók, mivel a vállalat részletosztálya 
újévkor megszűnik!

aeMOizM lakásába es nyomban 
mngmárgezte magát

Rejtelmes öngyilkosság a Hegedűs Sándor-uícákan
Tegnap a Hegedűs Sándor-utca 21. számú 

házba hívták a mentőket, ahol albérleti 
lakásán eszméletlenül feküdt

Braun Emil Pál magántisztviselő.
'A mentők mérgezési tüneteket kostatáltak 
rajta: Ismeretlen mérget vett be. Első segít
ségben részesítették, azután a Rókus-kór- 
házba vitték.

Az öngyilkosjelölt búcsúlevelet hagyott 
hátra. Ezek között egyiket

feleségének cimeite,

Titokzatos módon eltűnt egy szóda- 
gyáros, afiinél nagyössxegii pénz volt

Vasárnap délelőtt két érdekesnek igér- 
keiő eltűnési ügyben tettek jelentést a fő
kapitányságnak. özv. Pál Andrásáé ház
tartásbeli Karancskeszi, nógrádrnegyei hely
ségből utazott fel Budapestre, bejelenti 32 
esztendős Ferenc nevű fia eltűnését.

Pál Ferenc, akinek sr.lkvlxgyára van 
odahaza.

ezelőtt több nappal felutazott Budapestre, 
azzal, hogy üzleti ügyeit elintézi és másnap 
visszautazik. Nagyobb összeget is hozott 
magával, de azóta nem tért vissza. Édes
anyja attól tart, hogy

fiát valami baleset érte, vagy büncac- 
lekmény áldozata lett

4’8 filléres egységáron végleges 
szerződést köt a főváros 

a Talbot centráléval
December 31-én lejár az Ideiglenes szerződés - A végleges 
megállapodás megkötésére Indított tárgyalások előre
haladott stádiumban vannak — Kozma Jenő nyilatkozata

December 31-én lejár a főváros és a bán- 
hldai centrálé között kötött Ideiglenes meg
állapodás. A főváros az ideiglenes megálla
podás értelmében évi 130 millió kilowatt
óra áramot vesz át a búnhidai centrálétól — 
későbbi elszámolás mellett. Addig is azon
ban. amig ez az elszámolás megtörténik, a 
főváros á conto fizetéseket teljesít és pedig 
4 fillért kilowattóránként.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött a 
városházán az iránt, hogy történt e már In
tézkedés a főváros és a bánhidal centrálé 
Viszonyának rendezésére.

a Jósika-utca 10. számú házba.
Braun Emil Pál különös körülmények 

között követte el az öngyilkosságot. Meg
jelent a házban, ahol kiadó albérleti szobát 
hirdettek, megnézte a lakást, kijelentette, 
hogy megfelel. Kifizette a bért,

azonnal beköltözött és a beköltözés után 
félórával megmérgezte magát.

A rendőrség vizsgálatot indított, hogy 
megállapítsa a titokzatos öngyilkosság hát
terét.

A rendőrség az eltűnés ügyében nagy appa
rátussal indította meg a nyomozást és min
denekelőtt azt igyekszik megállapítani, 
hogy a vidéki szikvizgyáros melyik szállo
dában síállt meg Budapesten és hogy itt 
kikkel érintkezett.

özv. Székely Józsefné nyugdiján tisztvi
selőnő, aki a Tompa-utca 14. szám alatt la
kik, bejelentette a rendőrségen, hogy al
bérlője, 

Goldberger FUlöpné 
mngántisztviselőnő eltűnt. Az úri* 
27-én reggel távozott el hazulról s

41 éves
asszony 
azóta nem adóit élet jelt magáról.

A rendőrség ebben az ügyben is megindí
totta a nyomozást.

van sző.

a bán
fillére*

Teljesen megbízható helyről
azt a felvilágosítást kaptuk, hogy konkrét 
tárgyalások vannak folyamatban, amelyek 
előreláthatóan eredményre vezetnek. Beava
tott informátorunk szerint, arról 
hogy

a főváros végleges szerződést köt 
hidal centráléval éa pedig 4.8

egységár mellett.
Ez a közlésünk szakkörökben nagy . 
fog kelteni, mert Ilyen magas egységár meg
állapítására senki sem gondolt volna. Infor- 

feltűnést

máólánk.t menrödu u • nyil.tkoiat, ame
lyet Kotma Jenő, a kormihy várolházl 
pártjának elnöke tett.

KOZMA JENŐ
ugyanis a kővetkezőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— A Talbot centráléval kötendő végleges 
megállapodás problémáját sürgősen meg 
kell oldani. December 31-én lejár a főváros 
és a Dunántúli Villamossági Rt. között létre
jött ideiglenes szerződésnek az érvénye.

Teljes lehetetlenségnek tartom, hogy 
továbbra Is Ilyen Ideiglenes állapot ma
radjon a főváros és a Talbot centrálé 
között. Még ax Ideiglenes szerződés le
járta előtt, tehát legkésőbb karácsonyig 
feltétlenül meg kell kötni a végleges 

szerződést
Ez elől kitérni már nem lehet. Bizonyosra 
is veszem, hogy az illetékes tényezők között 
eddig az időpontig létrejön a végleges meg
állapodás.

Gyermeket rabolt a szép magyar 
asszony, aki francia kémnő volt 

Kielégítetlen anyai szeretete vitte a rablásra
A párizsi Le Quotidlen egyik legutóbbi 

számának Jelentése szerint nagy feltűnést 
keltő gyermekrablásf ügyet tárgyalt a Saint 
Mazer-i törvényszék.

A gyermekrablást egy feltűnően szép ma
gyar asszony: Madame Márkus követte el 
még a háború alatt, amikor

francia szolgálatban kémsiolgálatot 
végzett.

A regényes sorsú asszony, aki, mint ahogy 
ezt a fötárgyaláson elmondotta, dúsgazdag 
bácskai famíliából származik, korán ment 
férjhez és hamarosan Párizsba került a fér
jével —

kémkedés közben elrabolta egy Marté 
Guillom nevű breton narasxtleány tör

vénytelen kisleányát.__________

Téves híresztelések a Filtex r.-t.-gal 
kapcsolatban

A Filtex r. t.-ról megjelenő híresztelésekkel 
szemben a Filtex r. t. megállapítja, hogy ások 
a célzatos híresztelések, amelyek munkáselbo
csátásokra vonatkoznak, teljességgel légből ka
pottak. Ami pedig a bűnügyi eljárásra vonat
kozó célzásokat Illeti, azok teljesen hamis 
színben tüntetik fe! a lényeket.

A Filtex r. t megállapítja, hogy üzemei teljes 
kihasználással dolgoznak, legnagyobbrészt dupla 
szakmánybán, ugy, mint a múltban.

Sem hasonló támadások, sem bármely más 
oldalról, bármely formában JÖVŐ próbálkozá
sok, nem voltak és nem lesznek alkalmasak 
arra, hogy * Filtex r. t. üzletpolitikáját a legcse
kélyebb mértékben is befolyásolják. A vállalat 
célja ma egyesrgyedül az, hogy munkásainak 
és tisztviselőinek kenyerét állandó módon biz
tosítsa és hogy tisztességes üzletvezető* mellett 
a jelen súlyos viszonyok között Is példaadóan 
hasznos tagja legyen * magyar gazdasági 
éleinek.

Az egyedüli fontos problémája as üzemnek, 
’épugy, mint minden más külföldi nyersanyagra 
szcniló iparágnak a Nemzett Bank által való 
devizaellátásban van és et a tényező fogjtl 
egyedül az üzemek további kihasználásának 
mértékét megszabni.

Párhuzanosan hasonló támadásokkal egyes 
sajtóorgánumok újra meg újra alÖhoiakodnak 
egy régi üggyel cmeJvre vonatkozólag a Filtex 
r t. a kővetkezőket Állapítja meg:

A Weiszberger-teslvérek a cég terhére elkö
vetett, hatóságok által bebizonyított és általuk 
bevallott súlyos lopások éa sikkasztások u|án, 
dncá-ra a kiadott körflzőlevélnek, megszöktek. 
Nyolc hónapig tartó szökésük után Dól-Amcrl- 
k'ból Bécsbe jöttek, ahol hamis név alatt je-

Tilos a gépkocslvezetöunek 
vendégszerzés céliából éttermek 

elé kiállni
A főkapitány érdekes (tömésé egy klMglsl 

Ügyben
Erdők«s elvi jelentőségű ügyben hozott Ítéle

tet pár nappal eselőtt a főkapitány mint föl- 
lebbviteli hatóság. Az Ítélet végre eldöntötte a 
gépkocsivezetők régóta vajúdó problémáját: 
vájjon szabad-e a taxiautóval vendégszerzés 
céljából éttermek elé kiállni vagy semf

Hetekkel eietött feljelentél érkezett az 1. ke
rületi kapitányságra Márton Lajos gépkocsiVe- 
setö ellen kihágás cimén. A rendőri jelentés 
szerint a taxisofőr egyik éjszaka vendégszerzés 
céljából a GclIórt-szAIIodában lévő Gundel-ét- 
terem bejárata előtt állomásozott, ahol nincsen 
engedélyezett autőAllomás.

A gépkocsivezető Idézést kapott az I. kerületi 
kapitányság rendőri büntető bírája elé, ahol 
részletesen kihallgatták.

Előadta, hogy tudomása szerint a közlekedés! 
rendeld érteimében nyilvános helyiségek előtt 
a láróra közeledtekor két gépkocsinak szabad

Ötletes
szöveget kérünk 10 napon belül hirde
téseinkhez. 80 legjobbat leközöljük és 
sorshúzás utján nyertesnek ajándékba 
adunk egy Big-Ben-Boy-készüléket, 
váltó-, vagy egyenáramra, melynek 
készpénzára dynamikus hangszóróval 
együtt P 260.— S Z IK S Z-Rádiőgyór, 
Budapest, VIII., Rákóczi-ul 9. Telefon: 
J. 385- 38.

A főváros abban az esetben, ha a Talbot 
centráléval véglegesen megegyezik, 

kisebb telepett be fogja acüntetnl, 
úgyhogy ti jövőben csak két helyről kap 
áramot a főváros közönsége és a Beszkdrt: 
Kelenföldről és Bánhidáról.

A gyermeket Belgiumba vitte, ő maga pedig 
továbbra is zavartalanul dolgozott a francia 
kémsrolgálatban. Később visszavitte a gyer
meket Párizsba, ahol a detektívek megtalál
ták.

Az asszony a biróság előtt elmondotta, 
hogy a kisgyermeket fel akarta nevelni és

a gyertnekrablá-sra kielégítetlen anyai 
szeretete ösztönözte.

Bár kétszer ment férjhez, egyik házasságá
ból sem született gyermeke.

A törvényszék gyermekrablás büntette 
miatt

egyesatendcl fogházra Ítélte
a vádlottat, büntetését azonban az enyhítő 
körülményekre való tekintettel felfüggesz
tette.

lentkezvén. őket a bécsi Rendőrség a budapaslt 
hatóságok megkeresésére letartóztatta. Itt újra 
irásbpn bevallották a cég kárára elkövetett kö- 
lönséges bűncselekményeiket. Négy hónapig 
voltak letartóztatva, amely idő alatt család
juknak, ügyvédeiknek rimánkodö könyörgéseire 
a Filtex r. t megkegyelmezett a bűnösöknek, X 
feljelentést visszavonta és Ily módon szabad
ságukat visszaadta, miután a rendőrség as ello
pott áruk egy töredékét a cégnek visszaszár
maztatta

Amint a kegyelmi aktus követkeltében sza
badlábra kerültek, a szökésüket szabadságnak, 
bűncselekményeiket pedig meg nem történtek
nek próbálják beállítani és égést csodálatos 
mesék kitalálásával, légből kapott feljelenté
sekkel próbálnak a részvénytársaság vezetői 
ellen operálni.

A hatóságok, akik az üggyel foglalkoznak, 
tisztán látnak, meg fogják tenni a szükséges 
lépéseket, de semmiesetre sem kíván a válla
lat vezetősége egy a hatóságok elölt fekvő 
ügyben polémiákba bocsátkozni. Étért nem 
reflektált a Filtex r. t eddia ezekre a vádasko
dásokra és a jövőben sem kíván arra, a* őt nem 
érdeklő ügyre kitérni.

A Filtex r. L ugy mint a múltban, * jövőben 
Is tisztán a hatóságok utján fog eljárni hasonló 
kísérletekkel szemben. Ezért tette meg már a 
múltban a feljelentést egy, az üggyel hasonló 
hangnemben foglalkozó textilsznklap ellen, 
épugv mint egy napi’ap ellen is eljárt.

A Filtex r. t. fenti megállapításain kivül álla-: 
pttlassék meg az, hogy a mai nehéz gazdasági 
viszonyok mellett egv ilyen fontos és termelő 
faktor hasonló eszközökkel való támadás* 
nemcsak tejesen .céltalan, hanem végzetes Is 
lehet az egész magyar gazdasági életre.

állomásoznia fuvarssersés céljából
Az elsőfokú rendőri büntető bíróság 

bűnösnek mondotta k| 
Mártont a közlekedési rendelet 31. paragrafu
séba ütköző kihágás miatt, amelyet azáltal kö
vetelt el, hogy a hatóságilag meg nem állapi’ 
lőtt állomáshelyen vendégszerzés céljából meg* 
jelent. A sofőrt 8 pengő pénzbüntetésre. illetve 
nem fizetés esetén 4 napi elzárásra ítélte a 
rendőrbiró.

A gépkocsivezető a bűnösség kimondása miatt 
fellebbezést jelentett be

az ítélet ellen, ahol az ügy másodfokú feljebb- 
vitel! fórumként Bezegh-Huszágh Miklós főka
pitány elé került, aki 4404—1931. fk. klh. W- 
ítéletével

helybenhagyta az elsőfokú ítéletet
a következő indokolással:

„Csupán a színházak és mulatóhelyéit flótt 
szabad a gépkocsinak vendégsserzés céljából 
megállni, abban az esetben Is, ha ott állomás
hely nincs. Ez a rendelkezés azonban 

vendéglőkre nem vonatkozik.
A Gellórl-sziílló étterme esak akkor mllÓiltM* 
mulatóhelynek, ha olt bált vagy egyéb hasoni' 
mulatságot tartanak.'*

Hnuiap ROTTjMMum. • ínftnH«rl®l Leizer
HOLIIAr In V I I •FRkIbIIER I a rzezon slágere és W azonsáéit* ottrakalé

MAi TÜRK BERTA BUCBLESTJE!
KOMÉDIA ORFEUM VI . JÖKA -TÍB 10. « OLCSÖBB MWT A HÓDI
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HÍREK
Welnrób bankár elölt 

e hátén hirdetik ki 
a Kúria Ítéletét

Welntéb Oszkár bankárt — akit tudva
lévőén fizetési eszközökkel elkövetett üzér
kedésért 2 és negyedévi (egyházra Ítélt a Ku
ria, — még szombaton felkeresték védői a 
Markó-utcal fogházban és

köaölték vele a Kúria ítéletét.
Körülbelül félórát beszéltek az elitéit ban
kárral bérlőt.

Weinrcb előtt e liét folyamán hivatalosan 
is kihirdetik a jogerős bírót ítéletet. A bÜn- 
tetötörvényszék Moyer-tanácsa, — amely 
elsőfokon felmentette Woinrébet — hirdeti 
ki a Kúria ítéletét és köa'.i vele azt is, hogy 
az elszenvedett vizsgálati fogsággal

mennyit vesz kitöltöttnek büntetéséből 
a törvényszék, 

mert ennek megállapítását az elsőfokú bíró
ságra bízta a Kuria.

A jogerős Ítélet kihirdetése után Weln- 
réhet

fegyencruhába Öltöztetik és nyomban 
kiszállítják a gyöjtőfogházba 

és itt kezdi meg büntetésének kitöltését. Ha 
a törvényszék az eddig elszenvedett vizsgá
lati fogságot teljesen bcszámitottnak veszi, 
a (egyházban pedig a büntetés egy részét a 
szokásos módon esetleg el is engedik, a 
pengősibolásérl elitéit bankár ekkor is kö
rülbelül másfél évig ül majd a jegy házban

reggeli és uzsonnát készíthet 
Kathreiner Kneipp maláta
kávéból valódi Franck kávé
val ízesítve.
Kísérelje meg!

— HŐsüllyedés és havazás. Vasárnap szá
raz hideg idő volt. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa: Süllyedő hőmériéktet várható, 
keleten és északon széllel, délen havazás
sal.

— Szombaton jelenik meg az uj nyugdij- 
rendelet. A kormány a jövő évi költségvetés 
kapcsán 6 millióval akarja csökkenteni az 
államháztartás nyugdijterheit is. Ilyenfor
mán a köztisztviselők nyugdijainak szabá
lyozása körül hosszabb idő óta beható ta
nácskozások folytak és ezek alapján a pénz
ügyminisztérium most dolgozik a nyugdíja
sokra vonatkozó uj rendelet végleges szöve
gezésén. Az uj rendelettervezet szerdán a ke
reszténypárt, csütörtökön az egységespárt 
plénuma elé kerül, utána péntekre Összehív
ják a 88-as bizottságot és annak határozata 
után az uj rendelet szombaton fog meg
jelenni a hivatalos lapban.

— Dréhr Imre mentelmi ügye. A képvi
selőhöz mentelmi bizottsága kedden Ülést 
tart és ez alkalommal fog sorra kerülni 
Dréhr Imre mentelmi ügye is. Amint értesü
lünk, a bizottság többsége sommiesetre sem 
hajlandó eleget tenni Ernszt Sándor népjó
léti miniszter megkeresésének, amelyben 
Dréhr Imre mentelmi jogának a felfüggesz
tését kérte, hanem megállapítják, hogy zak
latás esete forog fenn és nem adják ki a 
volt népjóléti államtitkárt. A bizottság ellen
zéki tagjainak, de — értesülésünk szerint 
— Váry Albert előadónak is ez a felfogása 
és igy előreláthatólag nem lesz szükség arra, 
hogy az ellenzék már a bizottságban erőtel
jesebben érvényesítse felfogását. Amennyi
ben azonban a mentelmi bizottság többsége 
mégis a kiadatás mellett tenne javaslatot, az 
esetben a kisebbség különvéleményét vagy 
Györki Imre, vagy Vázsonyt János fogja elő
terjeszteni a képviselőház plénumában.

— A DalosMÖvctség díszhangversenye. Az 
Országos Magyar Dalossrövetség díszhangver
senyét december hó 5-én, este 8 órakor a Pesti 
Vldagóban tartják meg. Jegyek már kaphatók

lampart
csillár

Ó

Magyar Fém
éi Lámpaáru- 
gyár Rt

kaphat
BrMébet Űréi IS 
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l Árpád ÚU Utete
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— Bethlen István nem szólal tel ■ Ház
ban. Bethlen lstvén gróf volt minlsztor.lnök, 
aki néhány napon ét megjelent a képviseli- 
házban, most már véglegesen eldöntötte, 
hogy nem szólal fel a 33-as bizottság jelen
téséhez, hanem Jövő hét közepén elutazik 
Inkére és már csak a januárban megkez
dődő képviselőházi üléseken fog újból rószt- 
venni

— Rejtélyes rablótámadás az országúton. 
Pécsről jelentik: A szombatról vasárnapra 
virradó éjszakán Sóczér László nyugalma
zott tanítót a szigeti országúton ismeretlen 
tettes megtámadta és rövid dulukodás után 
éles késsel a hasán ösazesiurkálta, A szeren
csétlen. több sebből vérző ember nagynehe- 
zen egy közeli házig vánszorgott, ahol ösz- 
szeesett. A járókelők vették észre. Értesítet
ték a mentőket, akik életveszélyes állapot
ban szállították kórházba. A rendőrség szé
leskörű nyomozást inditolt az ismeretlen 
támadó kézrekeritésére.

— Esküvő helyett temetés. Szegedről 
jelentik: Titokzatos haláleset foglalkoztatja 
a szegedi rendőrséget. Nógrádi Gyula har
mincéves hentesmester esküvője után egy 
nappal titokzatos körülmények között hir
telen meghalt. Csütörtökön tartotta polgári 
esküvőjét és pénteken este rosszul lett A 
mentőket hívták, akik az egyetemi klinikára 
akarták szállítani, de a mentőkocsiban, mi 
előtt eszméletét visszanyerte volna, meg
halt. A rendőrség megindította a nyomozást, 
mert arra gondolnak, hogy nem természetes 
halállal halt meg a fiatal hentesmester. 
Vasárnap délelőtt pedig, mikor az egyházi 
esküvőt kellett volna megtartani, eltemették.

— A villamos elé vetette magát. Vasár
nap délután Dani Ferenc 33 éves kőfaragó
mester, aki az Angyalföldi-ut 2. számú ház
ban lakik, a Lövölde-téren egy 46-os villa
mos elé vetette magát. A kocsivezető azon
ban idejében fékezett s igy sikerült az ön
gyilkosjelöltet megmenteni. Miután Dani 
Ferenc öngyilkossági szándékáról nem volt 
hajlandó lemondani, a főkapitányságon, 
ahová előállították — őrizetbe vették.

— Tűz volt vasárnap a Cobden Clubban. 
Vasárnap este 10 órakor értesítették a köz 
ponti tűzoltóságot, hogy az Andrdssy-ut 
számú ház első emeletén, a Cobden Club 
helyiségeiben tűz ütött ki. A tűzoltók kél 
őrséggel, a központi és a IV. kerületi tűz- 
őrséggel vonultak ki. Csakhamar megállapí
tották, hogy a tüzet a knndnllóből kipat
tanó szikra okozta, amely a padlót gyuj 
tóttá fel. Rövid munkával sikerült a tüzel 
eloltani. Mikor a tűz kiütött, már egyetlen 
egy vendég sem volt a klub helyiségeiben.

— Vérét verekedés az oaatrtfk legitimisták 
vnadrnapi gyűlésén. Bécsi tudósítónk telefo 
ndlja: Az osztrák legitimisták pártja: Wolff 
ezredes Császár hű Néppártja vasárnap Bécs 
környékén gyűléseket rendezett. Az egyik 
gyűlést nz osztrák nemzeti szocialisták meg
zavarták s amikor a gyűlés résztvevői Oltó 
királyfit éltették, a nemzeti szocialisták Hit
lert kezdték éljenezni. Ebből véres verekedés 
tómadt Öten könnyebben, kelten súlyosab
ban megsebesültek a gyűlés résztvevői közül, 
végül is a rendőrség teremtett rendet.

— Az arany magánforgalmának meg
szüntetését kérik az ékszerkereskedők. 
A nemesfémiparosok luxus- és forgalmi 
adó közössége vasárnap délelőtt tartotta 
rendkívüli közgyűlését Neuwald Samu el
nöklete mellett. A szakma helyzetét a kis
kereskedők szempontjából Dévai Jenő, az 
Iparosok részéről Rosenberg Zoltán, a nagy
kereskedők részéről pedig Schtvarz Adolf és 
Földes Ferenc világították meg. A közgyűlés 
határozati javaslatot fogadott el, amely sze
rint a jövő évre is kérni fogja az adókőzös- 
ség fenntartását, de tekintettel a mai súlyos 
viszonyokra, az idei átalányösszegnél jóval 
alacsonyabb átalányt kér. A szakma súlyos 
helyzetét memorandumban Czltter Jenő tlt-i 
kár terjeszti a pénzügyminiszter elé. Mnevar- 
országon 1200 szakmai munkás van beje
gyezve, ezek közül mn 900 van munka nél
kül. Az elmúlt év folyamán 750 budapesti 
ékszerész közül 70 lett fizetésképtelen kb. 
másfél millió pengő passzívával. Az órabe
hozatal a devizafnegszorltás folytán 40 szá
zalékkal csökkeni, ugyancsak a devlzazárlat 
miatt az iparosok nem jutnak aranyhoz. 
Ezért a rendkívüli közgyűlés Imótclten sür
geti a zarany magánforgalmának megszün
tetését.
— Nagybátonyl brlket JÓ, oltsd, gazdaságos. 
Ssállitjs Portex Szónkeveskedelmi rt. T. 274 -30.

__ Vaklárma a Lovas-uton. Vasárnap a 
késő éjszakai órákban bejelentés érkezett a 
főkapitányságra, hogy az egyik Lovas-úti 
villából lövöldözés zaja hallatszik ki. A fő- 
kapitányságróól azonnal lovasrendőröket s 
autót vezényeltek ki a Lovas-utra, azonban 
megállapították, hogy nem történt más, 
mint a villa előtt egy autó pneumatikja puk
kant szét s az autógumml szét pukkanásá
nak raj U vélték lövöldözésnek.

— A leszerelés kérdése ■ magyar orvos
nők közgyűlésén. A Magyar Orvosnők Orsr. 
Egyesülete vasárnap tartotta ezévl közgyű
lését n Gellért-szállodában. Tóth Sóm dr. 
elnöki megnyitója után dr. Rege Károlynál 
ügyvivő elnökké választották. MajdI Rosen- 
berg Auguszta tartott érdekes eladást a 
irat ereiét kérdésiről és kif.'ltette, hogy a 
világ nagy oruágai nemzeti jövedelműk fíO 
százalékát fordítják ma Cl fegyverkezésre.
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Elfoglak a határon egy fwiangss 
valuiacsemtteszt

Lyukas botban akart pénzt kivinni az országitól
Szeged* november 29.

Jó fogást csináltak vasárnap a röszkei 
határállomáson a vámőrök. Arra lettek 
figyelmesek, hogy a Szeged felől jövö gyors
vonat egyik utasa,

Trifunazkl Jakab oroszlános! birtokos 
nagyon Idegesen viselkedik. Leszállították 
a vonatról a remegő embert és megmotoz
ták. A kalapja bélésében bevarrva pór száz 
dinárt és pengőt találtak Ezután vastag 
botját kezdték vizsgálni. Észrevették, hogy 

a bot ki vun fúrva és több mint uégy-

— Beszüntették Debrecenben a kéí év 
óta folyó mélyfúrást. Debrecen városa 
100 000 pengős kölcsönnel mélyfúrást kez
dett két évvel ezelőtt Debrecenben, mely 
összeghez 100 000 pengővel a minisztérium 
Is hozzájárult. A munkálatok kél éven át 
folytak és közel 2000 méternyi mélységet 
érték el. de nem sikerült elérni azt n meleg
forrást, mely a hajduszoboszlói gyógyfür
dőt táplálja. A fúrást, melynek folytatása 
körül már nagy viták folytak, most abba
hagyták. A város legközelebbi közgyűlésén 
heves vitára van kilátás a mélyfúrás pro
blémája körül

— A festékkrrcskrdök ai dlvenpengfls vára 
csomagok betiltása ellen. A Mngyar Festék 
kereskedők Országos Egyesülete a legutóbbi 
vezetőségi ülésén Withelm Fülöp elnöklvs< 
melleit fíabinovits Bornál ügvv. elnök előter
jesztése alapján foglalkozott a kormány ama 
rendeletével, mely eltiltotta az eddic engedő 
Ivezclt Ötvcnpcngfls vámcsomagok behozatalát 
Ez az Intézkedés súlyosan sérti a kereskedői 
mel, mert ezekben a csomagokban olyan cik
kek jöttek be és kerüllek forgalomba, melyek 
Magyarországon elő nem állíthatók. Nngy sé
relme ez az ns7taloB, másoló, fényező és több 
más szakmáknak, mert áruhiányra és e réved 
nz órnk emelkedésére vezet. Sérelmezték n gyű
lésen nzt Is, hogv as „Odor-gyár kizárta a 
festékkoreskedőket gyártmányainak óruRitngá- 
hói. E sérelmeik orvoslására a Kamara támo
gatósát ké.lk a festékkeroskedBk.

— Édesanyja sírja mellett felakasztotta ma
gát. Kaposvárról jelentik: Vasárnap reggel a 
temetőben az Őr egy fiatal leány akasztott 
holttestére akadt. Megállapították, hogy n 
leánv Krausz Rózsi 19 éves kaposvári hivatal 
noknő, aki szerelmi bánatában édesanyja sírja 
mellett lévő fára akasztotta fel znagdt ax éj 
szaka folyamán.

VAaArlABuknál minőséget, 
pénzükért ellon«rt«ket nyújt

a folyamatban levő
KARÁCSONYI VASAK

BINÉT és MA 
dlaalM.lmtk BruhMában, V., Da»k Faranc-utu 13.

Leszállított Áron kerülnek eladásra 
dlvatsstfvetek (kosztüm-, kahAt- és ruha* 
kelmék), selyemkülíhilegcsségek (ruha- és 
bélésselymek), bársonyok, inosókelmék.

Fenti cikkeinket oly hihetetlenül olcsón 
hozzuk torgalombn, hotfy nzoknnk beszer
zése — a mai gazdasági viszonyok mellett 
Is — bArkl részére Igen eltínyüs és 
Betakarítást Jelent

Spargatutö kitűnő minöBég, 85 em axéles F
Ugyanaz Wü cm azéleabon P 1.76

Brüsszeli Jutöszönyeg Ju ™.
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Caracül i-a gyaplu pamlagúl velő 
tlsOrendü ailafiségO pam agfitvetO
Gyaplutakaro elsőrangú, 200X15U .—— 

Szöveigarnllura agy-, asztal terítő 

l-a gobelin 33.- l-a szatén
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! 42.- 
,20.- 
. 16.-
22- 

, 36-

ezer pengő vhii belegyömöszölve. 
Trifunszkit vállalóra fogták és ekkor el
mondotta, hogy

szerb állampolgár
a magyarországi birtokát adta el múlt hó* 
len. A földjéért kapóit pénzt akarta átesem* 
pészni a határon, mert

a Nemzeti Bank nem adott engedélyt
o pénznek az országból való kivitelére.

A földbirtokost bevitték Szegedre, ahol 
letartóztatták.

— A Budupcstl önkéntes Mentőegyeidllel 
<irvo«hivó központja. A Budapesti önkéntes 
Mentőegyesület ujliól felhívja a közönség figyel
mét, hogy az egyesület kereti ben a Budapesti 
Orvos Szövetséggel karöltve Orvoshlvó Központ 
működik. Az orvoshivő központot mindönki 
igénybe veheti, aki hirtelen orvosra szorul. A 
Budapesti önkéntes Mentő Egyesület (telefon: 
04) kérésre a befog lakóhelyéhez legközelebb 
lakó magánorvost l üldi a beteghez. A betegnél 
megjelenő magánorvosnak a rendes díjazás 
Jár.

— A szabadkai Wreg dl'kok szokásos Össze
jövetelüket december hó 2-án, szerdán esle 8 
órakor a Mrlropol szálló földszinti külön ter
mében tartják meg.

— Nagy esemény a kicsinyek világában. Is
ten legszebb vlrágoskertje az a gyermeksereg, 
amely vasárnap délelőtt Lakner Rácsi Gyér- 
mekszlnházában találkozik Ennek a drága 
„kis” publikumnak nngy eseménye volt teg
nap: uj műsort mulatott be — (» hónap utón
— Lakner Bácsi. A Gyermekek Világparla
mentje és Kox és Box cimü két egyfelvonásos 
került színre, viharos tapsoktól kísérve. A si
kert Jellemzi az a néhány apró néző, akiket 
nem leheteti elcipelni — még most is ott ül
nének — és hallgatnák a remek előadást.

— Jól sikerült a vasárnap esti amerikai 
rádlőkilzvctités. Budapesten óriási érdeklődés
sel várták vasárnap este a rádió nagy szenzá
cióját. amely ezúttal adott előszór amerikai, 
még pedig ncwyorki közvetítést. A newyorkl 
rádióállomás európai zeneóriások müveiből 
adott szimfonikus hangversenyt. Családok Ül
tek össze egy-egy rádió körül és áhítattal vár
ták a percet, amikor Toscanlnl pálcájának 
mozdulatára olyan messzeségből felhangzónak 
Brahms őrökszép melódiái. A közvetítés igen 
jól sikerült — a budapesti közönségnek mara
déktalan élvezete volt a newyorkl hangver
seny, amelyhez foghatót szívesen hallgatnának
— a pesti stúdióból Is... 
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Revíziós nagygyűlés Pécseit
Pécs, november 29.

(A Hétfői Napló tudósitó/ának telefonjelen- 
tése.) A Revíziós Liga pécsi csoportja vasár
nap délelőtt népes nagygyűlést tartóit, amelyen 
báró Alessandro Monti tartott nagyjelentőségű 
előadást, Jugoszlávia éa Magyarország helyzete 
rímmel. Ar előadó nagy érdeklődéssel kisért 
beszédében rámutatott azokra a gazdasági 
szükségességekre, amelyek a kél ország között 
» kapcsolatot szükségessé teszik, llosvay La
jos beszélt ezután a világválság okairól, a kü
lönböző békeszerződéseket bírálva, majd Nagy 
Emil lépett a szónoki emelvényre, hogy meg
tartsa előadását A gyakorlati revízió elmen.

Nagy Emil közel másfélórás beszédében sor
ra vette nz egyes békeszerződéseket és arra a 
konklúzióra jutott, hogy Magyarországnak a 
trianoni szerződés igazságtalanságát állandóan 
hangoztatni és hangsúlyozni kell.

Wattynsovszky-Zsolnajf Tibor felszólalásával 
éh veget a nagygyűlés.

•t*.
— Elfogták ■ teherkocsi fosztogatóját. A fő

kapitányságon előzetes letartóztatásba helyez
ték Stílbe r József 25 esztendős sütősegédet, aki 
bárom esztendő óla lopásból tartotta fenn 
magát. A fiatalember követte el azokat a soro
zatos lopásokat, amelyek az utcán álló teher- 
óruval megrakott kocsikon történtek. Főleg a 
textil- és élelmiszerüzletek előtt állomásozó 
autókat kísérte figyelemmel és azoknak az 
árukészletét dézsmálta meg. Többezer pengőre 
rúg a kór, amelyet három esztendő alatt oko
zott a különböző cégeknek. Saját bevallása 
t-zerinl, közel száz esetben dézsmálta meg az 
utcán felügyelet nélkül állomásozó autókat és 
kocsikat. Stuberl beismerő vallomása után le
tartóztatták és átkisérték az ügyészség fog
házába.

— Egy vasutas különös öngyilkossága. Ka 
posvárról jelenük: Különös módon követett el 
öngyilkosságot Kiss Ferenc 68 éves nyugalma
zott szulimándi vasutas. Kiss a hét végén Bu
dapesten tartózkodott s a vasárnapra virradó 
éjszaka utazott vissza Szulimándra. Taszár 
állomásnál Kiss leszállóit a vonatról, a fejét a 
sínekre fektette s amikor a vonat elindult, a 
kerekek valósággal lenyakazták a szerencsétlen 
embert, aki nyomban meghalt, öngyilkosságá
nak okát most kutatják.

— A I/ner kvartett hangversenye. Amivel
ez a remek kamaraegyüttes a világhírt meg
szerezte: a tökéletes hnngzásszépség, hangsze
rek színeinek egyöntetűsége abban ma felül- 
múlhatatlanabbak mint valaha. Lénerék költői 
elgondolásában és mintaszerű felépítésében kü
lönösen Beethoven A-moll vonósnégyesének 3. 
tétele avatta vasárnap esti kopcertjüket felejt
hetetlen élménnyé. De a Brahms- és Csajkov- 
azky-kvnrtetteket se lehet nagyszerűbben in
terpretálni, mint azt Lénerék ma esti hangver
senyükön telték. Előkelő közönség ünnepelte 
őket. G-r.

— Petlclólürgyalás n Kiirián. A kir. Kúria 
december 2-án tárgyalja a Budapest déli ke
rületi választások ellen beadott petíciókat.

— A cseh-magyar kereskedelmi tárgyalá
sok. A cseh-magyar kereskedelmi tárgyalá
sok immár kedvezően befejezés alá kerül
nek. Most már csupán a devizakérdések 
sárnak elintézésre, de remélhetőleg ezek a 
sitás pontok is teljes megegyezéssel fognak 
végződni.

— l'J adó az inségenyhltéal akciő költ
ségeinek fedezésére. A hivatalos lap inai 
'zárna közli a népjóléti minisztérium rende
letét, amely szerint az inségenyhitő akció 
költségeinek fedezésére a társulati adó fize
tésére kötelezettek nz 1931. évre kivetett tár
sulati ndó összegének 15 százalékát kötele
sek fizetni.

— Lajtrrjeszlők táncmulatsága. A Budapesti 
Hírlapterjesztők Takarék Otthonának vigalmi
Rérdája " szegén)’ ujságórusitök gyermekeinek I 
felruházására nagyszabású, kabaréval egybe 
kötött láncmulaiKágot rendez az Újságkiadók

Er“*b<t-körut 49. sz. 11. emeleti 
helyiségükben december 8-án, este 8 órakor.

Jazzhódolat a Zeneakadémián
Jack Hilton jazz-zenekarának sikere

Az ötórai teák és brldzsszalónok látogatói, 
akiket egy komoly zenei esemény sohasem tud 
megmozgatni, szombat este frakkosan és Mak
kosán, a nők féltünö szövethiányba öltözködve, 
teljes számban vonultak fel Jack Hylton Jazz- 
koncertjének meghallgatásaára h Vigadóba. 
Sokan nem Jutottak ez alkalommal Jegyhez és 
ezek azzal a vigasszal távoztak, hogy majd a 
vasárnap délelőtti matinén pótolják mulasztá
sukat*

áldozatot mutatni be Jazz-Ofelségének.
Nos ez csak részben sikerült Budapest köz
ismert „sodródói", akik hozzá vannak szokva, 
hogy minden eseményt szabadjeggyef nézze
nek meg, vagy biztos fellépésükkel esetleg Jegy 
nélkül sétáljanak be a nézőtérre, ezúttal /el
sültek. Jack Hylton francia impreszóriója min
den szabadjegykérehnet ridegen elutasított és 
az ajtónóllók számát megkettöztette. így az- 
utón nem volt semmi rendkívüli abban, hogy a 
matiné megkezdése után még

két-háromszáz főnyi tömeg zajongott
a Zeneakadémia előcsarnokában éa —- miután 
jegy úgyse volt — most már jegyet akart vá
sárolni. Végül is a

rendőröknek kellett a póruljárt sodródók

Györki Imre beszámolója Debrecenben. 
Debrecenből Jelentik: Györki Imre Debrecen 
szociáldemokrata képviselője vasárnap délután 
beszámológyülést tartott a Munkásotthon udva
rán. Györki beszámolóbeszédében az általános 
titkos választójog törvénybeiktatását követelte 
« s kormány politikáját bírálta éles szavakkal. 
Beszéde további során Scitovszky Béla volt 
belügyminiszter szerepléséről szólt s kifogá
solta, hogy Scitovszky nyugdíjaztatásánál köz
igazgatási szolgálatát is beszámítják. Az ügye
letes rendőrtisztviselő itt félbeszakította a kép
viselőt azzal, hogy erről nem enged beszélni, 
mert személyeskedni nem szabad. Györki to
vábbi beszéde során a gazdasági helyzettel és a 
lervbevett nyugdíjcsökkentéssel foglalkozott.

— Pápa 120.000 pengős lnségakclója. Pápáról 
jelentik: Pápa város vasárnapi rendkívüli köz
gyűlésén 120.000 pengőt irányzott elő a téli 
inségakció fedezésére. Az akciót két részre oszt
ják, a munkaképtelenek természetbeni ellátást 
kapnak, a munkaképeseknek pedig munka
alkalmat nyújt a város. Az inségakció fedezé-, 
sére szolgáló összeg előteremtését részben; 
társadalmi akció segítségével kívánják lehetővé 
tenni.

— Megtámadták a rendőröket Debrecenből 
jelentik: Vasárnapra virradó éjszaka a Ber
csényi-utcában egy nagyobb férfitársaság han
gos jókedvvel haladt az utcán. Egy rendőrjárőr 
csendre! ni ette a kiabáló embereket, akik erre 
a rendőrökre támadtak s az egyik rendőrt meg 
is sehesitettéfc. Végül is sikerült a duhajkodó 
részegeket megfékezni s közülük Kállai József. 
Rátóczi József, Nagy József és Kiss István kő- 
müvesmunkásokat őrizetbe vette a rendőrség. 
— A telefonon közvetített üzenetek díjválto
zása. A posta a távbeszélőn küldött üzenetek 
dijára vonatkozóan vasárnaptól kezdve uj ren
delkezéseket léptetett életbe. Ezentúl az üzene
tek diját szódíj skálájában fogják megállapí
tani. Minden tiz szó H fillérbe kerül. Külön 
flzctendö ezenkívül a beszélgetés dija — Buda
pesten lé. vidéken 12 fillér. A posta rendeleté
ben azt is közli, hogy nz üzenet címzettjének 
cime nem esi.. díjazás alá.

—• Orvosi hírek. Dr. Görög Adolf fogorvos 
rendelőjét a New York-palotából Erzsébct-körut 
53.. Király-utca 65. sz. alá helyezte át Telefon 
változatlan.

Dr. Görög Miklós szülész-nöorvos, ar. izr. kór
ház v. alorvosa, rendelését Király-utca 65. sz. 
(Erzsébet-kÖrut 83., lift) alatt folytatja. Tele
fon 39—2—62.

— A Kathollkus Nővédő Egyesület közgyű
lése. Az Országos Katholikus Nővédő Egyesület 
vasárnap délelőtt tartotta évi rendes közgyűlé
sét gróf Zichy Rafaelné elnökletével. Az elnöki 
megnyit óután Gruber Béláné felolvasta titkári 
jelentését. Ezután Polcsdk M. Dorottya, Várady 
Sári, Schaad Paula és Sállá Endre felszólalása 
következett. Végül dr. Mészáros János érseki 
helytartó bezárta a közgyűlést.

— Halálozás. Dr. Barta Béla nagykőrösi fog
orvos hatvanegyéves korában hosszas betegség 
után elhunyt. Temetése hétfőn, e hó 30-án dél
után 3 órakor lesz a rákoskeresztúri ujtemető- 
ben.
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..ZKVITH" k kovái raktárán
Budapest- VIL. Kertéaa uecu 46 (Király necámU)

x Szenzáció ■ Károly körúton! A mai súlyos 
gazdasági viszonyokat felismerve, elhatározta 
az országszerte Jóhlrnévről, előzékeny kiszol
gálásról és hihetetlen olcsó árairól közismert 
Grűnfeld Testvérek szőnyegnagykereskedő cég, 
hogy IV., Károly körút 22. szám alatt (Röser- 
bazár) szőnyegtelepet nyit. A megnyitásra való 
tekintettel nevezett cég ugyanolyan olcsó ára
kon árusít szőnyegeket, függönyöket, terftőket, 
takarókat vagy bármely e szakmába vágó 
cikkeket, mint V., Bálvány u 4. szám alatti 
nagykereskedésében. A szőnyegtelepel a nagy
közönség a. megnyitás óta tömegesen fölkeresi 
és csodálkozva nézi a kirakatokban elhelyezett 
gyönyörű áruknak meglepő olcsó áralt.

Capt. Proske í4 vad oroszlánja ’

tömegét as előcsarnokból kltnszkolnL
Ezalatt odabent egymásután peregtek le 

Jack Hylton boszorkányos számai. Még a nagy
számban Jelenlevő muzsikusok (az egyik pá
holyban nubay Jenővel és Bartók Bélával az 
élén a Zeneakadémia egész tanári kara) sem 
tudták elősmerésüket ezektől a valóságos ar
tistamutatványokat végző hallatlanul mulatsá
gos zenészektől megtagadni. Különösen egy 
szédítő vírtoozitásu xylofonos, egy lenyűgöző 
technikájú dobos és egy kitűnő hegedűs-táncos 
kapott dörgő tapsokat. Érdekes megemlíteni, 
hogy egy-egy szokatlan hanghatásnál, vagy kü
lönleges ritmusnál

Bartók Béla szorgalmasan jegyezgetett
Fél kettő tájban, miután a jazzmámonba 

belemerült tömeg egyre újabb ráadásokat kö
vetelt, Jack Hylton a már Haydn által feltalált 
,Jiucsu-szim/onia"-szerü zenei tréfához folya
modott. Utolsó számuk alatt egymásután men
tek ki a zenészek Az ottmaradt hangszercso
portok azután átvették a témát és továbbjászot- 
tak, mig csak Jack Hylton egyedül nem maradt 
a dobogón.

Erre azután a közönség is megindult haza
felé.

— öngyilkosságok. Szombaton éjszaka 
három öngyilkossági kísérlethez hívták ki a 
mentőket Csánk László 19 éves bognársegéd 
ÖrömvöIgy-utea 16. sz. alatti lakásán szén
gázzal megmérgezte magát. Tettének oka 
ismeretlen. — Buday Dezsőné 40 éves ház
tartásbeli nőt Dembinszky-utca 25. sz. alatti 
lakásából súlyos mérgezéssel szállították el 
a mentők. — Ágoston Lajos 30 esztendős 
magántisztviselő, aki a Bihary-uti állami 
lakótelepen lakik, a Szerb-utcában ismeret
len méreggel megmérgezte magát. Mind a 
három életuntat súlyos állapotban a kórház
ban ápolják.

— A Budapesti önkéntes Mentőegyesület em
léktáblát állít megalapítójának, dr Kresz Gésá
nak emlékére. A Budapesti önkéntes Mentő
egyesület igazgatósága november 26-án meg
tartott ülésén elhatározta, hogy 1,000.000 műkö
dési száma alkalmával dr Kresz Gézának, a 
Budapesti önkéntes Mentőegyesűlet megalapító
jának tiszteletére emléktáblát állít székházénak 
sólyomuccai oldalán.

Egyetemi vizsgákra és szigorlatokra

iJOQŰSZOK !
Budapest, VI., Saondt-utea. ll„ U. emelet 10.

A Pesti Chevra "Kadha képviselőtestületi 
választása. A Pesti Chevra Kadisa Izr. Szent
egylet vasárnap tartotta meg a képviselőtestü
leti választásokat, összesen 250 rendes és 6 
póttagot választottak a közgyűlés tagjaivá, akik 
a f. é. december hó 6-iki közgyűlésen megvá
lasztják a Szentegylet uj elöljáróságát.

— Elkobozták a Népszava vasárnapi számát. 
Vasárnap reggel ar. ügyészség utasítására a 
rendőrég elkobozta a Népszava vasárnapi szá
mát. Az elkobzás a lap vezércikke miatt történt.

— A felborult autó maga alá temette a aof- 
főrt. Pécsről Jelentik: A pécsváradl országúton 
Vasas és Hírt községek között vosárnap dél
előtt súlyos kimenetelű autóbaleset történt. Egy 
pécsi rendszámú gépkocsi, amelyet Schwarzcr 
János soffőr vezetett, ki akart kerülni egy 
Perlaky Erzsébet nevű leányt, aki az utón át
szaladt. A hirtelen kanyarodéban a kocsi 
felborult, maga alá temette a soffőrt, de el
ütötte a leányt is. Mindkét sebesültet életveszé
lyes állaptoban szállították kórházba.

— Ez nem pénz érte! mondják Fenyvesnél 
csodálkozással a hölgyek, amikor hallják a 
karácsonyi okkázló bámulatos olcsó árait. 
Erre eddig tényleg még nem volt eset, hogy 
például egész finom kabátkelméket lehessen 
8 pengő 50 fillérért vásárolni. Érdemes meg
nézni, hogy milyen kiváló szöveteket árusít a 
Kálvin-térl Fenyves Áruház ezért a kevés 
pénzért

— Karácsonyi megrendeléseket mielőbb kéri 
Rozgonyi udv és iram, fényképész, Kálvin- 
tér 6.

— Kibővítik a tejpropagandát. Az Országos 
Tejpropaganda Bizottság Llckl Károly állam
titkár elnöklésével ülést tartott, amelyen elha
tározták, hogy az Iskolákban n tejtizóraizást a 
lehetőséghez képest fejlesztik. Ek Idő szerint a 
fővárosban naponként mintegy huszonötezer 
Iskolai növendék fogyasztja a tejet. A tejnek 
és a tejtermékeknek a főzésnél való felhaszná
lása érdekében az egyes országos nő egyesüle
tek által rendezett háztartási és főzőtanfolya
mokon előadást, bemutatót és kóstolót rendez
nek. A Katolikus Háziasszonyok Országos Szö
vetsége által rendezett különböző kurzusokon 
és tanfolyamokon ez a tevékenység a tél folya
mán már meg is kezdődik. A bizottság foly
tatja a vajfogyasztás propagandáját, a tiszta 
tej termelésének előmozdítása érdekében pe
dig a jövőben is rendez tisztasági versenyt és 
ezt kiegészíti a fővárosba érkező tejszállitmá- 
nyok álandó bírálatával.

— A L« Fontaine Társaság matinéja. A La 
Fontaine Irodalmi Társaság vasárnap délelőtt, 
a Magyar Tudományos Akadémián francia 
matinét tartott, amelyet a középkorban élt két 
nagy francia költő. Villan és Marót emlékének 
szentelt.

— Időpazarló a reggeli 10 perce® arcszap- 
panozáa, mikor a „Falgor** wrotválóviz pilla
nat alatt puhítja a szakállt.

— Duguló éa aranyeret bántalmak, gyo
mor- és bélzavarok, máj- és lépduzzadás, 
hát- és derékfájás ellen a természetadlá 
„Ferenc József* keserűvíz, naponként több
ször bevéve, hathatós segítséget nyújt Tudo
mányos megfigyelések beigazolták, hogy h 
Ferenc József-víz alhasi megbetegedések 
eseteiben gyorsan és mindig enyhén hat. 
A Ferenc József keserűvfz gyógyszertárak
ban, drogériákban és fűszerüzletekben kap
ható.

Vasárnap megnyílt 
a téli gyümölcs
éé virágkiállítás

A Magyar Kertészek Országos Gazdasági Szö
vetségének téli gyümölcs- és virágkiállítása 
vasárnap nyílt meg a Nemzeti Szalonban. A 
kiállításon Hadik János gróf betegsége miatt 
Tellmann Károly min. tan. mondott megnyitó 
beszédet, amelyen nagyszámú, előkelő közönség 
Jelent meg. A kiállításnak az a célja, hogy a 
külföldi gyümölcs- és virágkultusz helyett utat 
mutasson arra, hogyan ápoljuk és emeljük 
magas nívóra a magunk gyümölcs- és virág
termését. A kiállítás pompásabbnál-pompásabb 
gyümölcsfajtái és vlrágcsodái mellett tanulsá
gos grafikonokat, szemléltető térképeket látha
tunk. A kiállítás — amelyen szakszerű előadó, 
sok is lesznek — november 29-étől december 
2-áig marad nyitva.

A kiállítás egyik legimpozánsabb látnivalója 
a Nagykőrösi Kertészeti Egyesület változatos 
és gazdag anyaga. József főherceg és Auguszta 
t'öhercegasszouy, akik a vasárnapi ünnepien 
megnyitón megjelentek, hosszú Ideig időztek 
az egyesület kiállítási helyisége előtt és Havasy 
Károly nagykörösi városi főkertésznek meleg 
elismerésüknek adtak kifejezést. Ide jegyezzük 
azoknak a nagykőrösi termelőknek és cégeknek 
nevét, akik az egyesület nívós, szép kiállítású
ban a maguk produktumaival részt vettek: Soős 
László, Donáth László, Gaál Ambrus, Rosen- 
feld testvérek, Palásti Imre és a nagykőrösi Vá
rosi Szeszfőzde.

Dr. FÉNYES vér, bőr es Denübeteeck- 
aek rendel egész nap 

Kukoozi*ai 34, I. em. I. fiókossal szemben.

A Magyar Leszámítoló éa Pénzváltó Bank 
folyó hó 28-án Madarassy Beck Marcel báró dr. 
elnöklete alatt megtartott rendkívüli közgyűlése 
egyhangúlag elfogadta az igazgatóságnak a 
Magyar Forgalmi Bank Rt. beolvasztására vonat
kozó Javaslatait. Ennek következtében a még 
forgalomban lévő Magyar Forgalmi Bank Bt. 
részvényeket 5 :4 arányban Magyar Leszámítoló 
és Pénzváltó Bank részvényekre cserélik be fo
lyó évi december hó 1-töl kezdve az utóbbi inté
zet pénztáránál. A közgyűlés Dobay Aurél- dr.-t. 
n Forgalmi Bank eddigi ügyvezető alelnökét nz 
igazgatóság uj tagjául választotta meg. A köz
gyűlést követő igazgatósági ülésen pedig Elba* 
yen Hugót, a Forgalmi Bank eddigi vezérigaz
gatóját ügyvezető igazgatóvá nevezték ki és meg
hízták az Intézet cukorosztályának vezetésével. 
Kinevezte továbbá az igazgatóság Treuseh Ró. 
bertt.’ igazgatóvá. Tolnai Hugót igazgató-helyet- 
tossé és Rille Imrét pedig cégvezetővé.

— A Nemzeti Áruház (Rákóczi-ut 7., Pannó
nia mellett) karácsonyi „Pénz hull az égből*' 
akciója u vásárlás igazi megkönnyítése. 
20%-os bónjai az eddigi visszatérítési akciók
kal szemben nem kényszerítik a vevőt két
szeri vásárlásra és ténylegesen húsz százalék
kal kevesebb pénzre van szüksége ahhoz, hogy 
az olcsó és Jó árut ön is megvásárolhassa.

x Megint elárasztották Budapestet az olcsónál 
is olcsóbb árajánlatokkal. A budapesti vásárló
közönség azonban már tisztában van azzal, 
bogy minden szövet csak akkor olcsó, ha egy
úttal kiváló is. László és Fekete cég, IV., Petőfi 
Sándor ucca 14—16. produkálja e téren a kellő 
összhangot, mert minden ajánlatnál olcsóbban 
szolgáltat szavatoltan elsőrendű anyagokat

x Pénzt lehel szerezni a jó hanggal, a jó' 
hangot Kallment cukorral könnyű elérni. Pati
kában, drogériában kapható.

Megszűnik a Pórfi cég
Ismét egy színárnyalattal szürkébb lett a 

Belváros. Ismét megszűnik a Belváros egyik 
nevezetessége. 118 év után bezárja ajtaját a 
hires Pór/i F. és fia cég, amely a Váci-utca 8. 
szám alatti elegáns helyiségeiben vevőköre! 
sorában hosszú évtizedeken át üdvözölhette n 
főváros elit közönségét. A közkedvelt cégnél 
vásárolta egykoron a szükséges kalap- és divat
cikkeit Kossuth Ferenc, de később hosszú év
tizedeken át az elegáns férfivilág állandóan itt 
szerezte be portékáit, mert újat, divatosat és 
Ízléseset, ami az urldivatban csak elképzelhető 
volt, a legfinomabb kivitelben itt tudta bevá
sárolni. S most az idők múlása arra kénysze
rt! a Pórfi céget, hogy üzletét felhagyja és 
cégének felszámolása miatt áruraktárát kiáru
sítsa. Most tehát Itt a legkedvezőbb alkalom 
arra, hogy aki feltétlenül finom árut akar ol
csón vásárolni, ne mulassza el az alkalmat, 
mielőtt a Pórfi cég végleg bezárja kapuit.

— Színes babaklálíitás • Corvin Áruházban. 
Perkálszoknyás parasztlány-bahák, bálikosztü
mös karaktertabák, gőzgép, omnibusz, autó, a 
modem babaszoba minden Öröme, boldogsága, 
mosolya ott van a Corvin Áruházban, az áru
ház Játékáru- és babakiállitásán. Ezer és ezer 
gyerek nézi meg naponta csillogó szemekkel a 
kiállítást, szorgalmasan feljegyzik megfigyelé
seiket, hogy azután dolgozataikkal pályázzanak 
az áruház kitűzött dijaira. A pesti gyerekek leg
jobb szórakozása ma a Corvin Áruház babaklál- 
Másának látogatása.
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mozi
A színdarabok rádíőkÖzveiitésével 

megkárosítják a színészeket
Harc indul a színészek körében a színdarabok ilyenfajta 

népszerűsítése ellen
Külföldi mintára a magyar rádió nem

régiben a Fővárosi Operettszinház „Maya" 
cimü operettjét közvetilctte a nagyközönség 
számára, e héten pedig a „Fehér ló" cimü 
operett került helyszíni közvetítés utján a 
nagyközönséghez. Tagadhatatlan, hogy n 
„Maya" cimü operettnek használt a rádió 
népszerűsítése, mert azóta fellendült a 
„Maya" iránti érdeklődés, a Fehér ló val 
kapcsolatban egyelőre még nem mutatkozik 
ez az eredmény.

A rádióelőadások után a színészek kollek
tív szerződésükre hivatkozva

kérték a színigazgatóktól a rádió által 
fizetett honoráriumnak felét.

Sebestyén Dezső igazgató — bár nem ta
gadta, hogy a rádiótól a közvetítésért ka
pott egy összeget — megtagadta a színé-

széknek járó dijak kifizetését. A Király 
Színházban pedig Lázár Ödön igazgató ki
jelentette, hogy azért nem adhat külön rá- 
diófellépti-dijat, mert a rádió a közvetíté
sért nem fizet és a rádíóátidtel kizárólag a 
darab népszerűsítése érdekében történt. A 
színészek azonban nem nvugosznak bele 
nz ingyenes rádióelőadásokba, mert a jö
vőben

elzárják maguk elöl a Stúdió felé vezető 
utal.

Indokoltnak és alaposnak látszik az az 
aggályuk, hogy a Rádió vezetősége, hn azt 
tapasztalja, hogy egész estét betöltő miisort 
ingyen kaphat a színháztól, a jövőben sok
kal kisebb mértékben fogja szerepeltetni 
külön a színészeket a Stúdióban előadott 
darabokkal kapcsolatban.

szobái villa tetejére másik hét szobát építe
nek. A földszinten Molnár Ferenc lakik ta
vasztól kezdve, az emeleten pedig leánya 
rendezné be otthonát.

Érdekes, hogy a Belvárosi Szinház 
még nem tudta megkapni a Jemand magyar 
szövegkönyvét. Molnár Ferenc ismételt ké
résre kitért az elől, hogy a magyar szövegel 
a színház, illetve a rendező, Tarnay Ernő 
rendelkezésére bocsássa, akik egyelőre csak 
a német szövegkönyv birtokában vannak. 
Molnár barátai azt a pikantériát terjesztik, 
hogy

Molnár nem magyarul irta a Jeinandot, 
hanem németül és most készül a Jemand 
magyar — fordítása. Ennek sok minden 
mond ellent és valószínűleg az az igazság, 
hogy Molnár Ferenc meg akarja várni « 
Jemand bécsi premiérjét és ennek tapaszta
latai alapján akar a magyar szövegkönyvön 
változtatásokat eszközölni. Éppen ezért a 
Belvárosi Színházzal olyan megállapodást 
kötött, hogy a Jemand-ot csak a bécsi pre
mier után mutathatják be Budapesten.

Az tény, hogy Molnár Ferencnek ez az első 
darabja, amely először külföldön kerül 
színre.

Mikulásra
2 pengős vásárolhat!

Filmpremierek
HIPPOLIT, A LAKÁJ

magyar filmgyártás eddigi legjobb termé- 
héten a Fórum 

lehet, sőt kell

Uj tőkével Bárdos Artúr bevonul 
az Uj Színházba

Változások az Uj Szinház vezetésében
Az Uj Színház igazgatását n szerén elején 

Torday Ottó dr. vette át. A jól dolgozó kis 
•ziuház munkájúnak azonban gyakran aka
dálya volt, hogy nem állt megfelelő töke mö
götte. ami a mai színházi viszonyok között 
természetesen komoly nehézségeket jelent. 
Torday Oltó dr. tehát olyan társ után nézőit, 
aki tőkét tud mobilizálni a színház érdekében. 
Ekkor kapcsolódott nz Uj Szinház rezsimvál- 
tozásához Bárdos Artúr személye, aki a mai 
viszonyok közölt

nagyobb anyagi segítséghez juttatná a 
színházat.

Egy pénzembere van, akinek tőkéjével együtt 
Bárdos Artúr — *a tárgyalások mai állása sze
rint — részlvesz a jövőben az l'j Színház irá-

nyitásában, amely természetesen azt jelenti, 
hogy Torday Ottó dr.-rul együtt vezetné a jö
vőben a szinház művészi ügyeit.

Itt kell megemlíteni, hogy egyes közlemé
nyek — bár névtelenül — a Magyar Színház
nál történő rczstmváltozásról is beszéltek. Eb
ből azonban

egy szó sem Igaz.
Az történt ugyanis, hogy Lobi János, a Magyar 
Szinház pénzembere Juh! Igazgatónak ujabb 
tőkecsoport bevonását Ígérte — de ezt nem 
teljesítette. A szinház, amelyben László Ala
dár darabját, a Becsületes megtalálót játsszák 
nagy sikerrel, erre nincs is# rászorulva, mert a 
szlnészgózsik — mint már egyszer jelentettük 
— májusig deponálva vannak egy bankban.

Karácsonyi 
üzenet

A Vígszínházban a legyszedó el
kéri a Jegyet, a fél Jegyet meg
tartja, a másik felét visszaadja.
Ez a visszaadott 
fél jegy pénxt ér !

Aki a karácsonyi vásár hónapjá
ban, december 1. és 31. között a 
Vígszínházba jegyet vált,

belépőjegyének tel
jes árát visszakap- Bővebbet

hatjai holnap

Molnár Ferenc 
pesti háztulajdonos lett 

Hétszobás villát vásárolt a tantiémeken, amiket 
nem lehet kiküldeni számára

A politikai országhatároknál sokkal na
gyobb ur lett a gazdasági korlát, amely most 
kevés kivétellel minden európai államot szo
rosan elhatárol. A legnagyobb bajok vannak 
a külföldre szóló pénzátutalással a szigorú

vígszínház
Szombaton, december 5-én 

cltfszx&r s
Lengyel Menyhért uj színmüve:

EVELYN
Főszereplők:

Gombaszögi Frlda, Gólhné
Kertész Ele a. Törzs Jen ti, 

Rajnai Gábor

Az első előadások legyeit már 
árusítják.

devizakorlátozások miatt, igy — amint 
héten már megírtuk — a Budapesten 
dégszereplő külföldi művészek sem vihetik 
ki itt keresett pengőiket, hanem azt Magyar- 
szögön kell elkölteniök.

Magyarországon is a legtöbbet kereső iró 
Molnár Ferenc? akinek félévenként küld el
számolást pesti ügynöke, Marion Sándor dr. 
és ügyvédje, Szalay Emil. Az ez évi elszámo
lást azonban nem tudták Molnár Ferenc 
rendelkezésére bocsátani, mert nem akarták 
áthágni- a magyar devizakorlátozást. Toppén 
ezért kérdést intéztek Molnár Ferenchez, 
hogy mit csináljanak a Magyarországon fel
gyűlt tantiémjeivel. Molnár Ferenc ezt telje
sen pesti ügyvivőire bízta, akik a Nyul- 
utcában

egy rendkívül szép villát szemeltek ki 
Molnár Ferenc számára és azt 

megvették.
Mikor Molnár Ferenc értesült a 
rendkívül örült ennek, mert már 
elhatározott szándéka, hogy

végleg Magyarországra költözik 
és ezentúl itt akar dolgozni, l’gy tervezik, 
hogy a Belvárosi Színházban szinrckerülő 
„Valaki' cimü darabjának lantiémjéből ó 
egyéb magyarországi üdéiméből a hét-

múlt 
ven-

restére

A ______ ___  ____
kével ismerkedtünk meg a 
filmszínházban. Tehát mégis 
magyar filmeket gyártani, amelyet százszázalé- 
kig élvezhet a magyar közönség. A budai 
nyárspolgAr felesége nagyzási hóbortjában 
urasági inast fogad, aki átforgat mindent a 
házban és a jómódú szállítmányozóból barát
nőt tartó vilúglit, az asszonyból pedig fogyó
kúrát tartó delnőt akar faragni. Kedves, íide, 
bájos mese, — amelynek minden szavát kitü
nően értjük, rendkívül sokat kacagtatja a kö
zönséget. Ez nem esoda, hiszen avatott irók 
alkották. 7.ágon István darabjából Nóll Károly 
Irta a film dialógusait, -amelynek dalbetétjeit 
pedig részint Eisemann Mihály, részint Ángyai 
László kitűnő muzsikájára Harmath Imre köl
tötte. Két slágermuzsikát Is kapunk, amelyet 
előadás után mindenki dudol. A legteljesebb 
sikert Kabos Gyula aratja. Ez az Istenáldotta 
művész olyan emberábrázoló, amilyent fil
men allg-alig láttunk. Csortos Gyula fölényes 
alakításával Jávor Pál egyéni kedvességével 
telte reprezentánssá a férflgórdát. A nők újak: 
Fenyvesig Éva kedves, behízelgő hangú és na
gyon szép ülmnaivH. Sok siker vár még rá! 
Erdélyi Mici temperamentumos, bűbájos gamin 
táncosnője a film kvalitását erősen növelte. 
Haraszti Mici, Horváth Elvira, Szenes Ernő, 
Gárdonyi Lajos és még egy sereg kitűnő szí
nész kapja a közönség elismerését.

ÉLJEN A SZERELEM
Ez a címe egy uj német fllróvigjáléknak, 

amelynek szövegkönyvét azonban magyar em
ber, Vajda László irta. A pazar kiállítású 
filmoperctt egyike lesz Budapest legnagyobb 
slágereinek. A főszerepeket Ralph Arthur llo- 
berts, a német filmvigjáték kimagasló komi
kusa, Olgo C se hova, a nagyszerű filmdiva és 
Michel Hohnen, a világhírű operaénekes, majd 
egy uj, fiatul sztár Trude Lieske játsszák. A 
fényes névsorhoz hozzá kell tenni, hogy a mu
zsikát Spolinnsky, a divatos német slágennu- 
zsikus komponálta, öozes számai slágerek, 
úgyhogy nemsokára nemcsak a műterem, ha
nem a pesti utca is hangos lesz tőlük. A rend
kívül ügyes és mulatságos mesét pazar kiállítás 
koronázta. A Déest és az Omnia tűzte ki mű
sorra keddtől kezdve a nagyszerű filmet.

A TRADER HORN A PALACKBAN
Méltán hirdették minden Idők legcsudálato- 

sabb filmjének a Trader Hornt, amelyet több 
hétig a Fórum- és a Radius-szinházak tar
tottak műsoron. E héten váratlanul lekerült a 
műsorról ez a telt házakat vonzó óriási film, 
még periig azért, mert a Fórum filmszínház
nak szerződésileg novemberben kellett bemu
tatnia a „Hippolit" cimü magyar filmet. A 
Trader Honi Igy kénytelen volt helyet adni a 
Fórumban, de a budapesti közönség nem fosz
tódott meg ettől a filmcsodától. A Palacc film
színház vette műsorára n Trader Horn t és 
játssza — ki tudja meddig — biztosan heteken 
keresztül.

FELESÉGEM, A SZÉLHÁMOS.
Zenés vígjátékban, amelyet az Vfa és az 

Uránia holnap mutat be, még nein oldották 
meg olyan bravúrosan és olyan könnyedén egy 
hatalmas közgazdasági tranzakciót, mint ezt. 
A fiatal asszonyka unja a kishivatalnok fele
ségének örömleien életét és elhatározza, hogy 
férjéből — vezérigazgatót csinál. Hihetetlen 
ügyességgel, a szélhámosság határon járó női 
rafinériával és bonyolító tehetséggel végre el
éri a lehetetlent: a férjéből bankigazgató lesz, 
közben pedig egész sereg cmlx-rt boldoggá 
tett Természetesén ez a tranzakció nem megy 
simán, rengeteg humoros és komikus bonyo
dalom akasztja meg a furfangos nő tervének 
keresztülvitelét, de Nagy Kató nein azért ki
tűnő filmsztár, hogy ezen ne tudjon keresztül
vergődni. Ez a bűbájos magyar leány fejctete- 
Jére állít mindent és nem csoda, ha fantaszti
kus ötleteit boldogan teljesíti minden férfi
ember. Két remek partnere van: Helnz Rüh- 
mann, a férje, egy ellenállhatatlanul mulatsá
gos naturburs és a híres bécsi komikus: Eriit 
Grűnbaum.

Ez a két köpeny 
bizonyítja a legjobban, hogy mily 
sokat nyújt Önnek Fenyves. Mind 
a két köpeny gondos, finom kivi
telben készült; - igazi, jó szabó
munka és ennek dacára bármelyik 
csak 78.- pengőbe kerül. 
Akikeddig Iáitok, aztmondták, hogy 

ez nem pénz érte !
Többi cikkeink a 

KARÁCSONYI OKKÁZIÖ 
alatt szintén meglepően olcsóki

Valódi fóka-bundák 198.-
Csinos női ruhák f.nom tweedkelmékből 9.80 
Női házi ruhák és pongyolák . qn 

n-igyon csinos minta? >'.lI d.vulat flanelekből • • • • ,
Leányka- és fiucskaruhák e

jói mosható flanelből, i évesnek ...... • *
Nagyságonként 20 kilét emelkedés.

Gyermekruhák fómlnfisígO szövetekből 3.90 
Mintázott gyapjumuszlinok . ,g 

Mintázott grenadinok 5SEU, - .98

vételről, 
régebben Légióim zongorík

Beehitein, Bösendorter, Stnt stb. klsárólsRosképviselete 
MagysrorwzAgon ti lKSJ-ben alapított

NIMCI ZONOORATEJIEM 
uTlflItL V, Dorottvü-u. 7. Tel.: tn-8«

Homzu rttalethltel talár ét véltófednwt nélkfll!
KUiesOBBés* csere. Klaórangu javItómUhely

Reform női nadrág KJ”, 2.50 
Női varrott talpú cipők JJ** 6.80 
Női müselyem harisnyák “"ií" 1-35 
Kötött keztyük ,1 "XI I4. "'!'*■ 1.38 
Kötött nyaksálak -.08
'Férfizoknik —.48
Férfi kötött mollények 4.90

Mintákat készséggel küldünk.

FENYVES
■ulvu* rta v.
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Kitiltották a mamákat az Operaház 
öltözőiből

Ml mindenre nem kell gondolni egy JA opera- 
igazgatónak! Nemcsak a azeizélyei primadon
nákat és fenorialákat, esetleg a balett pajkosabb 
hölgyeit kell megrrndszabályoznia, hanem móg 
— a mamákat it. Ax Operaházban ugyanis el
hatalmasodott a mamák uralma — az Öltözők
ben. Annyira, hogy ez már fenyegette ax Opera
ház vezetőségének tekintélyét és szilárd, meg
ingathatatlan háttérnek bizonyult az énekesnők 
vitái alkalmával — a rendelők és egyéb fakto
rokkal nemben. Különösen egy igen jónevü 
énekesnő mamája uralkodott az öltözők tájé
kán. Mindig ott ült az öltözőben és nemcsak 
a lányához érkező gratulánsokat fogadta, ha
nem beleszólt ai előadás előtti fi szünet köz 
ben elhangzó rendezőt utasításokba It, lemon
dott leánya helyett és külföldre vándorlással 
fenyegette állandóan a könnyen ijedő színházi 
embereket. Ez a mama

valóságos rémuralmat teremtett az Öltözők 
tájékán

és ennek agresszív viselkedésétől vérszemei 
kaptak a többi mamák.

Végre Radnai Igazgató megunta a mamái 
uralmát és hosszas tanácskozás után elhaló 
rozla, hogy erélyes rendszabályokhoz nyúl

Premier után
PORCELLÁN. A rózsaszínű, naiv szere

lem illatos tisztasága és költészete lengi át 
■ színpadot és terjed el a nézőtéren, ahol a 
közönség jólesöen állapítja meg: hát igy is 
lehet. A mindenét megmutató erotika szak- 
azoíonmuzsikáját a szív tolhárfája helyet
tesíti, amelyen egy költő keze játszik. An- 
dal Ernő ez a költő, nki alnpos oktatást ad 
etikából és szinpndismcretből egynémely 
kollégájának. A Kamaraszínház szerencsés 
premierjének kimagasló eseménye Bajor 
Gizi, aki lányos bájával, a gyereklányok 
nem csinált, hanem természetes kedvessé
gével és sugárzó közvetlenségével utolérhe
tetlen művészettel jelenítette meg n költő 
Almát. A darab legllnomnbb és legmárká- 
aabb porcdián ja: Bajor Gizi. Társai ebben 
a kedves vitrinben Csathó Kálmán, a ren
dező, Cs. Aczél Ilona, Pethö Attila, Kürthy 
György, l'ray Tivadar, Rózsahegyi Mórica, 
Eőry Kató és Pethcs Sándor.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora

NEMZETI SZINHAZi Cyraao Ik Bergerse (%S). 
KAMARA SZÍNHÁZ: l'orrtllán (tak
VldSZINHAZi Uebrlrl (8). 
BELVÁROSI SZINIlAZi Toroekál meD/aMtonz (8). 
KIRÁLY SZINIlAZi Eehőr Iá (8).
MAGYAR SZÍNHÁZI Benütrlr* meftaUlé (8). 
FŐVÁROSI OPERETT: Mr>« (8).
VÁROSI SZINIlAZi Sevillai borbély (VjR). 
TERÉZ-KORUTI SZÍNPAD: Titkos Ilona rrndégjílíkA i 
ANDRÁSSY ÜTI SZINIlAZi Hálás kis n4 (8). 
BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD, (’J vidám műsor (8, I). 
KOMÉDIA ORFEUM) Rotl-TOrk vendégjátéka (Hl). 
ROYAL ORFEVMi VJ novemberi műsor (Hl. Hl).

(•).

Fodor László Rulett című színdarabja 
került tegnap bemutatásra a bécsi 

Theater in dér Josefsladtban. Egy fiatal há
zaspár nászúira megy Montecarloba, ahol 
a férj a játékszenvedély rabja. Nászéjszaka 
helyett a szerencse istenasszonyával flörtöl 
és a fiatalasszony, aki még leány, bosszúból 
megismerkedik egy gavallér úrral, aki — 
mert Montecarlóban igy szokás — minden 
ellenszolgáltatás nélkül tízezer frankot nyujl 
át a hölgynek. A szánalmas férj még ezt a 
tízezer frankot is elkéri, hogy játszhasson, 
de folyton vészit. A férj végre bankot „rob
bant", az asszony ajtót mulat a férfiadon 
férjnek, akiről kiderült, hogy — nem is fér
je, mert a nászút elölt elfelejtettek meges
küdni. A: asszony táviratot küld haza: „Fér
jet cseréltem. Stop. Ilella." Ez a darab is 
Marton- György bécsi titokzatos szindarab- 
'mühelyéböl került ki, amelyről azt beszélik 
a beavatottak, hogy itt űzik a kollektív da- 
rábírást, öt szerződtetett írója van az élel
mes színházi ügynöknek, akik összckalapál- 
nak egy-egy nemzetközi témát és Üzletsze
rűen mindig egy másik iró neve alatt dob
ják a piacra. Ezúttal Fodor Lászlón volt a 
sor. Feleljen érte hát Fodor László,
A 33-as bizottság beleszólt a Magyar Film- 

alap ügyeibe és kijelentette, hogy tízezer 
pengőt meg lehet spórotnt abból az adminisz
trációból. amelyet a Magyar Filmalap eddig 
müveit. Ezt a kékceruzát már nagyon régen 
sürgettük, annnl is inkább, mert most is üres 
a Hunnia műterem, ahol most már kitűnő 
bangosgfp áll az operatőrök rendelkezésére. A 
Magyar Filmalap ismét nem teljesiti feladatát 
is ismét nem gondoskodik arról, hogy magyar 
fImgyártás legyen. A filmgyártás emberei tét
lenül lézengenek és apró kölcsönökből tengetik 
az életüket, amikor a Magyar Filmalap szaka
datlanul szedi a lelenléti dijakat ét a méter
pénzeket, amelyből mégis lehetne filmet gyár- 
tréhi Mi egyetlenegy fillért is sajnálunk a Ma
gyar Filmalap adminisztrációjára, nmein senki
nek sem hasznát.

Karácsonykor mutatjuk be 
■ filmek filmjét: 

Táncol a krngresszus. 
Jegyelővétel keddiül!

•’ánla ni-.r. uy, .1 I
Ita G.iu a.'.n'.iáz.

Egyszerűen
kitiltotta a mamákat as öltözők tájékáról 

és szigorú utasítást kaplak a portások, hogy 
a mamákat többé nem tzabad beengedni. Ebből 
csetepaték származtak, hiszen a mamák jól 
megalapozott pozíciójukat nehezen adták fel 
De n portások ugy látszik, a mamáknál is erő 
sebbek és egyelőre a pesti Opera öltözői felől 
elhárult a mamák rémuralmának fenyegető 
veszélye. Az Operaház öltözőiben ezentúl csak 
hites férjeknek szabad megfordulniok, arról 
azonban a szigorú ukáz nem rendelkezik, hogy 
a hites férjek kizárólag tufát felet égők öltözőit 
látogathatják. Éppen ezért nagy a férjhez- 
menést láz az Operában, amelynek különben 
egy áldozata van már. Egy baletthölgy bejelen
tette az Operaház törvényei alapján, hogy férj 
hez akar menni. Az igazgató azonban

megtagadta beleegyezését a készülő frigy
hez.

A balett hölgyei érthetetlen okból nem háza
sodhatnak. Választania kellett a tóncoslábu 
szépségnek n házasság és a művészi pólya kö. 
zött. Az előbbi választotta és sima otthagyta a 
balettot.

Színigazgató, aki lemond a színházról. Meri 
ilyen is van. Fodor Oszkár pécsi színigaz

gató, aki a Pécs melletti Nagykanizsát is mel
lékállomásként kapta és éveken át mindkét 
városban közmegelégedésre játszott társulatá
val, elhatározta, hogy otthagyja Nagykanizsát, 
emelget a győr-szombathelyi társulatnak enge
dett át. Nagykanizsa a legközelebb dönt Fodor 
Oszkár lemondása folytán megüresedett szín
ház dolgában, bár Kanizsa közönsége igen saj
nálja Fodor kitűnő társulatának távozását. A 
lemondás azért történt, mert a szubvenciót a 
város csak ugy akarta kifizetni, ha ezt a szub
venciót gázsifizetésre használják föl oly mó
don, hogy azt közvetlenül veszik fel a társulat 
tagjai.
KTagy Endre, a kiváló tró és konferánszié 

tegnap kezdte meg felsömagyarurszági 
turnéját. Szombaton az újonnan épült ungvári 
színházban tartott nagysikerű előadóestet, ame
lyen nemcsak Ungvár, hanem a környék intel
ligens magyar közönsége is megjelent és tün
tető szeretjei ünnepelte Nagy Endrét. Vasárnap 
inár Munkácson ismételte incg előadását.

Gaál Franciska leszerződött a Vígszínház
hoz — ez a legújabb színházi szenzá

ció. Sztárgázsival, vagy létmaximummal, 
azt nem lehet tudni, ez a szinház, illetve 
Gaál Franci titka. Tény az, hogy a Vígszín
ház összekuszált ügyeit Gaál Franciska van 
hivatva rendbeszedni, mert ő játssza a sze
zon zenés vigjátékslágerének főszerepéi, 
dhie/ynek a Címé: „Fizessen, nagysád!" Tö
rök Rezső, Ernőd Tamás és Komjáthy Ká
roly munkájáról van szó, amelyet december 
7-én kezd próbálni a Vígszínház, természe
tesen a Lengyel Menyhért bemutatója után. 
.1 többi főszerepet Törzs Jenő, Jávor Pál, 
Gárdonyi Lajos és Gombaszögi Ella játsz
mák.
Tprdekes müvészházasság történt a héten. 

Laurisin Lajos, az Operaház tenoristája 
feleségül vette kolléganőjét, Gcrc Lolát. 
Gere Lola elvált asszony, első férje: Páger 
Antal, a kitűnő színész. Laurisin Lajos pe
dig valaha nőtlenség! fogadalmat tett: az
előtt katolikus pap volt.
TJj írói társascég. Lukács István és Kellér 

Andor „Károlyvár: két perc" címmel a 
börtönélet emberi és érdekes írói meglátá
sokkal telt darabját írták meg, amely a Ma
gyar szinház legközelebbi müsordarabja 
lesz. A főszerepeket Lázár Mária és Páger. 
Antal fogják játszani.
A brahóm Pál és Földes Imre a „Hatvai ró 

teája" cimü operett szerzői Bécsben meg
állapodtak Hubcrt Marischka színigazgatóval, 
hogy uj darabjuk első előadása Bécsben lesz 
az egyik Marischka-szinházban. A darab fősze
repeit Bársony Rózsi és Dénes Oszkár játsszák. 
A bemutató dátuma attól függ, hogy Dénes 
Oszkár mikor szabadul fel londoni kötelezett
sége alól, ő tudniillik most Londonban a Vik
tóriának ismert szerepét játssza.
(Örvendetes .hirt jelentenek Berlinből: Bol- 

váry Géza, a hírneves magyar film
rendező a Németországban készült filmek 
nagy aranyérmét nyerte legújabban készült 
művével, a „Liebeskommando"-val, amelyet 
a „Kadett kisasszony" címen mutatnak
majd be Budapesten a Royal Apollóban. Ér
dekes, hogy Bolváry Géza rendezi az elis
merten legnagyobb sikerű filmeket és már 
a harmadik aranyérmet viszi el a németek 
orra elől. Két éiuiel ezelőtt a „Zivei Ilerzcn 
in dreiviertci Takt" cimü filmmel, tavaly a 
„Vége a dalnak" cimü pompás filmjével, az 
idén pedig a „Licbcskommando"-val vitte el 
a legsikeresebb filmek pálmáját.

Amerikából kapjuk a hirt, hogy elkészült 
ott a világ legnagyobb hangosfllmje, a 

„Borneói maharadzsa", amely monumen- 
tálisságával vetekszik a legóriásibb némafil
mekkel, a Ti: parancsolat tol, vagy a Hindu 
síremlékkel. A borneói dzsungelek mélyén, 
a maharadzsák fényűző udvarában rendki
vül izgalmat és fordulatos történet kereté
ben játszódik ez a film, amelynek főszerep
lői maga az élet, valamint a legnagyobb, leg
ragyogóbb amerikai filmszínészek és artis
ták.

A Városi Színház vasárnap este megállapo
dott Christi Solarlval, a milánói Scala első 

lírai tenorjával fs igy a hétfői műsor most már 
biztos, (lugllclmettl asszonnyal együtt a Sevil
lai borbélyt játsszák.' A harmadig felvonásban 
mindketten hangversenyeznek.

HÉTFŐI SPORTHAPLŐ
Lanyhuló formák

— két héttel Torino előtt
Győztek a favoritok — Vidéken csak az Újpest tudott győzni

— eSy góllal
A napokban leesett az első hó. Voltakép

pen ez a futball szempontjából nem jelent 
semmit — külföldön, ahol vidám futballélet 
uralkodik december havában. Ám mi az 
Advent első vasárnapján néhány hónapra 
búcsúzunk a kerek bőrlabda izgalmaitól, a 
pálya viharaitól és mindentől, amely a ked
ves szigetországi játékkal kapcsolatos.

Teljes bajnoki fordulót élveztünk az el
múlt vasárnapon. A súlypont a vidékre 
esett, hiszen a fővárosban mindössze két 
mérkőzés szerepelt a bajnoki játékrenden. 
A Ferencváros a Kispestet, a Hungária a 
Nemzetit intézte el imponáló gólaránnyal.

A négy vidéki mérkőzés közül váratlanul 
Kaposvár felé terelte nz érdeklődést a szom
baton este kirobbant váratlan incidens, 
amely — mint kaposvári telefonjelentésünk 
regisztrálja —

a meccs előtt elsimult.
Egyébként az Újpest minimális gólkülönb
séggel a maga javára döntötte el a mérkő
zés sorsát, a Somogy pedig biztosítani tud
ta az érdeklődést a Ferencvőros ellen ví
vandó csütörtöki mérkőzést illetően.

A másik három vidéki csapat győzelem
mel zárta a vasárnapot.

A Bocskay a Budai 11-et, az Attila a Vasast, 
a Sabária pedig a III. kerületieket terítette 
kétvállra. A Sabáriúnak csak egyetlen gólt 
kellett adnia, hogy

a tizenegyedik helyről a nyolcadikra 
verekedje magát.

Bár a hideg kissé enyhült, mégis alig 
4000 főnyi közönség szemlélte végig a két 
pesti mérkőzést. A talajviszonyok bizonyta
lanná tették, de ettől függetlenül,

feltUnő formahanyatlAs 
volt észlelhető. Szóval: a szövetségi kapi
tány törheti n fejét ...

-ruhát vlrhnt- A fi pengőért készítek, 
lan lódenből WEISZ sportszabó,
mértók után ■■■ ■ Eötvös-utca 26c., 1.6. 

próbálva ““ Telefon : Aut. 282—75Sl
A Sabaria a nyolcadik helyre 

került
A bajnoki tabella állása:

1. Ferencváros 49:10 gólarány 20 iont
2. Újpest 32:13 17
3. Hungária 29:13 17
4. Bocskay 19:18 12
5. Somogy 15:10 10
6. III 'kér. 18:23 9
7. Attila 10:20 8
8. Sabaria 15:20 7
9. Budai 11. 19:28 7

10. Nemzeti 15:27 7
11. Kispest 15:33 ,, ő
12. Vasas 18:33 „ 4

Izgalmas búcsú a vasárnapi drukkerektől
Ferencváros - Kispest 5:2 (3:1)

Még egy mérkőzés csü
törtökön és a Ferencvá
ros befejezte az őszi dia
dalmas. gólrckordos sze
replését Pesten. Szóval 
tegnap búcsúzott azok
tól, akik csak vasárna
ponként tudnak kedvenc 
csapatuk játékában gyö
nyörködni.

A búcsú elég izgalmas 
volt, mert a Kispest egy- 
Idcig remekül tartotta 
magát. Később a közön
ség viharzott a határbirók _ ______ __________
miatt, végül pedig a Ferencváros néhány 
könnyelmű játékosa izgatta a kedélyeket.

így tehál nem sikerült beállítani az ötvene
dik gólt, amely pedig hosszú időn át a le-

Szedlacsek 
a biró Ítélkezéseiés

GarszonlakÉsalnk
1egtclle*«bb szállodnszerű kényelemmel elké« 
Műitek. Központi fűtőn, állandó meleavls, 
takarítás, kiszolgálAs, telefonok, társalgók, ttb. 
Olosó bárok I

Rögtön bQköltOzlietOK.
Leköthetők vnrArnap ír helyszínen:
 Buda I., Log<idy.utca7a-78.

TEKINTSE MEO FÖLDBR BtLA

Vlctorla BÚTOR wsza!ónját
viLMOS C-ABZAll-UT S. őri iát váliMiték. Részletre le

R
FehérbutortvásároHon a gyárban!

osaudo lehtmiiiorgiiir
IX., Ültet ut 14. oaám
Konyhák, olósrobák. tsdnyssobák csakis elsőrendű 

és leomodotnsbb khrlflban, olcsó árban IMM e özóAilt polgártZMItMC HSS

HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEK:
Csütörtökön: Ferencváros—Somogy.
Vasárnap: III. kér. FC—Nemzeti, Vasas— 

Bocskay, Újpest—Attila.

A gólrekorder
november 29-én

TAKÁCS a (FERENCVÁROS) 2S GÓLLAL
A további helyezési sorrend:
Í4 gól: Cseh II. (Hungária).
11 gól: Polgár (Budai „11“). Auer (Újpest, 

P. Szabó (Újpest).
10 gól: Mátéffy (Bocskay).
8 gól: Turay (Ferencváros).
7 gól: Jakube (Somogy), Spitz (Újpest), Stei- 

ner (Kispest).
5 gól: Ticska 'Hungária), Toldi (Ferenc

város), Rudas (Attila).
4 gól: Sárosi (Ferencváros), Weisz (Nemzeti), 

Lengyel (III. kér. FC), Drössler (III. kér. FC.), 
Bihámi (Nemzeti), Zilahy (III. kér. FC.), Ba
rátky (Hungária), Iglódy (Sabaria), Beiké (Sa
baria), Stancsik (Budai „11"), Possák (Vasas), 
Hirzer (Hungária), Szedlacsek (Ferencváros).

3 gól: Tunyoghy (Somogy), Brunecker 
(Vasas), Seper (Sabaria), Egri (Vajas), Konyor 
(Kispest), Czétényi (Nemzeti), Kohut (Ferenc
város), Borbély (Sabaria, kettőt ebből mint 
III. kér FC).

2 gól: Steiner (Újpest), Skarka (Vasai)’, 
Koszta (Vasai), Lukács (Kispeit), Cilzi (So
mogy), Kiss (Vasas), Markos. (Bocskay), Pa- 
ezoiai (Kispest), Teleki (Bocskai), Sziklai 
(Attila).

1 gól: Biri (ni. kér. FC), Egri (Somogy), 
Fenyvesi (HL kér. FC), Gergely (Nemzeti), 
Győri (III. kér. FC), Hevesi (Bocskay), Kalte- 
necker I. (Budai „11"), Keresztes (Kispest), 
Kitti (Attila), Kovács (Nemzeti), Lázár (Fe
rencváros), Lyka II. (Ferencváros), Nehadoma 
(Attila), Opata (Bocskay), Schneider (Újpest), 
Sztanczl (Vasas), Szladovits (Sabaria), Schmolkó 
(Nemzeti), Tárnok (Budai „11"), Vadása 
(Attila), Vincze (Bocskay), Vámos (Sabaria), 
Ströck (Újpest), Hauer (III. kér. FC), Kautzky 
(Nemzeti), Moharos (Budai „11"), Gacsár (So
mogy), Fürstner (Kispest).

öngól: Kaltenecker I. (Buda! „11") a Ferenc
város ellen, Kovács I. (Sabaria) a Budai „11" 
ellen, Banaszkievlcs (Attila) a Somogy ellen. 
Magyar (III. kér. FC) a Bocskay ellen, Joói 
(Somogy) a Vasas ellen, Fekete (Budai „11") a 
Bocskay ellen.

vegében lógott.
A drukkereket vigasztalhatja az a tudat, hogy 
még így is gólrekorddal vezetnek a zöldfehérek 
s az ötvenedik gól csütörtökön sem késett még 
el.

A mérkőzés ugy kezdődőit, hogy TMnczer 
jó labdáját Dénes a kapufa tövében tér
delve várja, ám a kis Takács hirtelen be
lepöccint és Dénes fölött becsúszik a labda 

1:0.
Jól kezdődik a meccs! — mondják. De jól Is 
folytatódik. Kispest keményen áll a lábán.

A Jobboldalon gyors akció, Paezolay Jól 
ad be, Takács I., a „Mari-bácsi" kivétele
sen rosszul helyezkedik és Fürstner közel

ről ropogós gólt lő 1:1.
Élénk játék következik. Takács II. állandóan 
offszájdon áll — a biró szerint. A közönség 
cxponáltnbb frakciója nagy zsivajjal fogadja a 
leállításokat. A szabadnapos bírók pedig a fe
jüket vakarják:

— Ja, a kis Takácshoz külön bírót kellene 
alkalmazni! Nem olyan könnyű Itt az o/fszdj* 
dót elbírálni... egy tizedmásodperc — egy for
dulat és kész!

A 20. percben
Kohut Jó labdát ad Szcdlacseknek, aki ka

pásból régi Pataki-stílusban bevágja 2:1.
Nincs többé gond. Közben Sárosi egy labda fe
jelése után összeesik és elájul. Hja! a vasár-
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(Köhögés és rekedtség elleni
BUDAPE8T* Egy dobozaira

kornervonnlig fül, s onnan mintegy 20 mé
teres süvítő beadást küld a kapu felé, de 
uem fölé, hanem pont a felső sarokba 5:2.

napi derbi utóhatásai Mikor magához tér he
lyet cserél Toldim!. De nem sokéig megv Isrv 
a munka Gyorsan vissracslnáljík s a 41

p.-ben már
Tünczer keresztlabdáját Szediacsek be Is 

lövi 3:1.
Szünet után Kohut nagy bombáját Toldi 

fogja fel és sokáig viseli a nyomát. Később 
megsérül s ettől kezdve balszélsőt játszik. 
Koliut összekötőt: á la Ticska. (Nincs mit 
szemrehányni egymásnnkl)

Tünczer lendíti rohamra a csatársort, Ta
kács offszájdgyanusan kiugrik, átemeli a 

labdát Dénesen és gólba kiséri 4:1.
A 15 p.-ben Takács Lázár keresztpasszával fut 
el és lő gólt 5:1.

Azután I’aczolay csinál csatárbravurt. A

Gyönyörű gól volt!

Paczolay*

Nem volt kemény dió a Nemzeti...
Hungária—Nemzeti 4:0 (1:0)

Paczolay különben ts vá
logatott-gyanús/ Ezután 
két gólt is reklamálnak 
a zöldfehérek. Az elsőt 
állítólag vonalon belül
ről rúgták ki, a máso
dikat pedig nem offszájd- 
ról rúgta Takács II. Az 
ötvenedik gólért fut most 
a küzdelem. De csak nem 
akar bekövetkezni. Sőt! 
Kronenberger és Lázár 
könnyelmű játéka miatt 
még a Kispest kerül 
frontba, persze ered
ménytelenül.

tőségének.
Amidőn Újpest játékosai beértek a Turul

szállodába, Ehrlich Sándor, a Somogy titkára 
odalépett P .Szabóhoz s kérte, hogy ne idege
sítse feleslegesen Jakubét

P. Szabó sértegetni kezdte Ehrlichet, mire 
az arculütötte P. Szabót. Az Újpest játé
kosa sem maradt tétlen s dühében több
ször öklével az arcába bokszolt, úgyhogy 
Ehrlich titkárt pillanatok alatt elöntötte a 
vér. Formálta dulukodás és verekedés kö
vette ezt a jelenetet, aminek I^mgfelder 
Ferenc, az Újpest igazgatója és Ozory 

István rendőrtanácsos vetett véget.
Az ügynek folytatása lesz a kaposvári rend
őrségen s egyúttal a bíróságon is, tfiiután

Ehrlich titkár P. Szabó ellen könnyű testi 
sértés elmén meglette a bűnvádi feljelen

tést.
A szállodai botrány híre csakhamar bejárta 

egész Kaposvárt s
mindenhol a legnagyobb megbotránkozás
sal tárgyaltók a példa nélkül álló esetet.

Ozorrj rendörtanácsos pedig a vasárnapi mér
kőzésre hatalmas rendőrt készültséget vezé
nyelt a pályára, minthogy P. Szabó inzultálá- 
sótól lehetett tartant.

Vasárnap kora reggeltől a meccs kezdetéig
havas eső esett

Kaposvárott, úgyhogy a várt nagy érdeklődés 
megcsappant s alig két és félezer főnyi közön
ség volt kiváncsi uz izgalomtól fűtött hangu
latú küzdelemre.

A meccs kezdetén Újpest egész vezetősége, 
élén Ascimer elnökkel, tisztelgő látogatást 
tett a Somogy-játékosok öltözőjében s 
Aschner elnök kérte a kaposvári Bukat, 
hogy u két egyesület közti több esztendős 
jóbarátságra, u közelgő válogatott mérkő
zésre s valamennyftik testi épségére való 
tekintettel tartózkodjanak a durvaságok
tól, miként az újpesti játékosok som fog

ják túllépni a lovagiasság határát.

Az éjszakai fagy hatalmas jégtükröket vará
zsolt a Fradi-pályára, ám déli veröfény azo
kat kosósztengerré olvasztotta. A meccs első
periódusában körülbelül 
egyenlő energiával da
gasztotta a 44 láb a 
mély talajt, ami ugyan
csak próbára tette a já
tékosok tüdejét... A 
Fradi-tábor érthetően a 
Nemzetinek drukkol, s 
ugyancsak méltatlanko
dik, amikor Ujváry egy 
labdát a kapuvonalra ejt. 
A Nemzeti gólt rekla
mál, ám a biró „to- 
vább“-ot Int. Már a 17-ik 
perce folyik a játék, ami

Hirzer

Barátky három védőjátékoson is kérész-

nem akar engedelmeskedni, s undorral kerüli 
el a kaput minden esetben.

A második félidőben még nagyobb a tudás
beli fölény a két csapat között. Hirzer egy 
esetben fürgén kiugrik, egérutat nyer s már 
Gallina áll vele szemben, de „a kicsi" három 
lépésről is a kapus kezébe lő. Egy sereg kor
ner után végre a 19. percben Barátky a hal
szélen lefut s ügyes csellel kétszer is álmegy a 
rajta csüngő Flórán, majd

Csehhez küldi a labdát, aki pontosan céloz 
2:0.

Több alkalommal csak a vakszerencse menti 
inog a körömszakadlig védekező Nemzetieket 
nz újabb góltól, ami ha késik is egy ideig, de 
meg nem akadályozható:

Hirzer beadását Cseh értékesíti 3:0.
A kékfehérek átcsoportosítása sem segít a hely
zeten. A futball szépségeiből természetesen mit

tülnyargal, Hirzerhes passzol, a bent van a 
nyugalmat kölcsönző vezctőgól 1:0.

Uj néző érkezik s megkérdi, ml az eredmény. 
A válaszra keserű gúny a felelet: „Mi az, már 
megint „meglepetés" lesz?" A két csapat em
berfeletti módon küzkődik, a labda azonban 
gyakran úgy belevész a sárbR, hogy „hol a 
labda" uj társasjáték keletkezik időnként... 
A kékfehérek ostromzár alatt tartják Gallinu 
kapuját, rengeteg a gólhelyzet, de még több a 
humoros, szellemtelen paccolás, de nem is 
csoda az ilyen talajon. Gergely, a Nemzetlek 
centerhalfja, egy fejelésnél oly telitalálatot kap, 
hogy valósággal négerré változik Ugyanő kis 
idő múlva Hirzernek egy gólba tarló lövését 
két kézzel fogja meg, s még sincs 11-es. Ugy
látszik csak egy kézzel érvénges a hendsz ... 
A nyom^tsztő fölény egyre tart, de a labda

sem lát a gyér közönségtábor, amely forralt
borba öli az elmaradt gyönyör és élvezelokozla 
bánatát. A Hungária támadások özöne zu
hog a Nemzeti kapujára, valamennyi Hlrzer-
löl Indul ki, vagy nála fejeződik be.

A 41. percben Is Hir- -
zer az értelmi szerző
s Cseh a „telt'* el-

kővetője 4:0. O
Szép fejesgót voltl Az
utolsó előtti percben
Búza azzal szórakoztatja
a közönséget, hogy heiul- .4$-\ r
szét vét, amelyért 11-es Kj
jár. A büntetőt Barátky p,
unottan lövi, úgy, hogy
Gallinának módjában van
újabb góltól mentesíteni Cseh
a Nemzett hálóját.

Kaposvár idegizgató, botrányos napja
Újpest—Somogy 1:0 (0:0)

Kaposvár, november 29.
(A Hitfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A mérkőzés krónikájához tartozik az a 
nem mindennapi botrány, inni szombaton este 
játszódott le Újpest csnpatának megérkezése 
után. Mintegy ezcrfőnyl közönség, élén So
mogy egész vezórkhrával várta a félhétórai 
gyorsvonattal megérkező bajnokcsapátot, hogy 
annak tagjait a szokásos ovációban részesítse. 
A liíalehértk gyalogosan indultak el a Turul
szállodába lévő lakásukra. ^közben a sok

szoros válogatott
P. Szabó Jakubelioz, a kaposváriak kiváló 
rentercsatáráboz szegődött s bizalmasan 
fülébe súgta, hogy édesanyja halálos be

tegen fekszik Újpesten.
Jakubét érthetően kellemetlenül érintette ez a 
tragikusan beállttq/t hír s n kiváló játékos 
már azzal a gondolatin! foglalkozott, bogy az 
éjszakai vonattal azonnal Budapestre utazik 
édesanyja betegágyához. Ezt a szándékát Ja- 
kubc nyomban be is jelentette a Somogy veze-

P. Szabó akube.
A Somogy elnöke, Lánczi Béla köszönte meg a 
látogatást s ígéretet tett a játékosok nevében, 
hogy fair és sportszerű keretek közt óhajtanak 
megmérkőzni a bajnokegyütlcsscl.

A mérkőzés hallatlan izgalmak közepette 
kezdődött meg s egyike volt a legszebbek

nek, melyet valaha Kaposvárott vhlak.

ki a Játék folyamán, mely végeredményben 
a Somogy meg nem érdemelt vereségével 

végződött.
Már a 7. percben Jakube bombalövése alig ke* 
rüli cl a lilák hálóját. A Somogy gyilkos Ira
mot diktál, ami kél komért eredményez. Majd 
Jakube újabb közeli lövését Acht nagy szeren
csével kornerre -tolja. Az újpestiek támadósora 
is Auer és Spitz révén kihagy egy-egy gól-nl 
kaimat. A 35. percben

Kővágó lerúgja Jakubét, akt elhagyja a 
pályát.

Am a somogyiak csonka csatársora továbbra la 
frontl>an marad

Szünet után Jakube visszatér
s az ő vezérlete alatt <i Somogy olyan ragyogó 
huszonöt percet vágott ki, ami két-három kn* 
posvári gólt érdemelt volna. Precízen, szinte 
hibátlanul dolgozott a csatársor, melynek nyo- ' 
mása oly erős volt, hogy nz U/pest teljesen 
védekezésre volt kénytelen berendezkedni. ■ 
Acht pedig válogatott formában a inár gólnak 
látszó labdákat is kihalászln.

A 25. percben dőlt cl a meccs sorsa: 
Spitz—Auer összjúték utón P. Szabót ug
rasztották ki, aki közvetlen közelről lőtte 

be az egye Ilon gólt. 1:0.
Újpest sikere megtörte Somogy ellenállását, 
úgyhogy ettől kezdve Újpest támadó kedve is 

I percről-percre erőteljesebb lelt, de az izgalnuvMindkét csapat emberfeletti küzdelmet fejteti | kőn kivül egyéb jerénlus” és'ehi’éhy ’Tiem 'lörl'éii^

Szerencsét hozott az uj elnök
Bocskai—Budai 11 4:1 (1:1)

Debrecen, november 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A sűrű hófelhők közül hiába bujt elő 
vasárnap délre a nap, mégsem ment ki az ér
dekesnek ígérkező

Markot

meccsre o várt közönség. Az 
ezerötszáz néző láttán 
elszomorodott a Bocskai 
vezetősége, amelynek élén 
megjelent a napokban 
megválasztott elnök:

Hegy meg! KIm Pál 
országgyűlési 

viselő
is. A tribün örömmel ér
tesült az uj elnök érdek
lődéséről, aki 
elsőizban volt 
mérkőzésen, s 
szoros éljent kiáltott a: 

mély talajon nehezen jött 
r-‘.. A Bocskai már az 

három komoly helyzetet te

kép-

ezúttal 
futball- 
három-

uj vezérre. A sá'-os, 
lendületbe a két csapat.
első percekben * ' ___ w
remtett, majd a vendégcsapat is életjelt adott 
magáról, egy ilyen veszélyes támadásával, 
amely Sztancsik kaptifalövésévcl ■ ért véget. A 
debreceniek két kornere után a 20. percben

Markos beadásnak készült labdája várat
lanul a hálóba csavarodik 1:0.

A budai együttes energikusan rákapcsol, de 
egyelőre csak a kornerarányt tudta kiegyenlí
teni. Am a 37. percben a gólarány is egyenlí
tésre került, miután

Polgár éles lövését Budai kapus nem tudta 
kifogni 1:1.

A játék második periódusában a Bocskai fo
kozatosan erősítette . .. .az iramot, ennek ellenére

Sabaria-gyózelem - 500 néző
Sabaria—III. kerület 1:0 (1:0)

Szombathely, nov. 29.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának •
tése.) 
mély sár 
paloknt 
Feltűnő volt a közönség 
részvét fensége is.

Mindössze 500 nézője 
volt ■ Sabaria küz
delmének ég győzel
mének, amely a nyol
cadik helyet jelentette.

Sabaria megérde

telefonjelen 
Vendégfullasztó 
fogadta a csa- 
Szombathelyen.

j-ta

pár lépésről a ká- 
Majd a túloldalon 
25. percben

li Budaiak kitűnő Polgárja 
pus kezébe lőtte a labdát. 
Teleki egyenlít kapufát s a

Markos a vezetést Is megszerzi 2:1.
Ez a gól azonban nem született meg minden 
emóció nélkül, amennyiben

Markos összeütközött a kifutó Lantossal s 
a menteni Igyekvő Feketével s bokáján 
oly súlyosan megsérült, bogy ájuítan vitték 

uz öltözőbe.
A Bocskai négy csatárral is intenzív ostromot 
zúdít a vendégcsapat kapujára, melynek vé
delme kissé tulerélycsen dolgozik, úgyhogy a 
közönség a bírót szidalmazza a játék kienge
dése mialt. Egy negyedóra múlva Markos sán- 
tikálva visszajön a pályára s nagy éljenzés fo
gadja. Alig jelentkezik a bírónál, máris labdát 
kap, mely szépen ivei középre, úgyhogy

Mátéfflnak csak a fejét kell odatartania s 
máris ujubb gól 3:1.

A budai csapatot felrázza az újabb gól s szép 
támadásokkal szorongatja a Bocskait s egy al
kalommal Polgár lövése már-már a háló felé 
száll, amikor a biró kellőt flittyentve, gólt je
lez. A labda azonban kapufáról a kapus 'ke
zébe jut. A budaiak percekig gólt reklamálnak, 
azonban a vita azzal végződik, hogy Hegedűs 
biró kijelentette: tévedni emberi dolog! Köz
vetlenül a befejezés elölt

Opatának a kapu elé iveit labdáját Teleki 
védhctetleiiül fejelte a sarokba 4:1.

A pestiek még ekkor sem nyugodtak bele sz 
■eredménybe, újabb két gólhelyzettel veszélyez
tettek, azonban nem sikerült szépíteniük az 
eredményen.

melten győzött. A mulatott játékot nem fedi a 
számszerű eredmény, mert a Hl. kerület a má
sodik félidőre teljesen ■ összeroppant, alig 2—3 
támadást vezetett s a Sabaria erős ostromainak 
elhárítására rendezkedett be. Az első félidőben 
Zilahy révén még forró támadásnak volt ki
téve Weinhardt kapuja, de aztán megszűnt a 
támadókedv s u Sabaria lelt ur a mezőnyben.

Egyénileg Bclkó volt a legjobb.
A 111. kerület csapatában Zilahyn kívül a köz
vetlen védelem: Biri—Werner—Bíró trió vég
zett hatalmas és nagyszerű munkát.

A mérkőzést eldöntő egyetlen gól az első fél
idő 28. percében esett

Jön a

TRADER HORN
o o U'«B 'íWTí B Palace Filmszínházban
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Iglódy ragyogó lefutását a 111. kerületi 
védelem esak korner árán tudja megUNznt 
A komért Iglódy íveli középre a ott Seper 
éa Kovám egymásaién emberbe lövik a fel- 
Szabadító rúgást. A pergő Inbdára Borbély 
remek tempóban érkezik s bár a tömörült 
óbudaiak falanxában csak tenyérnyi hely

Botrányba fulladt a miskolci ligamérkőzés 
Attila —Vasas 2:1 (1:1)

Slanczl

ezzel a ténnyel elkerülhető lett a már-már ki
robbanó botrány. Ar. első félidő 15. percében 
esik nz Attila vezető gólja, amikor is Rudas a 
későn kiugró Pintér mellett gólt lő. (1:0.) A 
gólra a Vasas heves rohamot intéz az Attila jól
védett kapuja ellen s a 30. percbén Vadász a 
büntető területen belül hendszet vét. A 11 esnek 
Burger áll neki, de éles bombáját Szemző bra
vúrosan kiüti. A kiegyenlítési lehetőség elsza
lasztása nem töri le n Vasasokat, akik tovább 
támadnak és a 42. percben Kosztka centeréből 
Slanczl kiegyenlít. A Vasas-szélső a góllövés 
pillanatában összeütközik Szemzővel, kiviszik 
és csak a második félidő elején tér vissza. 
Szünet után egy ideig mezőnyjáték folyik, majd 
a '28. percben Rudas—Sziklat akciójából az 
utóbbi belállitja a végeredményt. Két perc múlva 
Rudas Inbdáját Király jóval a kapuvonalon 

belülről vágja ki n mezőnybe. Az Attila gólt 
reklamál, ■ bíró azonban nem Béli meg.

Rudas reklamál, mire Boronkay kiállítja. Erre 
parázs botrány támad s már-már attól kell tar
tani, hogy a közönség berohan a pályára. Olyan 
ideges a hangulat, hogy

Boronkay Ót percig szünetelteti ■ játékot 
A kényszerszünet után a tiz emberrel játszó 
Attila sikeresen tartja az eredményt.

Nemzeti bajnokság — az „ősök" holttestén át

Miskolc, november 29.
(A Hétfői Napló tudó- 

titó jónak telejonjelenté-
se.) Az utolsó helyen 
fekvő Vasas csapatának 
és a szintén az alsó ré
gióban kullogó Attilának 
az összecsapását Miskol
con nem kisérte nugy ér
deklődés. A közönségnek 
ez a hideg magatartása 
arra a körülményre ve
tethető vissza, hogy a 
miskolci csapat a múlt 
héten gyenge, tartalmat
lan játék után súlyos vereséget szenvedett_ , „ ___ a
Somogyi ól. Az Attila ezúttal ismét teljes szívvel 
játszott s ha végig nyílt küzdelmet vivőit Is a 
Vasas csapatával, végeredményben az egygólos 
győzelmet megérdemelte. A küzdelem sokszor 
bővelkedett izgalmnkban s ez a túlfűtött han
gulat átragadt a tribünre is, amiben nem kis 
része volt

Boronkay játékvezetőnek, akinek bírásko
dása nagy elkeseredést váltott ki a közön

ség soraiban.
Végeredményben azonban győzött az Attila >

Az amatőr nagyegycsfiletck vezetőivel be
széltünk i alább adjuk a szenzációs álláspon
tot. amelyet az amatőrök egy tekintélyes tábora 
foglnl el a Nemzeti Bnjnoksóggnl szemben.

— Az amatőrök nagy része — elég helytele
nül! — tiltakozik a Nemzeti Bajnokság terve 
ellen. Erre pedig szükség van. Feltétlen szük
ség. Csakhogy

• rendszerváltozás küszöbén kénytelenek 
vagyunk a legerél.vesebbrn kijelenteni, 
hogy az amatőr nagyegyesülcteket egy pil
lanatig sem érdekli a proflegycsülctck éa 

menedzserek egyéni érdeke.
A Nemzeti Bajnokság a véleményűnk szerint 
nem egy rosszul jövedelmező üzletág szanálása 
miatt fog megvalósulni, hanem azért, mert erre 
■ sportnak van szüksége.

—- Véleményünk szerint
■ Nemzeti Bajnokság tervezete bizonyos 
vonatkozásban nemcsak hibás, hanem 

egyenesen a tiszta sport ellen Irányul.
A tervezők szerint ugyanis a nagy egyletek 
összeolvadnának n megfelelő profi-alakulattal. 
Az FTC a Ferencvárossal, nz MTK n Hungáriá
val. ni UTE nz Újpesttel és igy tovább. A Noin
teti Bajnokságban nz összes elsőligás profi
egyletek és nz nmntőrhnjnokság két első he
lyezettje venne részt. Továbbra Is lenne ama
tőrbajnokság.

A Nemzeti Bajnokság csoportjába azonban 
csak olyan nmntőr-cgyesillet kerülgetne, 
amelynek nines ningábnohasztott profl- 

alnkulala.

Tóth Ilonka kettős győzelme a MUE vándordíjas 
úszóversenyén
őszi uszó- 

váitozatossá- 
n MUE va-

Tóth Ilonka

A gyenge 
szezónban 
got hozott 

sáriin pl vándordíja* 
uszóversenyo, amely ki
tűnő rendezésben, gyor
san perget le a fedett 
uszodában. A verseny 
legnagyobb érdeklődés
sel várt száma a 100 

méteres hölgygyors 
úszás volt a Sólymost- 
vándordíjért, amelyet az 
egyébként gyengélkedő 

Tóth Ilonka nagyszert! formában, megér
demelten végleg elnyert.

A kiváló hölgybajnoknő az 500 méteres hölgy 
gyorsuszásban is indult, ahol szintén fölénye
sen, biztosan győzött. Kívüle jól szerepelt 
Székely András., aki ezúttal is majdnem elérte 
a „bűvös" 1 perces határt A verseny főbb ered 
ményel a következők:

100 m-es hölgygyorsuszás (Sólymost Márton-

„Nagy vétek volna elmaradni 
az olimpiászról . .

— mondja Stankovits Szilárd, az Atlétikai Szövetség elnöke
A magyar sportélet fölé tornyosuló vészesen 

komor felhők ujabb csüggeteg gondokat 
rónak nz egyes sportágak vezetőinek vállára. 
Vannak, akiknek sürgősen kedvenc témájn lett 
■ los-angelesi ollmpiászra való készülődés. 
Menjünk vagy ne menjünkf Akadtak, akik 
lándzsát törlek az olimpiai szereplésünk mel
lett. mások viszont ezt a fontos magyar ügyet 
fitymáló kézlegyintéssel intézték el u takaré
koskodás divatos szólamónak köntösébe burko- 
1ódzva. Igen óm, de ezek számításon kivül 
hagyják a rendelkezésre álló , „olimpiai alap" 
tekintélyes összegét, amelyet nem lehetne 
amúgy sem más célra felhasználni...

Stankovits elnök a következőképpen nyilat- 

Elavul? az arc
•’J^PPanozásn. mert a „Fulgor" borotváió- 
vu pillanat alatt puhítja a szakállt
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van, ezt Is megtalálja éa 4 méterről védbe- 
tetlenUl fúrja a bálóba a meccsdöntő lab

dát (1:0).

A korncrarány 6:2 a Sabarla javára. Sólymos 
biró ellen a közönség néhány ítélkezése miatt 
hevesen tüntetett.

Vagyis, ha a« UTE, MTK vagy FTC nyeri meg 
az amatőrbajnoksógot, akkor

a bajnokcsapat nem kerülhet be a Nemzeti 
Bajnokság csoportjába,

mert ott már szerepel egy beolvasztott Ferenc
város, Újpest vagy Hungária. Ez az intézkedés 
megölné az amatőrsportot. Azt jelentené, hogy 

más, kevésbé érdemes smatőregylet ke
rülne be az „Ősök" holttestén keresztül.

— Azt hozzák ellenvetésül, hogy ha ezt meg
engednék, előállhatna az az eset, hogy pl.

a Ferencváros és az FTC csapata között 
dőlne cl a bajnokság s nincs garancia arra, 

hogy nem történik „lefekvés".
Ez az álláspont kényelmes, de rozoga. Minden 
más sportágban előfordulhat az eset, hogy két, 
egyazon klubversenyző kerül be a bajnokság 
döntő csatájába. Ezen senki sem ütődik meg. 
Hiszen végeredményben közömbös is, hogy 
egyénileg ki nyeri meg, hiszen mindketten 
ugyanazt a klubot képviselik. így volna ez a 
futballban is.

— Még ha a tervezet szerint kizárnák a nagy
egyletek umatőrcsapatait, akkor

tulajdonképpen első- és másodrangu ama
tőrökre bontják az amatőröket ■ egye
sekre foltot nyomva, kitagadnák a közös

ségből.
Ebbe pedig nem megyünk bele semmi körül
mények között, mert csak kára lenne belőle a 
sportnak.

vándordíj): 1. Tóth Ilonka (MUE) 1 p 16.2 mp. 
2. Mnllász Margit (FTC) 1 p 16.4 mp. 3. Fekete 
Margit (MUE) 1 p 21.8 mp. — Jó mezőny. 
Tóth biztosan győz az erőteljesen finlselö Mál
lást ellen. A harmadik helyezett Fekete tehet
séges.

100 m I. oszt, gyoruszás (MUE választmány 
vándordíja): 1. Székely András (FTC) 1 p 00.8 
mp. 2 Laky Károly (BBTE) 1 p 06 mp. ?. Ja
kab János (UTE) 1 p 06.4 mp. Székely, hn 

3Xí»6’/i m-es I. oszt, gyorsuszóstaféta (MUE 
választmány vándordíja): 1. UTE 2 p 00.8 mp. 
2. FTC 2 p 06 mp. 3. MTK 2 p 07.6 mp.

500 m es hölgy gyorsuszóbajnokság: 1. Tóth 
Ilonka (MUE) 8 p 30.6 mp. 2. Fekete Mftdy 
(MUE) 9 p 23 mp. 3. Kovácsi Bözsi (MUE) 10 
p 23 mp.
kissé megszorították volna, még jobb időt 
úszik.

3Xófl’/i m-es vegyesstaféta (MUE választ
mány vándordíja): 1. FTC a) 2 p 19.6 mp. 2. 
UTE 2 p 20 mp. 3. FTC b) 2 p 23.4 mp.

kozott a Hétfői Napló munkatársának:
— Olyan nyilatkozatok látlak az utóbbi 

időben napvilágot, amelyek szerint célszerű 
volna elejteni magyar részről a los-angelesi 
olimpiászt. En az Ilyen meggondolatlnn terve
ket n leghatározottabban ellenzem. Ugy a nem 
réti, mint az általános sportszempontok szinte 
kötelességünkké festik, hogy a világ legnagyobb 
sporteseményének színpadáról a magyar repre
zentánsok ne hiányozzanak. De más egyéb kö
vetelmények is a feltétlen kiküldetés mellett 
szólnak. Mintegy két év óla nagy lendülettel 
folytak az előkészületek, melyekre a legtöbb 
sportág a nehéz viszonyok közt is fokozott 
inérvü áldozatot hozott. Súlyos mulasztás lenne 
ennek a joggal remélhető erkölcsi gyümölcsét 
le nem aratni. Már nz eddigi előkészületek 
Is nem várt eredményeket produkáltak, n tn- 
vRsaznl pedig a készülődés mindent gvökeres- 
töl felkavar, általános feljavulás történik az 
egész vonalon.

Ha most lemondanánk ax olimpiádon

▼aló részvételről, agy a magyar sporteml- 
nensek minden cél és ideál nélkül marad
nának, as egész magyar sport tétlenségbe 
esne viasza, ■ nagyszerű fölfelé Ívelés 

folyamata niegállana.
De nem is értem, hogy lehet' ilyenről komo
lyan beszélni akkor, amikor műkorcsolyázóink, 
vívóink, atlétáink, vizlpólózólnk, úszóink, tor
nászaink, brkózólnk és botolóink, vagyis az 
összes népies sportágak képviselői győzelmi 
esélyekkel indulnak az ollmpiászon. Ilyen kö
rülmények közt nagy vétek volna elmaradni!...

— Speciálisan az atléták szereplését Illetően 
is jó reménységekkel vagyok eltelve. Pedig se
hol sem olyan nehéz a helyzet, mint ebben, 
mert az egész világon ez a legjobban kiművelt 
sportág.

De meg vagyok győződve arról, hogy az 
atlétikában tovább tart a lendület és ■ 
jövőéri eredmények sokkal jobbak lesz
nek . . . Úgyhogy nemcsak Barsi, Darányi 
és a diszkoszvetők kiküldésére, hanem 

még többek benevezésére sor kerülhet.
Hangsúlyozom azonban, hogy ml is alávetjük 
magunkat az általános rendelkezéseknek s ter
mészetesen csak a komoly esélyekkel bíró ver
senyzők kiküldetését fogjuk kívánni. Egyúttal 
gondunk lesz arra, hogy az olimpiai jelöltek 
ugy a fővárosban, mint a vidéken a leggondo
sabb téli tréninget folytassák és a szokottnál ....................................
valamivel korábban kezdjék cl a rendszeres , versenyez Barsi és Darínyi. Március 6-án mór 
tavaszi versenyszezónt | itthon is lesznek.

Ausztria az Európa-Kupa élén
Ausztria—Svájc 8:1 (2:1)

Bázel, nov. 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Az Európa-kupáért folytatott 
során

Ausztria
Bázelben
előtt 8:1

mérkőzések

▼■sárnap 
közönség 

győzelmet

válogatott legénysége 
huszonötezer főnyi

(2:1) arányú hatalmas 
aratott Svájc ellen.

A vezető gólt Gschtveldl szerezte meg a 10. 
percben, ám a 32-ben Abbeggleen III. egyenlí
tett. Ekkor még alig gondolt valaki a svájciak 
katasztrófába vereségére. Közvetlen befejezése 
előtt Sindelar szerezte meg az osztrákoknak a

A Törekvés az élen
Az amntőrfronton a favoritok győztek, még 

pedig kiadós gólaránnyal. A Törekvés ugylát
szik ismét feltartóztathatatlan. Az eredmények 
a következők:

Törekvés— Ute 5:0 (3:0)
Postás—MÁV 4.2 (1:1)
BSE—Elektromosmüvek 2.-0 (1:0)
Beszkárt 33 FC 4.0 (1:0)
FTC—III. kér. TVE 8:1 (5:0)
MTK—BEAC 2:0 (0:0)
Urak—Fér. vasutas 7:2 (3:0).

Kikapott a Pécsbaranya
Turul FC—Pécsbaranya 6:3 (2:1). A Mille

náris pályán lejátszott mérkőzésen a Turul ját
szotta a szebb futballt s megérdemelten nyerte 
a meccset. A góllövők sorrendje: Kelemen, Ko
hut 11, Dóra (11-esből), Főár, Pirity, Kovács, 
Kelemen, Pirity, Kelemen.

Szeged FC—ETC 3.-0 (3:0). A szegediek a 
sáros, csúszós pályán nagy fölényben játszot
tak. A gólok közül kettőt Havas, egyet Gróf 
szerzett.

Vác FC—Terézváros 4.? (4:1)
Maglód—Bak TK 3:2 (1:2).

A Ferencváros bucsujátéka
A zöld-fehér csapat csütörtökön, december 

3-án száll itthon utoljára küzdelembe. Az 
utolsó őszi mérkőzését a Ferencváros a So
mogy csapata ellen játssza. Bár kétségtelen, 
hogy a Ferencváros őszi vczctőpoziciőja nőm 
forog veszélyben, mégis érdekesnek ígérkezik 
az előkelő pozícióba került vidéki csapat ellen 
vívandó bajnoki küzdelme.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Mariássy dr. ösueálllfotta ■ csikóváloga
tottat. Kedden a fiatal profik „csikó" néven is
mert válogatott csapata Zágrábban a város vá
logatót együttese ellen Játszik. Mariássy Lajos 
dr. szövetségi kapitány vasárnap este állította 
össze a csapatot, amely a következő: Gallina, 
Flóra, Biró, Palotás, Kárpáti /.. Szalay, Feny
vesei, Barátky, Polgár, Déri, Belkó. Tartalékok: 
Szemere,* Kovács II.

X A Honvédtiszti Vivő Club a tőrcsapatbaj- 
nok. Magyarország 1931. évi tőrcsapat bajnok
ságát vasárnap tartották meg a BBTE Attila* 
utcai tornacsarnokában. A bajnokságot a Hon
védtiszti Vívó Club együttese immár harmad- 
izben nyerte meg a bajnokságot, ezúttal vala
mennyi ellenfelét legyőzte. Az eredmények a 
következők: Bajnok- Honvédtiszti VC 6 ponttal, 
3 csapat és 32 egyéni győzelemmel. 2. MAC 4 
ponttal, 2csapat, 26 egyéni győzelem. 3. RÁC 
2 pont, 1 csapni, 18 egyéni győzelem. 4. BEAC 
pont nélkül, 20 egyéni győzelemmel.

X K-lcu uj 10.900 méteres rekordja. Az 
MTE a megyeri csárdánál 10.000 méteres 
időelőnyversenyt rendezett, amelyet Kelen 
János (Vasas) 32:11 mp-es uj országos re- 
kerdidővel nyert meg. (Eddigi rekord Szerb 
Elek 32:32.8 mp.) Másodiknak Hevele SÁG 
érkezeti be, 32:17 mp-el, Németh MTE 
előtt.

X ősszel megindul a Nemzeti Bajnok
ság. Az MLSz elnöksége valamennyi alszö- 
vétség képviselőjének bevonásával vasárnap 
délelőtt értekezletet tartott, melynek tárgya 
a futballsnort mai válságos helyzetének or-

Majd az egyik gazdagon illusztrált amerikai 
sportszaklapot, a The Amateur Athlete-t ma. 
tatja meg Stankovits elnök. Ez a lap mdr 
részletesen foglalkozik az olimplász esélyeivel 
s leközll a legjobb európaiak eredményeit. A 
tarka névsorban ott találjuk a magyarok közül 
Zsitvay, Balogh, Bácsalmást, Donogán, Madarász 
Remecz nevelt. Barsit két helyen, a 400 és a 
800 méteres síkfutásnál a három legjobb euró
paihoz sorolja. Aligha téved! A magyarok ezévi 
legjobb teljesítményei is halálosan pontosak. 
Csak egy lapszust csinál csupán, amikor a ki- 
váló cseh sulyallétát Doudát magyarnak ne
vezi. Ez sem történt még meg... Fordítva an
nál gyakrabban, hogy a magyar versenyzők 
neve mellé az „osztrák" vagy „cseh" jelzést 
biggyesztik zárjel közé .. De reméljük, nem 
kell nekünk mnjd Darányival sem szégyen
keznünk ..,

♦
Végül Barsi éa Darányi téli amerikai „kirán- 

dulásáról informál az illusztris elnök. A két 
világnagyságot ugyanis az Amerikai Atlétikai 
Szövetség hinta meg Amerika fedett atlétikai 
bajnokságaira s összes költségeiket ők fedezik. 
A bajnokság február 22 én kezdődik Neutyork- 
ban a Madison Squareban De előtte február 
6-án Neuzyorkban, 13-án Bostonban, 17-én is
mét Newyorkban és 20 án Philadelphiában 

vezetést.
Szünet után egymásután estek az osztrák 

gólok, melyekből Schall balösszekötő egyedül 
hármat, Sindelar középcsatár, Vogl balszélső 
és a jobbösszekötőt játszó Gschmeidl egyet- 
egyet lőttek. A meccset a prágai Cejnar kifo
gástalanul vezette.

Az Európa-Kupa tabellájának élére Auszt
ria ugrott fel hat pontjával, a második 

helyen Magyarország van öt ponttal,
a harmadik helyen Olaszország négy ponttal, 
majd Csehszlovákia következik négy ponttal s 
az utolsó helyet Svájc tartja egy pontjával.

voslása volt. Az értekezlet mintegy négy* 
órai tanácskozás után elhatározta, hogy a 
Nemzeti Bajnokság küzdelmeit tizenhat csa- 
pattal 1932 őszén megkezdi. A tizenhatos 
létszámban a profi első liga tizenkét egye
sülete az elsőosztátyu amatőrbajnokság első 
két helyezettje és a két legjobb vidéki ama* 
tőrcsapat vesz 'részt. Az amatör alszövetsé* 
gek tovább is a jelenlegi rendszer szerint 
bonyolítják le bajnokságukat, mig a pro* 
fesszionista alszövetség feloszlik. Az uj baj* 
noki rendszer technikai lebonyolításának 
kidolgozását az MLSz tanácsa fogja dűlőre 
vinni.

X Úszás rendőrunlformlsban, teljes fel
szereléssel. A fővárosi rendőrség őrszemély
zete nagy sikerrel bonyolította le uszóver* 
senyét a Rudasfürdőben. Az egyes kategó
riák győztesei: Szentner, Igaz Imre, Varga 
Rezső, Varga Ferenc, Csúcs Ferenc, Szabó 
31. József, Kovács György, Fehér Antal, 
Lénával Gábor. A verseny érdekességét fo
kozta, hogy egy versenyszám volt, melyet 
rendőrruhában, felszereléssel együtt kellett 
végigusznl, továbbá bemutatták a modern 
vizbőlmentést is.

X Motorverseny lesz ■■ üllől-utl pályán. As 
FTC Üllői-uli pályáján jövő vasárnap dirt 
trackt meghivási háziversenyt rendez. Ez less 
nz első salakpálya-verseny az üllől-uton. A 
versenyen a legkiválóbb motorosok, nevezete* 

“ " Lajos,sen: Zamecsnik, Kozma László, Deli __
Lukametz Ferenc és Zboray Miklós is részt- 
vesznek

X Amatőrderbv Szegeden. Szegedi 
Kecskeméti AC 2:0 (1:0). A két régi rivális 
érdekes meccsel vívott.

AK-

LÓSPORT
Budapesti SgetSversenyek
A nap főszámát, a hosszabb pihenése után 

második startjára formát futó, Lord Ida 
nyerte meg a nagy favorit Fregoli előtt. Dó
zsa, Fregoli hajtója nem nagyon amblciónálta 
a győzelmet s erélytelen hatásáért a pályabírók 
megintették. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Nagybánhegyesl ménes Ml- 
mosa (4 reá) Marschall, 2. Favorité (12) Top* 
llchar. Ind- Ipse, Egeria, Kópé. Tót.: 10:12, 15, 
105, olasz: 134. — II. FUTAM: 1..Baranyai I. 
és fia Bonny (8) Kovács I.. 2. Fuss (l‘/«) Fel
ser, 3. Exprcss (4) Kallinka. Ind.: Fényes. KI, 
Milike, Dombóvár, Matyóka, Jeles O. S., E"'l- 
va, Coco, Delirium. Tót.: 10-36, 24, 15, 26, 
olasz: 34 — ILI. FUTAM: 1. Broadway Istálló 
Lord Ida (2%) Marschall, 2. Fregoli (2^ reá) 
Dózsa. Ind.: Dárda (Fogadás nélkül), Erika, 
Conrad, Dnriu^ Nurtnl. Tót.: 10:35, 28, 14» 
olasz: 59. — IT. FUTAM első rész: 1. Bara
nyai I. és fia Győző (3) Kovács I., 2. Babona 
(2) Wiesner, 3. Norma (1%) Fiszter. Ind.: LI- 
bau, Klári, Elité, Óbester. Tol.: 10:58, 14, 14, 
13, olasz: 30. — IV. FUTAM második rész: 1. 
Mester-Istálló Rikkants (1% reá) Felser és 
Generális (2%) Friedmann hbllversenyben, 3. 
Katinka (2) Fiszter. Ind.: Sony Boy, Láva. 
Tol.: 10: 13 és 15. helyre: 12. 14, olasz: 29 
(Katinka). — V. FUTAM: I. Kárai ménes és 
Sleinitz M. Ildikó—Ollne (2) Steinltz. 2. Búfe
lejtő—Balaton, Sulinncz B.—Tündérleány IL» 
Egcrlfindcrin—Mhnosa. Tót: 10J4, 16, 21, 
olasz: 40.

A szerkesztéssel és kiadósért felel:
n». ei.ek nccö___
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