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meggyilkolta az urát 
és elásta a holttestét 

—— ni

Klamm Sámuel birtokost tetszései agyonverte a felesége 
és na segítségével eltemette a halottat - n gyilkos 

asszonyt a salát fia árulta el

TetemrehiuKs az áldozat Kiásott holtteste töiott
Soltvadkert, december 6.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasár
napra szörnyű szenzációja akadt Soltvad- 
k értnek: a csendörség hetekig tartó, bonyo
lult nyomozás után letartóztatta idősebb 
Klamm Sámuel soltvadkerti gazdálkodó öz
vegyét és fiát, ifjabb Klamm Sámuelt. A 
letartóztatás oka: gyilkosság. A vád: az 
asszony bestiális kegyetlenséggel, fejszével 
agyonverte az urát, a fia pedig segített a 
holttest elrejtésében. A községi halottasház
ban ott fekszik a szétvert fejű holttest és a 
csendöri kihallgatások most tisztázzák a 
példátlan kegyetlenséggel végrehajtott férj
gyilkosság részleteit. A gyilkossággal vádolt 
asszony tagad, de

koronatanú akadt ellene, a saját fia, 
aki szemébe mondta édesanyjának, hogy ő 
gyilkolta meg Klamm Sámuelt, sőt a flu 
magára vállalta azt, hogy maga is segédke
zett a holttest eltakarításánál.

A csaborí tanya titka
Solt vadkert nagyközséghez tartozik a 

csaborí tanya, ahol kis birtokán élt a csa
ládjával idősebb Klamm Sámuel gazdál
kodó. Klamm a háborúban sokáig orosz 
fogságban volt. Szorgalmasan dolgozgatott. 
A tanyán cselédség nem volt, Klamm Sá
muel a fiával, ifjabb Klamtn Sámuellel 
együtt dolgozott és a felesége is kinn élt a 
tanyán.

Október 25 én
az asszony bejelentette a soltvadkerti 

csendőriirsün, hogy az ura eltűnt,
mire a csendőrség megindította a nyomo
zást, de sehol sem találták az eltűntként 
bejelentett birtokost.

Idősebb Klamm Sámuelné a kérdezöskö- 
désekre kijelentette, hogy neki

gyanúja van arra, hová tűnt az ura.
Elmondotta, hogy nz ura, aki Oroszország
ban hadifogoly volt, sokszor beszélt arról, 
hosy egyszer visszamegy Oroszországba. 
Valószínűnek tartja, — mondotta, — hogy 
Klamm valóra váltotta régi tervezgetését és 

visszatért Oroszországba.

A csendörségen nem tudták megérteni, I 
mi lehetett az oka annak, hogy idősebb I 
Klamm Sámuel egyik napról a másikra ott-1

Suttog a
Október 25-én tűnt el idősebb Klamm 

Sámuel és egy-két nap múlva a közeli ta
nyákon és felvakban megindult a suttogás. 
A pletyka szajról-szájra járt:

— Valami történt Klamm és felesége kö
zött ... Klamm Sámuel

nem ment Oroszországba,
hiszen az eltűnése előtti estén még látták, 
amint dolgozott és reggelre már eltűnt.

Valóban, idősebb Klamm Sámuelt, aki 
állítólag messzi útra, Oroszország felé in
dult,

sehol a környéken nem látták.
Nem látták az országúton, nem látták a 
falukban és egyetlen közeli vasútállomáson 
sem váltott vonatjegyet

A csendőrség is gyanúsnak tartotta a 
dolgot. Telefonon érintkezésbe lépett az 
összes környékbeli hatóságokkal és felvilá
gosítást kért, de egymásután érkeztek a vá
laszok, amelyek arról számoltak be, hogy 
Klamm Sámuelt sehol sem látták. A csabori 
tanya gazdája eltűnt.

Mintha a föld nyelte volna el..«

Vallatóra fogják a feleséget
Harmadnapra idősebb Klamm Sámuel el

tűnése után már befejezte a nyomozást a 
csendőrség. A nyomozás azonban nem ho
zott eredményt, a gazdálkodót sehol sem 
találták. Három napja keresték Klamm Sá
muelt és a csendőrök ekkor

vallatóra fogták Klamm Sámuelnél.
Faggatták, arról kérdezősködtek, mit be
szélt utoljára az ura, mielőtt elindult — 
állítólag Oroszország felé.

Klamm Sámuelné állta a kérdezősködések 
özönét s minden kérdésre volt felelete. De 
mikor arról érdeklődtek, mi keresnivalója 
van az urának Oroszországban, a vállát 
vonogatta:

— Nem tudom, 
nekem sohasem mondotta 

mit akar csinálni Oroszországban ...
Hiábavaló volt minden kérdezŐködés, 

vallatás, állhatatosan megmaradt amellett, 
hogy az ura őt elhagyta és Oroszországba

hagyja a birtokát, családját és anélkül, hogy 
búcsút venne feleségétől és a fiától, neki
vágjon Oroszországnak.

falu . . .
ment, anélkül, hogy búcsút vett volna tőle. 
Végül is nem maradt más hátra, mint el
bocsátani öt a csendőrségről.

A gyilkos asszonyt elárulja — a fia
A csendőrség nyomozása egyre több gya

nús adatot szedett össze az eltűnésről. Ezek 
az adatok már olyan súlyosak voltak, hogy 
szombaton

előállították Klammnét
a soltvadkerti csendőrségre és ott újra meg
kezdték a kihallgatását.

Most már nem egyedül hozták azt asz- 
szonyt, hanem vele együtt

■ csendőrségre kisérték a fiát, Ifjabb 
Klamm Sámuelt Is.

Külön-külön folyt a kihallgatásuk. Az asz- 
szony most is állta a faggatások özönét, a 
fia azonban megtört és szörnyű vallomást 
tett:

— Mindent megmondok. Az anyám ölte 
meg az apámat és ketten temettük el.

Ifjabb Klamm Sámuel ezután részletesen 
elmondta a gyilkosság történetét. Elmesélte, 
hogy édesanyja október 25-ére virradóra 
összeveszett az urával. Az asszony baltát ka
pott fel, nekirohant Klamm Sámuelnek és 
néhány súlyos fejszccsapással szétroncsolta 
a fejét.

A flu végignézte a gyilkosságot.
Mikor idősebb Klamm Sámuel holtan esett 
össze, Klammné ráparancsolt a fiára, hogy 
segítsen eltemetni a halottat. Az anya és 
a fiú

Tetemrehivás a kiásott áldozat fölött
A fiú vallomása alapján a csendőrök 

azonnal kimentek a tanyára. Munkásokat 
vittek magukkal és kivitték idősebb Klamm 
Sámuelnét a fiával együtt. Ásni kezdtek 
azon a helyen, amelyet a flu megjelölt és 
rövid munka után

elő Is került a szélroncsolt fejű holt
lest.

Az asszony ott állt a szántóföldön ásott sir

Klammné visszatért a csabori tanyára, 
mintha misem történt volna. A falu szája 
azonban nem hallgatott cl.

A pletykák továbbszövűdtek 
a csabori tanya titokzatos módon eltűnt 
gazdájáról. De nemcsak a pletyka műkö
dött, hanem tovább figyelt és kutatott a 
csendőrség is és ez a kutatás szombatra 
szenzációs eredményt hozott.

ar. agyonvert családfő holttestét talics
kára tették, klelpelték a tanyaudvarra, 

bedobták a répaverembe, 
azután lemásztak a verem fenekére, gödröt 
áslak, behelyezték a holttestet és elföldelték.

A vándorló holttest
Másnap Klammné bejelentette, hogy ar. 

ura eltűnt. Megindult a nyomozás, de meg
indult a pletyka is és mikor Klammné meg
hallotta, hogy a szomszédság gyanús dolgok
ról suttog,

megijedt, 
hogy a répaveremben elföldelt holtlestro 
könnyen ráakadhatnak. Megbeszélte fiával, 
hogy biztosabb helyre viszik a holttestet. Éj
szakának idején

kiásták a halottat.
A holttest nehéz volt, ketten se tudták vinni. 
Kötelekkel összekötözték, két lábára is kö
telet hurkoltak,

a kötélnél fogva klvonszolták a föl
dekre s mintegy száz lépésnyire a tanya
háztól a szántóföldön újra elásták a 

holttestet.
Fölötte felszántották a földet, nehogy gya
nús legyen és eltüntessék a friss ásás nyo
mát.

fölött, a telemrehivás azonban nem törte 
meg, továbbra is azt állította, hogy neki 
semmi köze a gyilkossághoz, ha idősebb 
Ki amin Sámuelt megölték,

a fia ölhette meg,
ő nem veit részt a gyilkosságban.

A holttestet a községi halottasházba szál- 
litották. Klammnét és fiút pedig a csend
őrök letartóztatták.
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Női ruhák linóin Iweedkelmíkból...............

Női házi ruhák és pongyolák
r in-* rrinliizo't 'ál muhatú llanalboi ....

Jlarácscngi oföáiionMa/r 
minden ity otcsv'

1140 métar kOIOnbtaS

finom női ruhakelme
Jersei. Tweed, Ondamussn stb.
egyszinüek és mintázoltak, C
70. 100, 140. 160 cm szélesek, / j(J 
bármelyik egységes ára most .

Mintázott gyapjúmuszlin .
erene, bricis r..ió*<u........................................ I.reö

Valódi fókabunda 198. —
Nőitélikabátok 68.-,48.-
.................................................................  9.80

____„ .... 4.80
Női hócipők “í,".w,a' 8.50
Női hócioők 9.80

Jgyaitán ftönnyü 
vásárolni!

■f

ÍTKtí PULLOVER
RENDKÍVÜL előnyös AJÁNLAT I

I. sorozat II. sorozat 111, sorozat

5.95 7.90 9.80
Pizsamaöltöny K"nS ”°‘ó 6.80
Kötött nyaksálak f “88

«■ ,<i meleg trikókesztyük... 1.28
Női reformnadrág -.88
Női reformnadrág 2.50
Női melegsportharisnya -.98
Női hálóing GSífixa*' 1.90 
Férfi hálóing 3.90

Mintákat kSsssággal kOldOnk.

CALVIH 
TÉR

7.

manlkorozoit kezd kandia dolgozott 
az uloosti iramán

Óriást hajtúuaadszat az újpesti posta, traliH 6s a füszerUziet 
elmenekült rabtól után

6. sz.

A főkapitányság három delcktivcsoporlja 
az újpesti kapitányság egész deteklivtestü- 
letévcl együtt harmadnapja már talpon van 
és hajlóvaddszalot folytat az Újpesten, tör
tént három rablótámadás Ügyében.

Csütörtökön a Nagyszombat-utca 
házba,

n Lcnz-félc fÜNzcrüzIctbe 
hatolt be két bicskás fiatalember, másnap 

u Márhiufcal postahivatalban 
dolgoztak revolverei banditák, akiket Antal 
Gyula 70 éves postamester revolverlövések
kel kergetett cl, szombaton pedig

Küldi Lajosné Deák Fcrencutcnf trafik
jában

rabló, akiket Káldiné izgalmas du- 
után kalapáccsal vert ki az üzle-

jórt kél 
lakodás 
léből.

Nagyon megnehezíti a rendőrség munkii- 
hogy n három rablótámadás tettesei kö- 
Idáig csnk a legutolsókról sikerült pon- 
személylcirást kapnia. A postahivatal- 
és a füszerüzletben garázdálkodó bnndi- 

ját, 
zül 
los 
l>an 
Iák

álarcot visellek.
Alig egy két percig tartózkodtak csak a 

helyiségben és a fchh.lt lelkiállapotban lévő 
emberik nem tudták megjegyezni ruháza
tukat. A rendőrség feltevése szerint

mind a három esetnél más-más szemé
lyek szerepelnek, de nincs kizárva az, 
hogy valamennyien egy nngv bűnszövet

kezetnek a tagjai.
akik egymás közt felosztják, hogy ki hol 
kövessen <7 rablást.

Káldtné, uki még az utcára is követte a 
kél fiatalembert, vasárnap délelőtt a főkapi
tányságon pontos személyleirást adott táma
dóiról, amelyet még a deli órákban rádió- 
gram utján az ország valamennyi rendőr- 
hatóságának továbbítottak. A trnflkrablá*i 
kísérlet szereplői közül nz egyik 19 eszten
dős l(hcl, feltűnő

alföldi tájsrótdasal beszél,
mintegy 105 centiméter magas, szélesvállu, 
kókszemü, gömbölyű arcú, lmja sötétsr.öke, 
bajusza borotvált, Haja feltűnően ápolt, való
sággal le volt nyalva. Öltözéke drapp sport 
sapk'.i, drappszinü átmeneti kabát, drapp 
gyapjúnál, fekete füzőrclpő.

A másik fiatalember 18 évesnek látszó 
vékony termetű. 160 cm magos, kékszemü 
kereknreu.

manikűrözött, ápolt keze *au.

■,: r>|
• •

ruházata teljesen egyezik n másik támadóé
val, amiből arra lehet következtetni, hogy a 
traükrablók

testvérek lehettek.
Vasárnap délelőtt az újpesti kapitányságon 
a rendőrtisztviselők megbeszélést tartottak 
arravonatkc.zólag, miként biztosítsák Újpest 
közbiztonságát a mind sűrűbben megismét
lődő utonáliásokkal és rablásokkal szemben. 
A legnagyobb baj az, hogy a külső' peri
fériákon

kevés a rendőr.
Az utcák nagyrésze nincs kellőképpen ki
világítva, ami megkönnyíti a menekülést u 
rablók számára. Az újpesti kapitányság ve
zetője minden intézkedést megtett, hogy biz
tosítsa a vezetése alatt álló kapitányság te
rületén a közbiztonságot, még a szabadnapos 
rendőröket és detektiveket is berendelte és 
kivezényelte Újpest különböző pontjnira, de 
az újpesti kapitányság létszáma aránylag 
kevés.

Szaporítani kellene n rendőrlegénység és 
a detcktlvtestUlet létszámát

s akkor bizonyára kevesebb lenne a 
cselekmények száma.

Szombaton éjszaka egyébként 
ujnbb nagy bajtóvadászatot rendezlek ■ 

környéken.
Pesti detektívek az újpestiekkel együttesen 
sorra járták mindazokat n helyeket, ahol 
gyanús eleinek meg szoktuk fordulni. Át
kutatták a bűnözök ismert búvóhelyeit, 

több gyanús embert elő Is állítottak ■ 
kapitányságra,

de n három rablótámadás tettesei közül 

bűn-

REKEDTS£g, 
torokfájás

ELLEN

Idáig még egy sem került rendőrkézre. A 
rendőrség természetesen egy pillanatig gém 
csügged, a legnagyobb eréllyel folytatja to
vább a nyomozásokat s

megvan a remény, hogy .sikeröl elfogni 
a veszedelmes banditákat.

Schober alkancellár és Schürff 
igazságügyminiszter ma lemond

Bées, december 6.
M Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Az osztrák politikai közvéleményt 
ma részleges kormányválság eseményei fog
lalkoztatják. A kormányválság a nagynémet 
pórt vasárnapi tanácskozásának eredménye
képpen robbant ki.

A nagynémet párt vasárnapra ülést hivott 
össze, amelyen elhatározták, hogy

nem szavazzák meg az uj Credltanstalt- 
törvényt.

Béregyeztető bizottságokat 
sürgetnek a földbérlők

A Magvar Földbérlök Szövetsége és az Országos Magyar 
Földbérlö Egyesület kongresszusa

A Magyar Földbérlők Szövetségi és az Or
szágos Magyar Földbérlő Egyesület vasárnap 
délelőtt országos kongresszust tartott a Lloyd- 
palota nagytermében. A kongresszus részt
vevői igazságos bérmegállapitó bizottságok fel- 
állítását, a kartellek megrendszabályozását és a 
túlságos kamatterhek csökkentését követelték.

Eszenyi Jenő, a Magyar Földbérlők Szövet
ségének elnöke nyitotta meg a gyűlést. Fel
olvasta BottHk József, az Országos Magyar 
Földbérlö Egyesület elnökének levelét, amely
ben betegségére való hivatkozással kimenti 
távolmaradását. Levelében megállapítja, hogy

■ mai válságnak eredője ■ föld.
Csalódnak tehát azok, akik adómentés bérpa
lotákban mentesítve érzik magukat a válság
tól, mert

ha nem képesek segíteni a föld bajain, 
akkor a baj nemcsak a föld baja, hanem 

mindenki baja lesz.

Megzavarta a Mikulás-vásárt a 
későn módosított rendelet a vasárnapi 

munkaszünet felfüggesztéséről 
Egyes helyeken rendörök követelték az üzletek bezárását

A szombntl hivatalos lap közölte a kereske
delmi miniszter rendeletét, amely szerint de
cember 13 é» 20-án a kereskedők nyitva tart
hatják üzleteiket. Ezt a rendeletét azután a 
kereskedelmi miniszter a kereskedők kívánsá
gára módosította olyan formában, hogy

a vasárnapi munkaszűuct felfüggesztését. 
Illetőleg az üzletek nyitva tartását decem

ber (J-ra és 20-ra engedte meg, 
egyrészt, hógy 6-án a Mikulás-vásárra és 20-án 
pedig a karácsonyi vásárra legyen alkalma a 
közönségnek. A módosító rendelet meg is jelent 
a hivatalos lap vasárnap reggeli számában.

A kereskedők jórésze értesült is megfelelő 
időben arról, hogy vasárnap nyllsa tarthatják 
üzleteiket, viszont azonban a rendőrök egy 
része nem szerzett tudomást a szombaton meg
jelent rendelet módosításáról és

a kora reggel üzletüket kinyitó kereskedő
ket felszólították, hogy zárják be üzletei
ket, mert a munkaszünet felfüggesztése 

december 6-ra nem vonatkozik.
A kereskedők — igazuk tudatában tiltakoztak 
a rendőrőrszemek intézkedései ellen, majd 
amikor

egyes helyeken kénytelenek voltak az 
üzletet bezárni,

n főkapitánysághoz fordullak s Igy azután mégis 
tisztázódott a helyzet. A rendőrök Intézkedése 
mindenesetre megzavarta a Mikulás-vásár kö
zönségét, de csakhamar elsimultak a jóhiszemű 
félreértés okozta zavarok és nekilendült a 
Mikulás-vásár.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt ebben az 
ügyben Ruttkay Antallal, a Magyar Divatcsar
nok tulajdonosával, aki a megzavart Mikulás
vásárról a következőket mondotta:

— Tényleg nngy zavarok voltok n vasárnapi 
napon az üzletek nyitvatartásának kérdésében.

A kereskedők egy része egyáltalán nem. 
egy réséé pedig későn értesült arról, hogy 
nyitva tarthatja üzletét, későn értesült erről 

u rendőrség Is,

Rendőrségi körökben ugy vélekednek, hogy 
a főváros környékén azért fordulnak elő 
gyakrabban rablások és utonóllások, mert a 
Budapestről kitiltott egyének többnyire 

a környéken telepszenek meg. 
s ezek veszélyeztetik a közbiztonságot.

E törvény intézkedései szerint, a Credit- 
anstalt igazgatóságában külföldi tagok is he
lyet foglalnának. Az ülésen elhatározták azt 
is, hogy a nagynénié/ párt lúgjai kivonulnak 
a kormányból.

A párt elhatározása szerint ma, hétfőn
Schober nlkuncellár és Schiidff Igazság

ügyminiszter beadják lemondásukat 
és igy kitör a részleges kormányválság 
Ausztriában.

Ami eddig történt, nz nem a mezőgazdaság 
előnyére, hanem hátrányára szolgált.

Eszenyi Jenő elnöki megnyitója után a föld- 
mivelésügyi és igazságügyi miniszter megbízot
tai szólaltak, fel. Koós Mihály nyugalmazott 
államtitkár a kitünően képzelt földbérlök ne
héz helyzetével foglalkozott. Dr Pátkay Béla 
béregyeztetö bizottságok kiküldését kérte. 
Szávozd Richárd a nehéz értékesítési problé
mákkal foglalkozott. Vdrosy József felsőházi 
tag, Csikmándy Ernő a kisbérlök érdekében 
szólaltak fel.

Szigeti Pál dr. a* arany és az áru viszonyá
ról beszelt. Pullun István, Ratz Béla, Zeőke 
Antal felszólalása után Kovács Gyula a kartel
lek lehetetlen árpolitikáját bírálta éles szavak
kal. Végül Bajk Mihály, Glaser Géza, Petra- 
esek Béla és Pécsi Sándor felszólalásai után az 
elhangzott kívánságokat határozati javaslatba 
foglalták és ezzel a kongresszust Eszenyi 
Jenő zárószavával véget ért.

és igy azoknál a kereskedőknél, akik kinyitot
ták üzletüket, a rendőrség — kétségtelenül jó
hiszeműen — a legtöbb helyen tiltakozott az 
üzletek nyltvatartúsa ellen, ami azután erősen 
éreztette hatásút nz egész vonalon.

-r- llogy ez igy. történt — szerintem — 
annak

az érdekképviseletek az okai, 
mert a visszás helyzet, amelyet taposztnltunk, 
az ö mulasztásuk következtében állott elő.

Az ő késedelmes intézkedésük eredménye 
volt az, hogy u kereskedők nem tudták 

kellően kiaknázni a Mikulás-vásárt, 
mert még a napi sajtó utján sem tudták ide
jében felhívni a vevőközönség figyelmét arra, 
hogy az üzletek vasárnap is nyitva tartanak.

— Ismerem c tekintetben a külföldi érdek
képviseletek, különösen a németországiak mun
káját, amelyek állandóan nyilvántartják azt, 
hogy egy-egy évben milyen vasárnapok állnak 
rendelkezésre, amikor nyílva tarthatják nz üz
leteket. Ezek annyira idejében járnak el ezek
ben a dolgokban, hogy már junius havában 
közük az érdekelt kereskedőkkel, hogy melyek 
azok a vasárnapok, amelyekre nem vonatkozik 
majd a vasárnapi munkaszilnct. Ez b je‘ 
lenti, hogy a kereskedők kellő módon fel
készülhetnek ezekre a vasárnapokra.

— Helytelennek tartom azt is, hogy ezeken 
a vasárnapokon az árusítások reggel 7 órától 
délig engedélyeztetnek. Külföldön tekintettel 
vannak arra, hogy a háziasszonyok a délelőtt 
nagyrészében a háztartási teendőkkel vonnak 
elfoglalva és igy módot adnak arra és éppen 
ezért

délelőtt 11 órától este 6 óráig maradnak 
nyitva az áruházak.

A vasárnapi Mikulás-vásár különben várako
záson felül sikerült. A Hétfői Napló munka
társa az üzletekben lelt körsétája nlknlmávnl 
mogúllnpilotfa, hogy a mikulásnapi szükségle
tekben elég nagy volt n kereslet és a kereske
dők mindenesetre jobb forgalmat érlek el, mw 
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A puccsisták eiss áiszakáia a markú-utcában
parútuv Fái raugvász: r ‘

Köti a randOrság m nositáse — n istartűztatötiak eisií
a letartóztatás lázadás miatt tortán:, da az tigyászságet nem 

. .. hleiBS> pon.os névsora
este óta a Markó-utcai fogház lakói.

A királyi ügyészséget a rendőrség 
minősítése nem köti,

a minősítést mi állapítjuk meg, de en
nek a megállapítása elölt, legalább Is az 
iratok tartalmát kell Ismernünk. Remé
lem, hogy hétfő délelőttre befejezzük a 
jegyzőkönyvek áttanulmányozását és hu 
ezen túl leszünk, megtörténik majd n 
döntés a továbbiakra vonatkozóan Is. 
Addig semmiféle részletkérdéssel kapcso
latosán nyilatkozatot természetesen nem 
is tehetek.
Baróthy főügyész a beszélgetés utón is

mét visszatért az aktákkal zsúfolt dolgozó
szobájába és folytatta a rendőrségi jegyző
könyvek olvasását.

n lázadás i92G6tastatamiis 
íaínjőSíáB eto taríoztK

Lázadás büntette a rendőrség megállapítása 
szerint az a bűncselekmény, amit n letartózta
tott puccsisták elkövettek.

A lázudásra statárium van hirdetve, 
de nemcsak a legutóbbi staláriuinrcndelct kia
dása óta, mert

a lázadás már 11)24 augusztus 6. óta riig- 
tÖnitéiő bíróság elé tartozik.

Több mint hét évvel ezelőtt, amikor a mozdony
vezetők sztrájkba léptek, terjesztették ki a sta
táriumot a lázadásra is és ez a statáriumrende 
lel van ma is érvényben.

Ha a királyi ügyészség az Iratok áttanulmá
nyozása után azt látná, hogy a rendőrség jogi 
megállapítása helytálló, akkor a referens ügyész' 
a rögtönitélő bíráskodás szabályainak megfele
lően a letartóztatottakat kihallgatja és amikor 
a tényállást tisztázottnak látja, az ügyet átleszik 
a törvényszékhez a rögtönitélő bíróság össze
hívása végett. Az ügyészség részére a törvény 
nem ír elő határidőt, amelyen belül nyilatkozni 
kell, hogy az ügyet a rögtönitélő bíráskodás 
szabályai alá tartozónak tartja-e, csupán a 
statáriális biróság részére van határidő szabva. 
Amikor az ügyészség a tetteseket a rögtönitélő 
biróság elé állítja, kezdődik nz a három nap, 
amelyen belül a statáriális bíróságnak össze

A Markó-utcai fogház belső udvarán va
sárnap reggel — még a fogházi misét meg
előzően — hosszú sorba állították fel a 
„növedékcl". Növedéknek hívják ugyanis 
fogház! műnyelven mindazokat, akik előző 
nap délután vagy este kerülnek a fogház la
kói sorába. A vasárnap reggeli rapport leg
nagyobb része a puccsisták táborából került 
ki. Szombaton összesen huszonhét uj lakót

kapott a Markó-utcai fogház és ebből csak 
nyolcat hoztak a főkapitányságról, mig 

tizenkilencet a legnagyobb rabszúllitó 
autón a Margit-köruti katonai fogház

ból szállították út.
A puccsmozgalom letartóztatottait a fog

házi rapportot előkészítő fogházőrmester 
külön sorba állította.

A letartóztatottak telles névsora
Amikor Gctsy István foghózgondnok meg

jelent a fogház uj lakói között, mindannyian 
feszes vigyázz állásban álltak. A fogházgond
nok először a közönséges bűncselekmények 
miatt letartóztatott hét fogollyal végzett, az
után a puccsisták sora elé lépett.

— Hogy hívják? — kérdezte a gondnok a 
•or legszélén állótól.

— Pogány Ferenc, 27 éves szerelő vagyok.
— Miért tartóztatták le?
— Lázadás bűntettének gyanúja miatt — 

hangzott a szabatos válasz.
A fogházgondnok sorban megkérdezte mind- 

egyiktől a nevét és a letartóztatásra vonatko
zóan, mindtől ugyanazt a választ kapta. A ra- 
port befejeztével egyenként bevezették a lqtar- 
lózlalottakat a fogház irodájába, ahol a fog- 
házi napló részére mondták be személyi ada
taikat.

A letartóztatott puccsisták első hiteles név
sora

az eddig napvilágot látott sok helytelen, vagy 
rosszul leirt névvel szemben a fogházi hivata
los följegyzések szerint a következő:

Pogány Ferenc, 27 éves szerelő. 
Pólyák Jenő, 34 éves lakatos.
Hozmecz Ferenc Károly, 30 éves sofför, 
Sebeők Endre, 34 éves műszaki hivatalnok, 
Szőnyl Mihály, 32 éves sütősegéd, 
Scheiján János, 55 éves szerelő.
Onderka Nándor, 30 éves asztalos, 
Erdélyi Zoltán, 30 éves kereskedő. 
Erdélyi Imre, 22 éves magánhivatalnok. 
Martlnvi József, 37 éves magánhivatalnok, 

» Raád Árpád, 36 éves magánhivatalnok. 
| Gyuíay Molnár Ferenc, 37 éves munkavezető, 
t Korom József, 49 éves ügynök.

Kürti Endre, 45 éves cipész, 
Kovács János, 35 éves városi hivatalnok, 
Temesváry László, 36 éves hírlapíró. 
Hamui György, 38 éves napszámos, 
Temesváry Lászlón*, 34 éves maganhivatal- 

lioknő,
Mulics Szalko, 40 éves sofför.
A „letartóztatás oka“ cimü rovatba 

egyiknél azt Írták be, hogy 
lázadás büntette.

A letartóztatott puccsisták különben a szom
batról vasárnapra virradó éjszakát a fogház
ban jól és nyugodtan töltötték. Láthatóan örül- 
lek annak, hogy a margitköruti katonai fogház 
ideiglenes kényelmetlenségei után végre a „ke 
nyclmes“ Markó-utcai fogházban pihenhették ki 
magukat. Természetesen külőn-kulon cellákban 
voltak mindannyian. Temesváry Lászlónét a 
IV. emeleti női osztály egyik közös zárkájába 
kisérték, ahol három más ügyben letartózta
tott növel töltötte együtt az éjszakát, térje, 
aki a Didaktika Film Rt. igazgatója volt, a 
személyi adatok bediktálásánál meglepetésre 
hírlapírónak mondotta magát.

— Hol hírlapíró? — kérdezte a fogházi tiszt- 
V'!í!Ökű/őnbőző lapokba szoktam cikkeket Írni 
— mondotta Temesváry László.

Fajvédő folyóiratokban tényleg lehetett Te- 
mesváry László nevével találkozni. ,,os”u 
elméleti cikkeket irt. a horogkeresztesek cél
jairól értekezett ismételten és

sokat foglalkozott HlUerék bajorországi 
mozgalmával.

Hatenvt űr. felkereste 
Barútny főügyészt

Szombaton este Heténgi Imre dr. főkapi- 
lány-helyettes hivatalában kereste tel Ha- 
róthg Pál dr. föilgyészt, a budapesti kir- 
ügyészség elnökét. A rendőrség még szomba
ton délben befejezte nz ügyben a nyomozást 
és az összes jegyzőkönyveket lezárták. A 
puccsmozgalomra vonatkozó iratok a lefog
lalt bűnjelekkel — ezek között négg Monti; 
llchrr-leggvcr is mit — átkerült a királyi 
ügyészségre. Amikor a főkapitány-helyeies 
Baróthy főügyésznél megjelent, már a fő
ügyész elölt feküdtek nz összes iratok. Zdr 
ajtók mögött órákig tanácskoztak az üggyel 
kapcsolatosan. Nagyjából átnézték az fá
tokat és lfeténvi frtkapitányhelyetles szóbeli 
felvilágosításokat is adott Baróthy főügyész
nek különböző részletkérdésekre vonalko- 
zóan. ,, , ..

Vasárnap délelőtt Baróthy Pál dr. fő
ügyész a puccsügy referensével, Tracger 
László dr. kir. ügyésszel együtt kezdte meg 
az iratok alapos áttanulmányozását Ezt a 
munkát rövid ebédszünettel, a késő éjsza-

és

bratidord
CSEREAKCIÓ!
kell ülnie és lehetőleg félbeszakítás nélkül at 
eléje utalt ügyben Ítéletet is kell hozni.

Mindez természetesen csak akkor bir fontos
sággal, ha a puccsisták ügyét statáriális biróság 
elé utalják. Ha azonban a kir. ügyészség más 
álláspontra helyezkedik, mint a rendőrség, 
akkor módja van egyeseket saját hatáskörében 
szabadlábra helyezni, a többieket pedig sza
bályszerű letartóztatási indítvánnyal együtt 
továbbítani kell a büntető törvényszék vizsgáló* 
biráiához. Hétfőn délre minden esetre tisztá
zódni fog a puccsisták ügyében a kir. ügyészség 
álláspontja.

kai órákig folytatták.
Az iratok áttanulmányozása igen nehéz, 

körültekintő és fárasztó munkál igényel. A 
letartóztatott emberek vallomásáról ugyanis 
a margitköruti honvéd fogházban a rendőr
ségi kihallgatások során részletes jegyző
könyvet vettek fel. A legtöbb gyanúsítottnál 
szüksége mutatkozott annak, hogy egymás
után többször is kihallgassák különféle rész
letkérdésekre vonatkozóan és igy valameny- 
ny'ien hosszú és terjedelmes jegyzőkönyvi 
vallomásokat tettek. A nyomozó hatóságok 
közegeinek különféle jelentései is szaporít
ják a zirilhalmazt és az ügyre vonatkozó

jegyzőkönyveket és iratokat 10—15 cso
magban, hevederekéi átkötve hozták a 
margitköruti fogházból, illetve a főkapi

tányságról
az ügyészségre.

n főügyész nyiiaiKoza:a
A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte 

Baróthy Pál dr. főügyészt, hogy mikorra 
várható az ügyben döntés, Baróthy Pál dr. 
főügyész kérdésünkre a következőket mon
dotta:

— A rendőrség nyolc napon keresztül 
úgyszólván megszakítás nélkül folytatta 
az ügyben a kihallgatásokat. Rendkívül 
sok jegyzőkönyvet készítettek a rendőr
ségen és az összes iratokat csak szombaton 
este küldték át az ügyészségre. A rendőr
ség lázadás büntette elmén tartóztatta le 
azt a tizenkilenc embert, akik szombat

de arról biztosíthatjuk, hogy 
Kathreiner Kneipp maláta
kávé valódi Franck kávépót- 
lékkal keverve, jóízű, egész
séges és amellett olcsó!



4 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1931 december 7

HBiiiriMiün NOVOPIN
Gazolt, azután elrobogott egy autó 

az Andrássy-uton
A rendőrség Keresi a lelketlen soífört

Szombaton éjszaka nz Aodrássy-ut is 
LscRgery utca kerrsztogddésénél súlyos ki- 
/nciií-telü í»»i tógázolás történi. amelynek tét- 
Jcfca elmenekült

S'zcntmiklóst Andrá*. 38 esztendős, nyu
galmazott rendőrőrnicHter hazafelé haladt, 
amikor az útkereszteződésnél lelépett a jár
dáról. Ebben n pillanatban kanyarodott ki 
nz Andrássy-utra

rgy autó, amelynek a rendszámát idáig 
nem sikerült megállapítani.

A váci úti kirakatfosztogatók 
az ügyészség fogházában

E héten már rögtiínitélő bíróság elé kerülhetnek 
a fosztogatók

i váciul! fosztogatók bűnügyében vasár
nap h változatlan ercllyrl folyt tovább a 
nyomozás s a hatóságok mindent elkövet
nek. hogy u vakmerő rablás valamennyi 
lettesét kéznvekeritsék. Spiegel Emil váci
ul! ruhaüzlch'nek három letartóztatott fosz
togatója: Komó Ferenc, Vuger Lajos és 
Schtvarcz Sándor — mint ismeretes — az
zal védekeztek, hogy’ a munkaközvetítő hiva
tal elől egy fiatalember csábitolta el őket 
» váciuli üzlet elé, hogy ott ingyen niha- 
kiosztós lesz. Az üzlet előtt azután felszólí
tották őket, hogy

kővel dobálják be a ruhakcrcskedés ki
rakatait és az ott levő ruhanemüeket 

rabolják el.
A hatóságok nem adtak ugyan hitelt ennek 
n vallomásnak, de mindenesetre a legszéle- 
xbbkörü nyomozási indították meg a fia
talember felkutatására, akit Mogyoró Ist
vánnak hívnak Tegnap a rablás környékét

Ismét véglgruzziázták, Mogyoró István 
szökéséről pedig értesítették nz ország 

Usszea hatóságait
és a Momszvjl államokban ugyancsak, cl- 
rendelteit Mogyoró körözését.

A letartóztatott fosztogatók vasárnap még 
n rendőrségi fogda lakói voltak és újabb 
kihallgatásuk sorún szembesítették őket 
egymással. A szembesítés azonban nem járt

Rejtélyes módon eltűnt egy szép 
fiatal leány

Budapesten rejtőzködik és levelet Irt a szüleinek, 
hogy egyelőre nem tér vissza

Rejtélyes eltűnési ügyben folytat nyomo
zást pár nap óla a főkapitányság eltűnési 
osztálya.

Csütörtökön délelőtt megjelent a főkapi
tányságon Vince József szobrúszmcslcr, aki
nek nz Amazon-utca 13. számú házban van 
a lakása. Vince izgalomtól remegő hangon 

egyetlen leánya, a 18 esztendős Vince 
Erzsébet eltűnését Jelentette be,

A feltűnően szép fiatal leány november 10-én, 
névnapján, tűnt el u lakásról és azóta nem 
tért vissza.

A szülök vasárnap rejtélyes szövegű 
levelet kaptak

Öngyilkos akarok lenni, kérem 
akadályozzanak meg!

A regény Hatása alatt a Dunának ment egy Ideges kereskedő
A főkapitányság központi ügyeletére tegnap 

esle beállított egv jól öltözött férfi. Izgatott 
hangon kérdezte, hol tehetne bejelentést egv 
íngyilkosság ügyében. A központi ügyelet egyik 
tisztviselője < lé kísérték, aki megkérdezte tőle, 
milyen Öngyilkosságról van szó. A jövevény 
bemutatkozott, megmondotta, hogy K. Sándor 
m neve, kereskedő a foglalkozása, nős, csalá
dos ember, kél gyereke van.

— öngyilkos akutok lenül, a rendőrséget 
kérem, akadályozzon meg, nehogy kárt

szénsavas fenyőfabletia
nélküli Ksptialö mindenütt

Az ismeretlen autó elütötte Szentmiklósil, 
aki súlyos sérülésekkel, vérző fejjel maradt 
az úttesten. A gázoló autó vezetője nem 
siclelt áldozata segítségére, ellenben

rá sem hedcrltvc a ktizöuség és az elő
siető rendőr állj-kiáltására, tovább haj

tott.
A nyugalmazott rendőrőrmestert súlyos 

állapotban a Bókus-kórházba szállították, 
gózolóját erélyes nyomozással igyekszik 
kézrekerilcni u rendőrség.

jelentősebb eredménnyel a nyomozás szem
pontjából, mert mindhárman megmaradtak 
eddigi vallomásuk mellett, amely szerint 
őket a munka közvetítő elől ruhaosztogatás 
meséjével csalták a Vád-utra.

Az . ügyészség ma, hétfőn már szerepet 
kap a bűnügy nyomozásában, mert

a letartóztatottakat a mai nap folyamán 
átszállítják a királyi ügyészség Markó- 

utcal fogházába.
Itt a referens ügyész áttanulmányozza az 
iratokat, kihallgatja a fosztogatókat és az
után tesz indítványt.

Az ügyészség minden valószínűség szerint 
statáriális bíróság elé állítja a három 

embert,
mert a statáriális rendelet a csoportosan el
követett rablás bűneseteit is magában fog
lalja. Amennyiben az ügyészség függetleníti 
a további vizsgálatot a szökésben levő bűn
társak ügyétől, tisztázottnak látja a bűncse
lekményt és statáriális eljárást indítványoz, 

a három fosztogató már e héten statá
riális bíróság elé kerülhet.

Ebben a kérdésben holnap, kedden, a 
kihaljgftfások befejezése, utqir ,m$r .^iönt.ent 
fog az ügyészség. Kedden -dől el teíjat, hogy. 
megvárják-e a további pyomozás eredményét 
vagy nyomban rögtönitélő eljárás áld von
ják a fosztogatókat.

budapesti kelettel, amiből arra következtet
nek, hogy leányuk valami titokzatos bűn
szövetkezet karmai közé került.

A levelet Vince Erzsébet irta és arra kéri 
szüleit, hogy miatta

ne aggódjanak.
Eszcágában sincs öngyilkosságot elkövetni, 
kitűnő sorsa van és

egyelőre nem szándékozik hazatérni.
A szobrászmester beszolgáltatta a levelet 

a főkapitányságnak és arra kérte, hogy a 
Ivgerélyesebb nyomozást folytassák le. Va
sárnap délelőtt több detektívet küldtek szét 
n városba Vince Erzsébet felkutatására.

tegyek magamban.
A rendőrtisztviselő, nld prakszisábnn már 

sok mindent látott és hallott, megütközve né
zett a látogatóra, aki igy folytatta:

— Kérem, fogalmazó ur. ne tartson őrült
nek.

nem vagynk bolond.
nem Is Ittam, Józan vagyok Mégis azt kérem, 
lm megteheti a rendőrség, akadályozza meg az 
öngyilkosságomat. Ha Innen kiengednek, a Du-

Távtassáló: Aut. 17-9 65.

LX. általános 
aukció

KIÁLLÍTÁS) 1M1 december 6 An 7én. Mn. 
9-én Cílclőtt t<t- *42. 7-éo délután 4-V»b. 
ÁRVERÉS: 1Mt december lO-étől december 

23 üli ddlulen H« óróiól.

ÁRVERÉSRE KF.Rn.NCKt MábecsŰ fe»lW>í- 
nyék, anobrok, Gr. Se. i’orcelHneyOjlemén'e 

egyéb porcé IV. nők. keleti »iónv<-urlt. mtl 
sé>z| é« kőelisstnAla'ú bátorok. Sktternk. 

kőnwck »ib.

KalalMut ■ belrwluea 141 Fért kapható 

nánafc thegvek.
Megindult • kérdezösködés. faggatás, valla

tás, K. Sándor azonban
semmiféle bővebb ftlvllágoílfjbt nem 

akart adni,
egyre csak azt kérje, akadályozzák meg az. ön- 
gyilkosságban. Végül h, mlliör már nem hol-' 
dogultak vele és többször hangoztatta, hogy 
ha az épületből eltávozik, a Dunába öli ma
gát.

saját érdekében őrizetbe vették
és a főkapitányságon tartották.

Reggel azután, mikor a főkapitányság őrize
tes cellájában lévő embereket kihallgatták, sor 
került n különös öngyilkos jelöltre l«. K. Sán
dor, aki az éjszakát őrizetben töltötte.

reggelre már teljesen megnyugodott és 
őszintén, töredelmesen megmondotta, 

miről volt szó,
mi vilié n különös jelentkezésre.

Elmesélte, hogy üzleti természetű gondok az 
utóbbi napokban nagyon megviselték az ide
geit. A kérdéses napon vacsora után egy köny
vet olvasott. A regény egyik fejezete realiszti
kusan irjQ le n regényhős tűnődését, amikor 
Párisban a Szajna fölé hajol és a viz vonzza 
lefelé a hidról. Ideges állapotúban

annyira hatása old került ennek n könyv
nek, hogy elrohant hazulról, öntudatlanul 
azzal a szándékkal, hogy a Dunába ugrik. 

Útközben azonban visszanyerte nz öntudatát, 
eszébe jutott, milyen bűn volna családjával 
szemben, ha feleségét és két gyermekét gondok 
között hátrahagyná, viszont a tudata alatt még 
mindig annyira élt a regény hatása, hogy nem 
tudta magát kivonni alóla. Leírhatatlan kétsé
gek gyötörték és

végül eszébe Jutott, hogy a rendőrségre

Őí magyar püspök régen elfelejtett 
sírját fedezték tel Bécsben 

Érdekes lelef a jezsuiták bécsi sírboltjának felnyitásánál
Bér’, december 6.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A bécsi je
zsuita rend Am Hofon lévő templomit a „zu 
déri neucn Choren dér Engel'' egyike a legré- 
gicbbekuek nz osztrák fővárosban. Még a kar
meliták építették 1786-ban, tőlük vették út 
1554-ben a jezsuiták és egészen 1773-lg, a rend
nek II. József császár állal való feloszlatásáig, 
a templomalntti kriptában temették cl tagjaikat, 
valamint számos főurat és főnemest, akik tá
mogatóik voltak. Mikor a rend újra visszatért 
Ausztriába, megkapta ezt a régi templomot Is, 
de a sirboltot ismeretlen okoknál fogva nem 
használták többé temetkezésre. Mint ahogy a 
kollégium históriájában jártas páterek állítják, 
legalább

•• a»áí esztendeje, hogy*ki se nyitották a 
’ • - kripta ajtaját, M
mely mögött. nem -egy történelmi név viselője 
nyugossza örök álmát.

A jezsuita rerid muzeális célokat akarván 
szolgálni, a közeljövőben megnyitja a sírboltot 
a nyilvánosság számára, mihelyt azt különböző 
átalakításokkal könnyebben hozzáférhetővé te
szik. Egyelőre osak a sajtó képviselőinek mu
tatták te.

Folytó, nehéz, dohos levegő árad ki a krip
tából, amikor kinyílik az ajtó. A világítást vas
tag vlaszgycrlyúk és fáklyák szolgáltatják, me
lyeknek kísértetiesen lebegő fénye mellett hal
maijuk vezetőnknek, a kollégium miniszterének. 
Rciscnberger páternek magyarázatait.

Egyetlen sznrkófág áll szabadon. Cári de 
Boragnn hires jezsuita páteré, aki 1681-ben 
ftota-szige.tén mártírhalált halt. A többi sírok 
lülkcszcrücn, sűrűn egymás mellett a falakba 
vannak beépítve és csak egy kis tábla jelzi,

Rendőrbiróság elé került a hosszú 
telefonbeszélgetés 

Urileánv, rendőr és belügyminiszteri tisztviselő afférja 
az Erzsébet-téri telefonautomata fülbe előtt

Az V. kerületi kapitányság, mint rendőri 
büntetőbíróság különös kihágási ügyben tűzött 
ki tárgyalást a minap.

Grósz Borbála huszonnégyévcs urileánv nem
régiben az Erzsébet-téri automata-telefonfülké- 
hen beszélt a telefonon. Tévéig Imre belügy
miniszteri tisztviselő kinyitotta a fülke ajta
ját és

rászólt, hogy hagyja abba a hosszadalmas 
beszélgetési, meri neki rendőrségi ügyben 

kell telefonálni.
Grósz Borbála azonban tovább beszélt, mire n 
belügyi tisztviselő

rendőrt hívott.
A közelben posztóié rendőr ódnment és fölszó
lította Grósz Borbálát, hagyja abba a beszélge
tést, Grósz Borbála azt válaszolta,

nem hiszi, hogy a rendőrségre tartozna, 
meddig beszél valaki a telefonon.

Szó szót követelt és a rendőr igazoltatni akarta 
Grósz Borbálát, aki a későbbi jelentés szerint 

sértegette őt.
mire ar Intézkedő rendőr kihágás minit felje
lentette. Az V. kerületi kapitányság, mint rend
őri büntetőbíróság.

Könyvtárakat,

agyas könyveket vetek. levélcím! Balkánul,
Vt„ Ha lót-utca IS. Telefon t 200-00

MICNÓ NfiMI (Dr. Csergő Hágómé) 

Aprd színdarabok 
n [óRáerA! é« a •xerrtetröl. Kedveset-, me>-bnlfak.' tanul- 
f iz<iMk ' 3—15 éves gyermekek odshnz« la alfáissbetlá'c! 
Ara : t.80 pengő. Kapható minden könyvzareakedttahen

EGYSZER
Ön Is rájön arra, hogy zenére, beszédre 
tökéletoeebb a i.ynamlkus hangszói 5 mt 
eddi? caak kiváltságosak szerezhettek be.

KÉTSZER
olyan telj esi lm énye lesz rádiójának, ba elanilt 
régi hangazórója helyett h le«ruutlerneoi> 
tílq-Ton dynamíkua hangszórót kapcsolja be 
Komplett, ízléses nemes Fadobozba szereivé 
P 72.—. Amatőröknek: Dynamikus kotup'eít 
hanaazóró-szerkez-t rögzített membránnal 
lengő- éa gerjepz.tő-tokerccael. kimenő transz
formátorral, P 38.—. Szívesen bemutatja utóid- 
kereskedője, vágj' a SZIKSZ Hdtttógnár. Buda- 
pest. Vili., RAkóczl-ut 9. Telefon: J. 286-33

megy,
mert a lapokból tudta, hogy a makacs öngyll- 
kosjelölteket a rendőrség saját érdekükben 
őrizetbe veszi.

Ilyen előzmények közölt került a főkapi
tányság központi ügyeletére, azután már reg- 
gelro megszabadult a regény kínzó, nyomasztó 
hatása alól. Miután

megígérte, hogy lemond az öngyilkossági 
szándékáról,

elbocsátották a főkapitányság épületéből.

hogy ki nyugszik mögötte. A falak megvilágítá
sánál számos történelmi névvel találkozunk. 
Althanok. Koloivratok, Monteeuecoliak. melyek
nek sorát a rend hires pártfogója. Montecucéoli 
Raimund gróf, a szenlgothardi győző zárja be.

— Csak kevesen tudják — mondta vezetőnk 
—, hogy

ül magyar püspök Is Itt van eltemetve, 
akik ugyan nem voltak jezsuiták, de bécsi kan
cellárságuk alatt ezt a helyet jelölték ki maguk
nak temetkezésül. Az utókor ezt már régen el
feledte és talán csak Kunz páternek, a jezsuiták 
sírboltjáról évtizedekkel ezelőtt kiadott könyve 
az egyetlen, amely erről említést tesz.

Egymás mellett van nz öt magyar püspök 
slrtíeiye. EIAő‘ Szuhai /stoo’tr (1607) zágrábi püs
pök. Róla ,éü a következőről, Korompat Péter 
'(1600) nyílra* püspökről és udvari kancellárról 
csak keveset tud a krónika. A harmadik, Guba- 
sóczy Jánps (1686). egy azóta kihalt nemesi 
család utolsó sarja, nki pécsi, nyitrai, majd ka
locsai püspök volt és később

magyar kancellár a bécsi udvarnál.
Ele/ánti Jakiin Balázs (1695) a nyitrai Elefánt 
község szülöttje, ahonnan predikátumát kapta. 
Nyitrai majd -Csanádi püspök, később

magyar kancellár éa titkos tanácsos Bécs- 
brn.

Felsőmaltyasowszky Mattyasomszky László 
(1705) .lakiin halála után lesz nyitrai püspök 
és kancellár.

A jezsuiták most villanyvilágítást vezettetnek 
be az ölszúz.ívcs kriptába. átépítik bejáratát és 
úgy adják át a közönségnek, amely nyilván 
nagy számmal fogja látogatni ezt a történelmi 
helyet.

ölvén pengő pénzbüntetésre ítélte 
a hosszadalmas telefonbeszélgetés hősnőjét és 
ezt n büntetést másodfokon a főkapitány 10 
pengőre mérsékelte. Grósz Borbála most már 

a belügyminiszterhez fellebbezett*
A belügyminisztérium azonban elutasította * 
fellebbezést azzal, hogy annak csak akkor van 
helye, ha a rendőrblró az eljárás során jogsza
bályt sértett volna.

Grósz Borbála most már azon a elmen felien- 
bezett, hogy

Jogszabálysértés történt, 
mert szerinte a rcndőrblrőfág nem hallgatta M 
a tanúit és nőm vonla felelősségre a rendőrh 
nki nz affér során nem Irta föl Grósz BorM'" 
tanult.

Ezen nz alapon
a belügyminiszter megsemmisítette az Íté
letet és utasította az elsőfoku rendőrblró- 

Ságot, hegy tartson uj tárgyalást.
Ilyen előzmények után az V. kerületi kapitány
ságon újra tárgyalásra tűzték ki Grósz Borbála 
Ügvét. A bonyodalmas ügy azonban nem fejeso- 
dőlt be,

a tárgyalást nem leheteti megtartani, 
mert bizonyos Iratok nem érkeztek meg n bel- 
ügym!nlsztériuinból. Így azután a tárgyalás 
elnapolták, , ,

CSÓKA FERI iangvrn^"yez
VARGA imas leaével minden este *

BIZÁNC
v t v u -j i t < z A i. t. IT Ó T T ARAK!
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Temesvár, december 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délután három óra felé 
a temesvári Ferdinánd-szálló előtt egy dé
vai jelzésű hatalmas autó állott meg, amely
ből Kendeffy Gábor gróf hátszegi földbirto
kos és egy nyúlánk, karcsú férfi szállott ki. 
Az érkezettek szobát kértek; a szálló por- 

“'*5 szobá-

gróf 
volt 
volt

fása az első emelet 11. és 15. számú 
kát adta a vendégeknek.

Amíg a portással beszélgettek, 
már felismerték a Kendeffy Gábor 
társaságában levő férfit, aki nem 
más, mint Bethlen István gróf 

miniszterelnök.
Szobájukba érve, Kendeffy Gábor gróf ál
lította ki a bejelentőlapot és pedig mindket
tője k részére egyet, amely igy szólt:

„Kendeffy Gábor földbirtokos Hátszeg és 
öcsém: Lajos."

Rövid ott tartózkodás után mindketten 
lejöttek ismét a szálloda előcsarnokába. 
Bethlen István gróf a portásnál érdeklődött, 
hogy kaphatna-e autotaxit .amely kivinné 
őt a gyárvárosi állomáshoz. A portás 
útbaigazította és öt óra felé Bethlen István 
gróf Kendeffy Gábor gróf társaságában fel
ült a 887. számú autótaxiba és

kihajtatott a gyárvárosi vasutállomáa- 
hoz.

állomáson mozgalmas volt 
pályaudvaron kivül, Füzes-

kilométerkőnél állott U. 
különvonata,

jelentek 
követek, 
a pálya-

István

A gyárvárosi 
az ‘élet, mert a 
liget községnél

a 37. számú
Károly román király 
amellyel ma délelőtt érkezett a Temes
vár környékén tartandó nagyobb vadá

szatra.
A román király előtt egymásután 
meg a különböző idegen állambeli 
majd az udvari vonatot betolatták 
udvarra és

háromnegyedhét árakor Bethlen 
gróf volt miniszterelnök jelent meg az 
udvari vonatban — temesvári híradás 
szerint Károly királynál — ahol egy 

óra hosszáig tartózkodott 
és háromnegyednyolc órakor távozott onnan.

Nyolc óra után érkeztek vissza Bethlenék 
a Feraináud-szállóba, ahol átöltöztek, majd 
Temesvár egyik polgári vendéglőjében, az 
Aranyszarvasban kettesben leültek vacso
rázni. Az Aranyszarvas tulajdonosa felis
merte Bethlen István grófot, tisztelgett is 
nála és Bethlen barátságosan el is beszél
getett vele.

A temesvári újságírók már a Ferdinánd- 
szállóba való érkezésekor kereszttűz alá 
vették a volt miniszterelnököt, aki azonban 
kijelentette, hogy

teljesen magánügyben járt Temesváron.
Az újságírók azonban végigkísérték utján 
Bethlen István grófot a gyárvárosi vasúti 
állomáshoz is, valamint az Aranyszarvasba, 
majd vacsora után újból interjút kértek 
tőle, mire Bethlen István gróf a következő
ket mondotta -

— Nagyon leköteleznének az urak, ha 
nem Írnának egyáltalán a dologról, mert 

kifejezetten magánügyben járok itt, 
rokonaim látogatására.

Vacsora után Bethlen István gróf vissza
tért szállodájába és ugy intézkedett, hogy 

hétfőn reggel utazik d.
A .volt miniszterelnököt különben temes

vári tartózkodása alkalmával nagyon sokan 
felismerték és ott tartózkodásának mindén 
részletét érdeklődéssel kisérték,

bár ő maga igyekezett a legteljesebb 
inkognitót megőrizni.

Hir szerint most már be is fejezte erdélyi 
tartózkodását é9 hétfőn délután 3 órakor 
érkezik a magyar határra és újra inkei bir
tokára megy.

Temesvári tudósítónk jelentése szerint 
Bethlen István gróf, aki rokoni vi
szonyban van Kendeffy Gáborral is, tény
leg több rokona lótogatására utazott Er
délybe és az udvari vonatban tett látogatása 
során alkalma volt Károly király főudvar- 
mesterével is találkozni, akivel sógorsági 
viszonyban van.

A Hétfőt Napló érdeklődött budapesti kö
rökben is Bethlen István grófnak Károly 
király vonatában történt látogatásáról, azon
ban itt Budapesten annyit tudnak csak, 
hogy

a volt miniszterelnök valóban Erdély-

tyűgycuSoi
fy&i/a: Orion tarflámjtajyír

KÖHÖGÉS, REKEDTSÉG

Most vehet, de előbb hallgassa meg 
az 5-lámpás 7050-es ORION-rádiót.

.petróleumkutatásnak.
Hétéves kutatóul után hazajött Magyar

országra
és igazgatója lelt a magyar királvi földtani 
intézetnek, amelyet édesapja, Böckh János 
fejlesztett naggyá. Halála érzékeny veszte
sége a tudománynak. December 8-án dél
után 3 órakor temetik a Földtani Intézet 
előcsarnokából.

ben tartózkodik,
azonban ott tartózkodásának céljáról nem 
tudnak közelebbit s igy Károly királynál 
történt látogatását sem erősítették meg.

A magunk részéről tehát

Fényes külsőségek között zajlott le 
a kormányzó tiszteletére rendezett 

operaházi díszelőadás
Hagyománj’os ünnepe a magyar ifjúság

nak, hogy december hatodikán Horthy 
Miklós kormányzót nevenapja alkalmából 
operaházi díszelőadás keretében külön is 
köszönti. Vasárnap este is — mint más 
években — a magyar közélet minden szá
mottevő tagja megjelent az Operaházban, 
hogy a meleg ünnepség részese legyen. Este 
7 órakor az Andrássy-uton lovas- és gyalo
gos rendőrök egész kis hadserege irányítja 
nz Opera felé törekvő autóáradátot. A néző
térre egymásután érkeznek az ismert köz
életi előkelőségek. Legelsőnek Károlyi Gyula 
gróf miniszterelnök jellegzetes feje tűnik 
elő az oldalsó udvari páholyból. Vele szem
ben Kenéz Béla kereskedelmi miniszter, 
alatta az egyik földszinti páholyban Zsitvay 
Tibor igazságügyminiszter és Keresztes- 
Fischer belügyminiszter ülnek családjukkal. 
A kultuszminisztériumot Gévay Wolff és 
Korniss államtitkárok képviselik. Most már 
gyorsan telnek a páholyok és a földszinti 
széksorok. Almássy László, báró Wlassich 
Gyula, Bárczy István államtitkár, Samarjai 
Lajos a MÁV elnöke, Kárpáthy Kamilló, a 
honvédség főparancsnoka, Megay város
parancsnok, fíipka főpolgármester, Sipőcz 
Jenő polgórmestcr, Sándor Pál és sokan má
sok jönnek. A nézőtéren, ahol villognak a 
hölgyek ékszerei, vakítanak a frakkok fehér 
ingein és a gáláns uniformisokon az érdem
rendek — Bezzegh-Huszágh főkapitány tart 
Inspekciót. A főherceg! páholyban Auguszta 
és Anna főhercegnők, valamint József Fe
renc főherceg foglalnak helyet. Pontban 
fél 8 órakor érkezik a kormányzó családja-

Elfogták a zuglói betörőbandát
Négy hónapig hiába kereste őket a rendőrség, most 

egy kutya leplezte le a betörőket
Heteken át tartó nyomozás után 

az elmúlt éjszaka ártalmatlanná tette a 
rendőrség a zuglói betörőbandát. Az egész 
Zuglót rettegésben tartó bandának Dancsa 
Pál 22 esztendős állásnélküli cipészsegéd, a 
bankrabló Schifler Mihály régi jó barátja 
volt a vezére, mig társai Izsó Károly 19 éves 
faszobrász, Kerekes András 20 éves napszá
mos és Ács József 19 esztendős lakatossegéd 
voltak.

Szeptember eleje óta egymást követték a 
betörések a Thököly-ut külső részén és kör
nyékén. Többnyire füszerüzletekben, do- 
hánytözsdékben, hentesüzletekben tettek 
látogatást a betörők, akik

egy-egy éjszakai kirándulásukon, több 
ezer pengő értékű árut zsákmányoltak.

A füszerüzletekben nugy dáridót csaptak. 
Likőröket, pezsgőt fogyasztottak és az ita
lokhoz prágai sonkát, szalámit és eiuenthali 
sajtot ettek. Szerették az édességet is, amit 
az bizonyít, hogy a bonbonkészletet is alapo
san megdézsmálták mindenütt. Három hó
napon keresztül nyomozott a rendőrség a 
vakmerő betörök után, mire csütörtökön 
éjszaka

egy házőrző kutya vezette a detektiveket 
nyomra.

A betörési ügyekben dolgozó detektiveso- 
port három tagja

két ismert kasszafuró után nyomozott, 
amikor egyre közelebbről hallatszó kutya
ugatásra lettek /tgpe/mescA, Ugyanekkor egy 
kopottruhás,

futva menekülő ember tűnt fel a Thö- 
köly-uton.

A detektívek gyanúsnak találták a dolgot 
és útját állták a menekülő embernek.

Alig tudták azonban megvédeni a feldühö
dött kutyától. A kopottruhás, sapkás fiatal
ember a detektívek kérdezösködésére azt 
adta elő, hogy hazafelé tartott öv-utcai la
kására, miközben a kóbor kutya rátámadt. 
Azért futott el előle, mert félt, hogy letépi 
a ruháját. Gyanúsnak találták a zavarosan

teljes fenntartással közöljük
a hirt, annál is inkább, mert a mi értesülé
sünk szerint Bethlennek ez az útja semmi 
vonatkozásban nincs bármely Irányú kül- 
vagy belpolitikai kérdéssel.

val. A nézőtér a Himnusz hangjai mellett 
felállással köszönti.

Az ifjúság nevében ifj. Martin János tartal
mas beszéddel üdvözölte a kormányzót, majd 
Vaszy Viktor vezénylete alatt az Egyetemi 
Énekkarok énekelték el Doltnúnyi „Diákok da
lát és Kodály „Bordalát".

Ezután felcsendültek Kacsóh Pongrác „János 
vitézi-ének ma inár közkinccsé nemesedett me
lódiái. A mai nagysikerű bemutató előkelő 
közönsége a pénteki főpróba meleg hangula
tát igazolta, amikor lelkesedésével megállapí
totta, hogy ezek a melódiák három évtized 
után sem vesztettek semmit eredeti szépségük
ből, a sokszáz előadás nem koptatta le róluk 
a hamvas üdeség himporát.

Az Operahúz megbízásából Butlykay Ákos 
hangszerelte át a János vitéz muzsikáját az 
operai nagyzenekar számára, azonkívül Kacsóh 
egyéb müveiből vett részletek hozzáadásával 
tette operaibbá a müvet. Az uj hangszerelés 
nagyjából sikeresnek ígérkezik, bár valamivel 
több polifónia és a rézfuvók kisebb adagolása 
nem ártott v-olna.

A vasárnap esti előadás középpontjában 
Palló Imre remek János vitéze állott. Mellette 
Szende Ferenc melegszívű Bagó-ja. Orosz 
Júlia poétikus Puskája, Laurisin Lajos kitü
nően persziflált mesebeli francia királya. Sán
dor Mária hősies önfeláldozással elcsúfított go
nosz mostohája, Halász Gila eleven, friss fran
cia királykisasszonya és Fekete Pál zamatos 
strázsamestere együtt osztoztak a sikerben, az 
előadás lelkiismeretes betanítójával és dirigen
sével: Ferencsík Jánossal, a sikerült rendezésért 
elismerést érdemlő Márkus Lászlóval és a szen
zációs díszleteket tervező ifj. Oláh Gusztávval 
együtt.

viselkedő férfit és érdeklődni kezdtek kiléte 
iránt.

Eleinte a leghatározottabban tiltakozott 
az ellen, hogy őt betörőnek nézzék, de ké
sőbb elárulta magát. Amikor a zsebkendőjét 
kihúzta a zsebéből,

két tolvajkulcs esett le a földre.
Most már alaposabban foglalkoztak vele és 
s égül kénytelen volt beismerni, hogy Ács 
Józsefnek hívják, 19 éves lakatossegéd, aki 

Futöszönyegek
ÖO cm széles métere ...

tagja annak a betörőbandának, amelyik a 
zuglói üzleteket fosztogatta.

Előállították a főkapitányságra, ahol meg
nevezte bűntársait is.

HÓI dluatharisnya
valódi angol. Hinta gyapjú...........  . .el2"|

Meghalt Böckh Hugó, 
a világhírű magyar geológus

női nadrág
gyöngytrikot, hibátlan ............................. p

po

Böckh Hugó dr. h.-államtitkár, a Magyar 
Királyi Földtani Intézet igazgatója vasár
napra virradó éjszaka hosszas, súlyos beteg
ség után ötvennyolc esztendős korában el-

Puliouer i
tiszta gyapjú, a legdivatosabb színekben I- "

|90

hunyt.
Böckh Hugó Budapesten és Münchenben 

végezte egyetemi tanulmányait, már húszon- 
hatéves korában bányatanácsos volt és a 
Selmecbányái főiskolán a geológia nyilvános 
rendes tanára.

Élete szakadatlan, állandó és értékes 
munkában telt el.

ö tárta föl az erdélyi és lipiki földgázmező
ket, az egbelli petróieumfurásokat, hivatott 
vezetője vo]t a magyar bányaügyeknek.

Ilire külföldre is eljutott és 1923-ban a 
világ egyik legnagyobb olajérdekeltsége, az 
Anglo-Persian OH Company meghívta tanács
adóul. Az Irakba küldött nemzetközi bizott
ság feje volt,

kutatásokat végzett Perzsiában, Mezo
potámiában, Közép- és Délamerikában 

és ezzel balhatatlan nevei vívott ki magának 
az egész tudományos világban.

Az Eötvős-féle inga gyakorlati fölhaszná
lásával uj irányokat szabott a modern

A magvs 
lett

itflostuásdroilonl
Ne rontsa saját és mások bizakodását hiábavaló 

töprengéssel!
A vásárlás a legjóznnabb befektetés amikor ölesén 

lehel vásárolni!
...„/ar pengő vásárlóerejének teljes kihasználása mel- 

megkezdődőtt u Fischer Selyem- és Nöidivatáruház 

M karácsonyi
■ vasára

Még nagyobb mérető olcsóbbodás inár nem lesz! 
Vegyen jót és adjon hasznosat karácsonyra! 

Árulok ellenértéké több az értük űzetett árnál!
50. nagyarányú linrársonyl vásárunk

cég halójának szerény kifejezője vevőivel szemben! 
Néhány tájék áztató sxalmltáru csoportjainkból!

mousselíne-ok 100 cm RzölcR
délutáni őr estélyi ruhákra ..................... P áhs

Tolié de sole
tiszta selyem, fehórnemttre és délutáni 
ruhára 80 cm szélen ................................  P

Brokátok. 3'901
nyomott liberty selymek, duplaszélcs.. P w B

la mosd uoile,
ruhákra óh pongyolákra ..

Fémmel átszőtt selyem 
estélyi ruhákra, 1)0 cm széles, a leg 
ragyogóbb színekben ..

moseiyem, « as I
mintázott, jól mosható, ruhára ét» leltét- ■••w ■
neműre.......................................................... p I B

Francia gyapíudeiain, 1-901
70 cm széles. gyönyörű mintázni'.! ....»* ■ |g

I Tiszta gyapjú ruhakelme fl.90
I mintázott dupláRZéles lágjíogáau . ... P TÍ

Gyaplukeime,
140 eni széles, női sportruhára 
tűmre

MUueszkreion
70 cm széles, butorbevonásra.

FehérnemU-oftztály unk 
karácsonyi ajándékcsomagja 

A férfi csomag«
t puplinlng 2 gallérral, 1 nyakkendő,

» zsebkennő ................................. P

A női «a<u»inng t
oansouc kombiné, 1 hímzett háló- 

ing, 8 zsebkendő.............................
1

Sima ős mintázott selyemkendók. mintás Crepe de CMne- 
sálak, nvakvédősálak és nyakkendők nagv választékban! 
Nehéz selyembrokát-kuponok >30 cm szélességbrn. külön
böző Mgyságban. párnákra, ^tcrflőkre. mélyen leszállítóit 

Minden njánlnti nk árben. mtnőséghen és (aidiit válasz
tékban egyedülállói

Kirakataink a lénk)tánaiusabb karácsonyi ajándékok 
művészi kiállítása!

Mintákul vidékre kívánatra készséggel küldünk!
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uasípnap reggelig ftwtt 
sorohsárl-ull rongytelep

HuszonOttues lubltoumat onnapene uasziauak őrmester, 
akit megölt az izgalom a soroksáriuti lángtenger partion

Szombaton délben félegykor gyulladt ki 
a Bnnzl éa Biach cég Soroksári-ut 04. számú 
trlken lévő rongy feldolgozó telepe, estére 
hajlott és még mindig

óriási lángnyrlveket sodort n szélvihar 
a raktárépületek között, 

éjszakára reflektorok vakító fényében dol
goztak a tűzoltók éa

vasárnap reggel 8 óra volt, amikor 
végleg befejezték az oltás munkáját

s a halálra fáradt derék tűzoltók visszatér
tek kaszárnyájukba.

A soroksáriuti rongytelep riasztó pusztu
lás képét mutatju. Az óriási, háromszórnyu, 
kétemeletes épület

emeletei leszakadtak, a pinceboltozat 
beomlott

és óriási mennyiségű, bálába sajtolt rongy 
és papírhulladék égett el. A hatalmas épü
letnek csnk az oldalfalai meredeznek kor
mosán, üszkösen. Gondtalanul eldobott gyu
fa szál, vagy

ar olajos rongyok öngyulladása Idézte 
elő a tüzet,

amely igen nagy kárt okozott, de áldozato
kat is követelt. A fojtó, szörnyű füstben nz 
önfeláldozóm) dolgozó tűzoltók közül so-

„Ha látni akarja még ex életben 
gyermekét, küldjön ezer pengőt"

Furfangos módon aöartáti megzsarolni a Nemzeti Banfi 
miskolci fiófifönöBét

Miskolc, december 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Furfangos módon akarták meg
zsarolni vasárnap délelőtt Lannert György 
hankiguzgatót, a Nemzeti Bank miskolci 
fiókjának főnökét. Lanncrt vasárnap dél
előtt hivatalában foglalatoskodott, mikor tiz 
óra után néhány perccel

egy tizenöt év körüli Idfulógyerck je
lentkezett nála és levelet hozott.

A levél szövege a következő volt: 
Legfiatalabb' gyermekét Juu> 

fal mambó kerítettem és biztos helyen őrzöm.
Elcsaltam az Iskolából és autón elszök- 

teltem.
Ha kedves önnek a gyermek élete és látni 
ukarja még ebben az életben, akkor adjon c 
sorok átadójának ezer pengőt. Ha ilyen mó
don eljut a pénz hozzám, semmi akadálya 
annak, hogy a gyermek otthon ebédelhessen 
Különben soha nem látja!

Ha a rendőrséghez, fordul, ezzel meg
pecsételte gyermeke sorsát.

.4 pénzt várja: a Gyermekrabló."
Képzelhető, hogy milyen érzelmekkel ol

vasta végig a levelet a bankigazgató, aki
ugy tudta, hogy Icgkiscbblk első gint-

A „dollármíllíomos0 Ráday-utcai 
házmesterné férjét vasárnap 

letartóztatta a rendőrség
A nagy örökség reményében ő is alaposan bevásárolt, 

de senkinek sem fizetett
főkapitányságon 

gyanúja 
’ Ta-

IIő-
az a

Tu-

Vasárnap délután a 
csalás és sikkasztás bűntettének 
miatt előzetes letartóztatásba helyezték 
kács József 56 esztendős házfelügyelőt, 
napokkal ezelőtt került nyilvánosságra 

váratlan éa meglepő szerencse, 
amely Takácsék házába beköszöntött, 
kács József csendesen, szerényen éldegélt 
feleségével a Ráday-utca 7. számú húz ház- 
rnesterlakásában, amig egy napon egy ide
gen ur nem jelentkezett, nki n nngy szeren
cse hírét hozta. A látogatója elmondotta, 
hogy

a házmesterné töbhmillló dollárt örö
költ

egy amerikai rokonától * a többmilliós 
örökség lebonyolítása már igen előreha
ladott stádiumban van, úgyhogy hetek kér
dése s a Rádayutcat házmesternéből hatni-

124 darab különféle méretű, 
árverésen vásárolt 

valódi keleti szőnyeg 
mlnden elfogadható Áron eladó.

Antikart R.-T.

kan rosszul lettek, mások pedig égési sebe
ket szenvedtek, sőt egy halott is szerepel 
n veszteséglistán; Vaszlavek Vilmos 52 esz
tendős főgépész, aki az oltás izgalmai kö
zött, a nagy füstben rosszul lett, agyvérzést 
kapott és az érelmeszesedésben szenvedő 
ember rövidesen meghalt.

Vaszlavek az idén töltötte be negyedszá
zados szolgálati jubileumát. Az elmúlt év
tizedben ott volt minden nagyobb tűznél, 
az élete sokszor forgott már veszedelemben. 
Elt-lialt a mesterségéért és

mint katona az őrhelyén, ott balt meg 
soroksáriuti lángtenger partján.

Felesége és egy gyermeke gyászolja Vasz
lavek Vilmost. A tűzoltóság saját halottjá
nak tekinti és gyászpompával temeti el.

Á vasárnap reggelig tartó tűzvész sebe- 
sültjei közül Molnár István, Szlava István, 
Csermely Adolf, Högyi Mihály és Sebese 
Imre tűzoltókat még a Rókus-kórházban 
ápolják, de az állapotuk már javul és rövi
desen elhagyhatják a kórházat.

A lüzvizsgálatot
hétfőn tartja meg a tűzoltóság, az elöljáró
ság és a rendőrség embereiből álló tüzvizs- 
gáló bizottság.

nazlsta fia, két, néhány évvel idősebb, 
szintén gimnazista bátyjával együtt a 
diákok számára rendezett istentisztele

ten van,
tanárai felügyelete alatt. I.annert azonnal 
telefonált a rendőrségre, ahonnan percek 
alatt detektívek jöttek ki és vallatóra fogták 
a levelet hozó gyermeket.

A kifutógyerek elmondotta, hogy őt a 
Debreceni-uton egy fiatalember bízta meg 
azzal, hogy vigye a levelet a bank Szent 

helyiségébe. A detektívek azon
nal kisiettek a f)ebreccni-utra, az egész 
környéket körülzárták és

sikerült is a fiatalembert megtalálni egy 
munkanélküli ékszerészsegéd személyé

ben.
vallatás sorún a fiatalember tagadta. A

hogy a furfangos zsarolási kísérlethez köze 
lenne.

Ezzel egyidűben Lanncrt igazgató a temp
lomba sietett, ahol

három gyermekét szerencsésen meg is 
találta,

senki sem akarta a kis gimnazista fiút el
csalni. Kétségtelen, hogy ezzel az ügyes 
trükkel csak meg akarták zsarolni az apát.

sitatlan dollármilliomosnő lesz. Takács Jó
zsef né hitelt adott a látogató szavainak, aki 
különböző Írásokat hozott és a nagy sze
rencsét nem is tartotta titokban. N< lány 
nap múlva nemcsak az egész Ráday-utca. 
hanem az egész város tudott már a nagy 
örökségről. A jövendőbeli dollármillimosnŐ 
férjével együtt boldogan és böbeszédüen 
mesélte mindenkinek, milyen tervei vannak 
a dollármilliókkal.

A nagy tervek hírére
valósággal ellepték a kis házmester

lakást az alkalmi üzletemberek.
akik mindent, ami csak megvásárolható, 
felajánlottak a háznics te mének. Takácsné 
pedig mindent megvásárolt. Eleinte csak 
kisebb értékű holmikat, később pedig már 
annyira bclcmclcgedett a vásárlásokba, 
hogy

egy nagyobb bérház megvételéről Is 
tárgyalt

és mivel a bérházba házmester is kell, hát 
szerződtetett kaució* házfelügyelőt. Autót 
is vásárolt, amelyhez viszont sofőrt vett fel 
— kaucióval. A nagy vásárlási lázban Ta
kácsné izgalommal várta az örökséget.

umely azonban sehogyaem akart Ameriká
ból megérkezni. Egy szép napon aztán ki
derült, hogy

as örökség — küaönsége* blöff, szó 
sem Igas belőle.

A dollármilliók reményében vásárolt sok 
holmi és még több adósság maradt meg 
csak Takácsné számára, akit egymásután 
jelentettek fel.

Takácsnét letartóztatták,
majd, miután az elmebaj tünetei mutatkoz
tak rajta, a lipótmezei tébolydába vittek 
Rövidesen kiszabadult a tébolydából, 
miután a vásárlásokat ott folytatta, 
elhagyta,

ujhól visszavették az elmegyógyinté
zetbe.

A Ráday-utcai házmesterné férje, ugy 
látszik, maga is követte felesége példáját és 
a nagy örökség reményében ö is alaposan 
kivette a részét a vásárlásokból. Több-

Szöuáltás Házáén agyonlőtte 
haragosát 

Önvédelemmel védekezett a vizsga lOBirú eteti
Pécs, december 6.

Hétfői Napló tudósítójának tele főnje-C4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Vasárnap délelőtt a nagykozári 
körjegyző telefonon értesítette a pécsi 
ügyészséget, hogy

a szombatról vasárnapra virradó éj
szaka a községben gyilkosság történt. 

Waltzer János gazdálkodó veszekedés köz
ben lelőtte haragosát: Piegler János gazdál
kodót.

A telefonértesítés nyomán Pécsről a vizs
gálóbíró vasárnap délelőtt kiszállt Nagykő
zár községbe, hogy a nyomozást lefolytassa.

Magyar földbirtokos szenzációs 
orvosi felfedezése

Újfajta lisztet készít gyomorbajosok számára
A német és osztrák orvosi lapok és folyó

iratok hasábjain sokat szerepel mostanában 
egy magyar földbirtokos neve. Kuffler Dezső
nek hivják ezt a földbirtokost, aki annak elle
nére, hogy soha semmiféle köze nem volt ax 
orvosi karhoz, mégis gyógyászati üggyel kap
csolatban szerepel. Kuffler Dezső orvosi szem
pontból jelentős felfedezés révén tette ismertté 
a nevét.

A gyomorbajos és gyomorulvarokkal küzdő 
emberek 

egyik legfőbb problémája a 
ilyenfajta betegségben szenvedő 
zül a legtöbbet

eltiltják a kenyérevéstől, főtt tésztát sem 
szubud enniük

és arra szorulnak, hogy kétszcrsültet rágjanak, 
ami pedig nem mindenkinek ízlik.

Sok gondot okozott mór ez u probléma or»

lisztkérdés. Az 
emberek kö-

A svábhegyi Robinson különös 
rablókalandja

Rablótámadásról panaszkodott egy ember, aktról kiderült, 
hogy évek óta barlanglakó a Svábhegyen

Szombaton a késő esti órákban kopottas ru
hájú, erősen ittas állapotban lévő ember állított 
be a főkapitányság központi ügyeletére és

különös rablást esetről tett jelentést.
Előadta, hogy az Vj Szent János-kórház köze
lében lévő katonai temetőn keresztül igyekezett 
hazafelé svábhegyi lakására, amikor

a sírok közül két Ismeretlen férfi ugrott 
elő,

valami kemény tárggyal fejberágtók, majd ki
forgatták zsebelt és elrabolták a pénzét, 13 
pengőt.

Az ügyeletes rendörtisztviselő a jegyzőkönyv 
felvételénél mindenekelőtt a panaszos szemé
lyére volt kiváncsi. Tóth János 35 esztendős 
napszámosnak mondta magát a különös kaland 
szereplője, aki azonban lakását hosszú ideig 
nem volt hajlandó megmondani. A rendőrség 
nzért tartotta szükségesnek, hogy alaposan ki
kérdezzék u kolduskülsejü férfit, mert előadása 
után

egészen fantasztikusnak tetszett a rabló
kaland

és tekintve, hogy Ittas állapotban volt, felmerült 
nz n gyanú, hogy esetleg elitta a pénzt és a fe
jén lévő sérülés esés következtében keletkezett.

Tóth azonban továbbra is kitartott amellett, 
hogy rablótámadás áldozata lett, sőt még sze- 
mélyleirást is adott támadóiról. Hosszas fagga
tás után elmondotta, hogy két esztendeje

m foglalkozása, se rendet lakása nincsen. 
Lakását, mint később kiderült, azért restelte 
megmondani, mert valóságos

nomád életet élt.
A Svábhegyen egy barlangban van TAthnak n 
lakása, ahol maga készítette a berendezést kó-
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Kaphatók minden rádiókereskodőnél.

helyütt bútorokat, lakásberendezési tárgya
kat vett hitelbe és csakhamar

eltűntek a lakásáról a bútorok, ame
lyekért egy fillért sem fizetett.

Ezenkívül több apró szélhámosságot köve
tett el. így azután őt is feljelentették s most 
a rendőrségen csalás és sikkasztás miatt le
tartóztatták.

Waltzer első kihallgatása alkalmából azt 
mondotta, hogy a gyilkosságot önvédelemből 
követte cl, mert Piegler rátámadt. Mivel 
azonban a tanúvallomások ennek ellenke
zőjét igazblták, bevallotta, hogy

erősen ittas állapotban összeveszett 
Pieglerrcl, szóváltás közben kapta elő 

revolverét és haragosára lőtt.
A golyó Pieglert megölte.

Mivel kétségtelenül bebizonyult, hogy 
Waltzer teltét erősen felindult állapotban 
követte cl — ügye nem statáriális biróság 
elé fog kerülni.

vosi szempontból. Sokan igyekeztek segíteni r 
dolgon, mig végre most nem orvos, hanem 
földbirtokos oldotta meg a kérdést. Kuffler 
Dezső esztendőkig tartó kísérletezés után felta
lálta a liszt előállításának uj módját. Ez a mód 
lehetővé telte az úgynevezett ktészersült-diélás 
liszt előállítását. A Kuffler-féle lisztből

rendes puhabélü kenyeret, zsemlyét vagy 
főtt tésztát lehet készíteni,

amely azonban orvosi szempontból teljesen 
olyan eredménnyel jár, mintha a beteg kétszer- 
sültet enne.

A magyar orvosi lapok is megemlékeztek 
erről a találmányról és most a külföldi szak
lapokban

neves orvosok dicsérik a magyar föld
birtokos felfedezéséi,

amely sok gyomorbajos ember számára való
ságos megváltást jeleni 

pező bútordarabjait.
Egy kövekből összerakott asztal, deszká
ból készült pad, egy rossz szalmazsák, 
azonkívül egy gyorsfnrrajó a „lakás" egész 

berendezése.
A rendőrségen nagy érdeklődéssel hallgatták a 
svábhegyi Robinson előadását, sőt annyira ki
váncsiak voltak erre n különös lakásra, hogy 
vasárnap délelőtt detektívek mentek ki Tóthtal, 
hogy lejátszassák a rablótámadás lefolyását, 
majd megmutassa nem mindennapi lakását.

Tóth nagy röstelkedve indult el a detektívek- 
kel és egész utón arra kérte őket, hogy legalább 
ne bolygassák lakásában, mert

nem tudna fizetni lakbért.
A régi katonai temetőben megmutatta azt a he
lyet, ahol az éjszaka folyamán állítólag megtá
madták, azután tovább vezette őket a Sváb
hegyre. A Svábhegy egyik ehagyatott helyén 
akadlak rá Tóth lakására.

A barlang bejáratát rongydarabok borítják.
A barlanglakó tette ezeket oda, hogy védve le
gyen az időjárás viszontagságaival szemben. 
Különös képet nyújtott a havas vidéken ez * 
lakás. Benn a legnagyobb sötétség honol, csak 
villanylámpával tudták megtekinteni. Tóth 
gyertyával szokott világítani a barlangban, éj
szakáit nyáron a szabadban a füvön szokta töl
teni, mig télen egy rossz szalmazsákon alszik.

Tóth elmondotta, hogy már két esztendeje 
lakik ezen a helyen és olyan jól érzi magút, 
hogy másutt nem Is tudná megszokni. A sze
rencsétlen ember azonban pórul járt. A rendőr
ség

kilakoltatta a barlanglakásból és szükség
lakásban helyezte cl.

mig támadóit — dacára annak, hogy nem tart
ják komolynak előadását — keresik.
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hírek
A kormányzó 

névnapját ünnepelte 
az egész ország

Magyarország népe mélységes tisztelettel 
ünnepelte meg Horthy Miklós kormányzó 
nevenapját. Az összes hitfelckezetek temp
lomaiban istentiszteletet tartottak. Budapes
ten a Calvin-téri leformátus templomban 
Ravasz László püspök emlékezett meg 
emelkedett szellemű beszédben a kormány
zó névnapjáról és azzal fejezte be beszédét, 
hogy imádkozni fog Horthy Miklós életéért 
és országlásáért...

A Magyar Hadviselt Vasutasok Országos 
Szövetsége a kormányzó névnapja alkalmá
val diszgyülést tartott, melyen Zeley Barna 
megnyitója után Cserey Vilmos méltatta a 
kormányzó névünnepét. A diszgyülés a Him
nusz eléneklésével ért véget.

Pápáról jelentik: Pápa város összes is
koláiban ünnepélyeket rendeztek és vala
mennyi templomban hálaadó istentiszteletet 
tartottak a kormányzó névnapja alkalmá
ból

A gödöllői evangélikus nöegylet bemutat
kozó estélyt tartott szombaton, melyen Haj
lamász Jánosné elnöki megnyitójában em
lékezett meg a kormányzó névnapjáról.

Miskolcról jelentik: A kormányzó név
napját hagyományos ünnepségek között tar
tották meg. Reggel katonai zenekar ébresz
tővel járta be a várost, majd az összes 
templomokban istentisztelet volt, délben a 
miskolci tiszti kaszinóban diszebéd, melyen 
ez egyházi és polgári hatóságok vezetői is 
resztvettek.

Kalocsáról jelentik: A kormányzó név
napjának előestéjén a Levente Egyesület 
zenés felvonulást rendezett, vasárnap pedig 
a föszékesegyházban szent misét tartottak, 
majd utána a városháza dísztermében ün
nepség volt, melyen Nyáry Béla dr., a Le
vente Egyesület elnöke mondotta az ünnepi

Debrecenből jelentik: Hajdú vármegye 
Vitézi Széke vasárnap délelőtt Debrecenben 
a vármegyeház udvarán a kormányzó név
napja alkalmával ünnepélyt rendezett. Vitéz 
Kovács Elemér törvényszéki biró beszédet 
mondott, vitéz Nagy Pál tábornok felesége 
pedig zselyemzászlót nyújtott át a hajdú
sági vitézeknek.

Ugyancsak lelkes ünneplés volt Székes
fehérváron, valamint PestszentlőrIncén is a 
kormányzó névnapja alkalmából.

A dohányutcai izraelita templomban dr. 
Hevest Simon vezető főrabbi emlékezett 
meg hitszónoklalában a kormányzó névnap
járól és ebből az alkalomból az egész ma
gyar zsidóságnak mély hódolatát tolmá
csolta. Az istentiszteleten testületileg jelent 
meg Stern Samu udvari tanácsos, hitközségi 
elnökkel az élén a Pesti Izr. Hitközség elöl
járósága.

A külföldön élő magyarság is méltókép
pen emlékezett meg Horthy Miklós kor
mányzó névnapjáról. Mint Szófiából jelen
tik, a szófiai magyar kolónia a Magyar Egye
sület székházában matinét rendezett, ame
lyen hazafias dalokat és szavalatokat adtak 
elő. Rudnay Lajos szófiai magyar követ pe
dig a bolgár rádió stúdiójában bolgár nyel
ven felolvasást tartott Horthy Miklós hon
mentő munkájáról s a bolgár-magyar kap
csolatokról. Rudnay követ ezután a Bulgá
riai Magyar Munkások Egyesületében mél
tatta a kormányzó munkásságát.

— Enyhe Idő. Vasárnap szinte tavaszias 
idő volt és a szombati szélvihar is elcsende
sedett. A Meteorológiai Intézet prognózisa 
szerint továbbra is enyhe idő várható, nyu
gatról növekvő csapadékhajlammal

— L’J szükségrendeletek lépnek életbe 
Németországban. Berlinből telefonálja a 
Hétfői Napló tudósítója: Vasárnap este a 
birodalmi kormány Brüning kancellár ei- 
nöklésévcl minisztertanácsot hivott össze. 
A minisztertanács a késő éjszaka tart még. 
Értesülésünk szerint a minisztertanácson 
újabb szükségrendeletek kiadásáról tárgyal
lak. Az uj szükségrendeletek — amelyek 
holnap, kedden fognak megjelenni — arról 
intézkednek, hogy az összes vasúti és posta
tarifákat 10 százalékkal leszállítják, de 
ugyanakkor 10 százalékkal mérséklik a köz
tisztviselői fizetéseket is.

— Dolgoznak a pesterzsébeti betörők. Vasár
napra virradó éjszaka két betörés történt Pest
erzsébeten. Ismeretlen tettesek behatoltak Gun- 
dér Gyula pékmester Vörösmarly-utca 38 alatti 
lakására, ahonnan 554 pengőt, 1000 cseh koro. 
nát és 5 dollárt vittek el. — Lengyel Dezső fü- 
szerkereskedö Ferenc József-utca 208 alatti üz
letében falbontó betörök járlak. Az éjszakai 
látogatók nagymennyiségű árut és italokat vit
tek el. A betörőket keresi a rendőrség.

— Eljegyzés. Mann Éva, dr. Mann Géza 
budapesti gyógyszerész és neje leánya — 
Szántó Imre gyógyszerész, Schönfeld Jenő 
apostagi földbirtokos és neje fia, jegyesek. 
(Minden külön értesítés helyett.)

— Rászakadt a harang nyelve a harango- 
zóru. Kaposvárról jelentik: A somogymegyei 
Kaposujlak községben szokatlan szerencsét
lenség történt. Kisbank József 36 éves kis- 
biró, aki harangozó is volt, vasárnap felment 
a templom tornyába, hogy a déli harango
zást elvégezze. Alig mozditotta meg a ha
rang nyelvét, az leszakadt és rázuhant Kis
bank fej re. A szerencsétlen embert életve
szélyes sérülésekkel szállították kórházba.

— Berger Leóné zentől uriasszony autó
balesete a Bálvány-utcában. Tegnap délután 
a Bálvány-utca és gróf Tisza István-utca 
sarkán a Bp. 18—437. rendszámú taxi a 
sikos úttesten összeütközött a Bp. 27—474. 
rendszámú személyautóval. A zökkenés kö
vetkeztében a taxi utasa, Berger Leóné, egy 
zentai nagykereskedő felesége a fejét az 
autó falába verte és megsebesült. Egy arra- 
járó orvos első segítségben részesítette, 
azután magánautón vitték a Glück-szanató- 
riumba, ahol ápolás alá vették. Bergerné 
rokonai látogatására érkezett Budapestre és 
a pályaudvarról igyekezett a rokonaihoz, 
mikor a baleset megtörtént.

— Halálos vonatgázolás Kőbányán. Vasárnap 
este a kőbányai Asztalos Sándor-utcai Máv-át- 
járónál Gálit István 53 éves vasúti pályamun
kást elgázolta egy vonat, mire segítségére siet
tek, meghalt.

— Lakodalom két halállal és két letartóz
tatással. Debrecenből jelentik: Dr. Preinesz- 
berger Jenő vizsgálóbíró vasárnap előzetes 
letartóztatásba helyezte Farkas Imre és Bö
szörményi Lajos Esztár községbeli gazdákat. 
A két gazdálkodó a faluban tartott lakodal
mon összeverekedett Tóth Gyula és Tóth 
Mihály gazdákkal, akiket összeszurkáltak, 
úgyhogy a két fivér meghalt.
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— Csalás és sikkasztás miatt őrizetbe vett 
mérnök. Vasárnap este előállították a főkapi
tányságra ifj dr. Réthcy Frigyes 38 éves mér
nököt, aki ellen a budapesti törvényszék vizs
gálóbírója csalás és sikkasztás gyanúja miatt 
elfogatóparancsot adott ki. A mérnököt őrizetbe 
vették s ma kisérték át a törvényszékre » itt 
döntenek további sorsáról.

—- üvegcserepcekt nyelt a fogházban. 
Szombathelyről jelentik: Néhány nappal ez
előtt szállították be a szombathelyi ügyész
ség fogházába Farkas Jánost, akiről kide
rült, hogy ö a tettese az utóbbi hetek nagy 
betörésesinek. Farkas János ma a cellájában 
öngyilkossági kísérletet kisérelt meg. Vala
honnan drótszegeket szerzett, majd betörte 
cellája ablakát és a szegeket az üvegcsere
pekkel együtt lenyelte, óriási fájdalmak kö
zött terült el a cella padlóján. A fogházőrök 
akadtak rá, majd értesítették a mentőket, 
akik Farkas Jánost a rabkórházba szállí
tották.

— Érdekes modellek láthatók az uj ll- 
stein-albumban. Mindegyik modell szabás
mintája kapható a fe/i{/pc5-úruhnzban 
Kálvln-té.r 7.

Rejtélyes Körülmények között eltűnt 
a Baromtitenyűsztök Be'Éti Társaságának 

igazgatója
Rejtélyes eltűnési esetről tettek bejelen

tést vasárnap a főkapitányságon. A Dohány
utca 88. számú ház egyik lakásának bérlője 
jelentette be a rendőrségen hogy a nála al
bérletben lakó

Némedy Imre vállalati Igazgató csaknem 
két héttel ezelőtt eltávozott lakásából s 

azóta nem adott életjelt magáról.
Az eltűnt igazgató lakásadója arra kérte 
rendőrséget, indítsa meg a nyomozást 
állapítsa meg, mi történt az igazgatóval.

A rendőrség a rejtélyes bejelentés alapján 
nyomozást indított meg, amely mcgáliapi- 
tottn, hogy a 35 esztendős

Némedy Imre a Baromfitenyésztők Be
téti Társaságának szolgálatában állott

a 
s

s mint igazgató működött a vállalatnál.
A betéti társaságnak Andrássy-ut 1. szám 
alatt van az irodahelyisége, haromfitenyész- 
tőtelcpe pedig Rákosszentmihályon van. 
ahonnan több százezer pengő értékű ba
romfit exportáltak az utóbbi időben is kül
földre.

Némedy igazgató november 25-éig rende
sen bejárt a hivatalba és 25-én történt, hogy

miután a hivatalból eltávozott, lakására 
ment, majd rövidesen eltávozott innen 

Is azóta nyomaveszett.
A rendőrségről hétfőn a Baromfitenyésztők 
Betéti Társaságától is felvilágosítást fognak 
kérni az igazgató eltűnésének körülményei
ről, amely eddig egészen rejtélyesen és tisz
tázatlanul áll a rendőrség előtt.

Egy külföldi pénz csoport 
érdekes ajánlata 

Balatonfüred bérletére
A pannonhalmi bencések és a Balatonfüredi 

Gyógyfürdő rt. pereskedésének újabb fejleményei
Hosszú ideje folyik már az a nagy pol

gári per, amelyet a pannonhalmi Szent 
Benedek Rend indított a Balatonfüredi 
Gyógyfürdő Részvénytársaság ellen, amely 
csaknem két évtizede bérli a rendtől Bala- 
tonfüredet.

Mint értesülünk, az elmúlt hét végén 
egy komoly holland pénzcsoport aján
latot tett a Szent Benedek Rendnek a 

fürdő bérletére.
A hollandusok, hir szerint, már konkreti
zálták is ajánlatukat, amely úgy szól, hogy 
a rend felbontja szerződését a Balaton
füredi Gyógyfürdő Részvénytársasággal, a 
pénzcsoport pedig megegyezik a bérlő rész 
vénytársasággal egy méltányos kártérítés
ben. Ennek ellenében a hollandusok az 
1917-ben kötött szerződés lejártáig: 1968 
január elsejéig megkapják a fürdő bérletét. 
Ez a külföldi pénzcsoport érdekes ajánlata.

amely számol már a pereskedés során tör
tént bírói határozattal is. A Szent 
Rend azonban

eddig még nem foglalt állást • 
dlek ajánlata ügyében 

és egyelőre tovább pereskedik 
bérlő részvénytársasággal.

Benedek

ktílföl-

fürdőjét

csillár

carbonett
dorogi »ién óz brlket dobozban aprófával 

mindenütt kapható
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erejű, mahkcíésESé- 
ges,vaside$zetü em
ber lesz Ön is, ha 
naponként lefekvés 
előtt bedörzsöli ma
gát Diana sósbor* 
seesszell Ne feledje: 
Ép testben ép lélek I

Két patront helyeztek 
a debreceni vonat elé

Debrecen, december 6.
i'A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap n hajdúböszörményi 
pályaudvar állomásfőnöksége arról értcsi- 
tette a rendőrkapitányságot, hogy két pat- 
rónt helyeztek a Debrecen felé haladó sze
mélyvonat elé a vasúti vágányra. A rendőr
kapitányság nyomban megindította a vizsgá
latot.

A nyomozás megállapítása szerint a sze
mélyvonat, amelynek reggel hét óra tájban 
kel) befutnia Debrecenbe, a menetrendszerű 
pontos időben indult el Hajdúböszörmény
ről. Fábián Lajos vasúti őr, aki közvetlenül 
Debrecen állomás közelében teljesít szolgá
latot, észrevette, hogy

a vágányokon két patrón bever.
A .patrónokot eltávolította a sínről s igy u 
vonat zavartalanul futott be Debrecenbe. A 
vasúti őr beszolgáltatta a patrónokat, ame
lyeket Debrecenbe vittek. Itt megvizsgálták 
a két patrónt és megállapították, hogy 

robbantásra s bármiféle komolyabb sze
rencsétlenség előidézésére egyáltalán 

nem alkalmasak,
de olyan dörrenést okoztak volna, ami eset
leg pánikot idézhet elő,

A debreceni rendőrség a hajdúböszörmé
nyi rendőrkapitánysággal együtt folytatja a 
nyomozást, hogy megállapítsa, kik helyezték 
a sínre a patrónokat.

Több kihallgatást Is eszközöltek, 
de eredmény nélkül. Valószínűnek tartják, 
hogy éretlen suhancok csínyjéről van szó.

Zálogjegyet aranyat, drágakövet, estlatöt éa 
réclRé<rek«t a legmagasabb 
£.;virtnpaiffi?K(U

— 450 munkanélkülit foglalkoztat Pápa 
városa. Pápáról jelentik: A város vezetősége 
u szükségmunka-nkció keretében gondosko
dott a munkanélküliség enyhítéséről. 4.59 
munkanélkülinek ad alkalmi munkát a vá
ros vezetősége.

— Éjszakai támadás az országúton. 
Szombathelyről jelentik: Vasárnap délelőtt 
NagykÖmőde községbe hívták ki a szombat
helyi mentőket, akik életveszélyesen súlyos 
állapotban szállították be a szonibathe’vi 
kórházba Kovács József 21 éves falubeli 
gazdalrgényt, akit az elmúlt éjszaka egy Is
meretlen tettes megtámadott az országúton 
és doronggal félholtra vert. Kovács életben- 
maradásához kevés reményt fűznek az orvo 
sok, — ismeretlen támadóját a csendörség 
keresi.

— Lukács Erzsi mozgásművészeti iskolája, 
V., Bálvány-utca 15. I. Aut. 124—37. Tisztvise
lők részére kedvezményes esti kurzusok. Test 
formálás. Testkultúra.

ÜKletleloaslafás miatt

olcsó ékszer 
árusítás!

1200 drb. márkás aranyóra .. SS
000 drb. női arany karóra 19

5000 drb. arany ajándéktárgy ö
800 drb. ezüst azelence......... 15

Ilyen még nem volt!

cm íiátinil O>zert«znM 
U0U1II Rátmcztu mw.

P-töl 
P-től 
P-től 
P-től

Elfogtak egy veszedelmes csempészt,
aki 600 kiló kokaint akart Amerikába szállítani

Berlin, dec. 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Vasárnap az utóbbi idők egyik leg
veszedelmesebb nemzetközi kokaincsempé- 
szét sikerült ártalmatlanná tennie a berlini 
rendőrségnek. Már régebben megkeresés ér
kezett u rendőrséghez, amely szerint egy 
lielgraccio nevű afgán ember nagymennyi
ségű kokaint csempészett Amerikába. A je
lentés szerint Belgraccio nem kevesebb, mint

600 kllogram kokain csempészésére 
vállalkozott

Néhány nappal ezelőtt azután a francia 
rendőrségnek sikerült feltartóztatni egy na
gyobb kokainszállitmányt, amelyet Konstan
tinápolyból irányítottak Marseillebe.

A marselllel rendőrség 450 kllogram 
kokaint foglalt le,

de a nyomozás megállapította, bőgj’ a to
vábbi 250 kilót Hamburgon keresztül akar
ják Ncwyorkba irányítani. Megállapították 
azt is, hogy Belgraccio, aki Marseilleből és 
Hamburgból akarja kicsempészni Ameri
kába a kokaint, Berlinen át igyekszik Ham
burgba. Nyomban értesítették a berlini 
rendőrséget, amelynek

vasárnap sikerült az egyik pályaudvaron 
elfognia Belgracciót

akinek elfogatásn után távirati értesítést 
küldöttek a hamburgi rendőrségnek és itt 
meg is találták a 2ő0 kilogram kokaint.

— Székrekedésnél, emésztési zavarok
nál, gyomorégésnél, vértódulásnál, fejfájás
nál, álmatlanságnál, általános rosszullétnét 
igyunk reggel éhgyomorra egy pohár ter
mészetet „Ferenc József” keserűvizet. A bel
orvosi klinikákon szerzett tapasztalatok sze
rint a Ferenc József-víz az ideális hashajtó 
minden jellemző tulajdonságát egyesíti ma
gában. A Ferenc József keserüvíz gyógy
szertárakban, drogériákban és fűszerüzle- 
lekben kapható.

Hitler sajtófőnöke rigai zsidó
— mondotta a németek kiküldöttje a szocialista 
kongresszuson — Hitlert sem veszik komolyan 

a németek
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt va

sárnap délelőtt kezdte meg háromnapos kon
gresszusát a Vasmunkások Otthonában. A kon
gresszuson az osztrák szociáldeniokratapárt 
képviseletében dr. Deutsch Julius volt hadügy
miniszter; Csehszlovákia részéről dr. Markovits 
Iván ugyancsak volt hadügyminiszter és a né
met szocalisták képviseletében Wlldebrant Ká
roly jelent meg. A vidéki szervezetek hatvan 
kiküldöttel képviseltették magukat s volt közöt
tük olyan,

■ki 150 kilométer távolságról gyalog jött 
fel ■ fővárosba, hogy részt vehessen a kon- 

greszuson.
Peyer Károly országgyűlési képviselő nyitotta 

meg a tanácskozást. Megnyitóbeszédében külö
nösen a munkanélküliséggel foglalkozott. Kije
lentette, hogy minden rendelkezésre álló esz
közt igénybe fognak venni, hogy a munkanélkü
lieknek segélyt biztosítsanak.

Dr. Deutsch Julius, az osztrák puccskísérle
tekről beszélt. Markovits Iván dr. előbb cseh 
nyelven, majd a jelenlévők nagy lelkesedése 
közepette magyar nyelven beszélt a cseh mun 
közviszonyokról.

Nagy érdeklődéssel hallgatták Wildebrandt 
Károly német kiküldött beszédét, aki elsősor
ban csodálkozását fejezte ki a magyar, sajtón, 
amely olyan nagy jelentőséget tulajdonit Hitler 
nyilatkozatainak, amelyet magában

Németországban nem is vesznek komolyan.
Szerinte lehetetlen az, hogy két idegen állam
polgár, mint Hitler Adolf és Rosenberg Alfréd 
valóban komolyan megkísérelhetnék Németor 
szágnak uj államformát teremteni.

Nagy derültség közenette fejtegette, hogy 
Rosenberg Alfréd, aki tudvalevőleg Hitler
nek legbizalmasabb embere, egy rigai zsidó, 
aki a legszélsőb antiszemita propagandát 

fejti ki Németországban.
Ezután Farkas István országgyűlési képviselő 
tette meg jelentését a párt munkásságáról, majd 
Buchinger Manó országgyűlési képviselő ismer
tette a pá-t jövő feladatait és utána Peyer Ká
roly az ülést déli egy órakor bezárta.

A hétfői kongresszuson Szeder Ferenc az 
agrárválságról, Peyer Károly a világgazdasági 
helyzetről és a munkanélküliségről, Weltner 
Jakab pedig a rendszerváltozásról tart előadást.

— A Gaal Gaszton-párt gyűlése. A Füg
getlen Kisgazdapárt országos választmánya 
vasárnap délelőtt a Vadászkürt szállóban 
választmányi gyűlést tartott, amelyen Gaal 
Ga.sztou elnökölt. A választmányi gyűlésen 
részt vettek a párt összes parlamenti kép
viselői és a vidéki kiküldöttek. A felszóla
lók: Farkas Tibor, Kun Béla, Dinnyés La
jos, Tildy Zoltán a tízéves Bethlen-rendszer 
teljes felszámolását é s uj, demokratikus 
rendszer bevezetését sürgették.

— A Nemzeti Szalon u| kiállítása. Négy 
festő és egv szobrász mutatkozott be vasár
nap a Nemzeti Szalon ui csoportkiállitásán. 
Az öt művész Hacku Zoltán. Káplár Miklós, 
IV. László Pál, G. Patakit Etelka és Forgács 
Hann Erzsébet. Közülük első pillanatra ki
tűnik a fiatal pozsonyi festő: Hacku Zoltán 
hatásos, szép tájképeivel.

— Raffay Sándor a munkanélküliek meg
segítéséről. fíaffay Sándor evangélikus 
püspök szombaton a gödöllői evangélikus 
nőegylet estélyén előadást tartott, melyen 
különösen felemelte szavát a jótékonyko
dás mai reformja ellen s azt hangoztatta, 
hogy a garasos jótékonyság nem oldja meg 
a nyomor kérdését és inkább kenyérrel és 
szeretettel kell az elesett nyomorult embe
reken segíteni. Majd azt hangoztatta, hogy 
tervszerűen és összefüggően kell gondos
kodni a munkanélküliekről és ne áltassunk 
el lelkiismeretünket odadobott fillérekkel.

— Súlyos repiilőszerenesétlenség Bangkok 
mellett. Amsterdamból jelentik: Borzalmas 
repülőgépszerencsétlenség történt a Batávia 
amsterdami repülőutvonalon, amelyen a 
Királyi Holland Repülőtársaság gépei jár
nak. Mint Bangkokból (Sziámi- jelentik, áz 
Oie Var nevű repülőgép, amely múlt pén
teken indult el Batáviából Amsterdamba, 
vasárnap reggel, kevéssel azután, hogy a 
Bangkok közelében lévő don-muangi re
pülőtérről startolt, lezuhant. A két pilóta, 
valamint két utas meghalt.

PERL
félfehér kenyér

uj ára
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— Egymásután két nő ugrott az Erzsébet- 

hídról a Danába. Vasárnap, a késő esti órák
ban két öngyilkossági kísérlet történt az Er- 
zsébet-hidon. Jurko Irén 18 éves háztartásbeli 
leány a hídról a Dunába vetette magát, de a 
motoros őrség kimentette és kórházba szállí
totta. Néhány perccel később Nagy Mária 18 
éves háztartásbeli leány ugrott a vizbe, de öt 
is kimentették.

— Elítélték a gyilkos leányanyát. Mis
kolcról jelentik: Alsószuha község határú
ban augusztusbanh oszlásnak indult cse- 
cscmöholtestet találtak. A nyomozás kide
rítette, hogy Dezső Margit alsószuhai leány 
fojtotta meg és ásta cl gyermekét. A gyil
kos leányanyát a miskolci törvényszék 
most ax enyhotő körülmények betudásával 
négyhónapi fogházra Ítélte

— Megdobálták a szegedi futballistákul 
Pécsett. Pécsről jelentik: A Szeged—Pécs- 
Baranya-meccs Után a szegedi futballisták 
autóbuszon igyekezteg a pályaudvar felé, 
mikor a szigeti országúton ismeretlen tette
sek éles kődarabokkal megdobálták uz autó
buszt. A kődarabok bezúzták az autóbusz ( 
ablakait s az egyik üvegcserép Schmellitzer 
János futballista szemébe fúródott. A sze
rencsétlenül járt embert a mentők a szemé
szeti klinikára szállították, a rendőrség pe
dig megindította a nyomozási a támadó kéz- 
rckicrilésérc

—• Ne tűröd|ön , Novopln srénsnvaj fenvö- 
tabletta nélkül, mert újjáéled tőle! Ara 40 fillér.

— Eltűnt egy gimnazista az intő miatt. Vasár
nap délben a győri rendőrség rádiogram ut
ján értesítette a budapesti főkapitányságot, 
hogy Falkncr Károly 13 éves tanuló, aki a 
győri gimnázium 3. osztályának a növendéke, 
még november 30-án eltűnt hazulról és azóta 
nem tért vissza. Ezen a napon volt ugyanis 
az intökiosztás az intézetben és a kisdiák az 
intőtől való félelmében nem tért haza szülei 
lakására, hanem elhatározta, hogy világgá 
megy. A rádiógram közli Falkner Károly utolsó 
ruházatát, amely szerint eltűnésekor szürke 
felöltőt, zőldesszinü szvettért, .térdig érő hri- 
csesznadrágot, fekete fűzős cipőt viselt. A kis
diák felkutatásóra a rendőrség megindította a 
nyomozást az egész ország területén.

— A Zsidó Szentegylet uj vezetőséget vá
lasztott. A Pesti Chevra Kadisa Izr. Szentegylet 
WertAeímcr Adolf elnöklésével tartott tisztújító 
közgyűlésén ifj Stern Sándor indítványára köz
felkiáltással megválasztották öt évi időtartamra 
elnöknek Krammcr Miksát, elnökhelyettesnek 
Arányi Ignác királyi tanácsost, alelnököknek 
jánosi Engel Gyula udvari tanácsost és Porgesz 
Józsefet, elöljáróknak Bánó Dezső kormány
főtanácsost, Beck Jenőt, Eisnmann Gyulát, Lun- 
zer Pált és Stciner Mór kormányfötanácso

— A Nagykőröst Kertészeti Egyesület Havas}' 
Mihály városi főkertész vezetése mellett kitűnő 
eredményt ért el a november 29-től december 
2-ig tartó gyümölcs- és virágkiállításon. A kol
lektív kiállításban résztvettek: 5oős László gaz
dasági tanácsos bor- és alma-, Sz. Tóth László 
szőlő-, Rosenfeld Testvérek körösi nemes kadar, 
Donáth László alma-, Gaal Ambrus rizdingbor-, 
Palásti Imre dió- és Városi Szeszfőzde párlat- 
és pálinkaproduktumaikkal.

— Müteremkiállltás. Kosztolányi Gusztáv és 
Györgyffy György műtcremkiállitása vasárnap 
délelőtt nyilt meg az Attlla-utcal reálgimná
zium előkelő közönség jelenlétében. A két mű
vész munkái nagy érdeklődést és elismerést kel
tettek a megjelent közönség körében, akik gyö
nyörködve szemlélték a koncepcióban és'kivi- 
1 ’’ pn egyaránt értékes munkákat

— Igen mérsékelt árban készülnek Rozgonvi 
képei Kálvin-tér ö. Üllői-uti fiók megszűnt.

— Főbelőtte magát egy szegedi rendőr
törzsőrmester. Szegedről jelentik: Ma reg
gel öngyilkosságot követett el Surány Já
nos szegedi rendőrfőtörzsőrmester. Surány 
a szegedi rendőrség egyik legképzettebb 
embere volt, akire legutóbb rábízták az uj- 
szegedi rendőrszoba vezetését. Fölöttesei 
a legnagyobb megelégedéssel ismerték el 
munkásságát, a főtörzsőrmester azonban 
nem élt harmonikus családi életet és már 
több alkalommal kísérelt meg öngyilkossá
got. Amikor ma reggel ujabb jelenet volt 
la! sában. elővette szolgálati revolverét és 
főbelőtte magát. Mire rálaláltnk, halott volt. 
Holttestét beszállították 
vostani intézetbe.

— A részeg usszony
EszlergomMl jelentik: 
pen Szokodi Mihály és 
pótban -összeverekedtek._____
zel ütöttek egymást, majd nz asszony egy 
disznóölőkéssel férje balcombjábn szúrt 
Mire ez orvosi segítség megérkezett, Szó 
kodi elvérzett. Az asszonyt letartóztattuk.

— Az Iparművészeti Társulat karácsonyi ki
állítása. Az Országos Magyar Iparművészeti 
Társulat vasárnap délben nyitotta meg ünnepé
lyes keretek között karácsonyi kiállitását. A 
kereskedelmi miniszter képviseletében Forster 
Gyula államtitkár megnyitóbeszédében arra 
buzdította a magyar iparművészeket, hogy foly
tassák ezt a munkát, mert ezzel szotgólják a 
jobb és boldogabb magyar jövendőt is.

■ _ Egyetemi vizsgákra és szigorlatokra
mililv fREM i legjobban rs legsikeresebben UÜBdű£línlífeS;,uül6^M'NA,UUMA'!-4N 

Cuüapeat, VI., Szondl-utco. lt„ II. emelet lt>.

— Bélyegkiállitás és vásár. A Magyar Bélyeg
gyűjtő Egyesületek Szövetsége a Pannónia Be- 
lycggy’üjtö Egyesület Teréz-köruti helyiségében 
vasárnap délelőtt nyilt meg a bélyegkiállitás, 
amelyen nagyszámú előkelő közönség jelent 
meg. Vécscy Ede miniszteri tanácsos nyitotta 
meg a kiállítást, amelyen sok nagyértékü bé* 
lyeggyüjtemény látható. A kiállítással egybe
kötve bélyegvásár is volt.

— öngyilkosságok. Molnár András kocsis 38 
éves felesége vasárnap Andróssy-ut 38. számú 
ház második emeletéről az udvarra vetette ma
gát. Mire segítségére siettek, meghalt. — Szönyi 
Ferenc sofőr 82 éves felesége Kemény Zsig- 
mond-utca 11. szám alatt levő lakásán lugkőocl 
megmérgezte magát. A Rókus-kórházba szállí
tották.

arany-, ezüsttárgyak 
tzenzációa otosö Árusítása, 
zaiogceüuiat, ékszereket 

veszek.
Sohwartz, Muieom körút SÍ. és 7

a törvényszéki or-

megölte az urát. 
FclsőaoIln-.Méázlele- 
felesége ittas Alla- 
Elöbb puszta kéz-

Q Az Első Magyar Részvény-Serfőződc köz
gyűlése a kifizetendő osztalékot részvényen
ként 3.20 pengőben állapította meg és a szelvé
nyek a Moktárnál és a Pesti Magyar Kereske
delmi Banknál válthatók be. Ugyancsak elhatá
rozta a közgyűlés a társulat alaptőkéjének 
20.400.000 pengőről 10,000.000 pengőre való le
szállítását. Az igazgatóságba uj tagként báró 
Szalay-Berzeviczy László választatott meg.

— Tizenkétrendbell slkasztásért köröznek egy 
pápai órást. Pápáról jelentik: Börőcz Lajos 
pápai órásmester ellen tizenkét rendbeli sikkasz
tás miatt körözőlevelet adtak ki. Börőcz ellen 
számos feljelentés érkezeit, amelyek clpana
szolták, hogy a gondjaira hízott, javításra át
adott órákat, ékszereket részben eladta, részben 
elzálogosította. A rendőrségen ki akarták hall
gatni az órásmestert, de kiderült, hogy meg
szökött. Ezek után adtak ki elfogatóparancsot 
ellene.

— A vonat leiuhant a töltésről — két halott. 
Bukarestből jelentik: Szatmárnémeti közelében 
a román államvasutak egyik anyagvonata ki
siklott. Több kocsi lezuhant a töltésről. Két 
munkás meghalt, tizenöt súlyosan megsebesült.

— A kipattanó szikra áldozata. Balassagyar
matról jelentik: Balkő Erzsébet húszon kétéves 
háztartási alkalmazott a tűzhelynél foglalatos
kodott, közben a ruhája meggyulladt, s mire

..... . | sebeket
re-

segítségére sietlek, harmadfokú égési 
szenvedett. Kórházba szállitoták. Állapota 
ménytelen.

— Előadás n pszichoanalízisről. Hollós 
vén dór. főorvos f. hó 10-én, csütörtökön 
fél 8 ómkor a Vajda János Társaságban , 
Andrűssy-ut 23. I. cm.) n pszichoanalízisről tart 
előadást.

Isi
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xálovtegyrt. ókseert. rxőnveget n !•<* 
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SZÍNHÁZ - MOZI 
„A legközelebbi huszonöt év alatt 

ismét jóbarátok leszünk"
Elintéződött a hírlapíró és

A kártyások babonája szerint, ha a iátékszu- 
kában affér keletkezik, akkor a bankár mer. 
Jjf e’0,,b?n a bankot Lrnffrl Menyhért is n 
VlgiilnMt adják és előjelek után Ítélve óriási 
sikerük lesz. A Vígszínházban ugyanis nem 
Levesebb, mint

két affér történt az Evclyn főpróbája alatt.
\’..CgZik Frida és Tön, Jenó kft-
rótt. Gombaszögi Fnda ugyanis, mivel nem 
gyulladt meg az öngyújtója és Törzs Jenő 
nem segítette öt ki zavaróban, otthagyta a nyílt 
színpadot, mire a függönyt le kellett ereszteni. 
Gombaszögi Lridu múló idegessége gyorsan el
múlt, az előadást folytatták és az Evelyn a 
főpróbán Is a megérdemelt sikert aratta.

A másik aíTé, súlyosabbnak indult. Ez Raj- 
nai Gábor, a Vígszínház kitűnő művésze és dr 
Neumann Károly közölt történt, hátul a <tzin- 
pádon, a színfalak mögött. Rajnai Gábor vala-

Karácsonyra

Tizenkét nap alatt komponálta 
meg operáját Adám Jenő 

Karácsonyra bemutatja az Operaház
Vasárnap esle lezajlott az Operaházban a 

János vitéz bemutatója és hétfőn reggel uj, 
szorgos munka kezdődik a próbaszobákban. Uj 
magyar zeneszerzőt avat az Operaház decem
ber 22-én, amikor bemutatja Ádám Jenőnek

„Magyar karácsony" einiii egyfelvonásos 
daljáfékát.

Adámot eddig csak mint kitűnő dirigenst is
meri a közönség. Az Ének és Zenekaregyesület 
oratóriumelőadásain közönség és sajtó szinte 
egyhangúlag állapitolta meg, hogy ez a fiatal 
zeneakadémiai tanár lesz az eljövendő nagy 
magyar dirigens. Adám most néhány kisebb 
zenekari müvu után, amit a Filharmonikusok 
mutattak be, mesterének, Kodály Zoltánnak 
buzdítására megalkotta első színpadi müvét, a 
„Mag var karácsonyt0, amely ebben a műfaj
ban úttörő kisérlelnek mutatkozik. Volly Ist
ván, dr. bajt ha László és saját gyűjtésű hép- 
dalokból állított össze Adám egv kb. 45 percig 
tartó pergő cselekményt! karácsonyi játékot, 
amely arról szól,

Kétszázezer pengős adósságot 
nem vállalhattam

Ábrányi Emil elmondja, hogy miért hiúsult meg Ferenczyvel 
való társulása - Éjjeli menedékhely a Városi Színházban

Szombat este, amikor a zenészek, színészek 
és műszaki munkások kijelentenék, hogy az 
esti előadást nem játsszák, ha pénzt nem kap
nak a Városi Színháztól és emiatt cl Is maradi 
a Cigánybáró előadása, a körúti müvészkávé- 
házban a színház egyik vezető tagja igy szólt 
társaságához:

— Nem tudom, hogy fizeti vissza a színház 
az elővételt.

— Hát mennyit vett be a kassza? — kérdez
ték csodálkozva a többiek.

— Kilenc pengőt.
■ Ez a kis beszélgetés szomorúan jellemzi a 
Városi Színház gazdasági viszonyait. Lehet, 
hogy Igaz ez kilenc pengő, lehel, hogy csak 
vicc volt, de mindenesetre boldog örömmel fo
gadták volna ezt az aprópénzt is a színháznak 
azok a szerencsétlen tagjai, akik hosszú idő óla 
semmi pénzhez nem tudnak jutni, a legnagyobb 
nyomorban tengődnek és még a főváros étkez
tetési akciójának ebéd fillérei t sem tudják meg
fizetni. Csak néhány nappal ezelőtt történt,

a színész főpróbái afférja
mit kérdezett a hírlapírótól, aki tréfásan vála- 
szolt. Ezt Rajnai félreértette és megsértette dr. 
lieumann Károlyt. A hírlapíró még a főpróba 
után báró Collos Tibor és Palotay Kovács 
Karoly áltál provokállatta Rajnai Gábort, aki 
szintén megnevezte a segédeit. Már-már ugv 
volt, hogy a lovaglás ügyből párbaj lesz, de 
vasárnapra Heumann Károly dr. megkapta az 
elégtételt, amennyiben

Rajnui Gábor bocsánatot kért tőle a sérté
sért.

Beszéltünk ebben az ügyben Heumann Ká
rollyal, aki a következőkel mondotta:

— A főpróba izgalmaiban elhangzott szava
kat a színházi emberek nem szokták komolyan 
venni. Rajnai Gáborral huszonöt éve vagyok jó 
barátságban, minden huszonötödik évben egy
szer összeveszhetnek az emberek, tehát a leg
közelebbi huszonöt év alatt ismét a legjobb 
barátságban lehetünk.

mi is történik karácsony este egy magyar 
parasztházban.

Adám a Hétfői Napló munkatársának a követ
kezőket mondotta uj operájáról:

— Egy csomó vidámságot szedtem össze. 
Karácsonyi hangulatot akarok nyújtani álszen
teskedés és szárnyas angyalok nélkül. Sokknl 
őszintébbnek tartom, ha papirmaséflgurák he
lyett inkább a népi életből mutatunk be emberi 
alakokat, népi szokásokat. Darabom különben 
nagy játékkészséget igényel az énekesektől és 
a közeli bemutatóig bizony nem sok idő áll 
rendelkezésemre, de azért remélem, hogy időre 
elkészülünk vele.

Az uj opera az eddigi tervek szerint Glazu- 
non ..4 évszak" cimü szimfonikus költeményére 
készült balettel kerül egy estén előadásra. Ér
dekes megemlíteni, hogy Adám, aki rekordidő
ben:

12 nap alatt komponálta meg uj dalmüvét, 
mnga tanítja be és maga is fogjn darabját ve
zényelni.

hogy a Csókprofesszor című darab próbájára 
eljött Molnár Dezső dr., a Szinész Szövetség 
igazgatója és egy beadványt olvasott fel, ame
lyet kért a társulat óllal hitelesittetnl, hogy azt 
minél sürgősebben Sipőcz polgármesterhez jut
tassa. A beadvány adatai

olyan szörnyű és megdöbbentő képet fes
tenek

az 1931. évvégi szinésznyomorról, amelyet j 
Dosztojevszkij tolla sem tudna kellően lefes
teni. Kiderül, hogy F. A. nevű szinész, aki öt
tagú családját tartja cl Kispesten,

gyalog jár be a városba
és ezelőtt néhány nappal

éhségtől összeesett as egyik próbán.
A társulat többi tagja nem tudott egy pohár 
tejet venni számára. L. A. színésznő minden 
Ingóságát eladta, miután lakásából kilakoltat
ták. a zálogcéduláit is elkótynvetyélte, egy ideig 
menhelyen szállt meg, de amikor a huszfllléres 
ágyhelyre sem telt, beköltözött a színházba és 
olt

az egyik próbaszobában lakik.
H. K. érdemes, régi színészt most lakollatják 
ki lakásából, kétségbeesetten futkos a város
ban egy kis kőlcsönért, de nem kap. Hosszú 
litániát lehetne felsorolni ezekből a szinte már 
rongyokba burkolt, éhező, fázó színészekről, 
akik valamennyien javíthatatlan optimizmussal, 
ameddig erejükből tellett, eljártak a próbákra, 
láncollak, énekeltek, kimaszkirozlák magukat, 
közben pedig — éhes gyomruk versenyt korgott 
a zenekarral. Mikor már a kétségbeesés utolsó 
stációjánál jártak, ahonnan már egy lépés vá
lasztja el a teljes fizikai és erkölcsi összeomlás
tól, szánták el magukat arra, hogy megtagadják 
az ingyen munkát.

A Szinész Szövetség beadványában azt is han
goztatja, .hogy a színház ezévl szubvenciójának 
legnagybb részét a színház különböző hitelezőire 
cedálták, a színház pedig Levételéből a tarto
zások egynegyedrészét sem tudja törleszteni. 
Igy tehát nincs más hátra, mint felbontani Fe-

lipinszkaja
ma eltfazttr

■ TintxKAnun konfadon

teljesen Uj műsorral Olcsó Mlyára k

.cnczy Károly bérleti szerződését.
Körülbelül hasonlókat mondott el ezen ■ 

rögtönzött társulati gyűlésen Molnár Dezső, 
amikor telefonhoz hívták. Kisvártatva visszajött 
és ekkor a következőket mondotta:

— Vállalom az inkonzekvenciát, de arra kell 
kérnem a társulat tagjait, hogy

holnapig még várjanak, 
mert Ferenezy Károly Ábrányi Emillel tárgyal 
a társulásra vonatkozóan. Ezek a tárgyalások 
pedig — jelentéseim szerint — jó stádiumban 
vannak.

X tagok várlak, igy érkezett el a kritikus 
szombat este, Ábrányi pedig csendesen

visszalépett a társulástól.
Hogy miért, azt senkinek sem mondotta. A 
Hétfői Napló-nnk azonban nyilatkozott erről az 
ügyről.

— A józan ész tiltakozott as ellen, hogy tő
kémet olyan vállalkozásba adjam, amelynek 
nekem bevallott adóssága kétszázezer pengő. 
Ferenczyék terve nz volt, hogy nz én tőkémmel 
betársuljak, a tartozásaira nézve pedig egyévi 
moratóriumot kér. A feltételeket én nem fogad
hattam el. Megvárom a csütörtököt, amikor le
jár Sipőcz polgármester által Ferenezy Kóroly- 
nak adott utolsó fizetési terminus. Ha Ferenezy 
nem teljesíti a fizetéseket, akkor egyedül meg 
pályázom a színház bérletét.

Kétségtelen, hogy ennek n szinházvólságnak 
Ferenezy Károly is áldozata. Hiú ábrándot ker
getett akkor, amikor tavaly ilyenkor, Sebestyén 
Géza bukása alkalmával vállalta a bukott re
zsim adósságait és belement azokba n nehéz 
feltételekbe, amelyeknek teljesítését a legjobb 
menetelő színház sem vállalhatja. Tény az, 
hogy Ferenezy is családja pénzéből rengeteg 
sokat vesztett ezen a színházon és talán ez ma
gyarázza azt a makacs ragaszkodást, amellyel

BerczeHy Magda a bíróság előtt
Megszüntették az eljárást a volt színésznő ellen, aki mint 

korcsmárosnő óvadékos főpincért szerződtetett
Érdekes, izgalmas tárgyalást tartott szom

baton Rády Illés dr. törvényszéki biró Csil
lag Miklósné született BerczeHy Magda ügyé
ben, aki ellen Bermann Béla föpincér fel
jelentésére indult meg a bűnvádi eljárás. A 
föpincér feljelentésében azt állította, hogy 

ezer pengő kauciót tett le
egy kollégája helyett Berczclly Magdához. 
Később megtudla, hogy az óvadékot Ber
czclly Magda fölhasználta s amikor pénzét 
visszakérte, BerczeHy Magda

nem volt hajlandó azt visszaadni.
Az elegáns, szép, szőke színésznő, nki 

színpadi sikerei után n Fehér holló című 
budai vendéglő vezetését, vállalta el, a leg
határozottabban tagadta bűnösségét. El
mondotta, hogy ö valóban átvett Bermann 
Bélától, az általa alkalmazott föpincér óva
déka címén ezer pengőt és erről óvadék

Nyaksál
fehér nemOaetyemltöl-

önktttő nyakkendő
szép választékban ... 

Férfizokni
flór minőség...............

Fárflzokni
téli bolyhos minőség.

Zokni tartó
príma kivitel...............

Női harisnya 
téli strapamlnősog ,

Ntíi sapka 
szép színekben ..M<

Melltartó 
finom tüllből...............

85"" 
85’" 

..... 05'"' 
... 85""

95""
2 drb. kitUntf férfi-ne m'- 
zsebkendő azsunvegellyel ÖU

8 drb. kitűnő ntfi nc»»- 
zsebkendő.................... ÖU

2 drb. csokornyak- QK’1" 
kendő szép választékban .. öli

.. 65""' 
85'"' 
85""

2 pár patent kötésU

F^mekhBr'”y“. 85
FUggöny etamln

tartós minőség.....................

Gyermeksapka
finom fehér gyapjúból,.

85 "L 
85™

Ebben a
bizalmi válságban

valódi ékszert, pontos órát

csak ékszerésztől vegyünk!

\ ♦

<5 bizalmasunk,
ő garanciánk,
Ő meghitt Jó barátunk.

*

Minden múlandó, 
arany, ezüst örök...

a színházat tovább akarja vinni. Az általános 
érdek azonban azt követeli, hogy bármily tisz
teletreméltó egyéni szempontok a közérdeknek 
alárendeltesscnck, ezért sürgős rendet követe
lünk a Városi Színháznál. Stób Zoltán.

levelet is adott. A pénzből azonban három
száz pengőt kénytelen volt visszatartani, 
mert az üzletmeneteiben a főpincérnek eny- 
nyi hiánya mutatkozott. Egyébként is már 
elszámolt a főpincérrel, akinek

semmiféle követelése nincsen.
Előállt azután Bermann Béla, aki kijelen

tette, bőgj- bár nem volt kikötve, de ő sej
tene, hogy BerczeHy Magda az óvadékot 
fel fogja használni az üzletmeneteinél. Pén~ 
zél azonban már megkapta azóta. A vallo
más alapján az ügyészségi alelnök

a vádat elejtette,
mire a törvényszék a színésznő ellen meg
szüntette az eljárást. BerczeHy Magda bol
dogan hagyta el a tárgyalótermet és bizo
nyosan megfogadta magában, bőgj* üzleti 
vállalkozásokba, amellyel ennyi kellemetlen* 
ség jár, nem egyhamar kezd.

I Gyermek-gamasnl QCr,n-
fehér finom gyapjúból................. QU

KUltitt tányérsapka nemi.
tinóm gyapjnból............................ <Jll

3 drb. flanel por- nemi- 
ttrlö ................................ öJ

2 drb. tányér- vagy ne mi. 
pohárldrlö.................... uu

Pamut-WrUlközö QRIUI- 
kiváló jó minőség, 1 méter .... OU 

Mintás mtlselyem QR ,1U< 
lohémemU-ét rtihaniintak ......... vv

Mosott gyolcs vagy QR 
Siffon kitűnő, Jó minőség.... ÖU

85
95'"’
85"'

1 drb. Baby patent QK,ni- 
kabátka . ......................... UU

fill:

Kanavász
Jó cérnázott minőség, 1 méter ..

1 méter festő
Jó miuóségbon...................... ..

1 drb. higiénikus 
pelenka jó minőség .. .

1 pár - y érmek t' ««o»- ....

^.?”«k“,ppn,85
Pipereszappan ŰR’111'

*/• kilós celofán csomagolásban <J]|

Fogkrém QR'1"'
nagy tubus kiváló ntlnőiég .. . UÜ

Rákóczi ut 3B
Király uccu 52
Vámház körút 16
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Premier után
PÉTER ÉS A NAGYVÁROS

Változatosság kedvéért kivittek bennün
ket a kültelekről u mezőre. A mezőre, 
ahol virít a (k)ökörcsln(y),* ahol andalí
tóan zöldéi a fü és ahol elárvultán egyma
gában áll a híres Grand Café. Ide, a me
rőre csalják ki Péterkét, a vidéki angyal
kát, a város gonosz szellemei és rutul ki
forgatják parányi vagyonkájából. Péterkc, 
mit tehet bánatában, hitveséül választja az 
asszonyt, aki becsapta őt és összeboronálja 
annak bűntársait is. Istenem, de szép! 
Szinte sírni lehetne ... sírni, hogy ilyen 
otromba sületlenségnek színpadja akad. Di
rektora, fordítója, dramaturgja, rendezője 
akad, aki ezzel próbálja a Nemzetinek 
irodalmat, kultúrát és művészetet igénylő 
közönségét még innen is elüldözni! Hisszük, 
hogy u méltán rosszul sikerült próbálkozás 
után sietve visszatérnek arra a mesgyérc, 
amely vakondtúráson rétek helyett az Olym- 
puszra vezet. (ecbo)

EVELYN
A kélélelü és kétlelkű nö problémája nem uj 

at Irodalomban, sem a színpadon. I j azonban 
az ut ölletesség. a mcseszövésnek korrekt, 
egyenes vonala, az úgynevezett színpadi Spnn- 
nung, amellyel Lengyel Menyhért az Evelyn 
cimü darabot megírta és ahogy ezt a Vígszínház 
előadta Néha azonban ugy éreztük, hogy a 
rendezés éppen n darab cgyenesvonalusága 
miatt lehalkította a humoros elemeket, amelye
ket Igy letornpltva Is ki lehetett érezni a színé
szek játékából. Különösen Rajnai Gáborra gon
dolunk, aki a vígjáték’ slemll férj figurájából 
valami szordinós, tiszteletreméltó angol urat 
formált. Gombaszögi Fridn asszony művészi 
zsenialitása és művész Intelligenciája teljes mér
tékben érvényesülhetett a csodálatosan sokrétű 
és sokszínű szerepében. Gófhné Kertész Ella 
pedig egy züllött orosz báróné szerepében 
olyan portrét adott, amely a jövőben semati
zálni fogja a hasonló szerepeket. Góthné ala
kítása színpadi minta lesz. Eöry Erzsire most 
kisebb feladat jutott, de azt fényesen teljesí
tette. Törzs Jenő csodálatosan tudta alakításá
ban egyesíteni a drámai és a kémikus hatáso
kat. Fölényesen remek színész. Góth Sándor, 
a rendező osztozik még Lengyel Menyhérttel 
abban a sikerben, amely most végre helyet 
foglalt a Vígszínházban. (s)

Filmpremierek
Nagy Kató, mint szélhámosnő. Ritka karriert 

futott be Nagy Kntó a berlini filmvilágban. 
Lillan Harvcy mellett a legnagyobb Ufn-sztór 
ez a bájos és eltugadónn kedves fiatul magyar 
leány, aki hihetetlen merészséggel, alig három 
éve nekivágott Berlin lilmrengctegének, hogy 
majd pozíciót alkot magának. A kis magyar 
lány nem játszott sohasem kis szerepékéi, a 
jószemü berliniek mindjárt észrevették benne a 
zsenialitást. Egyszerre sztár lelt, még pedig a 
legclragadóhb hangn'-sztár Uj filmjeit, mint a 
legnagyobb márka jegyzi a neve és Európa- 
szerte drága alannyal fizetik. Külön öröm ezt a 
magyar síkéit leírni abból az alkalomból, hogy 
az Ufa- és az Uránia-szinházak már a heten 
műsorukra vették a legújabb és legnagyobb 
sikerű Nagy Kntó-filmet, amelynek a címe: 
Feleségem, a szélhámosnö. Nagy Kntó, aki unja 
a kispolgári életet, elhatározza, hogy férjéből 
nagy embert csinál Szélhámosság határán járó 
pompás cslnyjel árán sikerül is neki a dolog. 
Közben persze rengeteget kacng és mulat a kő- 
zfinség, amely megtanulja a legújabb l’fn-slá- 
gcrdalt is. A bűbájos filmet karácsonyig játssza 
a kél előkelő filmszínház.

Filharmóniai hangverseny
„Nincsen őróni űröm nélkül!" — A Filhar

móniai Társaság, ugy látszik, ezt a jó magyar 
közmondást választotta mottójául. Különben 
alig vállalkozott volna Schmidt Ferenc „Válto
zatok egy huszárd il fölött" cimü uj müvének 
bemutatására. Sckélyesebb, semmitmondóbb, 
unalmasabb, szellemtelenebből megkomponált 
müvet a Filharmóniától alig hallottunk. Ez az 
álmagyaros stílus minduntalan a bécsi operettek 
„Fokosch'', „Tschikosch" és „Paprtkasch" sza
vait juttatja a hallgató eszébe. Zeneileg is egé
szen primitiv, kezdetleges eszközökkel dolgo
zik a szerző Ha mái a bécsi konzervatórium 
igazgatója tévedett, amikor ezt a müvét közre
adta, a Filharmóniának mégse szabadna ennyire 
tévednie. Mennyire élettől teljesebb a műsor 
másik újdonsága, Casella „Italia" cimü szint- 
fönikus rapszódiája, amelyben még az olyan 
Irhddlis melódiák, mint a „Jambó" is, annyi 
ötlettel, oly sok zenekari színnel van fel
ruházva, hogy a Schmidltől letargiába merült 
hallgató valósággal újjáéled A hangverseny két 
magasrendü produkciója a Dolmányt által töké
letesen értelmezett Schumann H-ditr szimfó
nia és a kitűnő GuglielmctHIŐI remekbe vésett 
Mozart motett (Erultatc jubilált) volt. G. r.

I színházi napló
1 Színházak hétfői műsora

M KIR. OPERAHÁZ: Filharmóniai bankverseny (ŐSI
NEMZETI SZÍNHÁZ: Péter ts a nagjvéroi (M:8). 
KAMARASZÍNHÁZ! PoreelMn (!*•).
VÍGSZÍNHÁZ: Eveim (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Toroekól menja.iony (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Fehér lé (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Bereületee meglalálrt (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Maya (8). 
l’J SZÍNHÁZ: Évának nlnea papája (8). 
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: A hálái kit nő (•). 
TERÉ2K0RUT! SZÍNPAD: Kabarémügor (•). 
BETHLENTERI SZÍNPAD. Kacagó mOeor (8. •). 
ROTÁL ORFEUM; Decemberi mOior (Wl, ’Al).

'tárgyalások folynak Szántó Armand, Szé- 
csen Mihály, illetve fíékessy Tibor, a 

„Csókprofcsszor" szerzői és a Magyar Szin
ház között abból a célból, hogy a Magyar 
Szinház vállalja a „Csókprofesszor" előadá
sát, azzal a kitűnő együttessel, amely ezt a 
Városi Színházban betanulta. A Magyar 
Szinház igazgatója átnézte az operettet, 
amelyet kitűnőnek tart, de csak abban az 
esetben tudja átvállalni az előadását, ha a 
színészek és a szerzők tisztázzák viszonyu
kat a Városi Színházzal szemben. Ez ma, 
vasárnap megtörtént és így valószínű, hogy 
az egész operettgárda a legközelebbi napok
ban már a Magyar Színházban próbál, 
amely csak karácsonyra adná elő az operet
tet, Jiökk Marikával, Kun Marikával, Delly 
Ferenccel és Ráday Imrével a főszerepben, 
László Andor, „A becsületes megtaláló" cí
mű darabja ugyanis a karácsonyelőtti idők
— az úgynevezett színházi fekete — hetek 
ellenére is remekül megy és látogatottsága 
napról-napra növekedik. Nagyon valószínű, 
hogy az ötvenedik előadás után kerülhet le 
a műsorról.
"KJctven év szerelemben és színházban. Már a 

cime is vonzó és érdekes. Ki beszélhet ta
pasztalától alapján hetven év szerelméről, sze
relmi életéről, különös tekintettel a színházra. 
Természetesen Porzsolt Kálmán, az Esti leve
le kk örökifjú Zsolt ja, aki ma. hétfőn este fél- 
kilenc órakor tart előadást a Zeneakadémián 
erről a témáról. A kiváló iró — ahogy nekünk 
ezt elmondotta — előadásában érdekes titko
kat árul el királyok, miniszterek, bankárok és 
és színészek életéből.
TZ irály Ernő, aki a szezón elején elvállalta 

a Komikusok Kabaréjának igazgatását, 
most megválik a Rákóczy-uti kabarétól. Tá
vozásáról a következőket mondotta:

— Sem anyagilag, sem erkölcsi tekintet
ben nem volt részemre rentábilis a kabaré 
vezetése. A2 első műsorért teljes félelŐssé- 
get vállalhattam, a továbbiakban pedig szer
ződésem ellenére nem hagytak ugy dolgozni, 
ahogy én akartam. .4 műsort természetesen 
végigjátszom, mert ugy érzem, hogy ez kol
légáimmal szemben is kötelességem.
Ej* ét fiatal tehetséges muzsikuslány futót be 

a héten az arivált művészek előkelő tár
sadalmába. Fenyves Allce hegedüművésznő, 
Hubay Jenő tanítványa mindjárt első önálló 
koncertjén csillogó virtuozitásával, mindent el
söprő temperamentumával, valóságos extázisba 
hozta közönségéi. A másik: Zöldessy Mária pe
dig kulturált, elmélyedő zongorajátékával, pu
ritán felfogásával vívta ki a szakértők dicsére
tét. Zöldessy Mária hangversenye egyébként 
egy kitűnő magyar zeneszerzőnek is elismerést 
hozott. Itt került ugyanis először a közönség 
elé Jemnitz Sándornak egy gazdag invcncióju, 
mesterien megkomponált uj láncszonátája — 
óriási sikerrel.
TMuday Picon é» Jákob Kallch nevét az egész 

1 * világ jól Ismeri. Ok a vezetői annak a vi 
lághirü zsargon-operettszinháznak, amellyel a 
világ legnagyobb városaiban a legelőkelőbb 
színházakban aratják sikereiket. Most európai 
turnén jár ez a nagynevű jiddisch-operettszln 
ház. Ezt az alkalmat felhasználta a Magyar 
Szinház arra, hogy négynapos vendégszereplésre
— habár óriási anyagi áldozat áfán is — meg
nyerje ezt a színházat. Mally Picon a legna 
gyobb szubrettprimadonnák egyike a világon 
A netvyorki publikum rajong érte. Mally Picon 
sokáig a Ziegflcld sztárja volt és nagy sikerei 
után szervezett önálló társulatot, amelynek élén 
most a világot járja.
A Klsfaludy-Szlnhdz szombaton két uj fiatal 

Írónak, Csupkó Lajosnak és Darnász Ist
vánnak „Riviérái kaland" cimü operettjét mu
tatta be szép sikerrel. Az érdekes meséjü ope
rett zenéjét Léndrt Ferenc szerzetle. A szerep
lők közül Huszár fíaby, Tiszay Vera, Keleti Ár
pád és Halmai Imre megérdemelt sikert arattak.

HÉTFŐI SPORTHAPLÓ
Bajnoki évad végén — 

téli futballgondok küszöbén ...
Befejezi, k az őszi fordulót — Első a Ferencváros, utolsó a Vasas 
— Az utolsó csonka fordulón az Újpest legyőzte az Attilát, a 
III. kér. FC a Nemzetit — A Vasas—Bocskay mérkőzés döntetlen

Vasárnap lepergett a futballbajnokság 
filmjének utolsó felvonása. Természetesen 
az őszi fordulóról van szó. Az utolsó baj
noki béten már csak a töredékmérközése- 
ket bonyolították le, mert a kisorsolt baj
noki meccsek felét a túrákra készülő csa
patok előrevitték és lejátszották és igy csak 
három mérkőzés került az egyetlen decem
beri határnap játékrendjére.

Ugy látszott, hogv a hétközben ránksza
kadt bótömeg zavarokat okoz a szükresza- 
boti bajnoki program lebonyolítását ille
tően, óm az égick nem rontották el a fut- 
balihivök bucsudélutánját és igy a játék
rendre tűzött három mérkőzést kissé fel
ázott pályán, de pompás, tavaszias időben 
lejátszották.

Az Újpest fölényes nyugalommal In
tézte el miskolci vendégét, az Attilát.

Egy pillanatig sem látszott valószínűnek, 
hogy Miskolc csapata akár a legkisebb mér
tékben is megzavarhatja bajnoki reményei
hez ragaszkodó ellenfelének kalkulációit, 
csupán a gólarány volt vitás. Nos, a 4:0-ás 
eredmény maga beszél! A gólarány, amely 
— mint az elmúlt bajnoki évek tapasztala
tai mutatják — döntő fontosságú tényezővé 
válhat a bajnoki finisben.

A régi lóversenytér volt a színhelye a 
másik mérkőzésnek. A Vasas hozta a Pos
tás-pályára a Bocskuyt, amely

komplett csapatával sem volt képes le
gázolni a tartalékosai! kiállt Vasasokat. 

Végeredményben mind a két csapat boldo
gan könyvelte el a döntetlen játékért kijáró 
egy-egy pontot, amely azonban mitsem len
dített a Vasasok sorsán: a csapat az utolsó 
helyen zárta az őszi bajnoki évadot.

Kétségbeesésre azonban nincsen okuk. 
Mert a szövetségi katlanban forr az uj baj
noki rendszer eddig még bizonytalan isii 
menüje. E percben még senki- setn . tudja, 
hogy a Nemzeti ligabajnokság asztalára Ifi’ 
nck-kinek mit szervíroznak majd a szaká

csok: az uj bajnoki szisztéma kodifikátorai.
Az utolsó őszi futballvasárnap harmadik 

mérkőzését a III. kcr. FC és a Nemzeti csa
patai vívták.

A III. kerületiek nyerték meg a mór
zést

és ennek eredményeként elfoglalhatta ú ta
bella ötödik helyét.

így most már komplett a bajnoki táblá
zat. A csapatok

végső őszi helyezési sorrendje
a következő:

1. Ferencváros
2. Újpest
.3 Hungária
4. Bocskay
5. III. kerület
6. Somogy
7. Attila
8. Sabaria
9. Budai 11

10. Nemzeti
11. Kispest
12. Vasas

55:11 gólarány 22 pont
36:13 19 „
29:13 17 „
21:20 13 „
21:24 „ 11
16:22 10 „
10:24 8 „
15:20 7 „
19:28 7 „
16:30 7 „
15:33 6 „
20:33 5 „

A gólrekorder
december 6-án, az őszi forduló végén

Takács II. (Ferencváros) 26 góllal
A további helyezési sorrend:
Í4 gól: Cseh II. (Hungária).
13 gól: Auer (Újpest).
12 gól: P. Szabó (Újpest).
11 gól: Polgár (Budai „11").
10 gól: Mátéffy (Bocskai).
8 gól: Turay (Ferencváros), Jakube (Somogy),
7 gól: Spitz (Újpest), Steiner (Kispest).
5 gól: Ticska (Hungária), Toldi (Ferencvá

ros), Rudas (Attila), Drössler (III. kér. FC), 
Szcdlacsck (Ferencváros).

4 gól: Sárosi (Ferencváros), Weisz (Nemzeti), 
Lengyel (III. kor. FC), Bihámi (Nemzeti), 
Zilahy (III. kér. FC), Barátky (Hungária),. Ig- 
lódy (Sabaria), Belkó (Sabaria), Sztancsik (Bu
dai „11"), Hirzer (Hungária), Markos (Bocs- 
kai)?

A bajnokcsapat a nehéz, mély talajon is korlátlan ur volt
Újpest—Attila 4:0 (0:0)

felszabadító rúgás a sárban elakad f
A labdát Volentik éri el legelőbb s éles lö

véssel a hálóba küldi. 2:0.
Nagy gól volt! Kármán sérülését — miután P. 
Szabóval helyet cserélt — a balszélen bicegve 
kúrálja ki. Az Attila most már az összeroppa
nás utján ténfereg. P. Szabóról kiderül, hogy 
a belső trióban egészen jól feltalálja magát.

HÍRLAP újévi ajándéka

A hóolvadás alaposan tönkretette az UTE- 
pályát, feneketlen sártenger volt az egész játék
tér. A vezetőség azonban — költséget nem ki

méivé — fürészporral el
tüntette az irrealitásokat. 
Főként a kapuk előtti 
térséget varázsolták hasz
nálhatóvá, mert mégis
csak a gól fontos... A 
fürészpor eléggé neutrali- 
zúlta a sártenger hátrá
nyait, de igy is sok a si
kamlós rész. A bajnok
csapat láthatóan gyors 
eredményre törekszik. A 
tetszetős és tervszerű ost
romot három korner jelzi, 

az Attila centerének egy
ártatlanul gyenge, de pergő és sikamlós lövé
sét Huber elnézi s kezei között komorra siklik 
a labda. Szerencse, hogy nem kapura ment... 
Majd a komért Sziklai a kapufára lövi. Jó be
vezetés.

Félórás sórdagasztás után is jól tartja magát 
az Attila s búr az Újpest elég kiadós fölényben 
van — még mindig nyílt a játék.

„Csak az első gól nehéz — mondja egy új
pesti rdukker — s aztán jön a gólözön ..." De 
nz a huncut labda nem akar engedelmeskedni. 
Még Dudásnak sem. aki két luftot rúg, ami a 
közönség gondolatait önkéntelenül is Torinóra 
tereli... Az a bizonyos „nehéz" gól sehogy sem 
nknr jönni, még a „Ricsi" is három lépésről 
fölé bombáz ... Újpestnek nem sikerül semmi. 
Az Attilának viszont minden. Ignz, hogy csak a 

'mezőnyben. Gyorsabbak, mint a kényelmesen, 
kimérten játszó Újpest, önzetlenül dagasztja a 
22 pár láb a sarat, de az a bizonyos „nehéz" 
még a félidő végéig sem jött...

— No. majd most jön a kutyaszorítói És 
tényleg alig indul meg a második félidő, műkö
désbe lép nz újpesti henger is... Az alig M) 
főnyi miskolci forroltboros hangulatban túl- 
harsogja a 2000 újpesti torkot. De hiába itt 
minden. Auer a 4-ik percben „inegfirkáljn" a 
miskolci védelmet, amely csak ómul a gyors és 
pazar akció láttán s

kővé meredve nézik, amikor Auer a Jobb- 
sarokba küldi véilbrtellenül az első gólt. 

1:0.
Most már jöhet a záporeső. De egyelőre nem 
lön. Szemző „esernyője" különben is hibátlan. 
Újpest játéka most már erőtől duzzadó és sor- 
kai tartalmasabb, mint volt uz első félidőben 
A védelme gikszermentcs, a csatársora pedig 
gyorstüzelő. Mégsem a crntárok lövik a ináso- 
dlk gólt. A 19. percnél tért n meccs, amikor egy

A rádlódíj-nyugtán hirdetett

Tuiwsram BáriumcsöueHre 
vonatkozó rádiódíj-vlsszatérítést 
december 7-én kezdődő hatállyal 

megszüntetjük.
EGYESÜLT IZZÓIM OS VíLLAlYlOSSAGI RT.

ÚJPEST 4.

Tőle indul ki egy pazar akció, lövésére Szemző 
veti is magát, azonban

Auer lábáról Irányt változtat a labda s 
gólbaröppen. 3:0.

Az Attila néha-néha jutna támadáshoz, azonban 
Csere, a jobbszélső mindent elügyetlenkedik. 
Csere rászorulna egy kis cserére! Alig van még 
öl perc hátra, amikor

p. Szabó Spitzct küldi rohamra, aki vissza
játszik hozzá, ő viszont nem teketóriázik. 

4:0.
Londoni köd borul a pályára, már alig látni n 
fáradtan mozgó játékosokat — a labdát meg 
kevésbé képes követni a szem —, amikor Ne
mes kitörését a lábra ve
tődő Huber egy kis gáncs
csal akasztja meg. A bíró 
szerint tizenegyes, de a 
közönség nem látott bün
tetendő cselekményt. Mé
gis a tizenegyes pontra 
kerül a labda, amelyet a 
biztos lábú Vadász ezút
tal rosszul céloz meg, 
mert a huncut jószág mé
terekkel kerüli cl a ka
put. Az Attila szépség- 
flaslroma a sárba hullott. Dudás
Viszont a bajnokcsapat egy ujabb szép és meg
érdemelt győzelemmel nyugodtan hajthatja 
álomra fejét.

Nem veszett még cl a bajnokság...
Húsz év történelme a világháborún és forradalmakon keresztül

700 mélynyomású képben 300 oldalon.
Szán xóclósan érdekest Minden etőflxető megkapja.
Előfizetési ár negyedévre 3 P. Magyar Hírlap kiadóhivatala, VI., Aradi-utca 10. Telefon: 12—2—68.

RObert KMiSBzsMe
Javítás, csere, eladás
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A debreceni virtus nem birt a sárral

Bocs ay—Vasas 2:2 (1:1)
tavasszal, mert megindul a Nemzeti Bajnokság I azonban azt sejtleti, hogy erre nem kerül sor 
és hiányozni fog a szimpatikus Vasas. Is a Vasas — valamelyik szerencsétlenebb osz-

A mulatott játék, lendület és győznlakarás | tályog társ rovására — előre tör tavasszal.

Stanczl
800 pengő bruttó 
számtannak az a 
gpsek" betörték a 
ritését és elözönlötlék

Izgatottan ballagnak a 
drukkerek a Lóverseny
tér felé:

— Vájjon meny 
nyibe kerül maid az 
állóhely?

Unisono ez a problé
ma. Majdnem forradalom 
tör ki, amikor valaki ki
jelenti, hogy — egyhat- 
van. A Vasa* azonban 
szerény, beéri egv pen
gővel is. Kétezer ember 
nézi a meccset — ez 

bevételt jelent. A furcsa 
magyarázata, hogy az „Insé- 
szomszéd gyepho’kipálya ke- 

.lék a tribünt. Hiába minden

dósát megengedi s amikor erre rájön a Vasas, 
remek rugby-flgurák szüleinek a Bocskai 
kapuja előtt. Gólt is lőhetne, de biztosat! senki 
sem ál! a lábán — a sár mialt. A 23. percben 
■végre jön az egyenlítés.

Király Iveit labdáját Remmer maga elé 
teszi, de még mielőtt főidet, Illetve a víz 
tükrét érné a labda, Stanczl kapásból úgy 
vágja a sarokba, bogy a drukkerek szeme 

vérbeborul. 1:1.
— Tempó, Vasas! . . . Pfuj, bírót — hang

zik a kiáltás. Nem mintha a biró okot adna 
erre, csak úgy. Ez már hozzátartozik a nyu
godt közérzethez. Befejezés előtt még egy-egy 
nagy helyzet alakul ki a kapuk előtt, de sze
rencséjük van a kapusoknak.

Szünet után a Vasas nagy szivósóggal dolgo
zik. Burger a vezér. Skarka lövését Budai éppen

csak kitolni tudja és Stanczl bom
bája a kapufán ropog. Később a 
„patkányánál becézett Brunecker 
lövése okoz gondot. Ismét rugby- 
meccs alakul ki, Budait, mint egy 
fényképet, sárbatapossák, végül a 
biró feldobja u labdát, amely egy 
jókora sárdarab közepében rejtő
zik A Vasas támad és a Bocskai 
mg gólt. A 14. percben

Vincze labdáját Krausz a kapu 
előtt vezetni akarja. Mátéffy 
elcsípi, de lövését még Pintér 
öklözi. Teleky már Ismeri ezt 
a figurát. A néhány sosszé után 
ballal az üres hálót tiszteli 

meg a vezető góllal. 2:1.

Krausznak van mit hallgatni. A 
Vasas nem adja meg magút. Sőt! 
Egyenlít A 25. percben

Egri labdájával Koszta meg
ugrik — leszáguld, magára 
szívja a védelmet és bead. A 

labda a tisztán álló Stanczl 
felé Ivei, aki kapásból remek 

Ívben küldi a hálóba. 2:2.

Ritkán látott öntudatos futball- 
mozdulat volt a Stanczl-é. Belső
vel, kapásból. . Budai már sej
tette. a nagy veszélyt, de a sáros 
talajon persze nem megy úgy a 
rugaszkodás. Sőt! schogysem megy. 
Most sem ment.

.4 sáros talajon semmi sem biz
tos, még Krausz naiv próbálko
zása sem. Mátéffy lő először, Te* 
leki másodszor és senki többet.

2: 1.

„Vendégmarasztaló", mély sárban vívta ki utolsó őszi győzelmét 
a III. kér. FC, amellyel az ötödik helyre került

rendészeti furfang, tartják a frontot.
A pályán pedig kicsi, de hangos közönség 

buzdítja a Vasasokat. Cseh és Újvári is jelen 
van — a rossz nyelvek szerint — tanulás oká
ból. Dehát erre nem kerül sor. A pálya ször
nyen sárós, futballról sző sincs. A Vasas támad. 
Egri lő, Budai kornerre ment, a Bocskai pedig 
gólt lö. Ez a 9 percben történik.

Krausz faultja miatt szabadrúgást lő 
Teleki. Markoshoz Ivei, a csupaharag szélső 
lerázza magáról Királyt és bekanyarodva, 
egészen a kapu torkáig rohan, majd védbe- 
tetlen lövéssel a hálóba vágja a labda cimü 

sárdaganatot. 1:0.
A Vasas nem csügged. Változó rohamok. Mint 
rubin ragyog nz izzadságtól Rubint biró. Van 
munkája. Ezt aztán jól látja el. A kapus túrna-

Remek gól volt, 
telik egyik félnek

Teleki
le. Veszélyes zóna

Többre azonban már nem 
sem. A pocsolyák adta lehe- 

őségeket Opata igyekszik 
elhasználni, van néhány 
elegáns faultja, amin még 
a Vasas-drukkerek is de
rülnek, de végeredmény
ben békében hagyják egy> 
más jól megérdemelt egy- 
egy pontocskáját.

Ili fiba volt azonban 
minden erőfeszítése a Va
sasnak, nem tudott elsza
badulni az utolsó hely
ről, ahova a profi érában 
még egyszer sem csúszott 

— nagyon kell vigyázni a

Óbudán nagyszámú drukkersereg vonult föl, 
hogy kedvenc csapatának 
utolsó őszi bajnoki mér
kőzésén győzelmet lós- 
son. A II. kér. FC ennek 
az óhajnak eleget is tett, 
nmennyiben határozott, 
kombinációs játékával 

megérdemelt győzel
met aratott.

A Nemzetinek nem volt 
komoly esélye a győze
lemre, mert egyrészt Gal
lina rossz formája, más
részt a csatársor jobb

szárnyának puhasága alapos hendikepet je
lentett.

A „vendégmarnszlaló** s főként a széleken 
igen sáros, mélytalaju pályán nz óbudai csa
pat azonnal nagy elánnal támad, amelynek 
már a 6. percben eredménye is van*

Haucr távoli lövése a bizonytalan Gallina 
hálójába hull (1^).

A kerületi drukkerek hangja csakhamar meg
jön s élénken buzdítják a kék-fehéreket. A 
19. perc újabb gólt hoz, ezúttal

Drössler eredményes (2:0).
A mély sárban a játékosok sokat csuszkáinak 
s többször megtörténik, hogy a labda alig 
vánszorog néhány lépésnyire. A hazai csapat 
erősen szorongatja ellenfelét, de szünetig már 
több gól nem esik. Helycsere után a Nemzeti 
is feljön s egészen váratlan helyzetből gólhoz 
jut.

Czétényl beadását Kautzky gyengén fejeli 
a kapura, Szülik fogja Is a könnyű labdát, 
majd általános elképedésre a hálóba ejti. 

(2: 1).
A váratlan gól feltüzeli a fekete-fehéreket s 
most már vehemensen támadnak. Több siker
re! kecsegtető helyzetük is adódik, de a csa
társor jobbszárnya rendre elrontja. Ezzel szem
ben a kerületiek ha támadnak, mindig veszé
lyesek s a Nemzeti védelmének ugyancsak nngy

Czétényl

munkát kell kifejteni, hogy gól ne essék. Sokáig 
nzonbnn nem lehet feltartani a kék-fehéreket 
s a támadások végre gólt is hoznak.

Zilahy élea lövését Gallina csak kiütni 
tudja s a ráfutó Fenyvesei a felső bal- 

sarokba helyezi a labdát (3:1).
Ezzel megpecsételődött a 
Nemzeti sorsa. Drössler 
rúg ugyan még egy gólt. 
de a bíró ofszájd címén 
nem ítéli meg.

A III. kér. FC a meccs 
végeztével boldogan megy 
le a pályáról, ami érthető 
is, hiszen

az utolsó helyekről 
az ötödikre rukkoltak 

elő.
Azonban a Nemzeti sem 
busul nagyon, mert —
mint mondják — majd tavasszal mindent rc- 
parálni lehet. Addig is a hét pont biztos...

A Törekvést nem lehet 
feltartóztatni

Az elsőosztályu amatőr bajnoki mérkőzések 
ezúttal is több meglepetést hoztak. Az utolsó
előtti helyen kullogó egyetemisták nem várt 
ponthoz jutottak Újpesten s az FTC újabb ve
reséget szenvedett a kitűnő Beszkárttól. A Tő- 
rekvés több mint féltucat gólt lőtt az óbudaiak 
hPl.óJW?“...»..Í««<LR*X..Lé|>.v»th. fstiniáj, ..mutAtpV- . 
hogy feltartóztathatatlannak látszik a bajnoki..-,, 
cim megszerzésében. A BSE—Póstás és a MÁV V. 
—URAK mérkőzések a pályák használhatót- X 
lansága ndatt elmaradtak. Nem lehetetlen, hogy 
csak tavasszal kerülnek sorra. A részletes ered
mények a következők:

Törekvés—111. kér TVE 7:0 (2:0), Beszkárt 
-FTC 3 : 2 (2 : 2), UTE—BEAC 2:2 (1:1), 
Fér. Vasutas--,,33“ FC 2:1 (1:1), Elektromos 
Művek—MTK 3 : 2 (2 :1).

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

Ezért arra kérjük:

Kezdje meg mer most Karácsonyi vásárlásául
főleg u| osztályainkon:

Játékáruk
Cukorkák, tea és kakaó 
Porcellán- és kőedények 
Iparművészeti cikkek

Babák
Háztartási cikkek 
Világítási cikkek, lámpák 
Üveg- és kristályáruk

dús választékok állanak rendelkezésre, melyek az ünnep előtti napokban természete
sen már nem lehetnek annyira teljesek.

Ezért megismételjük kérésünket:

kezdio mag mar most karácsonyi vasanasalt, lehetőleg a oeieioui arakban)

Használjon gyiijlökönyvet
és mindent

epy pénztárnál fizethet Corvin
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Hármas holtversennyel végződött 
az epé-csapafba'nokság

A Magyar Vívó Szövetség vasárnap délután a 
BBTE Altiln-utcai tornacsarnokában rendezte 
Magyarország első epé-csnpathajnokságát. A 
versenyben négy csapat: a Honvédtiszti VC, 
MAC, RÁC és a BEAC indult. A bajnokság 
meglcpctésszerü eredményeket hozott, ugy hogy 
végül

hármas holtversennyel végződött.
A flórom első helyezett a Honvédtiszti VC, a 
RÁC és a MAC december IG-án dönti el egy-

mán között a bajnokságot.
A helyezési sorrend a következő:
/. Honvédtlsrfi VC A ponttal, 2 csapat- és 

2<8 egyéni győzelemmel,
2. RÁC 4 ponttal, 2 csapat- -és 26.5 egyéni 

győzelemmel,
3. MAC 4 ponttal, 2 csapat- és 24.5 egyéni 

győzelemmel,
4. BEAC 0 ponttal. 0 csapat- és 21 egyéni 

győzelemmel.

Később végleg a Ferencváros veszi át ■ 
dirlgenclát, de Planicka csillogó tudásán 

megtör minden egyenlítési kísérlet.
A Ferencvárosban az első félidő 35. percéig

Bukovl játszott,
de Sárosi később felváltotta. A csatársor bal
szárnya játszott jobban, a jobb ellenben veszé
lyesebb volt.

Feltűnő volt a fedezetsorban Lázár gyenge 
játéka.

Bukovi sem. elégítette ki a szakértőket. Lyka 
és Sárosi a szokott jó teljesítményt nyújtotta. 
A két hátvéd felülmúlta a Slavia hasonló csa
patrészét. Amsei nem mutatkozott a legbizt - 
sabb kezű kapusnak.

öt magyar résztvevője lesz a losangelesi 
szellemi olimpiásznak

Grandiózus küzdelmek voltak a birkózó
bajnokságokon

Vasárnap délelőtt és délután folytatták a Mii- 
egyelőm aulájában Magyarország 1931. évi 
blrkózóbajnokságBit. A verseny érdekesnél ér
dekesebb küzdelmeket hozott. A közönség zsú
folásig megtöltötte a nézőteret s nngy izga

lommal szemlélte nz érdekes párharcokat, me
lyeket kit szőnyegen bonyolítottuk le. A ver
senynek

66 indulója volt
és annak precíz lebonyolítása általános meg
nyugvást kellett a birkózósport hívei körében 
A rendezés nehéz munkájáért Hegedűs főtitkárt 
illeti a dicséret. A részletes eredmények a kö
vetkezők:

Légsuly. Bajnok: Imrik (UTE) 2. Szekjü 
(Kaposvár). 3. Gyarmatiig (Testvériség).

Pehelvsuly. Bajnok: Tóth (UTE). 2. Fehér 
Mihály (FTC). 3. Tóth (Szeged).

Könn.vi'suly. Bajnok: Kárpáti (UTE). 2. Bog
nár (UTE). 3. Ujvdry (Törekvés).

Khközépsul.v. Bajnok: Próka (UTE). 2. Rét
háti (MTE). 3 Hegedűs (B. Vasutas,).

Nagyközépsuly. Bajnok: Matuska (Törekvés).
2. Göndör (Törekvés). 3. Juhász (Zombor).

Klsnehézsuly. Bajnok: Papp László dr. (MAC)
2 Pető (Hcrminnmezöi AC). 3- Nagy (Zombor). 

Nehézsnly Bajnok1 Badó (FTC). 2. Horllng 
(UTE) 3. Vargha (BSzKRT).

A jövő vasárnap Bécsben megtartandó ma
gyar—osztrák sálogatott versenyen minden bi
zonnyal az egyes súlycsoportok győztesei kép
viselik a magyar színeket.

Kész az olaszok elleni 
válogatott tornászcsapat

A MOTESZ vasárnap délután a BTC torna 
csarnokában rendezte nz olaszok ellen kiálló 
vúlogatottjelőllck próba-versenyét, melyen az 
Hsöizben szénlorként induló Kadernbek 70.4 
ponttal győzött a középiskolás Sárkánnyal 
szemben. Ezek szerint a december 13-án a Vá
rosi Színházban az olaszok ellen kiálló magyar 
válogatott tornászcsapat tngjni a következők: 
Pelle István. Péter Miklós, Lenz Rezső, Boros 
Péter, Hegedűs József és Káldy (Kaderabck) 
Lajos. Tartalék Sárkány István.

Parázs botrány biróveréssel 
Pécsett

Szeged FC—Pécsbaranya 3:3 (2:0)
Pécs, december 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 
tfsc.) A tavaly még elsőligás két vidéki csa
pat, a Szegedi FC és n Pécsbnranya találkozása 
óriási izgalmakat váltott ki a délnyugati sport
metropolisban. A közönség sehogysem volt 
megelégedve Himler Oszkár játékvezető egyes 
Ítélkezéseivel, úgyhogy

■ mérkőzés végül nagy botrányba fűlt.
A második félidő közepe táján Ernőd!, a sze
gediek egyik védőjátékosa kézzel fogta meg a 
labdát u büntetőterületen, azonban a biró a 
tizenegyes helyett komért ítélt. Közvetlenül a 
befejezés előtt pedig egy másik ítélkezésével 
ismét a pécsieket sújtotta, amikor Kőváry sza
bályos szereléséért tizenegyest adott, amiből n 
szegediek kiegyenlítettek. A közönség dühe ek
kor már a tetőfokára hágott, úgyhogy

az öltözőbe siető bírót és a védelmére kelt

szegedi játékosokat Inzultálták.
Erről a jelenetről lapunk más helyén számo
lunk be. Egyebekben az eredmény nagyjában 
fedi n mulatott formákat. A szegediek, három 
gólját Harmat, a pécsi gólok közül pedig kel
tőt Főár, egyet pedig Tritz szerzett.

A második ligabajnoksági mérkőzések közül 
a BAK TK—Rák;ospalota-mecc8'e\npara<P, mi
vel a rákospalotaiak csak öt emberrel jelentek 
meg a pályán. A listavezető Soroksár megőrizte 
ugyan veretlenségét, azonban kénytelen volt a 
pontokon megosztozni a Turullal. Az ETC PC 
viszont meglepetésszerűen mindkét pontot el
hódította a még nemrégen bajnokaspiráns 
Vac-FC-től. Az eredmények a következők:

Soroksár - Turul / •/ (1:1), 
ETC PC—Vác PC 2:0 (QzO).

A Somogy kiesett 
a Magyar Kapából

Tatabánya, december 6.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) A dunántúli bányavároskában óriási ér
deklődés előzte meg a jóképességü proficsapat 
elleni megismételt Magyar Kupa-mérkőzést. 
Több mint kétezer főnyi közönség volt szemlé
lője Tatabánya ezési legnagyobb eseményének, 
amelyen a helyi amatőrcsapat váratlanul és 
nagy meglepetésre 5:2 (4:1) arányú megérde
melt győzelmet aratott a Somogy ellen. A pá
lya csúszós volt az clvadó hótól, ám ennek 
ellenére a Somogy technikai fölénye nem jutott 
érvényre, mert a tatabányai legénység oly em
berfeletti lelkesedéssel és győzniakarással küz
dött, hogy győzelmét teljesen megérdemeltnek 
lehet tekinteni. A Tatabányai SC minden részé
ben kiválót nyújtott ami a lelkismcretes elő
készítés és a racionális tréning eredménye. A 
győztes csapat góljait Székely (2). Jahn, Zsíros 
és Keleti lőtte, a Somogy mindkét gólját pedig 
Jakube szerezte.

A magyar társadalom büszkén könyvelte cl 
az amsterdami olimpiász magyar sikereit- Ám 
túl az olimpiai sportteljesítményeken,, valóban 
a legnagyobb lelkesedést váltotta ki a szellemi 
olimpiász magyar sikere. A kicsiny magyar 
nemzet fiai nemcsak a sport terén vették fel si
kerrel a küzdelmet, hanem szellemi téren is. 
Mező Ferenc dr. állami reálgimnáziumi tanár 
győzött a szellemi olimpiász irodalmi verse
nyén. Az antik hellén olimpiai játékokról irt 

1 munkája azóta nemcsak nálunk, hanem Német
országban is a legnagyobb könyvsikert credmé- 

I övezte.
A losangelesi olimpiai Játékokkal kapcsolat

ban újból megrendezik a szellemi olimpiászt. 
Mi. mngyarok érthető kiváncsisóggal tekintünk 
ezuttftl a tengerentúli eseményekre, mert tud
juk azt, hogy Mező Ferenc dr ismét risztvesz 
egyik hasonló tárgyú munkájával a szellemi 
olimpiászon.

Mint megbízható forrásból értesülünk, 
Magyarországot ezúttal nem kevesebb, mint 
öt Irodalmi munka fogja képviselni Losan- 

gelesben.
Mező Ferencen kivül még négy magyar érték 
pályázik a szellemi olimpiász pálmaágára.

Igy például az olimpiai zsöri elé kerül Misán 
gyi Ottó főiskolai tanéinak, az. atlétasz.övetség 
ügyvezető-alelnökének az atlétikáról irt remek 
munkája. Szukováthy Imre dr., a Testnevelési

Főiskola igazgalójd nemzetközt testnevelési 
problémát választott olimpiai pályamunkája 
témájául. Ugyancsak résztvesz a szellemi olim
piászon Hodászy Miklós, a főváros testnevelési 
igazgatója, aki a napokban a sajtó aló] kike
rült hatalmas munkáját viszi az olimpiai zsűri 
qlé. Hodászy Budapest székesfőváros testneve
lésének történetét irta meg szakavatott kézzel 
és a vaskos könyv hatalmas anyagát bocsátja a 
nemzetközi zsűri bírálata alá.

Az ötödik olimpiai pályamunka valószínűen 
Neidenbach Emilnek, a KISOK testnevelési 
igazgatójának szenzációs könyve lesz. Csak a 
napokban került ki a könyvpiacra Neidenbach- 
nak „Testgyakorlás és tudomány” cimü tudo
mányos sportirodalmi müve, amely

a matematikai éa fizikai tudományt állítja 
segédeszközül a sport szolgálatába.

Négy fejezetből áll ez a remek munka: a sza
badgyakorlatok függvénytant megvilágításáról, 
az atlétikai méréseknél előforduló hibákréd, gz 
atlétikai versenypályákról és a japánl birkózás
ról, a judőról értekezik az illusztris sporlférfiu. 

Neidenbach Emil valószínűen barátai rábe
szélésére fogja megpályázni az olimpiai babé
rokat, mert egyelőre húzódozik a részvételtől. 
Bizonyos azonban, hogy maga az Országos 
Testnevelési Tanács teszi lehetővé azt, hogy ez 
a nagyértékü sportirodalmi munka n tengeren
túli szellemi olimpiász zsüriasztalára kerüljön.

KÜLFÖLDI SPOBTHDPLÓ
Planickán megtört a Ferencváros gólgyártási 

tudománya

rrt,,. december rt. I 
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) Próga vasárnap két főváros csapatát 
Júttu vendégül: a Slavia a Ferencvárost, a 

Sparla a Rtipidot (Él elő
kés véletlen, hogy mind
két csapni — zöld-fehér.)

Budapest és Bécs 
első klasszisa tett 
Irhát vizsgát n cseh 

futbnllal szemben.
Sajnos, mindkettő nlul 
maradt.

A pozsonyi Czerny bí
ráskodása mellett 15 ezer 
néző előtt játszott n két 
csapat. A Ferencváros 
mgyogőnn kezd a a iá- 

görögnek Planicka kapuja
felé. A pálya sáros, a Fradi magos labdákkal 
dolgozik. A fejjétek elsőrangú. Fölény! A 13. 
pépben

Takács H
madásul gyorsan

Slavia - Ferencváros 2:1 (2:1)
a jobbszárny támad, a bevált recept sze
rint Táncos kiugrasztja Takácsot es Pla
nicka minden tudománya ellenére már 
esak a lőporszagot szimatolhatja: a gól 

láthatatlanul süvített be. 0:1.
Kél perccel később mór egyenlítenek a csehek 

Junck, a cseh futball egyik legremekebb 
harcosa egyedül tör át n Fradi védelmén 

éa bombalövésscl egyenlít. 1:1.
A sár előveszi a Ferencváros lendületét és n 
Slavia fölénybe kerül. A 38. percben

Puc leatcacllcl becsapja a védelmet és kö
zépre ad, ahol Soltys már várja a Inbdát 

— kapásból gól. 2:1.
Szünet utón tovább tart a csehek fölénye 

A Fradi-védelem azonban áll a lábán.
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Wannie 1. 
szerint a berííni

VILÁGSZEMLE
WANNIE REZSŐ DR. A SCIIWIMM CLUB 

BERLIN VERSENYZŐJE
Bcr’.'n, dec. 6.

(A Hétfői Napló ber
lini szerkesztőjétől.) Wan- 
rde Rezső dr., aki nem
csak a vizek bétán, de 
az egyetemi tanulmá
nyokban is kitüntette 
magát, állami ösztöndíjat 
kapott, amellyel Berlinbe 
utazott tanulmányainak 
folytatása céljából. A ki
váló úszó azonban Nő- 
inétországban sem hagy
ja abba sporlszenvedó- 
Sé'gét éS Mhn táróma’ 
Schmimm Club színeiben

CILLI AUSSEM KIKAPOTT CHILÉBEN
Santiagoból jelentik: A chilei tenniszbajnok- 

fágok során a női egyesben Rost kisasszony 
n : 6, 6:2 arányban meglepetéssrerü győzelmet 
aratott a favorit Cilly Aussem felett. A* női pá
rosban ők ketten 6:0, 6:1 arányban fölénye 
sen verték a Loreto Lizana-r-Fisa együttest.'

UJ HÖLGYHÁTUSZÓ VILÁGREKORD
Düsseldorfból jelentik: A vasárnap itt meg

tartott uszóvp'rsenyen Saserat kisasszony a 200 
méteres hútuszásban 3 p 09.8 mp-es időt ért el 
s 4.7 mp-el javította meg saját rekord jól.

BEFEJEZTÉK A NEWYORKL HATNAPOS 
KERÉKPÁRVERSENYT

Netvyorkból jelentik: Az ötvenedik hatnapos 
kerékpárverseny végeredménye a következő: 
I. Lctourneür—Giiimbretiére 647 ponttal, 2. 
Coupry—Pecque 430 ponttal, 3. Giorgetti—De- 
baets 318 ponttal.

SERLEGMÉRKÖZÉSEK BÉCSBEN
Floridido: f—Slowan 4:0, WSC—NicholsOh 

4 : lp WAC—Vienna 1 :1.
PELTZER DR. LEGYŐZTE WICHMANNT
Berlinből jelentik: A német tqmázók bran

denburgi sportünnepélyén a közönség a sport
palotát teljesen megtöltötte. A versenyszámok 
érdekességét emelte Peltzer dr. ezcrmétercs 
startja, aki 2 p 37.4 mp es idővel győzött W.ich- 
mann ellen, akinek 2 p 38 mp volt az ideje.

BELGA GYŐZELEM SVÁJC FELETT
Brüsszelből jelentik: Svájc válogatott csapata 

tizenötezer főnyi közönség előtt 2:1 (1:0)
arányú megérdemelt vereséget szenvedett a bel
gáktól. Capelle szerezte meg a belga vezetést, 
majd ugyanő lőtte a második gólt is. A svájciak 
közvetlenül a befejezés előtt Ehrtsmann góljá
val szépítettek az eredményen.

BÉCS ZÖLDFEHÉRJEI SEM GYŐZTEK 
PRÁGÁBAN

A Ferencvároson kivül a bécsi Rapid is ven
dége volt Prágának. Ez a vasárnap, ugylátszik. 
fekete volt a zöldfehér színeknek, mert amint 
nem sikerült a Ferencvárosnak, nem sikerült a 
Rapidnark sem a győzelem. A Sparla 0:1 arányú 
félidő után nagy elánnal feküdt a küzdelembe 
és végéredményben 3 : 2 arányban győzött.

BERLINBEN AZ ÍNSÉG AKCIÓT 
USZÓVERSENNYEL TÁMOGATJÁK.

Berlinből jelentik: A téli' inségnkció céljairrt ' 
Poseidon nagyszabású uszóversenyt rendezett, 
melynek főszáma a flXlOO méteres vegyes
staféta volt, melyet a Berliner Scluvimmvcrcin 
nyert meg 7 perc 3G6 mp-es Idővel.

Szaioiraarntuirtt. xx>.
rok. vltrtwk. K.ntaRzekek ért bútordarabok minden elfő-
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VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X A BLASz Ifjúsági válogatott csapata ■ 
MILL el.’en. A keddi ünnepnapon érdekes mér
kőzés kerül sorra az üllőiúti pályán délután 
fél 2 órakor. A jövő reményei, a BLASz ifjú
sági válogatott csapata a MIl^L ellen mérkőzik 
tizenegy ezüstéremért. A propaganda jellegű 
meccsre, amelyen belépődijat nem szednek, va
sárnap este úllilotta össze a BLASz ifjúsági vá
logatott csapatát Gudenus Hugó báró szövet
ségi kapitány. Az összeállítás a kővetkező: 
S/ift (MÁV) — Halandó („33“ FC), Kangyerka 
(„33“ FC) — Pista (BSE), Pyber (FTC), 
Be'iitsch HL (Törekvés) — Kovács II. (BRSC), 
Czumpf (BSE), Král (I. kér. SC). Roncsolt 
(Törekvés), Klauber (UTE). Tartalékok: Neme- 
csek (BMTE), Stcrk (BSE), Lengyel (BSE), 
Klötzl V. (BRSC). •

X Fedett lenniszpályát avattak vasárnap a 
fővárosban. A városligeti Iparcsarnokban vasár
nap délelőtt adták át rendeltetésének a Buda' 
pesti Sport Egylet modem, fedett és fűthető 
tenniszpályáját. A BSE nevében dr. Gellner 
Frigyes mondott szép beszédet, melyben azt 
kívánta, hogy egyesületének modem pályája 
szolgáljon az egyetemes magyar sportnak A 
Tennisz Szövetség nevében Schréder László dr. 
köszönte nieg a BSE és a székesfőváros taná
csának bőkezűségét, valamint sportszereidét. A 
meleg és őszinte ünnepség után megkezdődlek 
a bemuiatómérkőzések. Kehrling Béla Qabro- 
vicz-ctü avatta fel a pályát. A sokszoros ma
gyar bajnok 6:3 arányban könnyen győzött. Ez
után Kehrling Béla Demkó Eszterrel óllt ki a 
Strauh—Schrédcrné pár ellen. Szép és erős 
küzdelem után a Kehrling—Demko pár győ
zött 6:4 arányban. Az Iparcsarnokban három 
vörössalakos tenniszpálya és egy golfpálya van 
elhelyezve. A szakértőknek és a .nagyszámban 
megjelent közönségnek igen tetszett ez a mo
dern és kifogástalan berendezésű uj sporttelep*

X Éber Amália nyerte a hölgyek szerencse- 
ugratását. Vasárnap zárult be a Nemzeti Lo
varda első fedettpálya mitingje. Különösen' n 
hölgyek szerencseugratása váltott ki nagy ér
deklődést. Ezt a számot az ezéví lovasbajnoknő, 
Éber Amália nyerte meg.

Budapesti ügetőversenyek
I. FUTAM. 1. Tiszakeszi ménes Karola 

(3) Maszár J., 2. Bufelcjtő (2) Jónás. F. ni.: 
Feri O„ Rikkants, Marokkó, Hárpia. Tót.: 
10:42, 16, 18. Olasz: 36. — II. FUTAM. 1. Fii- 
lipies F. Saperlot (4) Filyó, 2. Milike (4) Mar- 
schall, 3. Sevrlg (2) Síéin. F. m.: Bonny, Olive, 
Melinda, Egerlánderin, Iwa, Fuss. Tót : 10:54, 
23, 27, 20. Olasz: 108. — III. FUTAM. 1. Gútt- 
mann M. Bessle (4) Fityő, 2. Nurmi (3 Zwillln* 
ger. F. m.: Erika, Conrad, Jutalom. Tót.: 10:40, 
30, 21. Olasz: 37. — IV. FUTAM. Első rész. 1. 
Kohut A. Mogul (l‘/<i) Feiser, 2. Óbester (41, 
Jónás, 3. Alice (6) Vorst. F. m.: Libau, Klári. 
Sonny Boy. Anny. Tót.: 10:23, 13, 18,16. Olasz: 
71. — TV. FUTAM. Második rész. 1. Körmendi 
ménes Éliás (l*/<) reá Zwlüinger, 2. Norma (3) 
Fiszter, 3. G. Trust jqn. (U4)„ Felsír. F. m.: 
Babona, Dongó, Elité, Gondolat IT. Tót : 10:18, 
14, 16, 14. Olasz: 48. — V. FUTAM. 1. Mudron- 
csik P. lbrány (6) Fricd, 2. 1JL (4) Luudon, 3. 
Munkács (16) Id. Baranyai. F. m.: Sólyom, 
Recece, Evvlva, Poganac. Töt.: 10:38, 15, 18, 24. 
Olasz: 51.

A szrikesztósórt és kindásóil lelel: 
Dr. ELEK HUGÓ
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