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Letarioztattfik vasárnap Bany József volt rendorföfeiogyeiot
Két szerelmes szörnyű halálugrása Budán

Rablógyilkos merényiéi 
reggel a Kertész-utcában

Vasárnap reggel 9 óra tájban vakmerő 
rablótámadás játszódott le a Nagykörút kő
leiében, a Kertész-utca 33. számú házban.

Gáspár Lajos bajuszkötögyáros utcára 
nyíló irodájába, ahol a gyárigazgató egyedül 
tartózkodott és üzleti ügyeit végezte, két jól 
öltözött fiatalember hatolt be. akik közül

az egyik pisztolyt szorongatott kezében 
éa rákiáltott Gáspárra, hogy pénzét és 

értéktárgyait azonnal adja át.
'A másik merénylő ezalatt villanyzsinórral a 
keiében a 63 esztendős igazgató felé ugrott, 

fojtogatni kezdte
és minden igyekezete arra irányult, hogy 
Gáspár szájút betömje és kezeit összekötöz
ze ■ zsinórral. Az ismert fővárosi gyáros 
azerencsére nem vesztette el lélekjelenlétét, 

dulakodni kezdett támadóival
és közben segítségén kiáltozott. A nagy zaj
ra a merénylők megijedtek, felszakitották az

Két bandita és két barátnő
A detektívek kérdésére előadta, hogy Hét- 

ler Dezsőnek hívják, 21 esztendős állásnél
küli kereskedősegéd. A Cserhát-utca 2-ben 
van a lakása, ahol Szűkíts Ötvös Anna 24 
éves munkásnövel él közös háztartásban. A 
kerületi kapitányságon rövid jegyzőkönyvet 
vettek fel a fiatalember előadásáról, majd 
megmotozták és télikabátja zsebében több

riasztótöltény-patront találtak.
Pisztoly azonban nem került elő zsebeiből 
és mikor megkérdezték, hogy hol van a 
riasztópiszloly, azt válaszolta, hogy azt tár
sa. Kozma István 27 éves villanyszerelő se
géd vitte magával. Hellert ezután autón a 
főkapitányságra vitték, ahol Zilahy János

Az elfogott rabló vallomása
Mellet Dezső a legnagyobb cinizmussal 

adta elő a rendőrségen vallomását. A magas 
vállas fiatalember öltözéke titán ítélve, iga
zán nem néz ki rablótámadónak, uj télika
bát és uj ruha van rajta Elmondta, hogy 

uz egész rablómerénylet terve Szűkíts 
ötvös Anna agyúban szüléiéi! meg.

A leány egy időben bejáratos volt a Gáspár- 
féle, gyártelepre, ismerte a helyi viszonyokat 
és tudta azt is, hogy az irodahelyiségben, 
ahol sokszor vasárnaponként is dolgozik 
Gáspár Lajos,

a házipénztárban rendszerint nagyobb 
összeg szokott lenni.

Pár nappal ezelőtt Kozmáikkal együtt vol
tak egy vendéglőben és éppen arról beszél- 
Eettek, hogy milyen jó lenne valami pénz- 

ez jutni, egyiküknek sincs keresetük es vé
gül kénytelenek lesznek eladni spórolt pén
zükön vásárolt ruhadarabjaikat. A fiatalem
berek, nkik kalandos vériiek, azt a tanácsol 
adták barátnőiknek, hogy

nézzenek ki valami ,.jó helyet', ahol 
könnyen lehet pénzt Mtrexnb 

ajtót és futásnak eredtek. Gáspár utánuk 
rohant és hangosan kiáltozta:

— Rablók! Gyilkosok! Fogják meg!
Az izgalmas jelenetre több járókelő és a 

közelben tartózkodó Kókai II. Ferenc és Si
mon III. Imre rendörfötörzsörmesterek a 
üir.ényiők után vetették magukat. Az egyik
nek sikerült a Dob-utca forgatagában eltűnni 
üldözői szeme elől, mig

a másik, aki a Dob-utcán keresztül az 
Erzsébet-körutra menekült, a Royal- 

kávéház előtt kézrekertilt
A vakmerő, amerikaistilü rablőmerényletröl 
csakhamar értesült a VII. kerületi rendőr
kapitányság is, ahonnan több detektív sie
tett ki a Kertész-utcába, majd a főkapitány
ság is, ahonnan több detektivfőfelügyelö ve 
zetésével ugyancsak több detektív érkezett a 
VII. kerületi kapitányságra, ahol megkezd 
ték az elfogott fiatalember kihallgatását.

dr. rendőrfogalmazó kezdte meg részletes ki
hallgatását

Mialatt a kihallgatás folyt

detektívek mentek ki ■ szökésben lévő
Kozma István Dob-utca 93. alatti lakására.

Azt hitték ugyanis, hogy a fiatalember a 
meghiúsult rablómerénylet után hazament 
átöltözni lakására. Kozmát azonban már 
nem találták meg lakásán és a házfelügyelő 
közölte azt is, hogy az állásnélküli villany
szerelősegéd barátnőjével, Hajdusik Hermin 
22 esztendős gyárilánnyal, akivel együtt la
kott egy albérleti szobában, már 8 óra táj
ban elment hazulról.

ha másként nem, álarcos, vagy revolveres 
megfélemlítés utján is.

Többféle lerv merült föl, mig végül Szű
kíts Ötvös Anna adta azt a „tippet", hogy 
Gáspár Lajoshoz kell behatolni, mert az 
idős gyártulajdonossal hamar el tudnak 
bánni és pár perc múlva már el is tudnak 
i cnekülni a helyszínről.

Valamiképpen tudomást szereztek arról, 
hogy a gyáros vasárnap délelőtt irodájában 
fog tartózkodni és ezt az időpontot akarták 
felhasználni merényletük végrehajtására. 
Abban reménykedtek, hogy ünnepnap nép 
télen lesz az utca ós igv minden föllünés 
nélkül, filmszerű gyorsasággal hajtják végre 
tervüket

Önként jelentkezik a meg
szökött bandita

Reggel 8 óra tájban volt a találkozó, Hel- 
er fölkereste Kozmát a lakásán, majd

Kozma barátnőjével hármasban indul
tak el a Kertész-utcába.

Hajdusík Hermin az utcán állt Őrt, mialatt 
ök az üzletben bent voltak. Neki észrevétle
nül sikerült elmenekülnie, hiszen a merény
let után, amikor Gáspár segítségért kiálto
zott, még senki sem tudta, hogy a két ban
ditának női cinkosai is vannak.

A detektívek keresni kezdték Kozmát, 
Hajdusek Hermin! és Szűkíts ötvös Annál, 
de egyiküket sem találták meg. A késő dél
utáni órákban azután fordulat következett 
be:

Kozma, akit a detektívek üldöztek, Ón

Az amerikai kereskedelmi 
kamarák a háborús adósságok 

eltörlése ellen
A fizetésképtelen államoknak adjanak 

moratóriumot
New York, novmeber 27.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az Egyesült 
Államok kereskedelmi kamarái kobgresz- 
szust tartottak, amelyen határozati javasla
tot fogadtak el a háborús adósságok rende
zésének kérdésében.

Ez a határozati javaslat a következő pon 
lókból áll: 1. Azoknak az államoknak, ame
lyek igazolni tudják fizetésképtelenségü
ket, a kormány

engedélyezzen rövldebb Időre szóló 
moratóriumot.

2. Az adósságrendezés előfeltétele a fegyver

A miniszterelnök vasárnap Nagykőrösön 
mond nagyobb beszédet

A rokkant-törvényt karácsonyig letárgy lia a Ház
Közel kétheti szünet utón kedden újból ösz- 

szeül a képviselőház hogy azután most kará
csonyig hetenként négy napot tanácskozzék.

A képviselőháznak egyelőre még nincs ko
moly tárgyalás, anyaga, úgyhogy kedden is
mét a mentelmi ügyek tárgyalására kerül a 
sor. Ezek közül nagyobb vita várható a Drfhr- 
(élc mentelmi ügy körül Az ellenzék ugyanis 
azt kívánja, hogv a mentelmi bizottság jelenté
sét a Ház. adja vissza a bizottságnak kiegészítés 
céljából. Ezt kívánja Dréhr Imre is a vasárnapi 
lapok hon megjelent nyílt felhívásában.

Értesülésünk szerint
■ Ház többsége nem teljesíti az ellenzék
nek é*  Dréhr Imrének ezt g kívánságát 

és igy a mentelmi bizottságnak a kiadatásra 
vonatkozó javaslatét mostani eredeti formájú- , 
bán fogják hatarczallá emelni.

A jövő héten terjesztik be a rokkanttörvényt, I szedet fog mondánk

ként jelentkezett a főkapitányságon, 
azzal, hallotta, hogy keresik, nem akar to
vább bujkálni, inkább rendőrkézre adja ma« 
gát.

Kozma kihallgatása során elmondotta, 
hogv a rablás tervét a barátja, Mellet ttzeltC 
ki, ő csuk hosszas rábeszélésre egyezett bele^ 
hogy résztvesz a rablásban.

A rendőrség most
tovább keresi a banditák barátnőit, 

hogy az ö vallomásukkal tisztázza a rablő*  
kaland történetének minden részletét.

kezések leszállítása legyen. 3. Az uj adósság
egyezményben gondoskodjék az amerikai 
kormány arról, hogy az adósságelengedé
sek ellenében az adós államok az. Egyesült 
Államoknak bizonyos kereskedelempolitikai 
könnyítéseket nyújtanak. A határozati ja
vaslat végül leszögezi, hogy

a kereskedelmi kamarák eivben aa 
adósságjirohlénia felülvizsgálása mellett 

vannak,

azonban elutasítják a háborús adósságok 
törlésére irányuló kérelmeket.

amely főbb alapelveiben már készen van. 
Előreláthatólag

a rokkanLörvényt karácsonyi ajándékul 
mégis megkapják a háború elesettjei

és ezzel ez a< ég< lő kérdés most már véglege
sen nyugvóponti a jut

Sorra kerül még karácsony előtt a zárszáma
dások tárgyalása is a képviselőházban és — 
hir sreriui — a zárszámadásoknál — különö
sen a költségvetésen kívül fellwsznált összegek
nél — nagyobb vitát indítanak az ellenzéki 
pártok.

A szerdai napén tizenöt interpelláció elmon
dására is sor keiül úgyhogy a szerdai ülés elég 
mozgalmasnak igéiknzik.

A jövő vasárnap Gömbös Gvula miniszter
elnök Nagykőrösön résztvesz a Nemzeti Egység 
Por/-jónak zászlóbontó gyűlésén s hosszabb be-
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EzerSönyí csendőrség’ vigyázott 
a rendre a nagyváradi revízió

ellenes gyűlésen
Minden komoly incidens nélkül folyt le a vasárnapi gyűlés

(A Hétfőt Napló tud ősit ójának telefonjelen
tése.) A Nagyváradon vasárnap megtartott re- 
vizióellene*  nagygyűlés a hatóságok erélyes 
magatartása következtében

külUntUebb lueldena nélkül folyt le.
A hatóságok a rend fentartána érdekében ezer 
főnyi csendőrséget összpontosítottak Nagyvára
don é» riadókévülhégbe helyezték a rendőr 
aéget. A hatóságok vezetői prefektus irányítása 
mellett már a kora hajnali óráktól periuanen- 
ciáhnn voltak.

Heggel hat óra tájban érkeztek az első pa
raszt-csoportok a falvakból részben gyalog, 
részben szekéren, de nagyobb tömeg érkezett a 
távolabbi falvakból n menetrendszerű vonatok
hoz csatolt külön szerelvényeken.

Mintegy B—600 főnyi paraszt-tömeg sora
kozott fel kilenc őre után az állomás előtt 

lévő téren,

ahonnan oszlopba sorakozva indult meg a tűn
tető menet a régi Szent László-térre, ahol a 
nagygyűlés lezajlott. A gyűlés vezérszónoka 
Popescu Stchan az Universul főszerkesztője 
volt, összesen mintegy 30—40 felszólalás hang
zott el. A szónokok általában azt fejtegették, 
hogy ha Magyarországnak joga van ahhoz, 
hogy a revízió mellett tüntessen, Romániának 
joga van ahhoz, hogy kifejezésre juttassa a re
vízióval szemben elfoglalt álláspontját. A tö
meg „békét akarunk" felkiáltásokkal vonult 
végig nz utcákon.

Schleicher tábornok kancellársága 
előtérben

szekrényeit feltörve találta.
Megállapította, hogy abból sok minden hiány
zott, köztük aranyórája is lánca, továbbá kü
lönböző ékszerdarabok. Azonnal megtette fel- 
jelentését a rendőrségen, detektívek kihallgatták 
a ház népét és arra a megállapításra Jutottak, 
hogy a tettes nem lehet más, mint a volt sógor
jelölt.

A cselédleány elmondotta ugyanis, hogy 
Szőke a délelőtt folyamán

fennjárl gazdája lakásán és azt mondotta, 
bogy megvárja barátját.

Bement a szobába, ahol félórát tartózkodott is 
azután hirtelen eltávozott.

Miután egyéb terhelő adatok Is merültek fel 
Szőke bűnösségére, —- a rendőrség letartóz
tatta.

Az ügyet ma tárgyalta a Horudfö-tanács, 
amely előtt a vádlott elkeseredetten védekezett.

— Azért jelentett fel a panaszos, mert ha
ragszik rám, hogy bugával felbontottam nz el
jegyzést. Tényleg ott voltam a szobájában, de 

csak egy kis kölnivizei vittem cl, 
az ékszerekhez is ruháihoz hozzá sem nyúltam!

Elnök: De maga az eset után
a fogházból leveleket Irt a sértettnek, 

amelyben eluézését kéri a történtekért

HÉTFŐI*  NAPLÓ
nyereményversenye
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és megígéri, hogy összes kárát meg fogja téri*  
teni.

— Beismerem, hogy írtam ilyen levelet, de 
ezt azért tettem, mert a fogházban rengeteget 
szenvedtem és szerettem volna minél előbb ki
szabadulni onnan.

A sértett kihallgatására került a sor, aki eb 
mondotta, hogy öt feljelentésében semmiféle 
bosszúvágy nem vezette, hiszen akkor még nem 
is tudta,’ hogy ki a tolvaj.

A bíróság a védő indítványára erután 
elrendelte Forgács Dezső nővérének: For

gács Blankának kihallgatását 
és ezért a tárgyalási elnapolta.

Hitlerék egyelőre elutasító választ adtak
Berlin, november 27.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A tíznapos 
kormányválságban a vasárnapi nap sem hozta 
meg a döntést. A helyzet most már minden
esetre tisztultabb és

a legvalószínűbb megoldásnak az látszik, 
hogy .Schleicher tábornok lesz az uj kan

cellár.
A Deutsche Allgemeiner Zeutung erről a kom
binációról azt Írja, hogy Schleicher tábornok 
a rendkívül súlyos helyzetre való tekintettel 
nem zárkózik majd el a megbiztatós vállalása 
elől, amint azt eddig olv határozottsággal telte. 
A lap szerint a birodalmi hadügyminiszter a 
nemzeti szocialistákkal folytatott legutóbbi éj

jeli tanácskozása alkalmával maga Is felve
tette Hitler Adolf előtt azt a kérdést, hogy mi
lyen magatartást tanúsítanának a nemzeti szo
cialisták abban az esetben, ha ő venné át a 
kormányzást. Schleicher tábornok kérdésére a 
nemzeti szocialisták ugyan

elutasító választ adtak,
kétségtelen azonban, hogy abban az esetben, 
ha a hadügyminiszter arra vállalkozik, hogy 
egy teljesen reorganizált kabinetet alakit, a 
nemzeti szocialisták uj helyzet előtt állanak és 
megfontolás tárgyává teszik, hogy felelősségük 
tudatában ne tolerálják-e a megalakítandó 
Sch/e/c/ier-kórmányt, éppen ugv, mint annak
idején Papén kancellárral szemben is egy 
ideig a megtörés álláspontjára helyezkedtek.

Harmincezer pengő kártérítés — harminc 
évi barátságért

A három évtizedes jóviszony eseményei a bíróság előtt

Visszament a parti - a sógorjelölt feltörte 
a szekrényeket

Aranyórát és láncot vagy csak kölnivizet vitt el a lakásból a vádlott
Érdekes ügy foglalkoztatta tegnap a buda

pesti büntetőtörvénvszék fforiidth-tanácsát. A 
vádlott Szőke Géza magántisztviselő volt, akit 
ur ügyészség betöréses lopás bűntettével vádolt.

A vádirat szerint Szőke Géza és Forgács De
zső mulomhivutalnok esztendőkön keresztül 
> Iválas/11>:iIa11:oi jobarálok voltak. A közöttük 
lévő nexus még szorosabbra fűződött, nmll 
Forgács bemutatta barátjának a húgát is. Sző. 
hamarosan I

beleszeretett barátja leánytestvérébe
és minden a legjobb utón volt ahhoz, bogy ez 
a történet happy endde) és ne a bíróság előtt 
fejeződjék he. Az eljegyzés is megtörtént már, 
később azonban anyagi okok miatt a parti 
mégis csak meghiúsult.

Röviddel a füstbement házassági tervet kö
vetően — pár hónappal ezelőtt egy este, mikor 
l-'orgács hazatért lakásába, legnagyobb meg
döbbenésére

Érdekes kártérítési per került most a tör
vényszék elé. Ütvén év körüli hölgy, hatvan
esztendős férfi a szereplői ennek a pernek s a 
bíróság elölt fekvő akták

egy három évtizedes Jóviszony eneményelt 
foglalják magukban.

G. D., egy pesti nagyvállalat főtlsztvlselöje 
fiatalember volt még akkor, amikor a kis gép- 
irókisasszonnyal: F. J.-vel megismerkedett és 
a hivatali órákon túl is gyakran találkozott 
vele. Később a leány elkerült a vállalattól,

a barátság azonban nem szakadt meg köz
tük.

A főtisztviselő elegáns garzonlakást béreit a 
leány számára. Amikor már a barátság hosszú 
ideje tartott, a fötiszlviselő megígérte barátnő
jének, hogy

elvesd feleségül.
A házasság azonban egyre késett s közben 
gyorsan múlott egyik esztendő a másik után s 
csaknem harminc esztendeje tartott már a ba
rátság, amikor a főtisztviselő megnősült, de 
nem a barátnőjét, hanem

egy pesti háztulajdonos Idős éa gazdag 
özvegyét vette feleségül.

Ezek után indult meg a per: a főtisztviselő 
barátnője kártérítési pert índitott G; D: cllén. 
Keresetében előadta, hogy

harminc évig volt a íegmeghittebb barát
ságban a férfivel.

„legszebb éveit" neki ajándékozta, minden ké
rőjét elutasította magától, abban a reményben, 
hogy a főtisztviselő feleségül veszi őt, de a há
zasságból nem lett semmi. A kereset ezután 
összegszerűen felsorolja a leány követelni- 
valóit és pontosan

harmincezer pengőben állapítja ezt meg.
A férfi erélyesen védekezett a harmincezer- 

pengős kártérítési kötelezettséggel szemben 8 
ezt

közönséges zsarolásnak minősítette.
A jóviszonyt nem tagadta ugyan, de kijelen

tette, hogy a leggavallérosabban honorálta a 
nőt s gondoskodott eltartásáról.

A törvényszéken a felek
kölcsönösen bizonyítási indítványokat ter
jesztettek elő, amelyeknek a bíróság helyt 

Is udoit
s a napokban kerül sor a pikáns per tanúinak’ 
kihallgatására.

— Magyar ügyvéd. „Az ügyvéd" és „Mo- 
gyar Jogé/et"-tel egyesített uj együttes száma 
már „A Magyar ügyvéd" cím alatt jelent meg. 
Miután Bessenyeit Zénó orsz. képviselő, kép
viselőházi alelnökké történt megválasztása 
folytán a lap főszerkesztői állásáról lemondott 
A lap Bakonyi Pál, Fejér Ákos, Szegő Ferene 
és Rakonitz szerkesztésében jelent meg.

ES
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io fillérért pengő
ma Kezdődik a Hanoi itaoio icsulabö szenzációs versenypályázata

naffljszahasH RésziJénznyeE’einéiwmei
Mai számunk

fO filléres
vételára fejében módot nyert minden olvasónk 
hoz, hogy

500 pengőt
nyerhessen.

Csütörtökön délben 12 órakor megjelent lapunk 
két megbízottja dr. Horváth Kamilló kir. közjegyző 
ur. Budapest, VII., Erzsébet-körut 9—11. szám alatt 
(a New-York-palotában) lévő irodájában, ahol

n kir. közjegyző ur az ol vaahatatlanul 
ttssrehaftogatott 1-töl ÖOtMI-ig terjedő 
•orszftmtiime.gből kihúzott öt számot

s azt anélkül, hogy akár ő. vagy bárki más megtekin
tette volna,

ah-

borítékba zárta

és fiókjában helyezte el. Egyidejűleg a többi 2995 
darab számot lepecsétehe szintén elraktározta.

Ezen aktust teljesen nyilvánosan hajtottuk végre 
és azon a kir. közjegyző ur engedélye alapján kedves 
olvasóink körül többen vettek részt.

Ezeket n számokat azért helyeztük el a közjegyző
nél zűri boritékluiu, hogy ezzel egv

kedves, kellemes én egyben hasznot- 
hajtó

szórakozásra adjunk olvasóinknak alkalmat:

találja ki, melyik az az öt szám, amelyet a kir. 
közjegyző kihúzott és borítékba zárt.

Aki legalább egy számot megfejt,

50 pengőt nyer,

aki a kihúzott őt szám bármelyikét sorrendben köz
vetlenül megelőző vagy követő számot küldi be meg
fejtésképpen,

S pengőt
és aki a kihúzott öt szám számjegyeiből összeállított 
számot küld be, amelyben azonban az előforduló 
számjegyek sorrendje eltér a kihúzott szám szám
jegyeinek sorrendjétől,

3 pengőt nyer
Oondolatversenyünkön tehát nemcsak az nyer 

biztosan, aki a kihúzott számok bármelyikét eltalálja, 
hanem nz is, aki például a részlegesen kihúzott 2414 
szám helvett megfejtéseként a 2113. vagy a 2415. 
számot, vagyis azt a számot küldi be, amely

a kihúzott számot a folytatólagos és 1-től kez
dődő számsorban megelőzi vagy követi, 

de nyer az is, aki a fenti 2414. szám helyett 2144, 
vagy 2411. vagy 1244. vagy 1244-es stb., stb. számot, 
tehát

oly számot küld be, amelynek számjegyei azo
nosak a kihúzott öt szám bármelyikének szám
jegyeivel, de számjegyeinek sorrendje teljesen 
eltérő o kihúzott szám számjegyeinek sorrend

jétől.

A kihúzott számokat tartalmazó borítékot a kir. 
közjegyző jövő héten csütörtökön, délben 12 órakor 
— szintén nyilvános aktuson — bontja fel és igy de
rül világosság arra, hogy

kinek kedvezett a szerencse,
ki az a boldog halandó, akit a sors azzal a kiváltsá
gos tehetséggel áldott meg, hogy

cárt boríték rejtekén Is tud olvasni.
Ezt a versenyt

négy héten át folytatjuk
Mindenkor a hét csütörtökjén, déli 12 órakor ejt

jük meg dr. Horváth Kamilló kir. közjegyző ur 
dójában — teljes nyilvánosság előtt —

az öt szám húzását
következő hét csütörtöki napján,és mindig a

12 órakor
bontjuk fel

közbenjöttével az öt számot rejtőa közjegyző
ritékot.

Az a szerencsés olvasónk, aki
négy héten át folytatott reftvénynk- 
ciónk során a hetenként kisorsolt Bt 
szám közül legalább egyet, összesen 
tehát né«y hét alatt népy számot 

ténylegesen megfejt

500
Jutalomban részesül.

A megfejtést lapunk második oldalán lévő szelvény 
felhasználásával kérjük beküldeni. Minden egyes 
szelvényen

csak egy szám küldhető be.

A kitöltött szelvényt kizárólag postán, levelező
lapon vagy levélszekrényünkbe dobott nyitott 

kartonlapon
(felragasztva) kérjük kiadóhivatalunkhoz Juttatni, 
mert akár borítékban vagy bármely más lezárt for
mában küldölt megfejtést egyáltalán 
gadunk cl.
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Száz ás szíz elet pusztulása szárad a lemen 
az asszoryrontú matraviacki Poszerkáenak 

Tömegesen víszin be a csenűörsegekpa a gyanúsított röóet — A legtöbb asszony zoüogva 
vallja be a bűnt — Halálos áldozatok

Gyöngyös, november 27.
f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Izgalmas 

vasárnapja volt a Mátravidék községeinek. 
Ggöngyösoroszil, Gyöngyössolymost, Nagy 
rétiét, Gyongyöstarjánl és Palát valósággal 
ellepték a csendőrök, akik

a községházában szárával hallgatták ki 
nz asszonyokat a véletlenül kipattant 
bűnügyben, amelyhez hasonló alig volt 

az utóbbi évek során.
A héten a gyöngyösi alapítványi közkór 

házba súlyos állapotban szállítottak be egy 
gvöngyössolymosi asszonyt, akin sulyos 
vérmérgezés tünetei mutatkoztak. Az asz- 
szonv szörnvii kinok között meghalt. Ila'á 
les ágyán a kórház orvosainak, bevallotta, 
hogv

Lukács Flóriánná, leánynevén Barna 
Anna gyöngyösoroszi asszony tiltott 

műtétet végzett rajta.
Az elpusztult asszonv vallomása alapián 

indult meg a nyomozás, amelynek révén 
csakhamar

megdöbbentő arányokban bontakozott 
ki a párját ritkító bűnügy.

Eddig azt derítették ki. hogv Lukácsné 
cgvedül Gyöngyösorosziban 55 60 esetben 
Sólymoson pedig 40-45 esetben végzett 
ilyen műtétet

Lukácsné, az aránylag fiatal, 40 éves 
inálravidéki boszorkány előbb Sólymoson 
lakott, maid Orosziba költözött át.

Ezekben a falvakban a csendőrség kö
zel 20Í) asszonvt hallgatott ki.

A gyanúsított asszonyok sírva vallották 
be. hogy Lukácsné Barna Anna tiltott mii 
tétet végzett rajtuk és pontosan megmond 
fák azt is, hogy mennyit fizettek az asz- 
szonvnak. A beismerő valón ások alapján

Lukáesnét még szombaton este letar
tóztatták és ineg’'l!lncs«*lve  vitték az 

oroszi községházára.
A csendörség vasárnap kiterjesztette a 

nyomozást a többi felsorolt községre is, 
mert megállapította, hogy Barna Annához 
napi járóföldekröl valóságos zarándoká
ban járlak az asszonyok. Volt olyan nap. 
mikor 10 —15 asszony kereste föl Lukácsék 
házát és a-tiltott jövedelmekből

Lukácsné szép vagyonra tett szert
A nyomozó hatóságok valószínűnek tart 

jak, hogy a Gyöngyösön elhunyt asszo
nyon kívül még több halálos áldozata is 
van Lukácsnénak. Legutóbb például Oro 
sziban hirtelen meghalt egy szép fialalasz 
szony. Lukácsné most bevallotta, hogy 
tiltott műtétet végzett azon is, de azt 
mondja, hogy tífuszban halt meg az asz 
szony.

A gyöngyösi csendőrszakasz vezetősége 
kijelentette a Hétfői Napló tudósítójának 
hogv

amint a nyomozás befejeződik, az ősz-

A

étteremben

zeneszerző játszik

rádióénekes muzsikál

Téns! Pö'sári araK!
Kereskedők! 

Iparosok!
Legolcsóbb és lég hal ás osabb

REKLÁM
a |ó kirakatvllrtpltás olcsó elek.romol 
arammal. Különleges kedvezményes 

egységár. Felvilágosítást ad az

Elektromos Müvek
V, václ-ur 74. ezám Te'efon: 90-4-00 

szes részletekről tájékoztatja a nyilvá
nosságot.

Most úgyszólván óránkint uj meg uj rész 
létéi kerülnek napfényre a nagyméretű 
bűnügynek. A csendőrségeknek minden 
idejét lefoglalja a nyomozás Garmadára 
szaporodtak már eddig is az akták és a

Német csa'aha.ó az amerikai vizeken

Í912 óta most először tett látogatást német hadihajó 
az Egyesült Államokban. A „Karlsruhe“ cir 'álét 

vontatóhajó kalauzolja a newyorki kikötőbe

Az etünt gróf 
öngyilkosság® 

Nagyanyja lakásán fefakasz 
a rettenek

Napokon kérésziül nyomozott a főkapi
tányság eltűnési osztálya gróf Haller László 
16 esztendős gimnazista eltűnési ügyében

A kis gimnazista cgy napon azzal távozott 
cl máriaremetci lakásukról, hogy a fővá 
rosba megy meglátogatni egyik barátját. 
Hiába várták azonban haza,

nem jelentkezett többé.
Szülei végül is aggódni kezdtek és felkuta
tására indullak. Végigjárták a rokonokat, 
ismerősöket, sehol sem találták. A sikerte
len keresés után jutottak el a főkapitány
ságra. ahol bejelentették Pák eltűnését. t\ 
detektívek lázasan keresték a fiatal grófot, 
de munkájuk nem vezetett eredményre.

Most azilián pársoros beadvány érkezeit a 
főkapitányságra a szülőktől, amelyben tu
datják, hogy

gyermekük megkerült.
Gróf Haller László eltűnése mögött, mint 

utólag értesültünk, szomorú történet húzó
dik meg.

A fiatalember napokig
bujdosott a közeli erdőkben étien-

Haüler Lász’ó 
t kiséreft meg 
’cta magát, mert nem birj 
ís nyomort

szomjan.
azután felkereste nagyanyját, akinek két 
ségbeesellen, zokogva panaszolta el, hogy 
nem bírja tovább a nyomort, öngyilkos lesz 
Az idős uriasszony igyekezett lebeszéli! 
unokáját végzetes elhatározásáról, de az 
elkeseredett diák továbbra is megmarad 
eredeti elhatározása melleit. Egy őrizettel 
pillanatban a szobában egy szegre 

felakasztotta magát.
Szerencsére, észrevették az öngyilkossági ki 
sérletct és idejében levágták a kötélről.

Az élelmit gróf Haller László apja vnlah; 
jómódú ember voll, aki nagy családi vagyon 
lelett rendel kezeli. A pénz elúszott és most 
a legnagyobb nyomorban, nélkülözések kö
zepette tengődnek. Az apa könyvekkel és 
képekkel ügynökösködik, igen szerény a jő 
vedelnie. Első felesége Budán egy kávéház 
bán muzsikál, jelenlegi neje, aki különben 
irónő és mcsekönyvéhez gróf Klebelsberg 
Kuno irta a bevezetést, engedélyt kért, hogy 

halat süthessen az utcán,
de illetékes helyen ridegen elutasították

Bonyodalom de Vi 
autójának belváros
Rendőrbirói tárgyalás után a pá 
Krompaszky Attila ügyészi logal 

a francia köv
A IV. kerületi kapitányságon vitéz dr. Jónás 

Karoly rendörfogalmazó. mint rendőri büntető 
!)iró érdekes kihágási ügyben tartott szomba- 
on tárgyalást. A panaszos dr. Krompaszky 
Attila székesfővárosi tiszti ügyészségi fogal
mazó, az ügy központjában pedig két autó áll: 
íz egyik az ügyészségi fogalmazóé, a másik 
icdig Louis de Vienne budapesti francia követ 
torsija.

Dr. Krompaszky Attila panasza szerint szt p- 
ember 24-én este a Mátyás-pincében vacsorá

zott. Kp. 2.1—701. rendszámú Auburn-nulójót a 
Kéményseprő-utca 2. számú ház járdája előtt 
várakoztatta. Nyolc óra tájban a francia kő-

'enne francia kövei 
/ karambolja körül 
risi biróság előtt keresi igaza, 
mázó, akinek autóiát összetörte 
etség kocsija
vétség H'TV. 22. D. T. jelzésű, csukott kocsija 
nz Eskü-tér felöl jövet

oly vigyázatlanul és sebesen fordult be, 
hogy ncklrohant dr. Krompaszky kocsijá

nak és erősen megrongálta.
A kárt okozó kocsi azonnal visszalolatott és cl 
akart szökni, csak a járókelők közbelépésére 
maradt ott. Dr Krompaszky odasietett és 

felelősségre vonta a soffőrt, Jules Bucher 
francia állampolgárt, valamint a kocsi két 
utasát, Arglropouliis budapesti görög követ

ség! titkárt és feleségét,
akik bemondásuk szerint színházba siettek és

Európa legszebb hangia. R CHARD TAUBER
Európa legjobb komikusa: SZŐKE SZAKÁLL
Európa legbáiosabb nője. LIEN DEYERS

játszik holnap

A HAZUG CSÓKOK
elmü nag.v«7a-

“ DÉCSi • OMNiA • CORSO

jegyzőkönyvek:
A gyanúsított asszonyokat kihallgatásuk 

után elbocsátják, de persze Lukácsnéva’ 
együtt ők is majd a vádlottak padjára ke
rülnek. Most kipirulva, könnyes szemmel 
távoznak a községházáról és szégyenkezve 
osonnak végig a falusi utcán.

dinamikus hangszóróval egybeépített 
I gomb hangoiásu 4-1-1 csöves rádió

SZ8lS^Í"JÍi«ÍSitt
nem ástswata
azért hajlottak olyan gyorsan. Azt mondották, 
megtérítik a kárát, csak hagyja őket menni. 
Nyomban jelentkezett is h: rom lanti, mindhár
man kijelentették, tanuk arra, hogy

u francia sofför gyorshajtása és vigyázat
lansága okozta a balesetet.

Az ügyészségi fogalmazó útjára engedte a 
francia kocsit. miután megnyugtató ígéretet 
kapott, hogy a kólát megtérítik

A megrongált kocsi kijavítása négyszáz pen
gőbe került. Dr. Krompaszky Attila

a számlával jelentkezett előbb l.ouls de 
Vicnnc budapesti francia köveinél, nki 
azonban elhárította magától a felelősséget 

azzal, hogy nem ő iill az autóban. Dr. Króm- 
paszky ezután a görög követség! titkárt ke- 
uste fel. aki

viszont arra hit atkozott, Imgy ő csak ven
dég volt az autóban és szintén non fizetett.
Az ügy következő állomása cgy ügyvédi fel

szólítás volt: dr. Krampuszig Attila, dr Ligeti 
Miklós ügyvéd utján fizetésre szólította fel a 
francia követséget, de pénz helyett választ ka
pott, amelyben

közölték vele, hogy levelét áttették a kül- 
ügy min tsz tóriumhoz

és esetleges további kívánságaival forduljon

A tiszti ügyészi fogalmazó, akinek az autó
ját végeredményben mégis a francia követség 
autója törte össze, kénytelen voll azt tapasz
talni, hogy a kárát békés utón nem rendezik, 
senki se akarja a kár megtérítését vállalni Vé
gül is kénytelen volt elhatározni magát, hogy 
a kihágási ügytől eltekintve, pörre viszi a dol
got. Ez meglehetősen bonyolult eljárás.

A francia követet, éppen ugy, mint a gö
rög követség! titkárt, cxlcri'iloriális jog il

leti meg, 
a rendes bíróság előtt nem perelheti őket Do 
Vienne francia követtel szemben kétféle uton- 
inódon kísérelheti meg követelése érvényesíté
sét: vagy a főudvarnagyi bíróságnál pereli be, 
vagy pedig a francia bírósághoz fordul Dr. 
Krompaszky Attila az utóbbi melled döntött 
és mivel De Vienne követ és mégha fa Ima zott 
miniszter tudomása szerint párisi lakós, cgy 
Utáni ügyvéd utján

a párisi törvényszékhez fordul és a fran
cia bíróság előtt keresi a maga igazát.

Mialatt magánjogi természetű követelését 
Igyekszik behajtani, az alatt

a rendőrség mint kihágás! ügyet kezeli az 
esetet

és igy történt, hogv a IV. kerületi kapitányság 
tárgyal:'st liizölt ki. A szombati tárgyalási a 
rendőrhirósóg elnapolta. Valószínű, hogy a 
megfelelő törvényes ut betartása mellett 

megkísérli, hogy a legközelebbi tárgyalá
son rendelkezésre álljon a sofYőr sállo

mása.
aki, mint a követség alkalmazottja, szintén c.r- 
lerritoriális jogot élvez Most mindenütt nagy 
érdeklődéssel várják az nulókarambol körül 
keletkezett bonyodalom megoldását.

VltWEHHÁZ
Szombaton, december 3-án 

először

GERHART HAIIPTIHAHK 
uj szír mQue

Ünnepi előadás a költő 70-edik 
születésnapja alkalmából.
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Madzsar József egyetemi magán
tanár és kilenc kommunista bűntársa 

ma áll a törvényszék elé 
Az állatni és társadalmi rend felforgatására irányuló 
bűncselekmény a vád — Két napig tart a monstre- 

büntigy főtárgyalása
A büntetőtörvényszéken ma kezdődik az 

Utóbbi idők egyik legérdekesebb kommu 
nista bűnügyének főtárgyalóvá:

Madzsar József dr., volt egyetemi ma
gántanár áll vádlottként a bíróság elé, 

több bűntársával együtt.
Nem sokkal azután, hogy Sallai Tmrét és 

Türst Sándort kivégezték, a rendőrség 
újabb nagyszabású kommunista b.'ln- 

szövetkrzetet leplezett le
és ennek sorún előzetes letartóztatásba he
lyezte dr. Mad&ar Józsefet és még kilenc 
kommunistát. Madzsaiék azóta a Markó- 
utcaf fogház lakói és biinűgyük főtárgya- 
lását mára tűzte ki a törvenyszék.

l)r. Szemük Jenő tanácselnök tanácsa 
fogja tárgyalni a biiniigyrl, amelynek 

ÜMzesen tiz vádlottja lesz.
Az ügyészség vádiratában az állami és tár 
sudalmi rend erőszakos felforgatására irá
nyuló bűntettel vádolja: dr. Madzsar Jó
zsefet, Pohl Sándort, dr. Tisza Lászlót, 
Ropecs Jánost, mig a többi vádlottak ellen
ugyanezen bűncselekmény vétsége elmén
emelt vádat. Az ügyészi vádirat szerint
Madzsar József lapjában, a Társadalmi
Szemlében több kommunista tendenciájú 
cikket tett közzé,

■ szakszervezetekben pedig az elége

Mikulás-zacskólBárhoi 
cukorkát, csokoládét p és 2? 
és süteményt tartalmaz • P’ngöérf

Nyomára jutott a rendőrség a csepeli 
gyermekrabló fiatalembernek

Vasárnap fordulat állt be ahí>an a külö
nös állítólagos gyermekrablÁii ügyben, 
amely Csepelen történt. Mini ismerete*,  
özv. Szarka Sándorné, aki Csepelen, a Fe- 
renc-utca 80. szánt nlntti ház'Aan lakik, be
jelentette a rendőrségen, bogy 12 éves 
Rózsi nevű leánya november 14-én í» Knl- 
turházból, ahol egy mükft'dvelői előadás 
próbáján vett részt, eltűnt és miután

Bauer Máriát Nagy Pállal is 
szembesíteni fogják a kuííeres 

valuta-ügyben
Heidelberg Viknos sorsáról holnap dönt az ügyészség — 

Újabb érdekes kihallgatások a valuta-fronton
A budapesti királyi ügyészségen Rotált 

Miklós dr., a valulaügyek referens ügyésze
vasárnap Is benntartó/kodott hivatalá

ban
és azokat a jegyzőkönyveket tanulmányozta, 
amelyeket Bmter Mária és a koffere*  valuta
ügyben letartóztatott Szekulesz József szem
besítése alkalmával vettek fel. Információink 
szerint a szembesítés és a vizsgálat eddigi 
eredményei alapján

■r. ügyészség most már a legrövidebb 
Időn belül elkészíti vádlrntát Szekulesz 

ellen
és ebben zsarolás címén kéri az eljárás le
folytatását.

A kofTere*  valutaűgy másik szereplőjének 
Ügyét is a legsürgőseldicn tisztázni kíván 
jak és intézkedni lógnak, hogy

Nagy Pált a román hatóságok Buda
pestre szállítsák.
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detlenkedő tagokat a kommunista moz
galom számá: a akarta megnyerni.

Robi Sándor tisztviselő — amint a vádira! 
megállapítja —- a kivégzett Sallai utódja
ként került a Magyar országi Kommunista 
Párt élére s a meghiúsult kommunista 
szervezkedésben Pulii Sándorral együtt 
résztvett dr. Tisza László matematikai ta
nár, és u lútdü vádlott is.

Az ügyészség vádját dr. Traeger László 
királyi ügyév. fogja képviselni a mai tár
gyaláson, míg a vádlottak védelmét dr. 
Vámbérn Rusztcni, dr. Berend Béla, dr. 
Medvigy Gábor látja el. Tekintettel a per 
nagy anyagára,

a tárgyalás két napig fog tartani
s a törvényszék másodemeleti nagytermé
ben folyik le, ott, ahol Töreky Géza dr. 
bünbrfőtörvényszéki elnök szokott túr- 
gyahn.

Valamennyi vádlott nagy Izgalommal 
várta vasárnap a ma kezdődő főtár

gyalást.
Madzsar a fogházban egész vasárnap jegy
elein dolgozott s írásba foglalta védeke- 

1 zésének gondolatmenetét. A többi vádlot
tak is Írószereket, papirost kértek, hogy 
feljegyezzék mondanivalójukat, amelyeket a 
mai fötárgyaláson kívánnak előadni.

eltűnése óta többször látták leányát egy 
—titokzatos fiatalember társaságában, 
az a gyanú, hogy az a férfi fogságban tartja 
és magányosan nem engedi nz utcára 
Vasárnap a rendőrség bizalmasan

értesUlt ennek a férfinak a kilétéről, 
a nyomozás most már határozott irányban 
folyik tovább és a kiskorú leány rövidesen 
visszakerül édesanyja lakására.

Nagy Pál, akit Erdélyben fogtak el, a kolozs
vári törvényszék fogházában van jelenleg s 
innen fogják Budapestre hozni, hogy ki
hallgassák. Ennek a kihallgatásnak is meg 
lesz a maga szenzációja, mert az ügyészség 
a vallomás során

Nagy Pált |s atemheslfenl fogja Bauer 
Máriával,

de sor kerül Szekulesszel való szembesíté
sére is. Ha Bauer Mária és Nagy Pál szem 
besitése eredménnyel jár, az ügyészség Sze
kulesz és Nagy ellen együttes vádiratot ad 
ki, ha azonban a szembesítés és kihallgató 
sok nem viszik előbbre a vizsgálatot Szeku
lesz ügyét esetleg elkülönítik Nagy Pálétól 
és őt külön vonják felelősségre.

A többi valuta-bünügyekben c héten 
ugyancsak újabb érdekes események várha
tók. Heidelberg Vilmos bankár és Guttmann 
Oltó tőzsdebizományos ügyeiben

azámo*  fonton és meglepetést keltő ki
hallgatás lesz.

Heidelberg Vilmos védője egyébként vasár 
nap ujubb előterjesztést tett az ügyészségen 
és ebben a bankár megrongált egészségi 
állapotára való hivatkozással védence sza- 
badiábrahelyezését kéri. Az ügyész

holnap, kedden dönt Heidelberg ban
kár sorsáról.

A vasárnap eseményeihez tartozik az is, 
hogy a fogház úgynevezett „beszélőjében" 
sorra jelentek meg a délelőtti órákban a 
valutaüzérkedés miatt letartóztatottak hozzá
tartozói.

Elegáns bundákba öltözött hölgyek, jól 
öltözött férfiak voltak a látogatók, 

akik 10—15 percig beszélgettek n foglyok
kal, majd délfelé eltávoztak az ügyészségi 
fogházból g ekkor

• környékbeli vendéglősök kifutói, pin
cérei jelentek meg a kapuban, 

hogy a letartóztatott tőzsdéseknek, banká
roknak ebédéit bejuttassuk a fogházba.

Hasznos tudni, 
hogy a derűs hangulat, a |ó k&SwVXw*  mindig 
a gyomor és belek kifogástalan működésétől függ 

3ZOnrt<tBNm szenvedőknél. 
emftSXÍAtl hiányoknál pedig

Schmfdthaner 
természetes

ItassrAvixs vá9!k tea leatobbaa.

Önkéntes detektívek őrzik 
a Népszínház-utcában Kovács J. Béla 

vállalkozót, hogy el ne illanjon 
az óvadékukkal

Tizenhét kocsikísérőt vett tel és nem tudja visszaadni 
a kauciójukat

Szombat hajnal óta különös gyülekezet 
verődik össze nap-nap után a Bezerédy- 
utca 3. számú ház kapuja előtt. Megviselt
arcú iparos és munkáskülsejü emberek di
deregnek a lépcsőházban, vagy a ház előtt. 
Tizenheten vannak. Tizenhét áldozat,

a ház egyik lakóját: Kovács J. Béla, 
vállalkozót őrzik, akit valamennyien 

feljelentettek kauciósik k asz tűsért.
Kovács a rendőrségen ügyeinek rendezésére 
kétheti haladékot kapott s most az „őn 
kéntea detektívek" éjjel-nappal felváltva 
kisérik figyelemmel a vállalkozó minden lé 
pését, hogy valahogyan kereket ne oldhas 
són pénzükkel.

Az érdekes bűnügy előzményei még no 
vember elejére nyúlnak vissza. Ebben az 
időben apróhirdetések jelentek meg a la 
pókban, amelyekben egy illóolajvállalal 
autókisérőket keresett megfelelő óvadékkal. 
A hirdetésre különösen vidékről

Jelentkeztek egyszerűbb emberek, Ipa
rosok, földmlvesek, nyugdíjasok, 

akik Kovács’ .1. Béla biztos fellépésére le
fizették az állás elnyeréséért a 100-tól 400
pengőig terjedő kauciót.

Az óvadékosoknak szerdán kellett volna 
elfoglalniok állásukat, de Kovács kijelen
tette, hogy a teherautókat baleset érte, 
várni kell. A kauciósok vártak három na- 
pig.

az állásból azonban ekkor sem lett 
semmi és pénzüket sem kapták vissza.
Erre valamennyien feljelentést tettek a 

főkapitányságon, ahol az ügy a Fogarassy 
csoporthoz került. Elővették az illóolaj- 
vállalkozót, aki néhányhetes haladékot 
kért. Kapott is kétheti türelmi időt, azóta 

éjjel-nappal felváltva őrzik a feljelen
tők Kovácsot.

A pécsi munkásság a 40 órás munka
hét bevezetését kéri a
226 ezer uj ember állhatna munkába és egymillió 

lenne ismét vásárlóképes Magyarországon
Pécs, november 27.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A pécsi mun
kások és alkalmazottak tegnap együttes bead
ványt terjesztettek a város vezetősége elé a 
40 órás munkahét kőtelező bevezetéséről, azzal, 
hogy azt sürgősen terjessze fel a kormányhoz.

A beadvány érdekesen világítja meg, hogy a 
gyakorlatban mit jelentene a 40 órás munkahét. 
Magyarországon az érvényben lévő statisztikai 
adatok szerint 645.347 ember dolgozik heti 54 
órában. Vngyis 34,853.598 munkaórát dolgoznak. 
Az uj beosztás életbeléptetése után ez lecsök
kenne heti 25,817.480 órára. A felszabaduló 
4,036.1 ÍR órában tehát

225.002 uj munkást lehetne alkalmazni.
Hogy mennyire indokolt volna uj munkalehe

tőségekről gondoskodni — mondja a beadvány, 
— azt statisztikai adatok bizonyítják. 1930-ban, 
a népszámlálási adatok szerint, Magyarországon 
224.103 munkanélküli volt. Ebből 143.077 ipari 
és 21.730 kereskedelmi és hiteléletbe tartozó 
foglalkozású, összesen tehát 164.807 volt a mun
kanélküliek száma. Két évvel később, tehát ez 
év szeptemberében a munkanélküliek száma 
24.6 százalékkal emelkedett, vugyis ezidőszerinl 
Csonkamagyarországon

205.349 munkanélküli van.
Ezek számúra a 40 órás munkahét bevezetése 
225.992 munkaalkalmat jelentene. Tehát gyöke
res megoldást hozna, mert az ipari és hitelélet
ben munka nélkül lévők

valamennyien kereaethei Jutnának.
Természetesen 226 ezer uj dolgozó ugyanannyi 
uj fogyasztót is jelentene. Ha hozzávesszük a

JAN KIEPURA
PSUCE

ÉJFÉLI SZERENÁD
Minden előadáson leszállított hoiyárakkall PALÓCÉ

Mivel az utolsó pénzüket nyelte el az óva
dék, legtöbbje a legszömyübb nélkülözés
ben tölti el napjait Pesten, napokon át nem 
eszik, nem alszik, hanem Kovács J. Béta 
illóolajkereskcdö nyomóban jár, hogy vala
hogyan cl ne — illanhasson.

Lelepleztél? a „Tigris" 
szobrát Parisban

Herriot miniszterelnök avató beszé
dét mondja a Champs-Elyséen fel
állított Clemenceau-szobor előtt

c 4 e

családtagokat Is, közel egymillió ember l 
Ismét vásárlóképes. Ez azt jelentené, hogy 
hatmillió pengő jutna hetenként a gazdi 
élet vérkeringésébe, aini formális fellend 
jelentene.

A beadvány a túlórázások teljes beszünte 
kéri.

K csalárd bukás miatt elitéit 
pécsi bankár a Tábla előtt

Pécs, november 27.
(A Hétfőt Napló tudósítójának jelentése.) Á 

pécsi Tábla ma rendkívül érdekes ügyet tárgyal. 
Az iigy vádlotja Fürst Ervin bankár, égjük leg
régibb pécsi bank és váltóüzlet volt tulajdonosa 
A „Schapruger 1." bankház — melynek Fürst 
volt a tulajdonosa — 1929 október 8-án be
szüntette fizetéseit Annak idején óriási szenzá 
ciőt kellett ez Pécsett, különösen, amikor az i 
hir kelt szárnyra, hogy a közel 100 éves, elő
kelő magánbank

csalárd bukást követett et
A pécsi törvényszék az elmúlt év oktőberébec 
tárgyalta nz ügyel és Fürst Ervint csalárd hu 
kás bűntettében és hat rendbeli csalás bűntetté
ben mondta ki bűnösnek. Ezért vádlottat 

másfélévl börtönbüntetésre ítélte.
A felebbviteli tárgyaláson — hír szerint — 

Klsfaludi Imre dr védő az ország legnagyobb 
pénzügyi jogászai és tekintélyes szakemberei 
véleményével kívánja a vádlott ártatlanságé 
bizonyitani.
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. szcrelmespár borzalmas 
halálugrása a zslgmond-iitcában 

fflárftv Gwuia loghahgaiö ös egy estélyi ruhás Halai leány 
öS3zgH8.ihe*y° leugrottak a harmadik emelőiről - sze
relemről. idegességről ás szegénységről panaszkodik 

az öngyilkos jogász naplúla
Vasárnap este hét óra tájban a Zsigmond- 

»tca 5. szánni ház kapuján befordult egy 
cselédleány, aki a házban szolgál. Látta, 
hogy a kapu előtt izgatottan sétál fel és alá 
egy jólöltözött fiatalember egy elegáns nő
vel. A cselédleány a harmadik emeleten 
szolgál. Mire felért a lakása elé, addigra 

a fiatal pár is felsictett az emeletre.
!A cxelédleány, miközben az ajtót kinyitotta, 
egy pillantást vetett hátra és látta, amint

1 a fiatalok egymásba karolnak, ősszecaó- 
I kolóznak, majd a következő pillanatban 
I egymást átkarolva, keresztül vetik nia- 
| gukat a harmadik emeleti korláton.

?!cg egy pillanat, azután két emberi test zu
hant az udvar közepére. A házbeliek rémül
ten rohantak az udvarra, rendőrért, mentő
kért siettek. Pár perc alatt megérkeztek a 
mentők. Az orvos megvizsgálta a leányt, de 
már csak a beállott halált konstatálta:

az udvar kövén szétroncsolta u fejét és 
szörnyethalt

X fiatalember szörnyű sebeket szenvedett, 
mindkét lábát eltörte, egész teste össze
zúzódott, agyrázkódást kapott, de még 

volt benne élet
41 a mentők a kórházba vitték.

Közben rendőri bizottság érkezett s meg
kezdte a vizsgálatot. A fiatalember zsebéből 

Márffy Gyula 25 éves Joghallgató 
■evére kiállított index került elő. Találtak 
tnég nála több levelet

csaknem minden leiéiben előfordul 
a női név: Marika.

Vaplót Is találtak nála. November 
kezdte meg a napló írását, minden oldala 
(mg ági gondokról panaszkodik és sorait a 
titokzatos Marikához intézi, aki kétségtele
nül azonos az öngyilkos leánnyal.

ex

3-án

Baky József volt budapesti 
rendőrtőfeliigyelőt vasárnap 
Csíkszeredán letartóztatták 

Budapesti kereskedők feljelentése miatt keresték
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

ej’y feltűnést keltő letartóztatás történt:

budapesti kereskedők följelentése alap
ján letartóztatták dr. Baky József volt 
budapesti államrendőrségi főfelügyelőt, 

aki szülei látogatására érkezett Csíkszere
dára. Baky éppen utlevélügyét akarta eliu- 
lúzni a rendőrségen, mikor kiderült, hogy 
keresik és erre nyomban letartóztatták.

Baky Józef dr. Budapesten, a IV. kerületi 
kapitányságon teljesitelt szolgálatot.

Nagy adósságokba keveredett,

Bestiális gyilkosság történt
Ausztriában — a budapesti rendőrség 

is nyomoz 
Feldarabolt női holttest a Duna mellett

Bécs, november 27.
(A Hétfái Napló tudósitójának telefonje- 

ientése.) Tegnap az aisóausztriai Mittels- 
dorf község melletti tóból egy levágott uői 
kart fogtak ki. A csendőrség nyomozni 
kezdett és értesitette a bécsi rendörigazgató- 
aágot.

A nyomozás rövidesen megdöbbentő 
eredményre vezetett:

a Duna mellett különböző pontokon 
emberi testrészeket talállak, combot, 
egy Jobblábat, majd egy lefürészelt kéz, 

azután egy fölmetszett tüdőt

A családirtó Fábián felesége elmondja 
a borzalmas éjszaka történetét 

Megrázó beszélgetés az anyával, aki még nem tudja.
hogy gyermeke meghalt

Szentes, nov. 27.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

tése) A szentesi közkórházbnn változatlanul 
életveszélyes állapotban fekszenek még a 
nagymágocsl tanya borzalmas drámájának

CSÖRGITS 
SÖRÖZŐJE _
^^Vffá.KmögngKti

Kiderült ezekből az írásokból, hogy a fia
talember katona volt, leszerelt, beiratkozott 
a jogi fakultásra, de a szülei szegények, su 
lyos anyagi gondokkal küzdött.

— Kedves Szüleim! — hangzott az egyik 
búcsúlevél — ne haragudjanak, igy kelleti 
tennem, idegeim felmondták a szolgálatot.

Ezt a levelét a vasmegyei Kenéz község
ben lakó édesapjának címezte az öngyilkos 
fiatalember.

A leány, aki vele együtt indult a halaiba, 
estélyi ruhába volt öltözve. Nála is találtak 
egy levelet. A kusza levélből csak annyi de
rült ki, hogy már tavaly óla foglalkoztak 
öngyilkossági tervekkel:

— Legjobb, ha meghalunk, ha uem le
hetünk egymásé

— irta a leány, akinél semmiféle személy
azonossági igazolványt nem találtak.

A rendőrség megállapította, hogy Márfíy 
Gyula régebben a Viola-utca 41. számú ház
ban lakott, nemrégiben az Erzsébet királyné 
szállóba költözött Itt

gyakran fölkereste egy fiatal leány,
akivel a hallban szokott beszélgetni, ez a 
látogatója az öngyilkos leány volt.

A rendőrség mo’t Igyekszik kikutatni a 
leány kilétét c» tisztázni a tragédia pontos 
hátterét.

Késő este a Rókus-kórház értesitette a főka
pitányságot, hogy v

Márffy Gyula la belehalt sérüléseibe.
A kórház értesítése szerint Márfíy halála előtt 
néhány perei*  viszanyerte eszméletét és ekkor 
szinte Őrjöngve kiabálta kórházi ágyán:

—• Hol van Marikat... Miért nem látom ött
Aztán Márffy elvesztette eszméletét és csak

hamar kiszenvedett.

kereskedőktől, vállalkozóktól hitelbe vásá
rolt árut, nem tudott fizetni, anyagi gondok 
közé került, mire

bűnvádi és fegyelmi eljárások Indultak 
ellene.

Az eljárások során Baky Józsefet elmozdí
tották állásától és a volt rendőrfőfelügyelö 
hirtelen otthagyta Budapestet. Néhány hó
nappal ezelőtt érkezett román területre. 
A minap Csíkszeredán lakó szülei látogatá
sára érkezeti és most megtörtént a letartóz
tatása, amiről értesiteték a magyar hatósá
gokat 

és más belső részeket fedeztek fel.
Kétségtelen, hogy bestiális kegyetlenséggel 

elkövetett gyilkosságról van szó:
ismeretlen tettes megölt egy nőt, holt
testét földarabolla és a testrészeket a 
Duna mentén különbőz# helyeken el

rejtette.
Bécs egész bűnügyi rendőrsége a dunamenti 
csendőrségekkel együtt talpon áll és erélye
sen nyomoz. Vasárnap

a bécsi rendőrigazgatóság rádión értesí
tette a budapesti főkapitányságot Is 

és most Budapesten is folyik a nyomozás.

szomorú áldozatni. A fehér kórházi ágyon 
JégtOmlők és kötések között vívják nagy 
harcukat ■ halállal vitéz Fóbián Sándor, 

felesége és kétéves kisfia.

Ritka alkalom férfiruharendelésre!
A fértlraha-árak sokszorosan tol*  
haladlák cddltf a békebeli árakat 
és ennek következtében a ruház
kodás kispénzű emberek részére 
szinte lehetetlen volt. Most egy 
nagyszerű ötlettel a nagv hírnévre 
szert tett „Rnhakereskedelml Vál
lalat**,  Ferenc-körut 1. em. siet

megoldani ezt a nuIvon nroblémát 
azzal. ho»y megmaradt finom ma
radék-készletből (nini'! a készlet 
tart) divaton, remek férüruhákat 
vagy téllkrbátokat megrendelhet 
mérték eszerint 3S pengőért. Az 
óriási kerekeire való tekintettel 

csak december 3-lg«

A svéd király jubilál

LIPCSEI

rzőrmézve,
béléssel,

V. Gusztáv svéd király most 
ünnepli trónralépésének huszon

ötödik évfordulóját

4 hároméves kisleány tegnapelőtt kiszenve
dett ...

Vitéz Fábián Sándor tudvalévőén csákánnyal 
támadt feleségére és gyermekeire, azután pe
dig beretvával elvágta a nyakát.

Az asszony már annyira magához tért, hogy 
orvosi engedéllyel néhány mondatot szabad 
vele váltani. Pár nappal ezelőtt még viruló 
szépasszony volt Fábiánná — ma az arcát és 
a testét boritó kötés szörnyű roncsolásokat ta
kar. Akadozva kezd a beszédbe... A nehezen 
feltörő szavakból mégis csak kiderül, hogy 

minden az anyós miatt történt.
Fábián anyja egy ideig a nagymágocsl tanyán 
lakott, röviddel ezelőtt azonban átköltözött a 
leányához. Vasárnap Fábián ellátogatott édes
anyjához és ekkor tudta meg, hogy az öreg
asszony leánya nevére íratta át a nagymágocsi 
tanyát és a hozzá tartozó kevéske földet. Ször
nyen el volt keseredve, mikor hazatért.

— Nincs már nekünk semmink drága fiam, 
mondotta az urain —.meséli az asszony —

(Jjabb verés! vád aTisza Kálmán 
téri rendőrőrszoba ellen

Két munkás azt állítja, hogy megverték őket 
az őrszobán, ahol a gyermekek emlékezetes 

razzia-botránya történt
A főkapitányság Tilly József 29 éves ko

csis és Réti József 31 esztendős állásnélküli 
szövősegéd panasza alapján erélyes nyomo
zást indítóit annak a megállapítására, hogy

megfelel-e a valóságnak Tillyék előadása, 
amely szerint őket bántalmazták a Tisza 
Kálmán-tér 24. alatt levő 3. szánni rend

őrőrszobán.
Tilly József, mint gyanúsított került a 3-as 

örszobára. Hanti József, a Nagyfuvaros-utca
25. szám alatt levő kávéinérés és kifőzéstu- 
lajdonosa panaszt telt az őrszemes rendőr
nél, hogy aranyórája, valamint 1900 pengő- 
nyl készpénze, melyet a kávémérés egyik 
fiókjában tartott, nyomtalanul eltűnt. A kél 
fiatalember tartózkodott előzőleg a kávémé 
résben és igy őket vette gyanúba.

A rendőr Ilanll panaszára
Tilly Kender-utca 29. szám alatti laká

sáról előállította az őrszobára.
A kocsis tagadta a terhére rótt bűncselek
ményt, mire a rendőr állítólag több helyre 
elvitte, hogy alibit igazoljon és közben az el
tűnt pénz és óra után kutatott.

Tilly tiltakozott a gyanúsítás ellen és meg
nevezte társát is, nki vele volt a kávémérés
ben. Ezután Réti kihallgatására is sor ke
rült és

állítólag az őrszobán Inzultálták őket. 
A panaszhoz orvosi látleletet is csatoltak, 
amely szerint tényleg mind a két fiatalember 
testén több sérülés volt. Ezzel szemben nz 
őrszoba legénysége azt vallja, hogy nem tör
tént semmiféle bántalmazás az őrszobán, 
ellenben

Tlllv és Réti, akik régi haragosak, elő
állításuk után összeverekedtek hz utcán 

és eközben sérülhettek meg. 

grandiózus sikerű árusítása 
tovább folyik:

KABATHET

■ pengő

átmeneti hajatok, komplűh
béléssel és bélés nélkül:

Lesöpöri
II. csoport 29 ■ pengő

III. csoport 39 ■ pengő

IV., flDPonvi-ier 4.

nemsokára elmehetünk koldulni, f.n próbáltam 
vigasztalni, hogy majd bemegyünk n váróiba, 
ő folyton csak azt hajtogatta, hogy se nekem, 
se a gyerekeknek nem jut semmi — földön
futók leszünk. Korán feküdtünk le, hajnalláj • 
bán arra ébredtem, hogy a kicsik nyöszörög
nek. Ar uram felkelt, de nem a kiságyhoz 
ment, hanem

odarohant uz ajtóhoz, amely egy csá
kánnyal volt betámasztva és a következő 

pillanatban már sújtott Is felém.
Azután letakart a dunyhával, hogy ne mozog
jak. Rettenetesen fájt a fejem, de mikor hal
lottam, hogy a kisgyerekek felé ugrik, kivon
szoltam magam az ágyból, odacsusztam hozzá, 
ugy könyörögtem:

— Apjuk, ne bántsa a gyerekeket...
— Erre megint csak rám csapott és a sarokba 
vonszolt, az ajtó mögc. Többre nem emlék
szem ...

Az asszony 
nt-m tudja még, hogy a kisleány már 

halott.
Nem tudja vitéz Fábián Sándor sem, aki teg
nap néhány percre magához tért. Az ő ágya 
mellett állandóan ápoló ül, mert igen nyugta 
lan, valósággal őrjöng és többször letépte már 
sebeiről a kötelékeket.

Fáradt a pillantása és bár eszméletnél van, 
nem felel, mikor kérdezzük.

— Hogy van, Fábiánt Fáj a sebet 
Csak nagysokára sóhajt egyet:
—- Ez az élet fáj nekem, kérem ...
A gyennekkórteremben jégzacskóval fején 

fekszik a kötetes kisfiú. A mellette való ágy 
inár üres — kis húga feküdt benne...

A rendőrségen az a vélemény alakult ki, 
hogy Tillyék panaszának semmi alapja nincs.

Érdekes, hogy
a 3. szánni rendőrőrszoba, a közelmúlt

ban szerepelt a uyilvánoság előtt 
cgy 15 esztendős diák és egy 12 éves diák 
leány ügyével kapcsolatosan, akiket, mint 
ismeretes egy erkölcsrendészeti razzia során 
tévedésből áliitottak elő az őrszobára és ott 
— panaszuk szerint — Szilágyi Sándor 
rendőrőrmester inzultálta őket Ez az ügy 
különben a közeli napokban kerül főtárgya*  
lásra a törvényszéken.

— Könyvbirálat. fl.ily Christine.) Michel Ar
ién tökéletes angol stilusmüvészettel ir, do 
színesebb, nyugtalanabb, lüktetőbb a stílusa, 
mint az angol íróké szokott lenni, a keleti fan
tázia és nz angol mértéktartás izgató vegyüléso 
ez nz írásmód. Elsősorban ebből magyarázható 
Arién óriási sikere, nemcsak az angoloknál, 
hanem mindenütt « világon. E sok százezres 
példnnyszániot jelentő siker csúcspontját a 
Lily Christine c. regény jelenti. A rendkívüli 
sikerre számiló regényt igen szép kiállításban 
a Franklin-Társulat adta ki.

A GÁV' 
fGéplármü Árverési Vállalat Rt.) 
Budapest, VII, Kertész-utca 24— 2o 
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Garázda fiatalemberek 
megtámadták a rendőrt 

Kardlapozás, sebesülés, 
előállítás

A Bérkocsis-utca 29 w»mu házban lévő ven 
d/flAben szombaton éjszaka nagyobb tórsaség 
szórakozott. A jókedvű társaság két lúgja. Síid 
l"os:ky Józsi i 27 esztendős vasesztergályos és 
Jurenka László 29 éves napszámos

belekötöttek egy szomszédos társaságba 
és a veszekiilésből verekedés lett. A vendéglős 
kiutasítótla őket helyiségéből, mire az utcán 
folytatódott a verekedés.

Horváth XVII. hívón rcndörőrme^lcr n vére 
kedés színhelyén sletftt és Igazoltatni akarta 
Szldlovszkyt é» Jurtnkát Erre mintegy 8—10 
fiatalember sietett a segítségükre,

körülvették a rendőrt, a falhoz lökdösték 
és ütlegelni kezdték.

Ficere Albert rendőr, aki a közelben tartózko 
riott, » nagy zajra szorongatott helyzetben levő 
társa segítségére sietett és amikor őt is megtá
madták.

kardét rántott és azzal Igyekezett megfé
kezni a verekedő embereket 

Stldlovsiky é*  Jurenka a bidknrjnkon szenved 
tek könnyebb sérüléseket, de megsebesült egy 
Kálmán Ferenc nevű ember is, uki nem várta 
meg a mentők érkezését, hanem elszaladt a 
helyszínről.

A két sebesültet a Rókus-kőrházban kötözték 
l>r, majd előállították őket a főkapitányságra, 
vhol megindult ellcnilk az eljárás.

— Révbe érkezik a Király Színház, amely 
nők bérletét szombaton ünnepélyesen átvette 
nz Unió csődtömegétől egy külföldi pénz 
csoport nevében; Haver Aladár, Bálint PiV 
dr. és Föld Aurél. Az átvételnek egyetlen 
szomorít momentuma von: még pedig Lázá*  
Ödönnek, a Király Szinház régi, érdeme*  
igazgatójának távozása. Lázár Ödön ugyani*  
épp az idén ünnepelte volna meg színház- 
niüködésének harmincéves jubileumát Hu 
szónkét éven át az Unió cgvik vezetője volt 
nyolc éven át pedig önállóim igazgatta i« 
színházat. Az uj művészeti igazgató Füld 
Aurél, aki rövid budapesti tartózkodása alul1 
két nin'dint állított talpra — a Városi Szín 
ház épületében levő Labrlola-szinházat é*  
most a Király Színházat. Föld Aurél elmon 
dotla, hogy gyökeres átépítési munkál fog 
végezni a Király Színházban, mindent fel 
frissít, sőt a színpadot Is négy méterrel ki 
mélyíti Művészi programjának első pontja 
Ahrnhám Pál „Bál a Savnyban" cimü ope 
rétijének előadása, majd sor kerül llerczeii 
Gésa és Farkai Imre egy-egy operettjére h 
Lc’zcrződletlek Pál Erzsit és most tárgyal 
fíikk Marikával. Hétfőn folytatja szerződ 
tetési tárgyalásait.

-— Fordot inegoperálták. Detroltből je
lentik: Henry Kordon ma sérvműtétet haj
tottak végre. A műtét jól siekrüll és a be- 
teg b körülménvekhez képest kielégítően 
érzi magát. A műtétet McClurc dr. hajtotta 
végre, aki egy olyan intézménynek a veze
tője, amelynek Ford eddig több mint tíz 
millió dollárt adományozott.

.— Lopott takarékkönyvvel felvette n beté
tet. Nagykanizsáról jelentik: Dinnyés Riiztirs 
György 24 éves hajómunkós betörést követett 
cl a nagykanizsai gyalogezred századirodáiá
ban, ahonnan egy takarékbetétkönyvet is ello
pott. A betétkönyvvel egyik magyaróvár! pénz 
intézetnél felvette a betétet. A hatóságok most 
elrendelték Dinnyés György országos körözését

— Halálos szerencsétlenség favágás közben. 
Nagykanizsáról jelentik: Ar. iharos) uradalom 
erdejében több munkás fát vágott. Favágás 
kőiben ifj. Fekete János 19 éves munkásra rá
zuhant egy hatalmas tölgyfa, amely a szeren 
cséflen emberi hatóira sebezte. A szerencsétlen
ség ügyében megindult a vizsgálat.

—- A badaprst—mohácsi szcmélyhajójáralok 
tnrgaaünletése. \ Mefler közhírré teszi, hogy a 
folyó évben az utolsó személyimió Budapest
ről Mohácsra november 29-én, Mohácsról Bu 
daprsírti pedig november 30-án indul. A gyors 
árUfelvétel ezen sónál állomásainak egymás- 
költi forgalmában a fenti napokon szűnik 
meg.

Sürgősen vegyen 

lü.nir.mnrsM 
A legalkalmasabb ajándék 
Mikulásra, karácsonyra! 

Főnyeremény 40.000 ar. P 
17.000 nyfremóny i’ 250.000 órtékbon 

dacambor 6-án, Mikulás napján.
Sorsjegy ára

Egész 3.— Fű' P 1.90
Kapható a (oArusiióknái. bankokban, sora- 
'egyArusltóknál éa d 'hánytózadé*ben.  
Fos al rendűié e'<et a pénz előzi*  es be- 
•<ü d utAn azonnal t ője-dt a M. k'r. 
dénzügylga'gaiórAg, Bpest. V., Szalay u in

Pesti tőzsdésefi megbízásából magyar 
magándetektívek tíutatnatí Vadaiban

Érdekes magánakció a valutajront legújabb eseménye
A valutafront nemcsuk a rendőrségen és 

az ügyészségen szolgált eseményekkel: o 
front mögött, a hinterlandban is csuk ez a 
téma áll az érdeklődés középpontjában, A 
hinlerlíind: a tőzsde világa, ahol óriási izgn- 
lommul és feszüli várakozással tárgyalják a 
történteket s várják, hogy a rendőri híradás 
milyen uf szenzációkkal szolgál. Valóságos 
bukméker-alapon folvnak a találgatások és

komoly összegekre rugó fogadások tör
ténnek arra, hogy holnap ki kertit sorra.

Nagyon sok név szerepel ezekben a kombi 
nációkban ...

A kombinálásokon és a tőzsdei vitákon 
kívül azonban igen érdekes konkrét dolgok 
in történtek a: elmúlt napokban. A tőzsde 
hígjainak egy igen komoly és jelentékeny 
csoportja elhatározta, hogy a saját munká
jával Is rendet Igyekszik teremteni a valuta- 
üzérkedések dsungcljében. Álláspontjuk sze
rint u tőzsdének egységes és eminens érdeke 
az, hogy n gynnusitgntások nyomasztó és az 
üzletkötésre egyáltalán nem kedvező befő 
lyást gyakorló felhője elmúljon a fejük felől 

Itt a tél — jön a hó!

N< hány nan múlva már a budai hegyek is felőlük fehér 
egyem uháikat. Az Alpesek már téli kosztümbe öltöztek

Rádión körözik a Kinizsi-utcai 
rablónöt

A bubíftízurás Anna rablótámadása
Molnár György 84 éves utcaseprő, nkil 

szombaton este a Kinizsi-utcai lakásán le 
ütöttek és kirabollak, vasárnap a Széni 
Istyún-kórházban magához tért és a rend 
Őrség kihallgatta

Molnár elmondotta, hogy a Kinizsi-utca 
14. számú házban lakik, nem messzire a 
Kinizsi-garázstól, ahol tavaly az emlékeze 
les rablótámadás történt. Szulerén lakásá
ban két albérlőt tart, Kosztalyík Nokola és 
llocsef Nikola bolgár kertészeket. Szomba
ton este az a'bérlők nem voltak otthon, 
egyedül tartózkodott a lakásban, mikor

beállított egy nő, akt éjszakai szállást 
kért.

Beszélgetés közben a látogató fölkapott az

A hói folyamán kindolf végrehajtási utasí
tással a kereskedelemügyi miniszter november 
20-val életbeléptédé az 1932. évi VIII. tc.-t, 
amely az iparleslületek reformjáról és n fel- 
óllilandó Iportestü.etek Országos Központ járói 
intézkedik. A végrehajtási utasítás intézkedései 
szerint, as ország összes iparlestülelei tartoz
nak december 22-ig rendkívüli közgyűlést tar
tani. amelyen meg kell választaniuk az Ipar
testületek Országos Központjának

tisztikarát nicgvá’asztó electorokat.
Ámde az ország 940 ipnrlcsliilcte mindössze 
129 kik-álöllel választ s igy érthetően — kü
lönösen a fővárosban — nagy érdeklődés előzi 
meg n választásokat. A budapesti kamara terü
lete .30 clcclorl választ és pedig a tőváros 43 
szakmai iparlcslülfte 15-öt és n kamara többi 
része, a 84 vidéki általános iparlcsliilct, ugyan 
csak 15 Jelöltet küld a közgyűlésbe

Érthetően nagy a vetélkedés a főváros ipar 
tes'űletei között. hogy ni első lisrlUar ös*ie  
á.litdsánál szóhoz jussanak a különböző szak
mák,

Paktumot kötöttek az ipartestületek 
a Kisipari Központ tagsági helyeinek 

betöltésére vonatkozólag
Kik kerülnek be a főváros iparosai közül a felállítandó 

K s pari Központba

— éppen ezért néhány nap óta 
nyolc magándetektív te nyomoz 

a különböző híresztelések komolyságának 
ellenőrzésére.

Ugyanebből az okból
két pesti magándetektív el te utazott 

már Liechtensteinbe, 
hogy privát nyomozás segítségéve! próbálja 
megállapítani, mennyire igazak azok a hírek 
amelyek a vaduzi magyar holdingókról szó
iéinak. Az akció mögött információink sze 
rint az a kézzelfogható és konkrét tényekkel 
alátámasztott bizonyítási szándék húzódik 
meg, hogy a pesti tözsdések legnagyobb ré
szének semmi köze az üzérkedésekhez és 
nem felel meg a valóságnak az a hír, hogy 
Vaduzban számottevő magyar vagyonok búj 
nának meg különböző álnevek alatt. Amint 
a magándetektívek konkrét eredményeket 
produkálnak nyomozásuk során, a megbízó 
csoport, amely működését most a legnagyobb 
titokban tartja, leveti inkognitóját és a leg
teljesebb nyilvánosság előtt számol be nz 
eredményekről.

ablakról egy virágcserepet, fejbevágta vele 
az öregembert s mig nz félig eszméletlenül 
feküdt a földön, összecsomagolta a lakás 
bán lévő ruhanemüeket és értéktárgyakat 
és azután eltűnt.

Molnár György azt mondja, látásból is 
meri a nőt, többször járt már a házban 
Csak annyit tud róla, hogy

Anna a keresztneve,
állítólag takarítónő. Szemclyleirást adott a 
támadójáról: 30—35 év körüli, bubifrizu- 
rás, erős termetű asszony. A rendőrség 

még nem látja teljesen tisztán a történ
teket,

de vasárnap rádiókörözést bocsátott ki a 
bubifrizurás Anna ellen.

Alakult a fővárosban három ipartestületi 
csoport Is. amely a maga részére vindikálta 
az ipartestületi választások irányítását, ugy 
látszik azonban egyik sem vehette biztosra a 
sikert, mert — nagy szenzációt fog kelteni 
híradásunk — beszámolhatunk arról, hogy

a fővárosi 43 Ipartcattllct közül 39 paktumot 
kötött

és megegyezett arra vonatkozólag, hogy melyek 
lesznek azok a fővárosi iparlestüle lek, amelyek 
ki fogják küldeni a főváros 15 electorjál és 
ezek póttagjait. E megegyezéstől négy ipartes 
tiilet maradt távol, a kéményseprő, a férfi 
kalapkészitő. a könyvkötő, valamint a mii- és 
arany Idmzöiestülct. ezek azonban alacsony 
számarányaik folytán nmugysem befolyásol 
halták volna n választásokat.

Hosszas tárgyalások után megállapodtak a 
fővárosi ipnrtestülelek abban, hogy a 15 ki
küldöttel az alább felsorolt 15 iparteslűlet de 
' géltla saj-’f tagjai közül:

borbély, cipész, mészáros, női ruhakészítő, 
szállodás-vendéglős, vlHanyfelMcrelő-mO-

FM Imre
50 éve fennálló 
dlvatárucégnél

most érdemes
vAaArolni!

Fmkk-frg...........................— Wh- P t«1
Feh'T é# .sínes poplining ........ »— P-tői
HAlóIng ... _ ................... ......... «.» ' P- ót
Alaónadt«< .• 8..O P-tól 
HaxIsahAt   ....................................... X'.- P-töl
Pizsnms .. ......................... »2.6O P-t i
Nyakkendő ........................................... I.AO P-tó

IV.. Kossuth La’ot-wfca 18. 
VII'.. Hákócz’.-ut 7.

Merész, hentes, asztalos, férfi szabó, lakatos, 
szobafestő, építőmester, kárpitos, nyom

dász és « vegyes ipartestületek.
Beavatott helyről nyert információnk szerint 

a borbély ipnrtestülefet; Müllcr Károly, a ci
pész iparteslűletet: Németh János, a mészáro
sokat; Hádinger Ede, a női szabókat: Vadász 
József, a vendéglősöket: Démusz János, a vil- 
anyszerelőket: Dembitz Gyula, a henlcscket 
Koch Gyula, az asztalosokat: Nagy Antal, a 
férílszabőkat: Németh Gyula, a lakatosokat : 
Haverland Antal, a festő és mázolókai i Cáréig 
Nándor, ar építőmestereket: fíloch Leó. a kár
pitosokat: fíarta Arthur, a nyomdászokat Kell
ner .Albert, a vegyes ipartcstületet: Révész 
Gyula fogják képviselni.

Érdeklődésre tarthat számot, hogy ezek nz 
electorválasztó közgyűléseken lesznek az első 
olyan autonómiák, melyekben csak azok a ta
gok vehetnek részt, akik

nem tartoznak 2 esztendei tagdíjjal. 
Minthogy ez a lista ismeretessé válik és ennek 
megdöntése reménytelennek tekinthető, alig 
fog a közgyűléseken való részvételi szándék a 
'óváros iparosai körében tagdíjfizetési hajlan
dóságot kiváltani.

A vidéki kamarák területéről érkező hírek 
mind a baladó szellemű ipartestületi vezetők 
előtérbe jutásáról számolnak he és rendkívül 
nehéz jóslásokba bocsátkozni, mór most meg
állapítható, hogy rendkívül nagy küzdelem fog 
az elnökválasztás körül lefolyni. Komoly jelöl
teknek tekinthetők ezidőszerint a fővárosban 
Dembitz Gyula, Nagy Antal és Barta Artúr, a 
vidékről Rursinsrky Béla (Pécs), Papp József 
(Makó), és Körmendy Mátyás (Szeged).

Sorozatos incidensek 
között za'lott le 

a belga választás
Brüsszel, november 27.

A választás napja ezúttal Belgiumban nrm 
'olyt fc simán. Amennyire egyelőre áttekint- 
’ető, vasárnap reggel az ország különböző 

•észeiben incidensekre került sor, amelyek ■ 
különösen súlyosak voltak Eupen és Mai-' 
medy volt német városokban. Eupcnben 
német szocialisták nz Őbelga katolikus unió 
híveivel itt tűztek össze. A két csoport . kö
zött

ádáz verekedés támadt,
amely egy óránál tovább tartott és amely- , 
nek Veroiersböl érkezeit csendőrség vetett 
veget. A verekedések során hat ember meg
sebesült.

Antwerpenben súlyos összecsapás keletke-' 
zett szocialisták és katolikusok között, 
amelynek során

tizenegy ember megsebesült, 
közöttük négy súlyosan. A harcolók a rend
őrséggel is számos lövést adtak le.

A nyugatflandriai Mouseronban a kom
munista vörösgárda megtámadta a kérész- 
’ény szakszervezetek székházát, amelynek 
' omlokzatát teljesen elpusztították. A hely
beli rendőrség teljesen tehetetlennek bizo? 
nyúlt.

Bár a választás tizenhárom órakor már 
végeiért, eredmények mindeddig nem érkez
tek be.

Vasárnapi gyűlések
Az Országos Ipartestület vasárnap jubiláris 

Közgyűlés keretében ünnepelte fennáilásának 
90-ik évfordulóját. A közgyűlésen nagy szám
ban jelentek meg a gyáripar és kisipar képvi
selői. Tolnny^ Kornél elnök nyitotta meg n kőt- 
íyüléRt, üdvözölte n meglelentoket és ur ipar- 
egyesület működését méltatta. Ezután T<ry 
Gergely kereskedelmi államtitkár, n kereske
delmi kormány nevében üdvözölte az iparegye-, 
sülctet Majd dr. Naményi Ernő tartóit előadást 
íz iparegyesület kilencven évns mull iáró). A 
:ublláris gyűlésen még számos nívós felszólalás- 
hangzott el.

.4 Kereskedelmi Alkalmazottak Országos 
Szövetségének fűszer és élelmiszer szakosz
tálya vasárnap délben gyűlést tartott, amelyen 
tiltakoztak n vasárnapi muiikasrühetnek de
cember 4-ére és 18-ára szóló felfüggesztésé, 
továbbá az ellen, hogy a szombati zárórát .esti 
9 órában állapították meg. A gyűlés határozati 
’avaslatot fogadott el. amelyben sürgetik a tek 
•es vasárnapi munkasiünelet, a karácsonyt 
megelőző héten pedig a délután 4 órai zár
órát.

A Hadviselt Mérnökök, Építőiparosok Nem
zeti Szövetsége vasárnap délelőtt nagygyűlést 
tartott f.zegh'dy Endre volt nemzetgyűlési kép
viselő elnökleír mellett. Elhatározták, hogy 
Gömbös Gyula miniszterelnök elé átfogó me
morandumot terjesztenek, amelyben feísoro’ták 
a ma is megvalósítható munkalehetőségeket. 
Végül C-eglédy Endre szakértő mérnököt, volt 
országgyűlési képviselőt jelölték a mérnöki 
kamara felsőházi tagságára,
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reggeli után,

a napot
Ezt elérheted ralódl Francit 
kávépótlékkal ízesített 
Kathreiner Kneipp maláta- 
kávéval.

— A kultuszminiszter kedden tesz jelen
tést a Háznak a debreceni egyetemi esemé
nyekről. A debreceni egyetemen történt ese
mények ügyében — mint ismeretes _  Szily
Kálmán államtitkár a kultuszminiszter meg
bízásából leutazott Debrecenbe és ott tanács
kozásokat folytatott az egyetemi incidensek 
ügyében. Mint értesülünk. Szily Kálmán ál
lamtitkár megbeszélései teljes eredménnyel 
jártak. Vasárnap este visszaérkezett Buda
pestre és hétfőn részletes jelentést tesz 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi
niszternek, aki a képviselőház keddi ülésén 
informálja a Házat a debreceni egyetemen 
történt eseményekről és arról, hogy a kor
mány minő intézkedésekkel biztosította az 
egyetemi előadások most már helyreállított
nak tekinthető zavartalanságát.

— Felavatták a droguisták székházét. Ün
nepélyes keretek között, a magyar és buda
pesti szakma teljes részvételével ma délelőtt 
felavatták a pesti droguisták uj székházát. 
A droguisták egyesülete i .• in régen vásárolta 
meg a Sándor-utca 38. számú háromemeletes 
bérházat és ott rendezték be uj egyesületi 
helyiségeiket. A vasárnap délelőtti házava
táson egymásután hangzottak el a főváros, a 
minisztériumok és a rokonszakmák kikül
döttei .valamint a többszáz, összegyülekezett 
droguista előtt az avatóbeszédek. Balogh Gá
bor, dr. Lányi Lajos, dr. Krüger Aladár, Ká
dár Gyula és Barta József voltak az ünnepi 
szónokok. A házavatást a Gellért-szállóbun 
társasebéd követte — itt szintén számos po
hárköszöntő hangzott el.

— Somogyi W. Jenú előadása. A Kereske
delmi Alkalmazottak Országos Szövetsége he
lyiségében (VII., Erzsébct-körut 13., I. erű i 
november hó 28-án, ma este 7 órakor Somogyi 
W. Jenő „Gazdasági jelszavak a valóság tük
rében* 4 cimen előadást tart.

— A kormányzó bronzéremmel tüntetett ki 
két nagykanizsai vasutast. Nagykanizsáról je
lentik: Vasárnap a városháza dísztermében ön- 
nepayeí-ktns»sW« között adtáét ár. Krátkg 
István polgá mester Ruska Károly főmotdony- 
vezetőnek és Dubona József pályamesternek a 
kormányzó bronzérmét, amellyel az államfő a 
két vasutast hűséges és lelkiismeretes szolgála
tukért tüntette ki. Az ünnepélyen egész Nagy
kanizsa vasutas társadalma megjelent

— Veres antiszemita zavargások Lemberg- 
ben. Varsóból jelentik: Lcmbergben vasár
nap véres antiszemita zavargások voltak. A 
tengje! és a zsidó egyetemi hallgatók össze
verekedtek és az összecsapás halálos kime
netelű ütközetté fajult. Egy lengyel diákot 
halálos tőrszurás ért s a szerencsétlen fiatal
ember holtan összerogyott. Három diák su 
Iyos sérüléseket szenvedett. A véres incidens 
a lembergi lakosság körében nagy izgalmat 
keltett.

— Gyermekesábltő bolgár kertész. A bajai 
rendőrséghez érkezett több panasz alapján in 
tiltott nyomozás megállapította, hogy Irofrou 
Antal 50 éves családos baja-kültelki bolgár 
kertész teljesen serdiiletlen lányokat csalt la
kására, " ‘ .................................— - -
vetni, 
fekszik 
bon.

Vad eiszaKal tűzharc a Fdsv-vadas 
karínén orvvadíszok es uradalmi 

cseiddek Közöli
Köt orvvadíszt letemetlek az öntözök - Húsz puskát es pisztolyt, 

négy iada töltényt taiaitak a uadorzúknai
Békéscsaba, november 27.1 Formális fegyveres tűzharc fejlődött ki az 

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- uradalom alkalmazottai és az orvvadászok 
• ... | között

fegyverropogástól volt hangos az égési 
környék 

és amint hajnalban megállapították, mintegy 
40—50 puskalövés dördült el.

Vasárnap reggel az uradalom jelentési 
tett az éjszakai eseményekről a békési 
csendőrségnek, amely azonnal megindította 
a nyomozást az orvvadászok felkutatására. 
Rövidesen sikerült is elfogni Domonkos 
János bélmegyeri lakost, majd 

kézrekerültek a többi orvvadászok Is.
Miközben a csendőrség az orvvadászok után 
kutattak, két megsebesült emberre akadtak 
a Fásy-uradalom erdeiben.

Kalmár Benjámin és Tüskl Ferenc 
vadorzók voltak a sebesültek, 

akik az éjszaka folyamán puskagolyóktól 
szenvedtek sérüléseket.

A csendőrök, miután mind a hét orvva
dászt elfogták, házkutatást tartottak a laká
sukon és ennek során

18 fegyvert. 2 pisztolyt és négy láda 
lőszert Háltak náluk.

Valamennyi orvvadászt vasárnap a gyulai 
ügyészség fogházába szállították.

leütése.) A békési csendőrség vasárnap egy 
héttagú veszedelmes orwadásztársaságot fo
gott el. Az orvvadászok már hosszabb idő 
óta pusztítottak a környékbeli uradalmak 
vadaskertjeit és különösen Wenckheim gróf 
és a Fásy-fé\e uradalmakba látogattak el 
igen gyakran. Az uradalmak cselédsége az 
utóbbi dobén

éberen figyelte a veszedelmes orwadá- 
sznkat,

sikerült Ártatlanná tennide sehogysem 
őket

A vasárnapra virradd éjszaka a Fásg- 
uradalom egész cselédsége talpon volt, mert 
az előző éjszakákon megint csak garázdál
kodtak az orvvadászok. Éjféltájban a cse
lédség puskaropogásra lett figyelmes, majd 
látta, hogy több fácán száll fel az urada
lom erdejéből. A cselédek az orvvadászok 
felé közeledtek, többen közülük fegyve
rükért szaladtak hogy üldözőbe vegyék az 
orvvadász társaság tagjait

Az orvvadászok ekkor az uradalmi cse
lédségre kezdtek lövöldözni, amire • 
felfegyverzett cselédek ugyancsak pus

kalövésekkel váleszoltak.

— Kereskedők tiltakozása a PÓK-üzletek 
ellen. Vasárnap délelőtt a Lipótvárosi Kör
ben több mint négyszáz textilkereskedő 
gyűlt össze, akik Gál Jenő dr. országgyűlési 
képviselő és Neumann Lajos, a Magyar Cob- 
den-Szövetség alelnökinek elnöklésével vi
haros lefolyású értekezletet tartottak, ame
lyen határozati javaslatot fogadtak el. 
Eszerin az akció vezetőségét felhatalmaz 
zák, hogy a legerélyesebben szánjanak 
szembe a gyáripar és különösen a Guttmann 
és Fekete-féle harisnyagyár üzletalapitásai 
ellen, akik PÓK néven a város különböző 
helyein üzleteket nyitottak és ezzel a textil
kereskedők egzisztenciáját veszélyeztetik. 
Gál Jenő dr. megnyitól>eszédében kijelen
tette, hogy a kereskedők elvárják a keres
kedelmi minisztertől, hogy sürgősen csele
kedni fog ebben az ügyben. Neumann La
jos, Stein Lipót, Benkő Sándor felszólalása 
után a kereskedők nagy tömegben adták át 
az akció vezetőinek azokat a bizonyítóké 
kát és adatokat, amelyeket a kamara vizs
gálóbizottságának rendelkezésére fognak 
bocsátani.

FOGHÁZTRODÁBAN
— Igazgató ur kérem a 317-sel nem bírtunk. 

Nem akar lemenni a konyhába dolgozni. Art 
mondja, hogy csak mesterségéhez vágó mun
kát végez.

— Mi a foglalkozását
— Pilóta.

Fővárosi tanár 
teljes felelő«eé«rel lexeredményes-bben előkészít olcsón, 
részletre összevont polgárt. gimnaziomi, kereskedelmi 
magántannlókat, érettséenőket Vidékieket, hölgyeket <«.

Józ ef-ntce huszonhét, 1. 2

ahol merényletet akart ellenük elkö- 
Felesége hosszabb idő óta kórházban 

és Srofrou egyedül tartózkodott ott- 
Letartóztatták.

— Rendőrt gázolt az autó. Súlyos kime
netelű autóbaleset történt vasárnap délután 
az O/osz-fasorban, a fogaskerekű végállo 
másával szemben. Kiéin János 58 éves sof- 
főr Bp. 28 — 790. rendszámú autójával el
ütötte Széli József őrszemes rendörtörzsör- 
mestert. A szerencstélen ember agyrázkó 
dást és kisebb zuzódásokat szenvedett Be
szállították az Uj Szent Jdnos-kórházba. 
Állapota súlyos, de nem életveszélyes. A gá
zoló autó sofTörjét előállították a kerületi 
kapitányságon. Az eljárás megindult ellene.

— Bajtársi összejövetel. A volt cs. és kir. 4. 
(budapesti) tüzérdandár önkéntesei, akik 
1912—13-ban végezték el a tartalékos tisztiis
kolát, f. h. 28-án, hétfőn este fél 9 órakor a 
Carlton-szálló különtermében 20 éves találko
zót rendeznek. Fölkérjük mindazokat, akik ve
lünk együtt szolgállak, hogy az összejövetelen 
résztvegvenek. Dr. Kovács György, dr. Mlskey 
Andor, dr. Révay Béla. — A volt kraszno 
jarszki hadifogoly bajtársak december 7-én 
este 8 órakor az „Edison“-kávéház (VI., Te- 
réz-körut 24) souterrain helyiségében bajtársi 
összejövetelt rendeznek.

— Gyomrunkon át vezet nz egészség útja, 
Ha néha elromilk, „IGMANDI" javítja!

A szabíipar csodája
IWIM szerlniS
Divatos teniöitonvt 3 fi p A ,

TtiiHaöaio! bársonyallerra!
C4(l.k 2S ítu •"*.  Ml « •» •*  *kUr

.Uarsonysza&úsás" IX’ííIíl"--

— Fedák Sári Pesten. Fedák Sári hosszabb 
külföldi tartózkodás után vasárnap Pestre ér
kezett. Most Párizsból jött, ahol a legújabb 
divatot tanulmányozta uj darabjához: „Egy 
asszony, aki tudja, mit akar" operett próbáit 
hétfőn kezdik meg a Vígszínházban.

— Közlekedési balesett Juhász András asz
talosmester, aki Újpesten, az Árpád-utcában 
menetközben leugrott egy 55-ős jelzésű villa
mosról, elesett és súlyos sérüléseket szenvedett. 
A mentők a gróf Károlyi kórházba szállították. 
— Orosz János 71 esztendős autófuvarozó n 
Bp. 18-358. rendszámú -'utójával a Damjanich 
utca 25. számú ház előtt elütötte Molnár And 
rás 22 éves kereskedősegédet, aki kerékpárjá 
val haladt az úttesten. Molnárt bordatöréssel 
szállították a Rókus kórházba.

— öngyilkos akart lenni — elégett, Rigó Ist
ván kalocsai temetőcsősz öngyilkosságot ter
vezve, öreg vadászpuskájával kiment a sző
lőkbe és magára lőtt. A puskából láng csapot 
ki, amely felgyújtotta ruháját és a sebesülten 
fekvő szerencsétlen ember valósággal szénné 
égett.

— Éjszakai amrkálások. A Szentendref-uti 
vámnál Melcher Sebestyén 29 éves napszámost 
ismeretlen egyének megtámadták, majd több 
helyen összeszurkálták. A súlyosan sérült mun
kást a mentők az Uj Szent János kórházba 
szállították — A Szent László-ut 165. számú 
ház előtt Szabó Kálmán 36 esztendős csapost 
megtámadta egy ittas emberekből álló társa
ság és a balkarján összeszurkálták. Támadói 
elmeneküllek. Szabót a Rókus kórházba vitték 
a mentők. A késelőket keresi a rendőrség.

— Elütötte úját autója. Nagykanizsáról je-
lentik. Boncz János 33 éves bihnrosberénvi 
autótulajdonos teherszállító gépkocsiját akarta 
fclkurblizrd Közben az autó hirtelen elindult | 
és Bonczot e’ütötte. Súlyos sérülésekkel vitték | 
a nagykanizsai kórházba. ,

— Közeledik a Mikulás és karácsony. Gon
doskodjék ajándékokról. Végsőn m. kir. Ál- ; 
lamsorsjegvet, mellyel alkalmat nyújt szeren- I 
esés esetben 40.000 nr. P nyerésére. A sors- I 
'egy jövedelmét jótékony és nyomorenyhitő i 
ólokra fordítják. Kapható minden dohány- I

tőzsdében. •

SiJTH LAJOS UCCAfíJ

— Ratifikálták a lengyel—szovjetorosz 
megnemtámadási szerződést. Varsóból jelen- 

i tik: Mosicky köztársasági elnök vasárnap 
aláírta a lengyel—szovjetorosz megnemtáma
dási és döntőbírósági egyezményt. Az elnök 
aláírásával az egyezmény ratifikációja is 
megtörtént.

— Meghalt Márkus Pál, a Pester IJyod 
nyomdaigazgatója. Márkus PáJ a Pester 
Lloyd közbecsülésben álló nyomdaigazga- 

' tója vasárnap, három napi szenvedés után, 
meghalt. Halálát feleségén és fián kívül ro- 

1 konsága gyászolja. v
— Letartóztatták, mert megrontott égj 

kilencéves kisleányt. Debrecenből jelentik: 
Arendőrség vasárnap letartóztatta Besse

nyei Gyula 28 éves magántisztviselőt, mert 
megrántotta kilencesztendös unokahugát. 
A magántisztviselő állhatatoson tagadta a 
bestiális bűncselekmény elkövetését, de a 
rendőrségen a kisleány szemébe mondotta 
neki a merénylet részleteit. Bessenyeit va
sárnap átadták a debreceni ügyészségnek.

—• Család! háború Pesterzsébeten. Vasárnap 
éjszaka a Marosujvár-utca 22. számú házban 
Hofinann Endre 38 esztendős hadirokkantai 
egyik hozzátartozója székkel fejbesujtotta. 
Ho/mann súlyos sérüléseket szenvedett a hom
lokán és a fején, azonkívül könnyebb agy
rázkódást is. Sérülésével a Szent István-kór- 
házba szállították. A verekedés ügyében a 
rendőrség megindította a vizsgálatot.

PRAKTIKUS EMBER
— fíálló, Itt Központi Zálogház.
— Halló, itt dr. Kovács. Hang óra van, ké

retni
— Ez nem felvilágosítást adó ltodat
— Tudom, de az órám ott van. Nézzék 

azon.
— Modern Kabaré keddi premierje. A 

dern Kabaré kedden este ad premiert Bapka 
a generális cimü háromrészes bohózatot ját
szik, amely nagy külföldi sikerek utján ju
tott hozzánk. Peti Sándor játssza a főszerepet.

— Vasárnapi öngyilkosok. Kun Imréné 25 
éves napszámosnő Kálvária-tér 11. alatti laká
sán kendőt kötött a nyakára és azzal meg 
akarta fojtani magát. Idejében észrevették ön
gyilkossági kísérletét és megakadályozták ter
vének végrehajtásában. Mcdvcczky Pál 28 
éves vasöntősegéd Márton-utca 8. alatti vendég
lőben ismeretlen méreggel njegmérgezte magát. 
Mindketten anyagi okok miatt követték el az 
öngyilkosságot. A Rókus kórházban ápolják 
őket. — Táltos-utca fi. sz. házban Llenszkovszky 
Jánosné nv. MÁV. felügyelő 4fi éves felesége 
vasárnap délután gázzal megmérgezte magát 
Mire rátaláltak, halott volt, öngyilkosságát gyó 
nyit hatatlan betegsége és anyagi gondjai miatt 
követte el.

Mo-

nn EfiNIJCQ szakorvos
|B|" BLÍITLU vér-, bőr-én nemlbetcrek 

nek rpn,lf'1 **»••*'  n*p
Kuknczl-ut 32. I. cm. I. fiókossal szemben

x Mennyi ajándék! — és mind a másé. Nem. 
Mind az öné lesz. Egész szobáját t"lerakhatni 
finomabbnál finomabb ajándékokkal, hasznos, 
szép holmikkal. Csak ezt kell tennie: I. Elöfizel 
a Tündéruijak Magyar Kézimunka V/tágra * a 
14.40 pengő egész évi díjért a lapon kívül egy 
gyönyörű nzsonnnkészielet kap, abrosszal, hat 
személyes szervísz-zel, vendégségre való han 
gtilallal. 2. Megrendeli n havonta kétszer meg 
jelenő Tűzhelyt, a csalad folyóiratát, egész évre 
14.40 pengőért s nyomban beállíthat szobája 
bútorai közé egy nagyon kecses, finom egyes
bútort. mely tálalásra, teához, tárgyak tartására 
egyaránt célszerű szolgálatot végez. 3. Ha a kél 
folyóiratra együtt fizet i lő 28.80 pengővel, akko; 
a kétféle ajándék helyett egv Lingel Gör Piccolót 
kaphat, ezt a kerekek, n guruló, elegáns níifé 
kocsit, mely arusítóh-lyeln egymaga többe ke 
rül.mint 28 80 pengőbe. Mindezeket megnézheti, 
kiválaszthatja, megrendi Illeti a kiadóhivatalban 
Dudapest, IV., Szervita tér 3,

— A debreceni kereskedők tüntető üzlet" 
bezárása. Debrecenből jelentik: Vasárnap a 
Kereskedelmi Társulat helyiségében népe*  
gyűlést tartottak a debreceni kereskedők. 
A gyűlésen tiltakoztak az adóvégrehajtások 
és transzferálások ellen. Elhatározták, hogy, 
szerdán egy órára bezárják az összes üzle*  
teket és az iparosokat is felhívják mühe» 
lyeik bezárására, hogy igy tüntessenek fi 
végrehajtások ellen.

— Gyilkosság áldozata az „öngyilkos* 1 
gazda. Nagykanizsáról jelentik: Pocik Ist« 
ván gazdálkodót jódi szőlőhegyén fel
akasztva találták 
Eleinte azt hitték, 
lett. Most azonban 
a boncolás, valamint a csendőri nyomozás 
azt állapította meg, hogy a gazda bűntény 
áldozatául esett. A csendőrség Pocik több 
hozzátartozóját vallatóra fogta, mert az • 
gyanú, hogy a gazda valamelyik hozzátarto
zója követte el a gyilkosságot. A nyomozói

az elmúlt napokban*  
hogy Pocik öngyilkos 

fclboncolták holttestét v

mindig tiszta, szájize mindig kellemes lesi 
még a legerősebb dohányosnak is, ha 
naponként pár szem Diana sósborsresr- 
csokoládét fogyaszt. — Ara rsak 4 fillér, 

.Mindenütt kapható.

GÉJE

— Gyermekparalizisjárvány Újpesten. A 
tiszti főorvos jelentése szerint Újpesten 
újabb gyermekparalizis-megbetegedés tör
tént. Egy kétéves kisleány állapota súlyos, 
A járványos megbetegedések egyébként kis- 
számban fordulnak eíő. Három tifuszbeteg 
meghalt.

— Rosszul végződött a diáktréfa. Neustettin- 
böl jelentik' A gimnázium több növendéke ». 
vasárnapra virradó éjszaka az egyik tanár háza 
előtt káliumpermanganátból, vörösfoszforból és 
klorátból álló robbanókeveréket próbált felrob
bantani. A robbanás azonban időelött követke
zett be, amikor a keverék még a tizennyolcéves 
Mir. Menyhért gimnáziumi tanuló kezében volt. 
A diák szörnyű sérüléseket szenvedett. Jobb ke
zét letépte n robbanás, a töltés másik része 
arca felé robbant, szemét és hallását tette 
tőnkre. A sebesültet reménytelen állapotban 
szállították kórházba.

— Betörtek n kispesti helyettes polgár- 
mester loká«ába. Vasárnap éjszaka a kis- 
nestí rendőrkapitányságon megjelent dr, 
Mericzay Aladár kispesti főjegvzőhelyettcs 
polgármester. Bejelentette, hogy este 9 és 10 
óra között, inig nem tartózkodott odahaza, 
Zd/dn-utca 15. számú házban lévő lakásán 
betörők jártak. Benyomták a földszinti 
szoba utcai ablakát és azon keresztül hatol- 
lak a lakásba. Ezer pengő értékű ruhane
műt és ékszert zsákmányoltak.

— Érdekes külföldi kísértetek egy magyar 
rádiókészülékkel. A Telefongyár r. t. kísérlete
ket folytatott külföldön nagyteljesítményű adó
állomások közvetlen közelében és ezek alap
ján már ugv építette in'g ujfipusu „Olimpi
kon**  dinamikus hangszóróval egybeépített, 
cgyhangológombos rádiókészülékét, hogy az
zal az uj budapesti nagyadó működése közben 
is n külföldi adóállomások tökéletes szelektivi
tással vehetők lesznek.

Karácsonyi ajándék ?.,

tel és ezüstárul vegyen!
100 éve a legolcsóbb
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ideális orruuvi 
BETEGNEK ES ÜDÜLŐNEK a

Dr. Pajor Szanatórium 
és Vízgyógyintézet
HUOAHB8I. VU1 KEK.. VM-otea t? WZÁM

Bal-, Ideg*,  ailvbatageh etb. felvetői®

behEhzet. szülészér, 
OHTOEEDiA, zaniieh

Rádiumkezelés, 
bélfürdök (Darmbad)
— Bányaszerencsétlenség négy halottal.

Gódemeslerházának, h marosmenti favidék 
legjelentősebb gócpontjának egyik köbé 
nyája, amelyben több munkás dolgozott, 
beomlott. A szerencsétlenségnek eddig négy 
halálos áldozata van. Hivatalos vizsgálat 
szerint a bányaomlásért senkii sem terhel 
felelősség.

P1CCARD-BELYEG

A belga posta most kibocsátott uj 
bélyegein a sztratoszféra hőse szerepel

A Contlnental éttermeiben divatos a zenés 
varsora. Ilnilzky László zeneszerző játszik a 
zongorán és Kelemen Lajos rádióénekes adja 
elő dalait Hangulatos miliőben nagy társasé 
gok szórakoznak Itt kellemesen.

— Vér-, bőr- és Idegbajosok a természetes 
•Ferenc JóBm-í** keserüvizel mint igen jó bél- 
tiazütószcr! eredményesen használják.

Fiatal dián haiaiugrasa a bdcs-varsúl 
repoiogddlioi

Josel schwolníacn ?0 avas becsi egvoleml halloau 
buioncs anbviicoisegi

A távirati jelentések alapján beszámoltak 
a szombati és vasárnapi magyar lapok is ar
ról a bizarr Öngyilkosságról, amelynek áldo
zatát szombaton reggel

borzalmasan ftaazeronesolt testtel talál
ták meg az auNztrlal Obcradorff község 

közelében a mezőn.
Böviddel később a különös öngyilkosság 
minden részlete tisztázódott és kiderült, hogy 
a szombati bécs varsói repülő postájáról 
gépéből ugrott ki annak egyetlen utasa \t 
első távirati jelentések arról számolták be — 
és igy is jelentek meg a közlemények, — 
hogy a*  öngyilkosságnak ezt a különös mód
ját választó utas Schmeinbach 43 éves bécsi 
bankárral azonos.

A bécsi rendőrség azonban mára már kö
zelebbi részleteket jelent.

Az öngyilkos tehát nem bankár, hanem
— egy 20 éves egyetem! hallgatót

Josef Schmeinbach.
A repülőgép 8 óra 40 perckor startolt az

— Szegiilrn elfogták a Külügyi Társaság 
szélhámosát. Hetekkel ezelőtt a főkapitány 
ság rádiókörözést bocsátott ki Schlésinger 
István 38 esztendős ügynök ellen, aki több 
féle álnéven szerepelt és a Magyar Külügyi 
Társaság nevével visszaélve, több mint bar 
minrezer pengői csalt ki magánosoktól, tár 
sadalmi egyesületektől és egyéb inléztné 
nyéktől. 2440 panaszos fordult a Külügyi 
Társasághoz, mire megtették a szélhámos 
ellen a feljelentést Vasárnap a szeged' 
rendőrség értesitette a főkapitányságot 
hogv szombaton sikerült elfogniok a vak 
merő kalandort és rövidesen útnak Indítják 
Budapestre.

— Ilnzgnnyl fénykép 3 drb 8 P. Calvin-lér 5. 
RlszEányefieí,

llurnuhnnk. Budapest, V, Nádor-n 26. Tel.223-16, 104-76

— Az „átkozott**  köhögés megakadá
lyozza önt a munkában és a pihenésben. 
Használjon Dr. Egger Mellpasztillát, mely 
megszünteti a köhögést és a rekedtséget.

— Megoldották a használt korsik értékesíté
sének problémáját. Hogyan értékesítsük leálli 
fásra szánt kocsinkatf Ezen a kérdésen töpren
genek most Igen sokan, akiket erre a sivár 
gazdasági viszonyok kényszerítenek. És ezt a 
problémát hidalta át ügyesen a Gépjármű Ar 
oerési Vállalat Ii. T., rövidítve; — amely
kormányhalósági engedély alapján rendszeres 
•lépjármiiatikciákat rendez Az uj társaság, 
amely a Kertész-utca 24 — 28. sz. alatt leső 
C.vklon garázsban működik, programjába vette 
ezenkívül használt gépjármüvek meghitelezé
sét is.

asperni repülőtérről, hogy Varsóba szálljon 
A gépnek egyetlen utasa volt csak, a flat.il 
diák, aki meglehetősen idegesnek látszott. A 
kabin többi részében a postacsomagokat hal
mozták fel. A fiatalember ugy helyezkedett 
el a kabinban, hogy a pilóta üléséről ne le 
hessen lálni. Mikor azután a gép Brünnben 
— az első megállóhelyen leszállón,

az ntas helyett már caak egy kis cédulái 
találtak az ülésen, egy zsebóra társasá

gában.
A cédula a fiatalember személyi adatait tar
talmazta és Josef Schmeinbachnak azt a kí
vánságát, hogy holttestéi szállítsák Bécsbe 
és ott égessék el.

A rendőrség kihallgatta az öngyilkos diák 
édesanyját is, aki nem tudja okát adni flu 
tragikus tettének. Josef Schmeinbach igen 
szorgalmai diákja volt a bécsi egyetemnek, 

éjjel-nappal tanult,
minden valószínűség szerint a megfeszített 
munka vezetett idegei teljes összeomlásához

— Lamináltai megölte magát egy csillag 
hegyi uriaMzony. Vasárnap délelőtt a Ró
kus kórház igazgatósága értesitette a főka 
pitánvságot, hogy Ojner Pál magántiszt 
viselő 36 esztendős felesége, akit 24-én szál 
litoltak be Csillaghegyről sulyos luminál 
mérgezéssel, az éjszaka folyamán meghalt 
A rendőrség vizsgálutot indított és megálla 
pitntta. hogy az urfasszony öngyilkosság ál
dozata lett. Ofncrné búcsúlevelet hagyott 
hátra. Nyolc oldalon keresztül Írja le élel- 
nntságának okát és drámai szavakkal bu 
csuz.ik hozzátartozóitól és rokonaitól, ön 
gyilkosságát, mini bucsusoraiban Írja, csa 
ládi okot miatt követte cl. Férje kérésére 
mellőzték a boncolást s megadták a térne 
tési engedélyt.

— Nem kérdem, ki vagy, de megmondom, 
mi gzabndit meg rossz közérzéseidtől A fíinn 
tutin, a bélmüködés természetes szabályozója.

— Qulck lunch (rögtönzőit ebédsSItek) el
nevezéssel - mely amerikai eredetű — Európa 
összes nagyobb országaiban egylcrítéke.s ebéd
sülteket szolgálnak fel. melyek egy süliből és 
főzelékből állanak és kevés pénzért cgy gyor 
san elfogyasztható ebédnek felelnek m,eg. A 
Corvin Áruház is bevezeti ezt az újítást, gyö 
nyiirflen berendezett éttermében, próbaképpen 
november 28-álól, hétfőtől kezdve. Ő0 fillérért 
e héten sertésborda roston, hentes-módon: 
borjúérmecskék körítve: sznlóntiidő tükörtojás
sal: párizsi fiié burgonyapürével és salátával: 
paprikásszelet galuskával és vagdalt colelcile 
párnltkáposzfávnl és pirított burgonyával közt 
lehet válogatni. Előrelátható, hogy a közönség 
ezen újítást, a mai viszonyokra való tekintet 
lel, hamar meg fogja kedvelni.

— Epekő-, vesekő- éa hólyagkőbetegyK 
valamint azok, akik húgysavas sók túlira pp. 
rodásában és köszvényben szenvednek, « 
természetes „Ferenc József*  keserüvíz áj. 
landó használata mellett állapotuk enyhülő*  
sét érhetik el. Az orvosi gyakorlat számot 
kiváló férfla hosszú megfigyelés alapján 
megállapította, hogy a Ferenc József vj> 
biztos és rendkívül kellemesen ható has. 
hajtó s ezért prosztata betegségeknél is ajánl, 
ják. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer
tárakban, drogériákban és fííszerüzietekbea 
kapható.

— Az Elektromos Müvek kiállítása. Fővlro. 
sunk ismét egy világvárosi intézménnyel gnM. 
dagodolt. Folyó hó 21-én nyitotta meg kapuit 
a nagyközönség részére a Budapest Székestő. 
város Elektromos Miivel állandó bemutató 
kiállítása. A Budapest Székesfőváros Eleklro. 
mos .Müvei V., Honvéd-utca 22. szám alatti 
nytigdijinlézeti bérpalotája földszinti helyisé, 
geiben van a kiállítás elhelyezve. A mai élet 
minden téren megköveteli a célszerű és ész. 
szerű gazdálkodást. Az elektromosság a ra< io- 
nális gazdálkodást teljesen megoldotta. A kis. 
ipar, u kereskedelem, a magánháztartás összes 
ágazatai megtalálják iít azt a célszerű készü- 
léket, szerszámol és eszközt, amellyel olcsón, 
higiénikusan, kis helyen, nagy effektussal vé*  
gezhetik el megszabott munkájukat. A rádió
teremben a rádió teljes fejlődési folyamatát 
látjuk a kezdetleges detektoros készüléktől » 
legmodernebb, világrészeket vevő hálózati ké
szülékekig. Elektrifikált orvosi miitőtermet la. 
tünk egy másik helyiségben. Látjuk az elektro
mos világítás tökéletesítését a kereskedelem, a 
reklám szolgálatában, az éjjeli mécsestől 
kezdve a lüggöcsillárokig és mindezt a légid- 
jesebb Ízléssel elrendezve, mindezt megvár ipar 
termékeiből összeállítva. A kiállítás célja, hogy 
az elektromos áram használatát a közönséggé) 
megismertessék és megszereltessék. Az elektro
mos készülékek használata olcsó, praktikus, 
egyszerű és tiszta és a haladó technikával lé
pést tartó modern ember ezeket már nem nél
külözheti. A kiállítás melletti előadóteremben 
az érdeklődők részére előállásokat fognak tar
tani, amelyen minden iparág és üzem részére 
az. elek (romos áram alkalmazását fogják ismer*  
telni. A kiállítás egyébként a nagyközönség ré
szére kedden és csütörtökön reggel 8 órától 
este 7 óráig, a többi hétköznapokon pedig reg
gel 8 órától délután 3 óráig nyitva áll és be» 
lepődi] nélkül megtekinthető.

SonHatiácotas ir.var *onkapace«*
7u fillér én 2 pen«o lOR/erkerwnkedénet bea. 
vyói’ys'eriárakb-iii, drogériákban. SzétkOIrtee

í inHL .nhzeriilr. Gvrtr. VlgyAxzon. meri ntAnozuk

— Elegáns férfiöltöny vagy télikabál mér*  
lék . szedni finom .szőveUnarailókokból, remeit 
kivitelben 35 pengő. Ruhakereskedcbni Válla
lat, Ferenc-körut 39. 1. em.

— A hölgyek háláját érdemelte ki Lipcsei 
Vilmos ci’g (IV., Apponyi tér 4.) a mull heten 
rendezett ruhahiltel és most kabátokkal és 
kom ['lókkal folytatja n példátlanul olcsó áru- 
■•itási. A magunk részérői továbbra is ajánljuk 
i t. hölgyek figyelmébe, mert a Lipcsei-cég 
hirdetésének minden betűje a valóságnak fe
lel meg.

MINDENKINEK AD
„Tü ndérujjak

EGY 19 DARABBÓL ÁLLÓ 
UZ1ON MAKÓ ÍZLETET

és pedig: egy finom lenvászon abroszt előra)zolva, 6 csészét, 6 kis
tányért, 6 csemegéstányért, — ha P 14.40-nel egész evre előfizet 

(VidSkr*  P 1.30 portukőltiég) EOT BÚTORDARABOT

HA MINDKETTŐRE EG&SZ ÉVRE 
P 28.80-nal előfizet, a két ajándék helyett kaphatja a 

Lingel-Gör-Piccolói 
a gumikerekes mozgó büfé-asztalt 

(Vldahr, P 2.40 poítokőiuag)

mely állványnak, szervlrozásra és száz
féle célra használható s bármely lakásba 
beleillik, - ha P 14.40--,., egész évre előfizet 
a havonta kétszer megjelenő folyóiratra 

(Vidékre P 2.40 porióköltség)
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HAAS BÚTOR irftltl**_■ “<■ a mélyin Ütxtelt bútor- 

*2»v Budaooiton BARO&TzÍX, 
RESZLETOSZTftLVA S “ „í«; 
*l?*̂* rb*n‘ réislotflntétro te. ŰrlGsI
rdloittbb z-ator kombinált luxul borondorvookbon, 

<rtnamlnt a togogyuorübb oolgdrl bútorokban te.

/.
A vörös csempével kirakott körúti kávé

hát telefoniülkéje körül sürög-forof/ a tele
fonos boy. Kék zubbonyán piros gallér, nad 
Tágján vörös lant pasz, — akár egy nikara- 
guai vezérőrnagy, A zubbony zsebét iratcso
magok duzzaszlják ki. Kéziratuk és a: Uj 
Nyugat egyik példánya. 4 folyóirat egyik ol
dalán egy vers: Előre — ez a címe irta 
Zorkóczy Károly. A költő és a telefonos boy 
azonosak. Zorkáezy Károly huszonegyéves 
költő — telefonboy két évvel ezelőtt érett 
ségizett a Felvidéken. Eljött Budapestre Köl
tőnek. Megkezdődött a vándorút egyik szer 
keszlőségböl a másikba. 4 vándorút vége a: 
lett, hogy heti tiz pengő fizetésért be kelleti 
ál'nia a körúti kávéházba telefonosgyerek- 
nek. Beteg özvegy édesanyja van, a költészet 
bál nem tudja eltartani. Egy ismertnevü 
költő tikkancsengedéllyel árusítja versfüzetét 
a Nemzeti Színház előtt, a másik, a fiatal 
költő telefonboynak szegődött. Miközben 
föléjehajol a papírnak, megszólal a telefon 
is Zorkóczy Károly költőnek abba kell 
hagynia a versírást. Szaladnia kell. Kiéin urat 
hívják a telefonhoz. Irodalom: 1932.

II.
A Fodor-féle vívóteremben pár nap múlva 

olyan párbaj megvívására kerül a sor, amely 
hosszú ideig szenzációja lesz a búd a/testi és 
bécsi társaságuknak. A bécsi Jockey Club 
két tugja között affér keletkezett. Annak 
rendje és módta szerint megtörténi a pro- 
cohálás. A feltételek a legsulyosubbak: ne
héz kardok, bandázs nélkül, harcképtelensé
gig Az osztrák köztársasági törvények tilt
ják a párbajt. Közönséges bűncselekmény
nek, szándékos emberölésnek minősítik és 
súlyos börtön jár érte nemcsak a feleknek, 
ham m a segédeknek is. A segédek ezért úgy 
döntöttek, hogy a párbajt Budapesten vív
ják meg. Még orvosokat is hoznak magukkal 
Bécsből.

III.
Pár nap és megnyílik a legújabb pesti lo

kál, Itozsnyay Sándor, a kitűnő zeneszerző 
is karmester Nagymező-utcai Arizona-bárju 
Budapestre hozza a híres Arizona-revüt és 
még két szenzációs újdonsággal ajándékozza 
meg a budapesti lokál-publikumot. Az Ari- 
zona-bárnak forgó parkettje lesz, miközben 
a párok táncolnak, a parkett lassan forog 
alattuk. A másik újítás: vermuth-szoaré. A 
lokálokban éjszaka tizenegy felé kezdődik a: 
előadás és az élet. Az Arizona-bárban két 
előadás lesz: nyolc órakor egy pohár ver- 
mnth mellett nézheti meg a revüt a korán
fekvő. szolid publikum. <4 tulajdonképpeni 
lokál-élet csak ezután következik.

IV.
Még egy szenzációja van a lokálfrontnak 

’A Moulin Rouge most készül uj nagy revü 
jére, a „Sex appeal'*  revüre. Nagy sikere lesz 
ennek a revü nek. Egyik szenzációsnak ígér
kező jelenete Marlene Dietrichel figurázza 
ki. Ennek a készülő jelenetnek híre ment a 
filmvilágban is. Jay Blumenthal, a Páro
mat int berlini vezére telefonon felhívta egu 
budapesti ismerősét és arra kérte, intézze el 
a Moulin Rougenál, hogy maradjon ki a re- 
tűből ez a jelenet. Ok- az isteni Marlene na

gyon érzékeny az ilyesmire. Flaschner ur, a 
Moulin Rouge gazdája azóta más helyről is 
kapott ilyen kérést, de hajthatatlan maradt 
A Marlene Birfrlrh paródia mégis csuk sze
repelni fog a revüben.

V.
A budai híres erdélyi vendéglőben három 

tagú társaság tért be a minap, egy hölgy é> 
két ur. <4 két ur közül az egyik Herczeg 
Ferenc volt, a másik Marischka Habért, a 
Theater an dér Wien Budapesten időző igaz
gatója a hölgy pedig Mariscka Hűbéri fele 
sége. Szerényen megvacsoráztak, a cigány 
megismerte őket és húzta a fülükbe a szebb 
nél sztbb magyar nótákat. Mire az idő ké 
sőre fordult, a vendéglő lassan kezdett ki 
üresedni A vége az lett, hogy Marischku 
Hűbéri és felesége a vérpezsdítő cigánymu 
zsika hangjára táncolni kezdtek a vendéglő 
közönségének nem kis gyönyörűségére ér 
csak úgy ropták a csárdást, hogy no.

VI.
Érdekes házassági hir a pesti társaságai 

ból Martens Cézár, a kitűnő autóversenyző 
a magyar Fa Szindikátus titkára derembe' 
7 én tart in esküvőjét a bécsiknputérl evan
gélikus templomban özvegy jenőfalvai Vity 
Kálmánné születeti rotenfelsl Rooth Magdó 

v<fl. ___ - -

_ Enyhe, e’*«  l<ta Vanírnnp »em fordul! 
hidegebbre ■> idd • nagyobb e»««O «•>' 
von A Meteoro.Oftl.1 Intíwt |prognórf« » 
kBvetkerS-. EgyMre enyhe "is '^■l6ítnl 
a, orardj nyuyatl ritetin élik várhatói.

Elfogatóparancs
a feleséggyilkos Tőzsér Lajos 

kifosztó! ellen
Hamburgba szöktek a szélhámosok, 
akik a Váei-u i gyilkosságot okozták

Tőzsér Lajos házmester, aki a minap a 
Váci-uton agyonlőtte a feleségéi, az ügyész 
ség fogházában várja további sorsát, közben 
azonban az ügyével kapcsolatban érdekes 
intézkedések törtéinek. Tőzsér — mint isme
retes — azt vallotta a rendőrségen, hogy

két szélhámos kifosztotta, tönkri tette, 
ez dúlta föl a családi békéjét és tulaj
donképpen ez okozta a családi tragédiát. 
Tőzsér ugyanis házmesteri állást keresett. 

Megismerkedett egy Báli László nevű ügy
nökkel, aki kijelentette, ötezer pengő óva
dékkal kitűnő házmesleri állást szerez szá
mára. Bemutatta őt egy férfinak, aki mint 
„háztulajdonos-bankigazgató" szerepelt és 
átvette Tőzsér ötezer pengőjét. Mikor azután

Kötélmászó betörők vakmerő 
artista-trükk'e a Dohány-utcában 

Xéfemelet magasságból k<ilé en leereszkedve foszlottal 
XI egy lakást — A detektívek elfogták az artista-betörőke

A főkapitányságon vasárnap letartóztatták 
Szolcsányi Jenő hentest. Ilolz József szövő
segédet és Venczel István villanyszerelöl, 
akik egész sereg lakásfosztást és falbontásom 
betörést követlek el.

A háromtagú betörőbanda a többi között 
kalandorregénybe illő vakmerőséggel rabolta 
ki Bartos Mór kereskedőnek a Dohány-utca 
78. számú házban lévő lakását. Bartos Mór 
íz első emeleten lakik.

fölötte a második emeleten üresen áll 
egy kiadó lakás.

A betörők, akik pontos terepszemlét tartot
tak. álkulccsal kinyitották az üres lakást, 
amelynek egyik ablaka a világitóudvarra 
nyílik. Az ablak keresztfájára kötelet húr 
koltak, amelynek a vége lelőgotl az első nme-

4 drótkötélpályán két kocsi össze*  
ütközött 1400 méter magasságban

Öt ut as lezuhant a szédítő n.-agashői
Marosvásárhely, nov 27.

(A Hétfői Napló tudósítójáló'l.) A székely
föld egyik jelentős gócpontján, a kovászmii 
drótkötélpályán tegnap súlyos Szerencs, Ilon 
ség történt, amelynek már eddig több áldo
zata van. A drótkötélpálya 1-100 méter ma
gasságban halad.

Az egyik kocsi öt utast szállított, a kocsil 
fíeraszim Tivadar gépész irányította.

A pálya közepén Geraszimot hirtelen gyo 
morgörcsök fogták el.

Elájult és ráesett a rugóra, 
amely a pálya másik végén levő kocsinak 
megadta a jelt az elindulásra. Ebben a pilla 
uatban megindult a szembefutó kocsi és 
gyors iramban rohant Gcraszim kocsija felé.

a pontos óra
működik úgy, mint ahogy szabatosan végzi kötelességét 
a szervezetben a

IHílifimet
a tJéimQhBMs természetes szabítyozOla

Ez a készítmény, mint „természetes hélregu lótor" a bélmikrobák működését biztosítja. 
Pontosan hat, nem okoz fájdalmakat, görcsöket, kellemetlen érzéseket. Klinikai tapasz
talatok, kórházi eredmények igazolják, hogy a rendszeresen adagolt kúra, a használati 
utasítás betartása mellett, bilzositja a mindennapi rendszeres, jóleső űrülést. Gyártja 
a „Medichcmia" gyógyszerkészítmények gyára r.-t. Budapest, X., Hölgy-utca 14 Kap

ható minden gyógyszertárban. Ara P. 2 90.

— Orvosok rágalmazás! pere. A bácsal
mási járásbíróságon most tárgyalták két 
bácsalmási orvos, dr. Krausz Gyula és dr. 
datlyasovszky Iuijos perét Dr. Mattya- 
sovszly feljelentette dr. Krauszt, mert álli 
tólag helytelen kezeléssel okozta halálát 
egyik betegének. Dr. Kruusz tiltakozott a 
vád ellen és rágalmazás! pert indított, 
amelyben a bíróság bűnösnek mondta ki 
dr. Maltvasovszkyt és tiznapi elzárásra, át
változtatható 2Ó0 pengő pénzbüntetésre 
•télle. Dr. Mattyasovszky fellebbezett az ité 
let ellen^ mmm*

I LEPJE MEG A FÉRJÉT
KARÁCSONYRA 

egy szép flanel pizsamát

41 pengőért
WEisz nftnooR Uv rtéhrn R W 0112. |
Belváru! I íz é.i -W3 Ok-nó ..rak t

a házmesteri állást el akarta foglalni, kide
rült, hogy

szélhámosok karmai közé került
Az állítólagos háztulajdonos Buli László 
társa. Kovács István volt, mindketten meg 
szöktek és elvitték Tőzsér ötezer pengőjét.

A váci-uti gyilkosság most felelevenítette 
ezt a régi emlékei, ujult erővel indult meg 
a nyomozás Báli és Kovács fölkutatására és 

elfogató parancsot adtak ki ellenük.
A rendőrség olyan értesüléseket szerzett, 
hogy a két szélhámos

Hamburgba szökött
és erélyes nyomozás folyik, hogy minél előbb 
kézrekeritsék őket.

létig. Bartos Mór lakásának ablaka szintén a 
világitóudvarra néz. A betörők

a kötélen artistaligyességgel IcereMked- 
tek az első emeletig, 

benyomták az ablakot, azután ugyancsak
a kötél segítségével macskaligyességgel 
vlsszatoriiászták magukat a második 

emeleti üres lakásba.
majd elmenekültek.

Ezenkívül még több nagystílű betörést bi
zonyítottak rájuk, ők fosztották ki a Csep 
rcgy-utcai gyógysonkagyárat, ahová 

falbontás utján jutottak be, 
azonkívül Budán is több betörést követtek 
el. A detektívek most igyekeznek összeállí
tani pontos bünlajstromukat

Az első kocsi utasai látták a közeledő vesze
delmet, <ie mitsem tehettek ellene.

A két kocsi
1400 méter magasságban összeütközött 
és felborult, úgyhogy az öt utas a szé

dítő magasságból lr zuhant.

Borzalmas sikoltás és jnjveszékelés verte 
fel a drótkötélpálya környékét és az elő- 
síelőknek borzalmas látványban volt részűk. 
Az utasok közül ott feküdtek a földön vér 
ben fagyva a negyvenéves Imre Ferenc, a 
harmincnyolcéves Imre Ferencné és a tizen- 
nyolcéves munkás Sándor Vilmos, akik a 
helyszínen meghallak, inig másik két utast 
életveszélyes állapotban a kórházba szállí
tották.

— Mclczcr Lilla átvette mandátumát. A 
garbócbogdányi kerületben vasárnap volt 
kllüzve a választás. Ajánlás csupán Mcl- 
ezer Lillára adatott lse és igy ma a választás 
napján Melczer Lilla — aki a legutóbbi ál 
talános választások alkalmával csupán 20 
szavazattal maradt kisebbségben a most le 
mondott Fekete Lajossal szemben — egy 
hangulag megválasztott képviselőnek jelen
tetett ki és átvette mandátumát.

— Letartóztattak három Rákóczl-térl tün
tetőt. A pénteki Rákóczi-téri munkanélküli 
tüntetés során három embert állítottak elő 
a főkapitányságra. Az előállított emberek 
Ángyán József, Kovács Sándor és Deli 
Gyula napszámosok, azzal védekeztek, hogy 
csak véletlenül kerüllek a tömegbe. A tér 
belő adatok alapján azonban vasárnap 
mindhármukat letartóztatták Izgatás és ha 
lósági közeg elleni erőszak miatt Papp Jó 
nos szobaf-stősegéd. aki a tüntetés sorén 
a fején megsebesült, a Rókus-kórházhan fek
szik.

A

hónapokig tartó kutató 
eredménye. Amit mérro’ ok. 
vegyészek sora nem tudott 
megoldani -.

anetfMzltafó 
C>cl4l*ertfes*~finLft3«etf  
étidig á«mereálcsa 
olcsó Arcsa

•ikerült elérnünk rendkívül 
nagyarányú gyártás;al és a 
terme’ési kö.tségek erős csök
kentésével.

A Goldberger név nemcsak 
minőséget garantál, de ezt 
is hogy uj anyagunk

íttsem áxleaal 
díváié*  mímíalt

sorozatában lóg megjelenni.

Jövő héten többet!

Hölgyek j’ól jegyezzél meg:

— Panamától a tUzföldlg. (Richard Katz.) 
Végre egy könyv a Kalandos Utazások könyv
sorozatban. mely szerencsés irányváltozást mu= 
tat az eddig megjelentek unalmas egyhangú
sága után. Végre sikerüli többé-kevésbé meg- 
közelíteni ennek a könyvsorozatnak egyetlen 
elképzelhető célját: a szórakoztatva tanítást. 
Ügyesen vegyítve találjuk meg benne nz író 
szellemesen találó és humoros megjegyzéseit 
és a komoly útleírásokat. A könyv elolvasása 
után az az érzésünk, hogy most már ismerjük 
egész Délamerika életét, gondolkodásmódját. 
Ez az, amit feltétlenül érdemként el kell ismer
nünk a szerzőnek. Kifogásoljuk azonban a 
gyönge és összecsapott fordításnak nagyon za
varó helytelenségeit, melyeket már annyiszor 
hibáztattunk; a sok magyartalanságot és hibás 
mondatszerkesztést, amelyet figyelmes korrek
túrával könnyen ki lehetett volna küszöbölni. 
Megállapíthatjuk, hogy ez a könyv Dante ék 
legsikerültebb kalandos utazása.

KÖHÖGÉS.REKEDTSÉG
ELLEN

KAPHATÓ GYÓGYSZanXR.lKRV ÍS DEOCtIUXkMM

— Kél helyen szilit egyszerre. Hideg Ist
vánná Bőrsárkány községben egy egészséges 
fiúgyermeknek adott életet, a kisfiú ikertest
vére azonban nem akart napvilágra jönni, 
úgyhogy az anyát mentőautón kellett a csornai 
kórházba szállítani, ahol orvosi beavatkozással 
életet adóit a második kisfiúnak Is. így az 
egyik gyermeket Börsfirkány községben, a má
sikat pedig Csornán kell anyakönyvezni.

— Az Újságkiadó Tisztviselők matinéja. A 
jövő vasárnap délelőtt a Royal Apollóban tart
ják meg az Újságkiadó Tisztviselők Nyugdíj
intézetének hagyományos matinéját. A sikert 
előre biztosítja a kitűnő műsor, amelynek ke
retében Rükk Marika, Szósz Ha. Mucsányi— 
Lakos, Peti Sándor és Lakner bácsi gyermek- 
színháza Is szerepelnek s hogy a fllmrnjongó*  
kát Is kielégítsék, Rrigitte Útim szenzációs 
filmregényét is levetítik. Az előadást félhely*  
árakkal ínrlják meg.

—- Miért avatkozott bele az USA a világhábo
rúba, arról sokat vitatkoznak a háborús memoá
rok. Néhány héttel ezelőtt az amerikai Fog 
Filmgyár egy Hímet fejezett be „Európa lángok
ban" címmel, amely ezt az egész világot érdeklő 
komoly pioblémát felölelő darabot eredeti ojj. 
mányok alapjAn készítette el és objektív médoa 
tárja a közönség elé. Az érdekes filmet az Orio> 
és ■ Capitol fogja bemutatni.

KáUESáZ '
«-bum. sritrt.ti.rs-B. a.

Régimódi helyiség — Uj. Rigó Jancsi munsikÁl
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SZIlHÁZ-MeZI
Márciusban megkezdődik a magán

színházak tagjainak sorozatos 
vendégjátéka a Nemzeti Színházban 
Uj levegő, uj rendszer következik a Nemzeti Szinház 
vezetésében — Darabokat keres Márkus László igazgató

Évtizedeken át szinte fellegvára volt a 
Nemzeti Szinház azoknak a színészeknek és 
színésznőknek, akik a mai élettől, a modern 
játékstílustól kissé távol éltek és makacs el
szántsággal védték pozíciójukat a „betörő" 
uj fiatal tehetségekkel szemben. Nem lehet 
csodálni, hogy ilyen módon a Nemzeti 
Szinház különben rendkívül értékes mű- 
vészszemélyzele egyoldalúvá vált és talán 
képtelennek mutatkozik olyan feladatok 
megoldására, amelyeket a ma színpada és 
a ma közönsége megkövetel, llgy látszik, 
ezt érezte a Nemzeti Szinház uj igazgatója. 
Márkus László is. aki u Nemzeti Szinház 
tradicionális falai közé a magyar kultúra 
és a magyar szellem teljes épségbentartása 
mellett

a művészi erők felfrissítését és a mo
dern színpadi éleibe való belekapcsoló

dúsát tervezi.
Ennek köszönhető, hogy néhány kitűnő fia
tal magyar színész és színésznő, akik eddig 
álmodni sem mertek arról a megtiszteltetés
ről, hogy a Nemzeti Szinház fellegvárának 
hidjai megnyitják előtte, most

meghívást kap a Nemzeti Színháztól, 
hogy olt egy-egy alkalmas szerepet, 
akár n klasszikus, akár pedig az uj 
modern drámairodalom termékeiből el

játsszon.
Márkus Lászlónak ez az egészséges és fel
világosult szellemben való szinházvezelési 
terve természetesen a legnagyobb örömet 
váltja ki a magyar müvészlársadalomból és í 
egész biztosan a nagyközönség legszélesebb |

Bánky Vilma és Rod la Rocque 
meghívást kaptak egy magyar film 

eljátszására
Rodnak tavaszig meg kellene tanulnia magyarul

Néhány évvel ezelőtt a párisi Orient-ex- 
presszt, nmtly Rcd la Rocque-ot és Ránky Vil
mát. az akkor teljes fényükben ragyogó holly
woodi filmsztárokat Budapestre hozta. Szopnál 
égéit deputáció várta és bár a vonat az éjféli 
órákban futott be a nyugati pályaudvarra, 
mégis óriási tömeg ünnepelte é« leste a mozi 
vászon dédelgetett hőiéit. Azóta jött a hangos
film. nagyot fordult a világ, de ez a kedves éa 
szimpatikus miivészpár, akik lekerültek az 
amerikai hangosfilm vásznáról, tovább éltek a 
pesti közönség szivében. Mostan ujabb Pestre 
történt bevonulásuk azonban sokkal egyszerűbb 
körülmények között ment végbe Szűk családi 
körön kívül senki *rm  várta őket a vonalnál és 
íóég a vonat I özönsége sem tudta, hogy az a 

szakálla*  és bajuszos fiatalember.
aki egy ragyogó szépségű fiatal hölgy oldalán 
lépked a perrono, Rod la Rocque, Bánky Vil- 
ma férje

— Elhatároztam, hogy 
egyelőre Európában maradok — 

mondotta Bánkyék szenllörinci villájában — 
ez a rendkívül szimpatikus és kedves amerikai 
fiatalember, — németül. Csak németül beszélek, 
el akarom sajátítani teljesen a nyelvet, bár 
magyarul is illene tudnom. A külsőségekben 
legalább is azt hiszem elsajátítottam a magyar

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Vén bnkuncsos é» fit <S4).
> AMARASZINIIÁZi Fanny <%«> 
VÍGSZÍNHÁZ: VarArsirte <M> 
HEEVAROSI SZÍNHÁZ- írja hadnagy (JÓ. 
MAGVAK SZÍNHÁZ: Asmo.iv .» a rabló (*».  
FUVAROS! Ol EHI-.rrsZINHÁZ: JVrth.cbinlok (8). 
FESTI SZÍNHÁZ: Z'álrbnmarska (►') 
ANDRASSV-IJTl SZÍNHÁZ: frrt és elaj <!» 
TERF.ZKÖRITI SZÍNPAD. Több optimizmust (9). 
FF.HTI.ENTÍRI SZÍNPAD Swíj-mU («, 0.) 
l AltltlOI.S SZÍNHÁZ: .l.'ijAn he J'lirn OD.
Jlt OAPESn SZINIHZ: MraranoR (Ml 
STEI.NHARDT SZÍNPAD; R<»U Stcinhanlt (%9). 
KOMÉDIA ŐREIT M: Salamon bohózat (’><». 
MODERN KABARf: Kabos ven<Uil0!*l<a  (?). 
ROVAL ORFEL’M; Hófehérke Ott. !a9).

I.chúr  Ferencet nagy kitüntetés érte. A 
Körleté de» Aulrurs. a francia színpadi srer- 
FŐk egyeslilete dhztugjóirl választotta ntrj s 
kiváló magyar komponistát

*
Bud’npest közönsége e héten oly filmcsemegét 

kap. amelyet méltán a legnagyobb várakozás 
előzhet meg. Mihály István h „Repülő arany" 
c. kalandorregényéből az Osso-produkcló négy

karaktert. Még Amerikában és az óceánjárőn, 
amely Európába hozott.

hosszú, hegyes magyar bajuszt növesz
tettem.

ezzel akartam meglepni feleségemet. Mondha
tom, h.ogy olyat kacagott, mikor . meglátott 
hogy érdemes "ölt bíbelődni a bajusszal és 
szakállal. Csak 7 bajuszpedrőmnek ne lenne 
olyan nagyon erős szaga ...

— Mit akar csinálni Európában?
— Természetesen filmezni szerelnék németül 

és angolul.
Európa számomra érdekesebb és Izgalma

sabb, mint Amerika.
Rár csak két napja vagyok Magyarországon, 
máris Vilmával együtt meghívást kaptam egy 
magyar német angol film elkészítésére. Sajnos, 
nem tudok magyarul és tavaszig kellene meg
tanulnom, hogy valahogyan el tudjam játszani 
a magyar verziót is. Sajnos, azt hiszem, hogy ez 
az erőlködésem reménytelen, —

nagyon nehéz a magyar nyelv.
Rod csillogó szemekkel nézi feleségét, aki 

magyarul beszél Rod jövőjéről. A férj, mintha 
értené, amit mond, kezet csókol ezzel az egyet
len szóval, amit megtanult:

— Szeretlek...

verziójú filmet készített, amelyet a kitűnő ma
gyar filmrendező, Székely István rendezett. Ez 
a film hihetetlen nagy költségekkel készüli, env- 
nyit' talán még sohasem költöttek magyar film
re. Ez azonban meg is látszik a filmen. A ren
dező például tietekig must sem csinált, mint 
négy bérelt repülőgéppel légifelvételeket készi 
telt. Miután most már a film befejeződött, el
mondhatjuk Székely Istvánnak egy kalandját, 
amelyből majdnem nagy baj lett. Egy ilyen légi 
felvételnél felhős hátteret kereslek és ezért a 
négy gép arrafelé tarlott, ahol felhőket remél
tek. A szél fújt, a felhők is tovaszálll ak, a re
pülőgép és a felszerelt filinfelvcvőgép pedig kö
vette a felhőket. A repülőgép monlőrjei és a 
rendezők egyszerre csak azt vették észre, hogy 
az egyik gép esik lefelé és nini nz esetet még 
jobbon komplikálta, az utolsó percben vették 
észre, hogy a szeminárium szerint amerikai jel
zéssel ellátott gépek már osztrák terület felett 
repülnek. A zuhanó gép utolsó pillanatban meg
menekült és magyar területre landolt át, ahol 
kényszerleszállást végzett. Igv tiszták meg Szó 
kely Istvánék azt, hogy ártatlan filmfelvételük- 
bői nem lett diplomáciai affér.

Gaál Franciska nem tagadja meg magát. Film
le bemutatói alkalmából a sajtó és fllmcmberek 
részére teát adott a Hungáriában, ahol ö volt a 
háziasszony. A kitűnő művésznő azonban saját

rétegeiből is, akik ugy gondolkoznak, hogj 
néhány magánszínházakban működő rend 
kiviil tehetséges színész számára már régen 
utat kellett volna nyitni az ország első szín
padára.

Bár egész sereg nevet vetettek föl már 
Márkus László előtt, ezekről nem emléke 
zünk meg, csak annyi! közlünk, hogy a 
Nemzeti Szinház Igazgatója

nem n magánszínházak divaton sztár
jaira gondol, hanem Hzokra a rendkí
vül tehetséges fiatalokra, akik — bár 
marsallbotjukat a táskájukban hordják 
— mégsem tudták még színpadi kosz

tümjükre felvarrnl az aranygallért.
Márkus László igazgató ugy tervezi, hogy 
márciusban kezdődnének meg a magán 
színházak meghívott színészeinek vendég
játékai s ezek a szezón végéig, esetleg a 
nyár folyamán is tartanának.

A szinészerők felfrissítésével párhuza
mosan term szelesen a színpadi produk
ciók, illetve a darabok terén is megmutat
kozik az az uj szellem, amely máris jóté
konyan érezteti hatását a Nemzeti Színház 
bán. A Nemzeti Szinház igazgatója kijelen
tene, hogy

minden olyan fiatal magyar írónak 
alkalmat nyújt az érvényesülésre, aki 

megfelelően jó darabbal őt fölkeresi.
Az a régi és megcsontosodott elv, hogy a 
Nemzeti Szinház színpadára csak kiváltsá 
gosak juthatnak, teljesen megszűnt és a 
fiatal magyar irógeneráció előtt is megnyí
lik a Nemzeti Szinház kapuja. 8. z.

teájáról pontosan háromnegyedórát késett. 
Ilióba magyarázta az Universal kitűnő produc- 
tlonsleitere, Joe Pallérnak, hogy érthetetlennek 
találja a dolgot, mert Berlinben a legpontosabb 
volt a művésznő, a tea vendégeit nem lehetett 
meggyőzni. Hja, a hazai levegő ...

Kél színházi jubileum volt a héten, ami már- 
már ritkaság kezd lenni. E héten játszották hu- 
s7onötödször n Pesti Színház rugyogó operett
jét. Szilágyi—Elsemann: „Zsákbamacskáját", 
uinely a szezon egyik legnagyobb sikerévé növi 
ki mugát. Ugyancsak e héten játszották húszon- 
ötödször .Martos—Lajtai Rotschildok cimü ope- 
r< ttjét, amely n legszebb és legérdekesebb szín
padi produkciók egyike. Mindkét jubileumon 
zsúfolt ház tapsolt a szereplőknek és a szerzők
nek.

♦
Kellemes hírt kaptunk vidékről, Szolnokról, 

ahol jól megy a színház. A vendégprimadonna, 
Zöldhelyt Anna a ..Szibill“-től kezdve az „Amig 
a kislányból nagylány lesz" c. operettig min
dent végigjátszott nagy sikerrel.

' *

Magyar premier volt Becsben szombat 
este: Lengyel Menyhért „Pintyőke" cimü da
rabját mulatta be az Akademietheater A bé
csi sajtó vegyes érzelmekkel, a közönség 
azonban lelkesedéssel fogadta az uj Lengyel
darabol. A Journal például azt irta, hogy íme 
ismét egy olyan példányt kapott a bécsi kö
zönség az állatseregletből, amire nem lehel 
ágyúval lőni. Hazug és érzelgős kokolt 
romantika, azonban megtalálja az utjál a 
közönség szivéhez és szentimentalizmusra 
hajlamos leikéhez. A darabnak talán nagyobb 
sikere lesz, mint ahogy a szerző remélte

★

A németek befejezték első heti pesti film
jükéi, u Vén gnzembert és vasárnap reggel 
elutaztak Budapestről. A német filmkolónlú 
val együtt távozott Halmay Tibor Is. aki a 
Vén gazember egyik főszerepét játszotta. Ugy 
volt, hogy Halmay Pesten vállal szerződési 
és a Fővárosi Operettszinházban játszik. Ber- 
Inl filniszerződésci azonban nem engedték 

meg a pesti vendégszereplést. A németek 
pesti tartózkodásuk külön szenzációja, hogy 
Kun Magdát, aki a filmjük egyik női fősze
repét játssza, az l’fa szerződéssel kínálta 
meg, amely tavaszkor venné kezdetét. Nem 
kétséges, hogy Kun Magdát is rövidesen el 
fogja veszíteni a magyar színpad.

*
December 3-án mutatja be gyermekelőadás 

keretében a Vígszínház az Emil és a detektívek 
cimü vidám történetet, amely mini film már 
óriási sikert aratóit Budapesten. Lakner Artúr 
fordította a darabol, amelyben a keménykala
pos embert Somlay Artúr játssza. Kívüle Lado 
merszky Margit, Vágóné Margit. Szirtes László, 
Molnár József, Dózsa István játszik, a két gye
rek főszerepet pedig Vitéz István és Lakner 
Noémi alakítják. A darabban nagy tömegjelene
tek is lesznek, ahol százötven gyerek vesz részt. 
A képek között filmen folytatódik a cselekmény

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A hét legjobb filmjét vitán kívül az Uránia 
hozta. Willy Fritsch, Willy Forst és Li 
lián Harvey „Három ifjú sziv“ cimü filmje 
bűbájos, kedves, mulatságos és fiatalságot 
Araszt. — Gaál Franciska filmszinésznői 
bemutatkozása, a „Paprika kisasszony" 
cimü filmben a legragyogóbb auspiciumok 
kai indítja cl ennek az utólérhetetlcnüí 
nagyszerű színésznőnek filmpályáját is. 
Kár, hogy a film maga kisigényű. Gaál 
Franci több ötletet érdemelt volna ...

A Royal Apotlo telenti
Willy Forst és Liáné Maid nagy sikert 

aratott Budapesten is az Árkádia hercege 
rlmíi filmben. A közönség örömmel látja, 
hogy kedvencei ismét együtt játszanak és 
szívesen hallgatja Róbert Stolz melódiák
ban gazdag muzsikáját. Dacára annak, hogv 
az Árkádia hercege nagy sikerrel került 
színre a Royal Apollóban, mégis kénytelen 
az Igazgatóság e hét közepén a filmet a 
műsorról levenni, mert szerződése arra kö
telezi, hogy december első napján tűzze mű 
sorra a legújabb, százszázalékos magyarul 
beszélő filmaitrakciól: A repülő arany című 
darabol, amely Budapesten, a //unnía-film- 
gyárban készüli.

Mihály István fordulatokban gazdag ka
landos regénye, amelyet a Hyppolit nagy
nevű rendezője, Székely István vitt filmre. 
A főszereplői a filmnek a budapesti művész
világ prominensei: Góth Sándor, Kabos 
Gyula. Gyergyai István, Gellért Lajos, Kér 
tész Gábor; a női szereplők közölt pedig kél 
új filmcsillag mutatkozik be Vast Éva és 
Valéry Blanka.

Így találkozik kél attrakció egy héten a 
Royal Apolló műsorán és ezért helyesen 
teszi az, aki siet megtekinteni az Árkádia 
hercegé i, mielőtt kiszorítaná a műsorról a 
várva várt Repülő arany.

AZ ASSZONY ES A RABLÓ 
(Lázár Mária és lióth Sándor)

Premier után
ASSZONY ÉS A F * Modern szín*

padi mese a telivér párisi asszonyról és 
a franciába oltott chicagói gangslerröi. A 
végén természetesen az elrablóit asszony ra
bolja el a gangster pénzét és szivét, de a 
férj is jól jár, ugyan, de ... de ... ezt hagy 
juk ... Ez a mese, amelyet Vernem? finom 
francia esprittel tálal három felvonásra 
osztva, olyan ízlésesen és könnyedén, hogy, 
a közönség nem is veszi észre, hogy tulaj
donképpen remekül mulatott. Köszönhető ez 
természetesen Heltai Jenő sziporkázóim 
szellemes átültetésének, Tarnay Ernő köny- 
nyed, játékos rendezésének és a főszerep
lőknek, az élen a tündén szép, ennivalóról 
aranyos Lázár Máriával, akinek párduc
szerű lénye és legelegánsabb ruhái ugy a 
férfi, mint a női közönséget egyaránt le
nyűgözte. Törzs Jenő szellemes és kelle
mes partnere volt Lázár Máriának, de ennél 
is több: mulatságos gangsler-karrikatura. 
\z előadás nagy értéke Góth Sándor kitűnő 
férj-figurája, Gőzön Gyula elvetemült be
csületes embere, Máig Gerő és Tarnay 
gangster-kettőse, Z. Molnár jó paródiája, 
no és ez.a: csüingelöhangu, bűbájos Berky- 
Lili! A darab remek szórakozás!

LIPINSZKAJA. A kis színpad üdvöskéje 
ismét visszatért, órákig el lehelne hall
gatni ezt a bűbájos dizőzt, aki mindig hoz 
valami kedveset, ötleteset és újat. Szinte 
ugy vesszük, hogv Lipinszkaja már pesti 
isi Számai elölt Vadnai Lászlónak ügyes 
és szellemes revüiél láttuk.

ECET ÉS OLAJ. Három felvonó sós zenés 
játék, amelyben egymást kergetik a vidám je
lenetek, a műsor úgynevezett nagy darabja. 
Gázon Gyula, Dayka Margit és Ráday Imre 
remekül szórakoztatják a közönséget. A mű
sor igazi eseménye azonban Török Rezső 
.Édesanyám" cimü darabja. Ilyen kitűnő, 
őszinte, nobilis tollal megirt darabot évek óta 
nem láttunk kabaréban. Bársony István és 
Dajbukát Ilona színészi kettőse az igazi mű
vészet villamosságával tölti meg a színházat 
és a nézőteret. Igen tehetséges a fiatal Dán 
Etelka is. Békeffi László visszatérése és kis 
darabja rendkívül szerencsés. Sok vidám ne
gyedórát szerez a közönségnek! (s)

Sanghaibombázása 
Sanghai bombázása 
Sanghai bombázása

Ma: Bécsi Filharmonikusok
BRÚNÓ ^VALTERREL

este 8 órakor a Vigadóban.
FŐPRÓBA

délután 4 órakor a Vigadóban 
EROICA, MOZART g moll, SIEGI R1ED Idill. 
Bérletből fenniaradt néhány jegy estére és 
megmaradt jegyek a FŐPRÓBÁRA egész nap 

KONCERTNÉL (Te!. 884—64.) 
R1CCI CSÜTÖRTÖKÖN.

Pénztár a Vigadóban délután 3 órától.
A Filharmóniai reneknr közreműködésével, 

vezényel DOHNÁNYI. A II. hangversenyen is
mét zsúfolt ház fogja ünnepelni a 11 éves 
hegedüzsenil, aki budapesti hangversenye óla 
egész Európát meghódította. Népszerű hely- 
áraki (Koncert.)

PIATIGORSKY CSELLÓEST PÉNTEKEN. 
Koncerlbérlet III. est.

Bérlök jegyeit 2-án délig tartjuk. Jegyek 
2—10 P-ig Koncertnél.

Két 
világtitm 

egy 
műsorban t

CAPITOL * ORIOII
CSÜTÖRTÖK? ÖL
Ekő előadás fölhely árakkal
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NAI ruhák, kabátok 
Színes szövetruhák 

tweed- 4a bouola-anyagból_ 

Flanel pongyolák
lilédéi mintákban ... __

Modem téiikobát
■ainea MÖrmegallér és ktoaUval F 48—-» F

Fekete lu posztókabát
fekete perzsabiiráuy pnJmetéaieL-. _ _ F

„_f

NAI és férflcipAk 
ül! Jattnál! gsElíííip’i 

elsőrangú külföldi gyártmányok 

NI frt. antilop- óslűkkclpök 
barna éa fekete troteur cipők P 

Rlvdló rérflcipök 
fél éa egéas mngaa formába*  F 

férfi crepn gamltalpüclpők 
tél éa egéas magsa formában F

9-so

1O-»
10 80
1650

Játékszerek 88 fillérért
Tűzhely 2 edénnyel 
Porcellán alvóbaba 
Réz-üst v, mozsár 
11 drb főzőedény 
Törhetetlen baba
• drb képes fakocka 
Sakkfigurák táblával 
1 doboz dominó (fa)

18-«o ____ F

Férfiruhák, kabátok
Modem sportöltöng

elsői ingu divsUMbással _

Gyapjú óivatöltöny
.stop kivitelben ..........._ _ — F 88* —>F

Átmeneti kabát
nebna dunbbkelmákból _ 

Fekete télikabát 
bársony gallérral, nődén tana*  _ _ _ F

_f

38—
4S-
28—
48—

Gyermekruhák, kabátok
Leiii!kaMtaDn!itia^.tr4ri*r  

HiÍB»unlrént 4-70 fi’láy.

fia lelgoniSolós íüísj
Bsdmonként -j-t.— 

Leányka télikabát r
Szómon kínt P 4-1* — 

fia Éi leány boikabát «onyr»llérr»l.
t.ámunlínl r +I.SO

1140

12J>o
19“

NAI kalapok, sálak
Modem nickaloook

dlnttvs, minden szintes _____F

Flicsapkák
dlvstiiinekben _ _ _ —

Sapka- és sálkészlet
divatait kos kötésben... _ _ _F 8.80. F

Kötött sapkák
••ép Mlaekbea

3-“
1JW

2-50

rijo. r —-78

f

NAI harisnyák
Hói viskoso mosolyéin ,.n

karisaya hibátlan, eróaMÖlu P ■

Hői boka ajouros.^ *. 7Í
őrös 1 lakosa mOaelyetabéd _ F ■

He vegyen drága harisnyát 1 
Ksm hnrianyékbéi éveata aok 14 000 pára*  
adlak si, mert aki egysaer veavl, aa nam vasa 

többet m.is harisnyát.

NAI és férfi kAtötláruk
Kői Oroszka 6.l0
Hői kötött ruha a.M

gyönyörű dlvatfamastbia , F 7

Férfi pulóver S.M
Férfi mellény

modern zotésu _ _ _ _ F w

NAI és férflkasztyük
Hői és férfi téli ,40
Hői és férfi bélelt i.M
Höl bőrkesztya 5So
Férfi bőrkesztyl 5M

ntaleg béléssé* ____ __  _ F **

NAi és férflpljamák
Höl flanel pijama
Höl chormeus pijama irtó

kézi hlmsésssl, finom dinekbe*

Férfi flanel pijama «40
Igen Jól ■(Mható, etikusát*  _ F **

Férfi flanel phuma «.»
modern oelyemulnórosással F

Játékszerek 88 fillérért
SsarukUrt 
tS drb ólomkatona 
Repülőgép óramllvoa 
Autó talhusható 
Sóróskocsl hordókkal 
Úthenger OraJármUvea 
Puska vagy kard 
Fa aulobuia v. villamos

Játékszerek 1.90 fiüírírl

Alumlalhm edény 10 drb 
Monton építő
Hernyót tank 
LombfUrósx 
Sínes vasút 
Bábtslnhás 
Szerszámkészlet
1 dobos bútor (ebédlő v. háló)

Mikulások 88 fillérért 
ti naüs eaokolAdébAi

30 cm. nagy Mikulásit
Óriás csizma, töltve, staateles 

IHjisákiiHihlái,“““;^: 
Hagy papucs ■UklálM 

NlkiifázílszMaz**  ZS2ÍSS

Mikulások 44 fillérért 
tlaaüt csokoládéból 

22 na. magas Mikulás X’ir’í"" 
liltallM 
iLX MM papucs Sáriim 
Zsákos Mlkalás gyönyört ki vitaiban

Mlkalás csomag 00 fonott kosürbaa ul fillér
kurtáimat

10 dk*  tM-kel<ss
10 dkg axaloncakur
10 dkg aavanyu cukov
10 dkg pSrkAlt am. mogyoró 
5 dkg csokoládés dragé*  
1 drb csokoládé Hikulás

NAi és férfiszAvetek
Hói ruhaszövet -.« . —, 

tteata cs apjából, sima és a>tetáa_ _ _ F 

«mnrocain 
nekbea, 100 széli

Férfi öltönyszövet
tiasta gyapjú, 1*0  cm. szá!ae_ _ _ — F

Férfi öltöny kelmék, _
dékok a teljes hozzávalóval együtt F

F

240

4-“
740

38—

Selymek, bársonyok
MOseigem Crepe de Cltlne

a elten minőség, mindre sslabua _ _ _ F

Műselyem marocaln
modern mhassinekbea, mtr _ _ _ _ F 

Rltflnö kordhórsony
rthára és pongyolára _ P 8*40,  F

Sima ruhuhüHony
égési Behés minóségbea, mte. F 74M>. F

3-50

400
245

6-«

Pongyola*  és ruhaflanelek
Pongyola flanel
Bársony flanel *.«

szép virágos minUkMI________F 1.4C, ■

Tenisz flanel _ 5.
Divat matlassé

pongyolakebne ______ F LM. •

Asztali készletek

Tiszta len Jourterltö
4 személyes ................................F BJfO, F

Tiszta len kávéskészlet
8 uslvattával...---------------------P •-*©»  F

Etkezökészlet
8 aeaivottával _____ F Í2-8O, F

Hímzett kávéskészlet
tiszta lenből, 8 ssemélyee ... F 16.M, F

2-so
54c

g.80
1440

hó! fehérnemS 
Hímzett nőt Ing

erős mosott aifonbÓT _ _ _ _ F

Színes kombiné
saoknys vagy nadrágfue*  _ _ F

Színes bdiólug
himesve, modern fzssaok _ _ F

Szoknyokomblné
satuén aDanat mdselyemMI--------F

240

1«
3.00

$.50

NAI tricö fehérnemű
Trikó kombiné

•valói kötés ti, Fás se. F Z.SS, F 
Csíkos reform naörúg

•tinos, mflrjlyemralnóiíg _ _ F

Téii reform nnörng
■ÖMiyammel platirosott... _ _ F

Vastag reformnadrág

240

1.25

2»

Fűzök, harlshyatarlók
Mól brokótfDzö

SO em széles ...............  _ _ FSelyemfényű brokótfűzö
40 em aeéles _______ F

Speciális fűző
fteom kivitelt, M em saéiee F

Brokát barlsn vatartó
fassikkal ás oeatokkal P 3J2U,

6-80

9“
16“

1-75

NAI és férHzsebkendAk
Möl batlsztzsebkenM _3B 
Női opallnkendö. . _i9Q 
Erűn El fiF'j.V _ ia 
Férfi dlvátkeniíő *«

üriaet cslkoaással ... _ _ F "“a

_F

NAIisgyermekkOtények
Hői vállnsMtény

Jó aifonból, himeédeoL- _

Hol runaköiÉny
Utnes. motóanyairból _ _ _ ? ■*

Gyermek klottkölény ,40
dlaiitéasel, 1 éveanek, 46-öe _ F ■

Leányka batisztkötény «.«
igen szép kivitelt!, 46-be uámn F **

Illatszerek
inni víz 

pstaai OvsgekWa F t.68»—*«00

Rompakt-doboz _BB
oadsr betéttel_______F"“,ÜO

liliom-króm éltemén Jó bördpoM

M. D. Cs. fogpép .
főfalnak épségét bistoeltja

Pipereuappanok

_r-A8

-.58

. aKtonahaftalmaa. 2
kUlönbözö inatokba*  _ P““.44 

lanolin szappan _:B
•zárka v. áriákén? bórra P »/0 

IZdrkpIpereszappan. ..
Mlotancsomagban ... ... P tOO

Borok 88 fillérért
2 liter asztali kor SXfrír, lürei csonakl rlzllng 
flngatiDeiiíMr^r.^’
1 heg Tokaji Szamorodni

7 dseiliter (0v.gb.tót Mi filter)

1 Heg elsőrangú Vermuth 
kél liter, tvefgsl ef)iU

Italáruk 88 fillérért 

1 üveg 40*  rum Sí'S'íffi 
1 heg 40“ magyar konyak i1.1^ 
I heg 40" pálinkák L'A X?;

(Harack, Rpcr. Szilva, Törköly)

lOiejkMIíIMi^r.',".’.
A legfinomabb márkás halárakat 

mind ráki rom tartjuk.

Gyümölcs, déligyümülcs 

1 kg. olasz maróm-—.44 
1 kg. boszniai szilva 1 — 
1 kg héjjnsűló _.1.12 
Álla ntló almavásár táragmentM téli fajalmák.
1 kg. oogácsaalma 50 f. 
1kg.Mangl.ta „ 50 f.

Hentesáruk

1 kg. Ízletes kolbUsz—.88
1 kg. öisznővér sajt—.88
10 púr tormnsvírslil—.80
1 kg. gépsonha _ r 3.60
1 kg. téliszalámi... r 3 60

Szőnyegek
Tartós szobaszönyeg 1«*™.

•88X1W nagyságú ... ....... .....  — F

Nyírott Jutta velurszönyeg
rejtőn, perasamintákkal 390X1W nagy*.  F

Torontáli szőnyegek _ .
gyapjú kéalssővéaUek, Összekötök, mir_ F

Magyar perzsaszönyegek iteeta gyapjú, kézi Momoaáauak, éem

18-
72-
12S

-,441

Ferii fehérnemű
Kormazsón divat ing , 3.M
Modem puplln Ing , M

•elyémfényO bélelt taeUel, 8(811 F **

Feltör silón ing 2“
pigue mellel 86-öe éa 40—48 ■-4C “

Silón hálóing 4m
aafnea díszítéssel 4 taetabaa _ F **

__f

Olcsó áraink dacára 
csak a tőlünk meg

szokott jó minőségeket 
ajánljuk.

Büfénkben 
t pdr tormát olrstll műt*  

tárral, tormával 
és kenyérrel 16 fillér. 

Utionnakivi habbal és 
brióssal együtt 40 fillér.

Paplanok, takarók
Möselyem broWlMPlon

késsel varrót*  kivitelben, 190X198 nagy*.  F

Hókéit (plüss) sezion “
psrzsaaitatás 1*0X160  aaryi

Tartós sezlóntakaro
karaaáaiaacövást M0X1M angyalt «. F

Tzörmatruc., 3 részes

Fűszerárak 88 fillérért

<*ág -----------f

F

24“
41-
14“
36-

Kézimunkák
Feltett penelop párna .88
Festett keilmpárna *»8
Elörnjzolt rojtos párna *10

fehér vagy akrtl színben F ■

Festett perzsa ágjelö . M
•0X109 «®- asgyságn „______F "

Ktalnanka mtatalamók «a tornaiak 
nagy vAlaastékban

BArdlszmOáruk

Valódi hörakfamappa_ _ _
Höl börretlkűi

elegáns sainbea és fasMbaa _ _ _ _

Rétiből zergebörökööl
divatos balonformábaa, faltU 41 rabárral _ F

Bőr pénztárcák _ g»
sói és férfi faionok______ _____ F

F

f

4 80

4 98

880

____ F

Férfi divatáruk
Zstnóros bózl kabát 

belli boly bee, selyemf. trikóból 

nyakkendő újdonság 
g, apjobeisővésfl, gy Irbetotte*  

Filc bokovídö 
érapa, asArke éa fekete F 1'66, 

Gumi nadrágtartó 
bőrrésMkkel _ _____ — _ F

10“
250

1“
1“ — F

340

2«
6“

Gyermekhariaoyák, cipők 
bkolaharlsnya t-m saáai ___

patentköiés# (ssámonkóat-l-4 f) s«rfO
PatontkStéaö harisnya ar 
malliroaott, minden is In be a, 1-ea “”s“Vw 
Fekete és barna boxclpő 

•7—88 81-16 M—40 _
P T.SO 8.50 9.50 '

Flu cserkásxclpő 11 80
tobéu bír bői. daplalalrpal _ F ■ •

Fűszeráruk 44 fillérért Csemegeáruk 88 fillirtrt

l kg Idei inéi (friabettt « UH.) 
«/i kg teljen zsíros traplsta 
J kerek dobos M. D. Cs. sajt 
B dobos */ M Sxardlnla
l kg-oedoboziaidbersó konwrr 
t kg-08 doboz vajbab konnerv 
t kg-oi dobos kiváló leeső

Cukorkák, csokoládék 
Örlád tábta (45 dkg) ét- v. 

főxő-csekolédé .88 1.
40 dkg taakeksx . . 44 f. 

•/« kg friss nápolyi 44 f. 
</, kg friss linzer . 44 f. 
'/* »«fyM dr*fóe  44 f. 
•/< kg cukorka . . • 40 h

Postai megrendeléseket 
utánvétellel 15 pengőn 
felül díjmentesen szállí
tunk,amiből kivételt ké
peznek az élelmiszerek, 
amelyek portódija 
minden esetben a 
megrendelőt terheli

Ha még nem lenne birtokában téli képet árjorylékünknek, kérjo azt egy levelezőlapon, díjmentesen küldjük!



12 HÉTFŐI NAPLÓ BudnpMt, 1M2 november SU

a

Hiába volt a csodavárás!
Huszonöt percig tizenegy fiatal félisten játszott a magyar színekben, azután már csak egy 

szegény ország tizenegy fáradt futballistája

Olaszország—Magyarország 4:2 (2:1)
Milánó, november 27.

(A Hétfői Napló tudósitójának telcfonje- 
le.ntése.) A San Siro-pálya tribünjein har
mincötezer lelkes olasz néző várta a soron- 
kivüli olasz-magyar mérkőzés elörelátha 
tóan izgalmas fordulatait. Ellenére minden 
olasz bizakodásnak, az egész hét folyamán 
sajtó és szakértők egyaránt utaltak arra, 
hogy a sorozatos olasz győzelmek nem te
szik indokolttá ezúttal az elbizakodottságot.

A> újoncokkal megspékeli magyar csa
patot határozott gyanakvás fogadta 

Milánóban.
Ez azonban természetszerűen csak a lelkek 
legmélyén rejtőzött, a külsőségekben ezút
tal is a legnagyobb barátság nyilatkozott 
meg. A mérkőzést végignézte a bergamói 
herceg is .akinek mindkét csapat tagjait 
egyenként bemutatták. A nagy mérkőzést 
nem a legkedvezőbb időjárás fogadta.

Szabó

esőa kora reggeli órákban megindult az 
permetezése s egészen a mérkőzés kezdetéig 
szünet nélkül hullott a dús harmat, amitől 
azután a füves talaj egészen síkossá vált.

Egelveró evvlva köszönti ■ csapatokat, 
amelyek rövid üdvözlés után máris vi- 
gyázzba merednek, fölhangzik mindkét or
szág himnusza, majd utána sorsolnak s u 
ínagyaroké a helyválasztás előnye.

A két csapat felállítása: 
MAGYARORSZÁG:

Szabó — Bíró, Korányi — Barátky, Lutz, 
Szaniszló (Kárpáti) — Markos, Cseh, Ja
kube, Bihámi, Déri.

OLASZORSZÁGI
Glnnnl — MonscgUo, Gasperl — Dugonl, 

Monti, Bertollnl — Constantino, De Maria, 
Meazza, Ferrari, Orsi.

A mérkőzés az olaszok támadásával 
dik. Hullámzik a Játék s a magyar csapat 
többször frontban van. A fl. percben 
csak gáncs tudja megakadályozni Dérit.

A tizenegyes jogos volna,
Bangerter biró azonban nem fütyül.

Ettől kezdve a magyar csapat remek 
kolajátékkal, ...........................................

kezdö-

pláne

megy, 
erőlködés: 
lábáról 

nnrlrr*!Markos 
mikor Szabó kifut

között 
mesél.

HORESCIIOVSZKY, A DICSTELENÜL SZERE PEI.T VIENNA KAPl’SA FELSZEDI A 
DÁT KALMÁR ORRA ELÖL. MÖGÖTTE TOLDI SETTENKEDIK.

_ . ,.. . !•- 
szinte föltartóztathatatlanul 

játszik.
Jól kombinál, de hiány
zik a legfontosabb kel
lék: a szerencse. A 18. 
percben ismét Déri ke
rül nagy helyzetbe, az 
olasz védelem azonban 
megtorlatlanul ismét sza
bálytalansággal szereli. 
Néhány perccel később 
a magyar kapu kerül 
veszélybe,

Mezza kitör, már- 
már menthetetlen
nek látszik a gól, 

és hainimas lendülettel

I éri el Meazza lábán a labdát. Meazza meg 
Is sérül és pár percre kiáll.

A 25. percig szemmellátható a magyarok nagy 
fölénye, ekkor azonban Barátky egy ártatlan 
faultja miatt a biró szabadrúgást Ítél s ezt

Orsi mintegy húsz méterről pompás lövés
sel értékesíti. 1:0.

A magyar csapat nem lankad, de az olaszok 
sem engednek s a 35. percben ismét az olaszé' 
gólján tombolhat a lelkes közönség.

Meazza szökteti Orsit, a támadás veszélyes 
s Barátkynak nagy rössel kell beérnie a 
tarthatatlan szélsőt. A döntő pillanatban 
Barátky elcsúszik, Orsi előtt nyitott most 
már az ut, behúz s Szabó hiába fut ki 
eléje, a rutinos argentínai lábáról holt

biztos a gól. 2:0.
Kevéssel ezután Cseh kerül tiszta helyzetbe, de 
a védelem most is ugy elsöpri, mintha ott sem 
lenne s a biró most sem fütyül. A 37. percben 
Szabó brillíroz ismét, amikor szédületes olasz 
támadást rombol szét biztos közbelépésével. A
40. perc hozza meg azután a magyarok első 
góljátl

Markos komért erőszakol ki a ezt azután 
Jól Íveli középre, ahol Bihámi feje várja 
■ tálalást. Gasperl azonban megpróbálja a 
lehetetlent s aztán kézzel ellöki. Most már 
nem lehet vitatkozni a tizenegyesen. Bi
hámi áll eléje és éles, középmagas lövése 

védhetellenül fúródik a........
Szünetben mindkét öltözőt 

dás. Az olaszok mindenesetre 
s nagyobb az önbizalmuk, a 
tagjai azonban még nagyobb 
szülődnek a kővetkező döntő

Csakhogy nem számolnak áin az ellenféllel, 
amely rögtön a félidő elején szinte tüzet 
okádva, rohanja meg a magyarokat.

Az Iram olyan erős, hogy a magyar csapat
nak ezalatt feltétlenül össze kell törnie,

POZZO,

hálóba. 2:1. 
elönti a bizako- 
elönyben vannak 
magyar csapat 

harcikedvvel ké- 
negyvenöt pecre.

— Pfuj „bátyus"/
A közönség gurul az eredeti bemondáson s 

egykori MTK gúnynéven, amciyet Salamon

Még a Ferencváros meccse alatt érkezik meg 
Toldi, akit erre a délutánra a Hungária köl
csönkért. Ahogy föltűnik a láthatáron, Sala
mon Béla hirtelen felugrik a padra s a közön
ség óriási derültségére nevetve kiáltja Toldi

az olasz fntball-gcneráflsszlmuu.

Kapkodnak is, nem találják a helyüket ■ 
Iában a megzavarodottság határozott jeleit mu
tatják. A 7. percben az óriási rössnek learat
ják az olaszok az első eredményét •

egy Ide-oda pattogó labdából Meazza szép 
éles lövése védhetellenül kerül a hálóba. 

3:1.
Az olaszok támadása egy pillanatig sem lan
kad.

F.« a támadókor azonban ezen a napon 
ragyogó magyar védelemmel találja magát 

szemben, amely nem enged.
Cdgászi harc folyik most: ketten öt ellen és 
állják a sarat. A magyar csatársor teljesen el
készül az erejével, már-már csak támolyog ■ 
Igy semmi segítségre sem számíthat az óriási 
nyomás alatt vergődő védelem. A 18. percben

Meazza nagy helyzete még valahogy el
sikkad s ■ lövés a kapu mellé 

a 34. percben azonban hiába minden 
Orsi lövésszeril beadása Ferrari 
Irányt változtatva, védlietetlenlll 

a hálóbu. 4:1.

Hiába dolgozik Déri rafTinált egyéni akciók
kal, vagy elnyomják, vagy nincs, ki haszno
sítsa jó labdáit. Végre a 40. percben levegőhöz

Amit ők tudnak s amit mi tudunk
Az olasz csapat a mérkőzést teljesen megér

demelten nyerte meg. .4 középfedezet Monti volt 
a mérkőzés szenzációja pompás játékával, a 
tatársorból pedig Orsi ugrott ki, akinek két 
gyéni akciója két gólt hozott Meazza vele 

egyenrangú csatár, aki társait kitünően irányí
totta. A két összekötő minden gondja az volt, 
hogy ezeket a sztárokat kiszolgálja. Constantino 
a jobbszélen meglehetősen gyöngén játszott. A 
halfsorban Colombari jobb volt Dugonindl, akit 
később fölváltott. A közvetlen védelem szinte 
kifogástalan játékot produkált. Határozottsá
guk a magyar csatársorban szcmmellátható fé
lelmet keltett.

A magyar csapat legjobb része a közvetlen 
védelem volt.

A két hátvéd Korányt és Biró érdeme az, hogy 
nem árasztottak el gólözönnel. Rugótechniká
juk és gv*  rsaságuk brilliáns, legfeljebb Korányi 
helyezkedésében lehetett itt-ott némi kifogá
solnivalót találni. Szabó, az első góltól elte
kintve, igen jól védett s a többiekről nem tehe
tett. A fedezetsorban Barátky volt a kiemelkedő 
játékos, aki az átlagnál föltétlenül többet nyúj
tott. Nem lehet ugyanezt elmondani Lutzról. 
még kevésbé Szalasztóról.

Lutz az első félidőben szinte elkápráztatott 
és Montinak teljesen egyenrangú ellenfele 

Ezentúl Bécsből hozat a Hungária 
üres délutánjáncsapatot, ha 

szórakozni és győzni akar
Hungária—Vienna 2:1 (0:0)

jut a magyar csatárion
Cseh pompás pauszai szökteti Markod. 
Az olasz védelem offszájdot aejt, pillanatra 
megtorpan s ez elég a debreceni játékos
nak ahhoz, hogy olyan előnnyel vágtasson 
s kapu elé, amit beérni nem lehet Glannl 
kifut ugvan eléje, a labda azonban hálót 

én 4:2.
Még egy olasz korner a magyar kapu előtt s 
azután fölharsannak isméi a himnuszok s a 
hálás olasz közönség a győzőnek és legyözölt- 
nek egyaránt fülsiketítő tombolássai köszöni 
meg a mérkőzést.

volt, szünet után azon ben, nem bírván az 
Iramot, összeomlott.

Ennek pedig az voti a legfőbb oka, hogy a 
szélsőhalfjai nem támogatták kellőképpen. A 
csatársor összekötői pedig egészen különálló 
részt képezvén, egyetlen esetben sem mentek a 
halfsor kisegítésére.

Szaniszló az első félidőben roppant lámpa
lázzal küzdött s emiatt oly gyatrán (átszőtt, 
hogy rövidesen ki kellett cserélni Kárpáti
val, aki azonban színién mélyen formája 

alatt dolgozott.
csatársor az első huszonöt percben tökéletesA ........ ____

játékot mutatott, s ha ebben a periódusban csak 
egy kis szerencse is melléje áll, akkor az egész 
mérkőzés megfordul. Az első olasz gól azután 
még a lelkűket is kivette s a játék teljesen 
széteső lett

Jakube nem tartotta össze a szárnyakat • 
az első huszonöt perc után szinte felismer- 
betétién lett ez rz egyébként Itthon mindig 

friss Játékos.
Bihámi mélyen a formája alá csúszott. Déri ká
vés labdát kapott, de azt mindig jól játszotta 
meg. Markosnak az egyetlen gólon kivül semmi 
sem sikerült.

Ezekután csoda hát a 4:21..,

— HáT Istennek, hogy a szezón végén mk 
gyünk.,.

De mindenért kárpótol Mandl Játéka, 
aki ugylátszik bécsi specialista. Három amber 
helyett is dolgozik s bizony s Vienna csinál
hat,, amit akar, Mandl állja a harcot és sorra 
szétrombolja az akciókat.

Szünetben Becske Frigyes, a Bécsben élő 
magyar sporthirlapiró magyarázza azt a kü,-»

Ön büszke szép ii elegáns lakására, de ne 
feledje el, hogy otthonát a já és célszerű vilá
gítás teszi kellemessé és meghitté. A modern 
győngyfénylámpa kiméli a szemet és gazda
ságos. — Modern lakásba modern világítást: 
káprázásmentes és gazdaságos

TUNGSRAM
GYCNGYFÉHYLÁMPÁ7I

most Toldira húzott.
öltözőbe s aztán megjelenik kékfehér dressz
ben. Nagy ováció fogadja a B-közép Iájáról 
ellenére a különös mundérnak. Biztatják Tol
dit, hogy nem kell szégyenkeznie, ez egyszer 
játszhat a Hungária-szinekben is. Toldi ját
szik is, azonban az első negyedórában hiába 
minden igyekezet, a Hungária nem tud lábra- 
állni. A 11. percben végre Spitz remekül teszi 
Toldi lábára a labdát, zudul is a lövés, csak
hogy éppen fölémeyy. Ezenkívül azonban nem 
látunk mást, csak annyit, hogy a Vienna ra
gyogóan kombinál. A 16. percben aztán ismét 
egy ragyogó magyar akció, az. egykori legen
dás idők néhány másodpercét lopja vele a né
zők szeme elé s a végén Kalmár huszonöt mé
terről elképesztő lövéssel fejezi be a támadást. 
Horesofsky éppen kornerre tudja csak tólni. A 
komorért Kalmár nyúlik föl, ahogy tájszólás
ban mondják „meszeli az eget", a fejes jó is, 
csak valamivel laposabb lehetne Jobbra-balra 
ennek a komernek, de nem bírnak egymással 
ny ellenfelek. A meglehetősen szürke játék
periódusba Ottávi ..alakításai**  hoznak némi 
szint: rajta legalább mulatni lehet. A julball- 

,paródiát azonban addig csinálja, inig végre 
megunják a aztán kiszakad a sóhaj:

Toldi nevetve fut be az * lönbséget, ami a két ország futballja 
fennáll. Egy kicsit elszomorító az, amit 
különösen azért, mert közben már megindul 
a játék s rögtön az első percben, hogy semmi 
baj ne legyen.

Broscnbauer keresztbe vágja a labdát és 
Schlinwetter cgv lépésről a kapufa mellett 

betolja fejjel. 0:i.
Ilyen dermedi csöndben még nem nagyon 
örültek az osztrákok gólnak. Elmarad az ün
neplés 8 ehelyett ők maguk, egymás közt 
rendeznek egy kis házi ünnepélyt. Kezd rosz- 
szul állni a magyar csapat szénája, mert a 
Vienna-ostromok egyre sűrűbbek lesznek, kör
ben még cgv kapufa is elcsattan. Igaz, hogy 
nem sokkal később Sebes is elindul a félpályá
ról a labdával s körülbelül huszonöt méterről 
szédületes bombát zúdít, amely csak nagy 
szerencsével kerül vissza a kapufáról a me
zőnybe. A 7. percben

Ticska ofTszáj'lról Indul el. Roronkiiy bíró 
hagyja, (már mért ne Játszón szegény 
gyerek, ha egyszer a labda hozzá került!) 
szóval szabályosan levágtalhnt. sőt be h 
adhatna, ha közhen Ralner kézzel le nem 
ütné a labdát. Tizenegyes, ain< lyet lőni 
éa védeni kell. Most népszavazás kezdődik,
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hogy ki értékesítse a ziccert A nagy meg
tiszteltetés alól mindenki Igyekszik kivonni 
magát, végül Is, — már estére hajlik az 
Idő, — Kalmár nckláll a aztán nagy erő
vel lövi kapu br-cl nrd mfw nrdl mfwy nr 

vei lövi kapufának.

TÍcsua

GUGíln

labdáját Toldi elcsípi és 
ott Tlcaka Spltzhei tótja,

Paíníq.

Hoa.í$cnoFs««y

SCHMAU3
TOLDI

MEGTÖRIK A VTENNA-VARAZS, AZAZHOGY 
BEMEGY KALMÁR GÓLJA. MÁSODIK FÉL

IDŐ 22. PERC: 2:1.

MACWUo

A visszapattanó labda Ismét hozzákerül, ame
lyet ő ezúttal hálóba vághatna, dehát ez se 
sikerül. MM felett csodálkozik azon, hogy köz
ben a biró már lefütyülte. Azt tudniillik nem 
tudja, ugylátszik, hogv a labdát másodszor 
ő nem érintheti. A peches tizenegyes fölrázza 
a Hungáriát 5 miközben a kevésszámú néző 
aránytalanul nagy zajt csap, szédítő ostromba 
fognak a kékfehérek. Egy csaftanós kapufa 
következik és aztán a 19. percben

Tlcska egészen a komcrrugAs helyéről ad 
be, Toldi jól fejeli, a labda azonban a 
föl'ő kapufáról megint visszapattan, csak
hogy Toldi erre számit Is é.s n következő 
pillanatban már szabályos lövéssel éri el

Újpest híverte az utolsó amatőrt 
a Magyar Kupából

Újpest—Szolnoki AK 2:1 (1:1)
Szolnok, november 27.

FA Hétfői Naplő tudósitójának telefonjelen
tése.) Újpest proficsnpata vasárnap meglehető
sen tartalékos összeállításban vendégszerepelt 
Szolnokon a Magyar Kupa mérkőzések során. 
Ellenfele a jóképességii Szolnoki AK együttese 
volt, amely az amatörcsapatok közt utoljára

Földeák 2'5 perc alatt dobta Matuskát, 
de kikapott Péteríitől

Az MTK meghívásos birkózó-versenyét nagy
számú közönség jelenlétében bonyolították le 
az NTE tornatermében. A szezon első nagysza
bású birkozőeseményének a temesvári szár
mazású Európa-bajnok részvétele biztosította 
az éíkSIFsT"sikert. "Földeák jelenleg Hamburg
ban tartózkodik s nz oltani rendőrség egyesü
leteinek színeiben vett részt s első ellenfelét,

Matuskát (Törekvés) gúncs-váildobással 
fektette földre, n\ajd lábfelscedéa után 

tussolta.
A technikai fogásokban bővelkedő párharc 
mindössze 2?4 percig tartott. Tóth UTE ponto 
zással győzött a szabadfogása verseny pehely
súlyú csoportjában Ferenc MTK ellen. Majd 
Fecske MTE Lőrincct MAC pontozással győzte 
le. Ugyancsak pontozásos győzelmet aratott

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

Papírforma eredmények 
az amatőröknél

Az amatör első osztályban teljes fordulót 
játszottak, csupán a Törekvés — Bcszkárt-meccs 
maradt el, miután a Törekvés legjobb játékosát, 
Dirit, a milánói válogatott mécs miatt nélkü
lözni lett volna kénytelen. Valamennyi meccsen 
a favoritok győztek, niég pedig a papírformá
nak megfelelően.

Az eredmények a következők FTC—VI ke
rület 5:0 (2:0). — UTE—BEAC 2:0 (0:0). — BSE 
—33 FC 0:1 (1:0). — URAK—Fcr. Vasutas 5:0 
(1:0). — Postás—Elektromos 5:0 (2:0). — MTK 
—EMTK 2:1 (2:1).

X Tizenegy futballsérült volt vasárnap. A 
futballsérüllek közös gyógyhelyére, a Glück- 
szanatóriumba H sérültet szállítottak be a 
meccsek. Ezek közül nyolcat első segélyben ré
szesítve, azonnal elbocsátottak a szanatórium
ból. Ezek valamennyien saját lábukon hagyták 
el a szanatóriumot. Mindössze három súlyosabb 
sérült van, akiknek kezelése huzamosabb Időt 
vesz igénybe. Lindsmaycr Ferencet, a Budafok 
játékosát agyrázkódással, Szalag Jánost, a Ke- 
íenvölgy játékosát lágyéksérüléssel, Katris Jó
zsefet, a Tabán játékosát pedig sipcsontrepc- 
désscl vették kezelés alá.

X Elek Hona nyerte a Vlvószüvetség hölgy
versenyét. A Váss-ulcai kereskedelmi iskola 
tornatermében tizennyolc résztvevővel rendez'*  
meg a Magvar Vívó Szövetség az évad első női 
tőrelönyversenyél. A versenyt veretlenül Elei. 
Ilona BBlE nyerte, 8 győzelemmel, húgával, 
Elek Margittal szemben, aki hal győzelmet ért 
el. A további sorrend: 3. Molnár Margit Postás 
8 győzelem. 4. Kőibe Rózsi DAC 4 győzelem.
5. Gálsy Ilona DAC 4 győzelemmel. 6. l arngó 
Terus Debrecen 3 győzelemmel, 7. Vargha 
Ilona DAC 2 győzelemmel. 8 Szelemé Schwnrtz 
Magda MI K 2 győzelemmel. 9. Regíné, Győr. 1 
győzelemmel. ,, ,, . .. ..

X Testnevelő-diákok Mikulás-estje. A M. kir. 
Testnevelési főiskola hallgatósága december
3-án,  este H8 órakor a főiskola aulajaban 
Mikulás-estét rendez. Belépés díjtalan, ruha
tári dij 1 pengő.

X A rendőrük a tűzoltók ellen. Az állam
rendőrség budapesti őrszemélyzete a budapesti 
tűzoltók tcslttletóTd közösen vasárnap Oslo a

• gólt Hl.
Nagy ováció: Toldi lövi a Hungária góljátl 
Hogy ne legyen tulnagy a szégyen, a 22.Hogy ne 
percben

Gergely 
kbzépre

tulnagy • négyen, a 22.

v

aki átemelt Kalmár lábára a körülbelül ti
zenkét méterről most már a szőke center 
biziobitja he a Hungária győzelmét 2:1.

Ezután megpróbálják a Vienna játékosai az 
egyenlítést, de bécsi iskola ide vagy oda, hu 
játszani már nem is nagyon tudunk, védekezni 
még valahogy. A Vienna tologat, — a rákos! 
rendezőn nincs ennyi tolatás — de a lövésről 
még annyi fogalmuk sincs, mint Ottóidnak, aki 
szintén a Vienna-iskola híve és hiába tátong 
előtte üresen a kapu, csak nem lövi be.

Röviden és velősen: nem értjük, hogy ml 
a Vienna különös varázsa, azonkívül, hogy 

2:l-re kikapott.

maradt porondon. Azonban SZAK sem tarthatta 
tovább előkelő pozícióját a profi Újpest ellené
ben, amennyiben kénytelen volt 2:1 (1:1) arány
ban a győzelmet a lila-fehéreknek átengedni. 
Újpest ellenfele a legközelebbi párosításban a
III. kér. FC legénysége lesz, amely két évvel 
ezelőtt a Magyar Kupa győztese lett.

Barbás B-vasutas Winnlg MAC ellen Is.
A birkozóverseny keretében súlyemelő bemu 

tatómérkőzést is tartoltak a különböző suly- 
csoporllteli súlyemelők. Garay Pól MTK 197.5 
kilogramot emelt, dr. Papp László MAC volt 
Eurőpa-birkózóbajnókiírtk 202.5 kilogramot. 
Csinger Gyula MTK 185, Kun László Törekvés 
180 kilogramot emelt.

Az est kínja “ Földeák—Péterffy görög-római 
rendszerű birkózása volt, amely nagy meglepe
téssel PétertTy pontozásos győzelmét eredmé
nyezte. Péterffy két alkalommal is tussgyanus 
helyzetbe hozta a kitűnő formában lévő Földeá
kot • feltétlenül jobbna kbizonyult ezúttal a 
nagyhírű Európábajnoknál. Pétcrffyl kitűnő 
eredménye alapján a Birkózó Szövetség h 
svájci turakikiildetésscl jutalmazza.

margitszigeti fedett uszodában sikerült uszó- 
versenyt rendezett A 66 méteres hátuszást 
Kovács György rendőr nyerte 1 p 0.8 mp alatt. 
A 66 m-es gyorsuszúst Szabó XXXI. József 
rendőr 53 mp alatt abszolválta. A 66 m-es 
mellúszást Fekete Gábor rendőr 1 p 03.2 mp- 
cel nyerte. A rendőrök vizbőlmentesi gyakor
latát Bordás Lajos mutatta be a legszemlélte- 
tőbhen. A 3X33 m-es vegyes stafétában a tűz
oltók csapata győzött a rendőrök együttesével 
szemben. A búvárúszásban Vargha Ferenc 
rendőr 49 m-t 1 p 0.9 mp alatt tette meg. Ér
dekes volt a rendőrök úszása, ruhában, teljes 
szolgálati felszereléssel. A 18 m-es távot Buday 
Gábor 16 mp-es Idővel nyerte. A 3X66 m-es 
gyorsuszó stafétát szintén a rendőrök csapata 
nyerte meg 2 p 47.4 mp-es idővel.

VILÁGSZEMLE
KIKAPOTT A NÉMET MARATONI BAJNOK.
Hamburgból jelentik: A Blankcr.cse mellett 

lefutott 22.5 kni-es mezei távon Syring 1 óra 
15.19 mp. alatt győzött a berlini Brauch, Német
ország maratoni futóbajnoka előtt.

TILDÉN GYŐZÖTT KOZELUH ELLEN
Berlinből Jelentik: A Tildén tmiszclrkusz 

európai túrája során vasárnap a berlini sport
palotában játszott többezer főnyi közönség 
előtt. A közönség soraiban volt Zllly Aussem és 
Gramm, a németek két tenniszkrekkje is. Az ál
landóan kitűnő formában levő Najuch 0:3, 2:6, 
6:3-ra győzött az ir Bürke ellen, mig Tildén 
Kozeluhot győzte le 6:3, 6:2, 6:2 arányú feltűnő 
nagy fölénnyel.

BRÉMA TORNÁSZAI LEGYŐZTÉK A Köfo 
NIEKET.

Kölnből Jelentik: Bréma tornászcsapata 712 
ponttal győzött a kölni tornászokkal szemben, 
akik 683 pontot értek el. A harmadik helyen 
Amszterdam 653 pontiul, a negyedik helyen pe
dig Groningen végzett 555 ponttal.

A SLAVIA A CSEHSZLOVÁK BAJNOKSÁG 
MÁSODIK HELYEZETTJE

Pr/fylból Jelentik: A Slavia—Eladna mír- 
kőzést n piroscslllagos csapat nyerte meg 
31 (1:0) arányban s erről az őszi forduló 
második helyét biztosította mayának. A 
csehszlovák amatőr labdarugó bajnokság 
döntőjében n Kálin 2:2 arányú döntetlen 
eredménnyel végzett a Sparta Kosire együt
tese ellen s ezzel megnyerte a bajnokságot. 
A DEC barátságos mérkőzés sorún 8-1 
arányban győzött a Viktória Pilsen ellen,

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
Játék Pont

1. Ferencváros 10 99t9 17
2. Hungária 10 37:14 10
3. Újpest 9 27:1» 13
4. Budai „11“ 9 18:11 13
fi. I1L kér. FC 9 19:17 10
6. Szeged FC 9 18:31 9
7. Bocskai 10 15:18 7
8. Kispest 9 19:20 7
9. Nemzeti 10 20:28 7

10. Attila 9 13:23 7
11. Soroksár 10 17:41 fi
12- Somogy 10 14:33 4

HÁTHALÉVÖ MÉRKŐZÉSEK: 
Ferencváros: II. kér. FC.
Hungária: Somogy.
Újpest: Attila, Soroksár.
Budát „11“' Nemzeti, Szeged FC, 
ni. kér. FC.: Ferencváros. Attila. 
Szeged FC.: Kispest, Budai „11“. 
Bocskai: Kispest.
IKspcst: Szeged, Bocskai. 
Nemzeti: Budai „11“.
Attila: Újpest, III .kér.
Soroksár: Újpest. 
Somogy: Hungária.

Ismét a Vasas van 
az élen

A második liga frontján heves harcot dúlnak 
már hetek óta a vezető pozícióért, a Vasas és 
a Phöbus csapatai közölt. A múlt héten a Phö
bus került az élre, verető pozícióját azonban 
nem tudta tartani, mivel vasárnap csak döntet
lent ért el, mig a Vasas kiadós gólaránnyal ver
te a VAC-ot.

Az eredmények a következők:
Phöbus—Taxi 0:0. — Szentlőrinc—Drasche

Hét gólt prezentált a Ferencváros 
az „irodalomtörténeti" kapusnak 

Ferencváros—Somogy 7:2 (2:0)
Az itthonmaradt ex-válogatottak vasárnap 

kedélyes futballdélután keretében szórakoz
tatták az üllői-uton azt a néhány embert, aki 
éppen meccsre volt kiváncsi. Nóta bene: nem 
sok kiváncsi ember van Pesten. A szórakozás 
úgy kezdődött, hogy

Lázár egv hátulról jfltt labdát pontosan 
Takács IL lábára fejelt, aki kapásból be- 

vágja. 1:0.
Az ellenfél Somogy az első percekben még nem 
ijedt meg kiváló ellenfelétől, hanem afféle ba
konyi rohamokkal próbálja a várat bevenni. 
Sok eredménye persze nincs. Annál hajrá- 
snbb a Fradi s Bukovi régi napjaira emlékez
tető stílusban küldi a csatársort harcba. 
Mindenáron gólra törnek, ez azonban az ele
jén sehogy sem sikerül. A Somagyot a kapufa, 
a kapufái meg Jókai támogatja. Apropos, Jó
kai! A legtöbb szóvicc a Somogy magyarosított 
nevű kapusán csattan el, aki nem tudni milyen 
ötlet folytán, az irodalomtörténetbe nuult egy 
álnévért

legközelebb már Petőt! Is játszani fog, 
Csokonai Vitéz Mlhályvól néni la szólva.

Néhányon dühösek rá, ami kiderül abból is. 
hogy iekiabálnak hozzá:

— Na hiszen, ha Jókai igy irt volna re
gényt ...

Jókai azonban állja az ostromot a hosszú 
idiig a kapufa is, amely tengernyi góltól menti 
meg a somogyiakat A 29. percben azonban

Takács keresztpassza ellen nincs orvosság, 
Kohut elcsípi, vágtat, bead, Lázár fejjel 
keni Takács elé, ekl egyel fordul éa... 

gól. 2:0.
Sokkal több eredmény a félidőben nincs, ha
csak hz nem, hogy Kiss Gyula, az egykori szö
vetségi kapitány hosszú szünet után ismét 
megjelent a futballmérkőzésen. Örömmel üd 
vözlik jobbről-balról, azaz hogy inkább balról» 
röpködnek a kérdések:

— Mi az, hát „Csula bácsi" is meccsre járt 
Mire csattan a válasz:

HfULOSÍ

—. Ha Jókai sírjából kikelve védhet, akkor 
Kiss Gyula is járhat meccsre.

Később folytatják a játékot, Lázár gurltásá- 
val, ami mindjárt a hálóban akad meg. 3:0. 
Most hosszú időn át hiába minden ostrom, 
nem sikerülnek az akciók, hanem artán a ti
zenharmadik percben elindul a gépezet és

A BERLINI JÉGHOKKIZÖK DIADALA 
PARIBAN

Póridból jelentik: A Sportpalota műjégpályán 
a Berliner Schlittschuh Club a Standé Francois 
jéghokkizól ellen szép játékkal 6:3 arányú fö
lényes győzelmet arattak.
BÉCS A BARÁTSÁGOS MECCSEK JEGYÉ

BEN...
Bécsből jelentik: Az ő»zi szezon múlt va

sárnapi befejezése után ezúttal három ba
rátságos mérkőzést játszottak az első ligá' 
bán. A Rapid ő:4 arányban győzött a IVAC 
ellen, alV.SC 6:4-re a IIA KG AH ellen, a 
Wacker &edlg a linzi Uhrjahr ellen. A II-

A természetet utánozni 
nem leheti

I'tfr nagy amerikai vegyészeti gyár két tudós némóke 
néhány hónappal ezelőtt iltjórt Budapesten és felkereste 
a MiRA-vizek rt. vezetőségét, hogy engedélyt kapjon • 
jisrkarsjenói MlRA-forrá-ok megtekintésére.

A vállalat vezetői, abban a hÍMcmbcn. hogy valami 
nagy amerikai üzlet van kilátásban, készséggel íllottsk 
a tudós mérnökök rendelkezésére, autóba hitették őket 
és kiutaztuk a telepre

Ott nagy előkészülettel az amerika.ak mindenféle rnó- 
réseket' eszközöltek és nemcsak a forrásból, hanoin a 
környezd talajból is mintákat vettek. A mintákat nagy 
gor.dda] becsomagolták és elvitték magukkal.

Szolnokon, a Tisza-sznllóban ebéd közben u vsníV 
MIRA vizes ur megkérdezte ac amerikai urakat, hogy 
mit akarnak azokkaJ a gondosan vett MIRA viz- és tahi*  
mintákkal.

A jó bortól felhevált egyik amerikai tudós elmondotta, 
hogy ez év elején a Magyarországon is jól ismert 
low kapitány az egyik newyorki kórháznak átadott nó- 
hány üveg MIRA keserű- é« MIRA glaubersós gyógyvizet 
kipróbálás eáljából. Az eredmény meglepő vult.

Erre " kórház kérdést intézett a két tudós segvl gyá
rához. elő tudnák-e a MIRA-vizeket kémiai utón állítani, 
mert az eredeti síz szállítása Magyarországból Amerikába 
nagy költséggel jár.

Azért jöttek tehát át Magyarországha. hogy személye
sen gjózó',jenek meg a forrás term<'!zftéröl. annak elő
fordulásáról és sajátkezűiig vegyenek mintákat Ha 
pedig jftrrtH „i utánzat. ’ gyár megállapodik a MIRA- 
forrásvállalattal és ugyancsak MIRA név alatt forgalom, 
ba is hozza Amerikában a mesterséges vizeket.

Most az a válasz érkezett Aiiv rik.iból hoav , tudósok 
kísérletei nem sikerültek, de nem fs sikerülhettek, mert 
nem lehet a természetet iiláno-nl, nem lehet • MIRA- 
vizekben lévó r dióaktivitást, s különböző ionokat, e 
32-féle alketré-zt. továbbá a németek által ugvf>-veze*t  
FORRÁSSZELl.EMET (Brunnengeis!) kémiai utón elő
állítani.

A természetet nem tehet megkerülni. Értesítették tehát 
a tudósok a megbízó kórház vezetőség'l, hoay a MIRA- 
vizeket utánozni, mesterségesen el'állifanl nem leheti 
sem víz. sem pláne pasztillák formájában. Azt ajánlot
ták ennélfogva n kórháznak, bogy nr sajnálja a fuvar
költségeket és hozassa meg a ÁllRA-vizek természetig 
.állapotban Amerikába.

9:0 (5:0). — Vasas—VÁC 4í) (1:0). — Shell— 
Csepel 3:0 (3:0). — BAK—Budafok 3:1 (2:1). -1 
Az ETC—Rákospalola-mérkőzést elhalasztották.

van min csodálkozni, derülni és tapsolni.
Előbb Sárost—Turay—Kohut akció, nagy rósz 
és Kohut-bomba. 4.0. Aztán Lázár —Sárosi—

JÓKAI CSAK ÖKLÖZÉSSEL MENTHET TA
KÁCS ELÖL A FERENCVÁROS—SOMOGY 

MECCSEN

Kohut—Takács akció és újra rezzen a háló. ödk. 
Majd a 32. percben ismét egy Kohut-bombg 
javítja a gólarányt. 6:0, hogy azután a 38 perc-

TAKACS I

A HErnO!. A MÁSODIK. A STILCSCSATÁS- 
SOR ALAPOSAN KIADTA A MÉRGÉT. ELSŐ 

FÉLIDŐ 29. PERC: 2:0.

ben Sárosi passióval lezáruljon a ferencvárosi 
gólsorozat. 7:0. Ezt már szépen elkönyveli a 
ferencvárosi tábor, de niég könyvelés közben 
Indul meg

Tanyogl, akit Hangtér elég könnyelműen 
enged, beadását Kővágó kapja, nkl ka

pásból fórja a léé alá. 7:1.
Csóválják a fejüket a irodisták, kár a gól
arányért. De újra megismétlődik nz eset, fél
perc múlva Galambos átadását Dormos teszt 
ki maga elé s aztán teszi be Kabala mögé. 7:2.

ligában a Donnu a Slovdnt 7:0-ra verte és 
igv u taliellu élére került.

MICIIARD KERÉKPÁROS VILÁGBAJNOK 
NYOLCADIK LETT

Póriéból jelentik: A párisi körségtnnács ál
tal kiirt kerékpóros dijakért vasárnap a flyes 
versenyben .Scheren: győzött Giruldin és Marti 
nettl előtt. Michard volt világbajnok teljesen fe- 
maradt, ő-tk helyen végzett.

A VIKTÓRIA ZISKOV SÚLYOS XTRF.SÉGE 
DÉL-FRANCIAORSZÁGBAN

Belfordhól jelentik: A Viktória Ziskon, 
Prága egyik verető csnpntn Belfordhan Dél- 
kdctfranciaország kombinált csapatától i:t 
arányú súlyos vereséget szenvedett.



14 HÉTFŐI NAPLÓ BtMnpeirt, 103* nowmbCT tg,

Halvérü kupameccs, amelyen kitűnik, hogy

Bihámi nélkül keveset ér a Nemzeti
III. kér. FC—Nemzeti 7:2 (2:0)

A Hungária érzelmeiről Ismert vezéregyéni
ség lt ■ Millenárist tisztelte meg vasárnap lá
togatásával. Pedig jó program kecsegtette a 
Fradi pályái Az érdeklődőnek találóan vála
szolta:

— Milanóban úgyis kikapunk. A Hungária 
sem győz a Vlennával szemben. ~ 
kilátás — „Nemzeti" sikerre.

De n Nemzeti aligha tudott 
egyelőre nem a siker jegyében 
Galluvich csapata nagyon megérzi 
hiányát. Nem ugy Óbuda fiai, ukik 
tolt Biró és L'||z nélkül is nagy legények.

Tyű, de jó a Kerület közjogi jellegű 
halfsora Magyar, Király játszik benne...

A gyenge játékot csak nz ilyenfajta szóvirá
gos viccek élénkítik Majd a 7. percben Blaskó 
megindítja a góllavinát. 1:0. Viszont a Nem
zeti jobbszélsője elpaccol egy jó gólalkalmat. 
Szidják, de nincs nagyobb baj. Elvégre nem 
bajnoki pontokról van szó, csupán Magyar 
Kupáról. A Nemzetinél Szecseit. a Kerületiek
nél pedig Fenyvesyl rúgják magyar kupán a 
különben lagymatag játékban. Szerencsére 
egyik sem komoly eset Drössler müesései 
Széli bírónál nem találnak meghallgatásra. 
Már-már unalom ülne a beton partjára, lia 
egyesek kabaréinúvészi tehetségűket meg nem 
csillogtatnák Igaz viszont, hogy ez a futball- 
tehetségtelenséggel szoros össze'" 
Az sem utolsó jelenet, amikor 
előtte csellő botló bírót célozza meg. 
gáns buggyos rövid nadrágjával fogja 
„birósértést" eklatáns bizonyítékká, 
dühös lehetett szegény Czétényi.

Csak Itt van

erről, mert 
futballozik.

Bihámi 
váloga-

efüggésben van. 
Czétényi az 

aki ele- 
fel a 

Nagyon 
Közben

Társadalmi akció készül 
a sportprimadonna-kiífusz ellen

Az olimpiai tűz már hónapokkal ezelőtt 
kialudt Los-Angelesben, de nálunk még ünnepelnek

Minden jóérzésfl sportember undorral fordít 
hátat, amikor émelyítő hnngon ünnepük a 
mesterségesen kitenyésztett sportprimadonná- 
kát. A régi sportemberek szomorúan gondolnak 
vissza az elmúlt idők legendás 
Hajós Alfrédra, Halinoy Zoltánra, j 
zára és a többi nagvokra, akik még 
bölcsőkorában szereztek dicsőséget t 
névnek, anélkül, hogy pöffeszkedö 
fást tanúsítottak volna, félreloltak 
ládoi 
helyezkedését biztosit*  
ték volnn magukat a;

Bosszúsággal cllelve 
Ságot 
féle fegyelmi ügy tárgya ló sáról olvasott 
ról-napra hasábokat. Kinek, vagy kiknek 
ez fontos? A sulyos gazdasági viszonyok 
ratos nyomása alatt roskadozó országnak 
volt fontosabb ügye, mint a Pelle-ngyf

Nem nem fújt senkinek sem. hogy a sport
primadonnát korlátozták akaratában,
hogy ünnepeltesse magát. véletlen-e,
hogy

Kelemen Kornél, az OTT uj elnöke szék
foglaló beszédében a sportprlmadonna- 

kultusz ellen nyilatkozott.
Véletlene, hogy Yolland Arthur egyetemi 

tanár, a BEAC lanárelnöke, n 30 év előtt Ma
is 

„BEAC-törzs“ múlt hét-

alakjaira: 
Kiss Gé- 

[ a snort 
a magyar 

magatar- 
volna csa- 

ibcrekel, hogy a maguk kényelmes el 
........................sák és végig ünnepeltet- 

íz. országon.
■ dobta el magától az uj- 

sporlközönség zöme, amikor a Pelle- 
.................... ..... ... .. nnp. 

voll 
irtó 
nem

gvarországrn származott angol futballista 
aIIrund sportember a 
fői vacsoráján jóleső érzéssel állapította meg. 
hogv

a magyar főiskolai sport, as egyetemek 
npor1|n minden Időben mentes voll és ma 
Is mentes a nálunk Is frlhurjánzoK kóros 

jelenségektől.
De el kell olvnsnia mindenkinek Kiss Gé

zának, az egykori bajnokuszónak és rekor
dernek sorait, amelyek Yolhind professzor 
sporlarchivumba méltó beszédét kommentál- 
ják:

„Csak a véletlen dolga, hogy olyan Időben 
mondotta el bátor megállapításait, amikor a 
nportprimndonnák nálunk is „hőskorukat" 
élik, amikor a tiszta éj megalkuvás nélküli 
ainalőrség fogalmát kinevelik. Amikor a sport 
primadonnákat mesterségesen tenyésztik és 
amikor

a sportprlmadonnók két könyökkel nyom
ják félre a két vaey több diplomává! sze

rény állásért jelentkezőket.
Lehet, hogv a főiskolai sport még sokáig 

nem fog tudni olyan nagy eredményeket • fel
mutatni, mint n társadalmi sport, de hogy a 
sporterköh k terén t1 főiskolai sport hivatott 
a példaadásra, nz kétségbe nem vonható.

Ar országban mindenfelé még ma la mea- 
tcrségcscn élesztgetik az „olimpiai**  han
gulatot. pedig az olimpiai tliz már régea- 
régen kialudt a losangelesi stadion tor

os ában.
Hónapok tellek cl n/óln. n győztesek már 

megkaplak érmeikéi, kilünletésiiket, oklevelei
ket. magasztaló cikkeiket bankettjeiket, néhol 
niég bandériumaikat is, de nálunk még min
dig — ünnepelnek.

Berlin mór nz 1936 évi ollmplásrra készü
lődik, nálunk még csak azért Is üiiuepel- 

nck.
A dolog kezd unalmassá lenni, mini ahogyan 
n hosszú, soknnpos ünnepek rendszerint unni 
piasak szoktak lenni.

Azután ezek nz ünneplések már túlságosan

CSILLÁROK
bronzíl lírák. írókészletek .... -
»»ánrték«rtrtfw.k legolcsóbb^ UH. FP7SŐt|Bl-4<ÖPUl 41,

Weinhardt Fenyvesy lövésit Blaskó fejére tó 
vábbitja, aki viszont a hálót rezgeti meg 2.O-

A félidő letelte után azonnal fordulnak a 
játékosok. Nincs pihenő Pál percnyi Kerületi 
kutyaszorító után Lsnnert megpecsételi a Nem
zeti sorsát. 3.O. Némi kis akarat megnyilvánul 
a Nemzetinél i>. lőnek kapufát öli is, meg az 
ellenfél is, sőt a Nemzeti lő egy kapufagólt Is 
Ugyanis Pacotaynak a külső lécről visszapat 
tanó labdáját a biró, — horribile dictu — 
gólnak ítélte. Az óbudaiak mérgükben nevető 
görcsöt kaptak, de nem sokáig tiltakoznak, 
mert ekkor az eredmény is csak 3:1. Drössler 
azonban reálisabb formában vonja le a konzek 
venciákat s önmagát meghazudtolva, remek1 
gólt lő. 4:1. A 25. percben Blaskó messziről re , 
pülő lövése nem téveszt célt. 5:1. A mókás Ki
rály Tibi a trikójánál fogva húzza vissza az 
elfutni szándékozó Pacolayt. A Nemzeti-közön
ség pukkad:

— Miért nem fuj a Széli?
— Örüljön, hogy szép idő vanl — nyugtatja 

meg egy óbudai.
A 35. percnél fart a meccs, amikor Blaskó 

lövésénél Weinhardt a búcsúzó fecskék röpkö
désében gyönyörködött, s igy nem vette észre 
a labda röpködését. 6:1.

— Ugylátszik ezek vissza 
soroksári nyolc gólt.

Tényleg, a Nemzetit-------------------------
ték. A III kerület viszont tovább iskolázik.; 
S Weinhardt szenvtelenill fogadja a 
gólt. Az utolsó percben Pacolay ragasztja be 
óbudai kapuba a szépségflastromot. 7:i.

akarják kapni a

is érdekli a já-nem

hetedik
az,

teatrallsak la, az olimpiai bajnokokat pedig 
előbb-utóbb a mutatványosok nívójára fogják 
degradálni Nem gondolják, hogy már elég 
voltf

Ezeket írja az egykori bajnok és rekorder. 
Mindezeket pedig azért bocsájtottuk előre, mert 
- értesülésünk szerint —
nagyszabású társadalmi akció vaa kialaku
lóban a sportprimadonna kultuss letöré

sére.
Nagyon érdekes lesz — és erre már most fel

hívjuk a figyelmet — Doros György dr. három 
sportpszichoíógiai tanulmányt tartalmazó köny
vére, amely a napokban került ki a sajtó alól és 
amelv nagyon érdekes fejezeteket szeutel aamely nagyon érdekes fejezeteket szentel 
sportprimadonna-kultusz kialakulásának.

A fantasztikus 
„rekuzé-labda**  

Braun Csibi mérges előadása 
a képzelt labdatechnikai 

újítás ellen
A késő éjjeli órákban többször találkozhat 

nz ember Braun Csibivel, az ismert, mindmáig 
lefőzhetetlen válogatott jobbszélsővel, akiről 
nzt hinné az ember, hogy bohém flu, aki azon
ban — mint az alábbi példa is igazolja — a 
sportszerűtlen időkben is futballal foglalkozik, 
s közben persze bosszankodik.

— Nem értem kérem, — mondja — honnan 
veszik azt a leleményességet, amivel a közön
séget szórakoztatták, minket szakembereket 
azonban egyenesen dühítenek. Az egyik lapban 
olvastam arról, hogy Pataki Mihály, a régi, jó 
békeidőkben milyen ragyogó rekuzé-labdákkal 
szöktette • szélsőit Pontosan leírták, hogy ez a 
labda nem futott túl a taccsvonalon, hanem 
megmaradt a leesés helyén, vágy pláne vissza
felé jött. Azt is olvastam, hogy hiába próbálja 
szegény Pataki a még szegényebb Turayl erre 
a csalafintaságra megtanítani: Turaynak nincs 
tehetsége hozzá Hát nem csodálom, mert ezt 
aztán tényleg nem lehet megtanulni! Ha egyéb 
ért nem, mar csak azért sem. mert ilyen labdát 
képtelenség rúgni. Egész rövid távon még talán 
előfordul Egy úgynevezett kiadás, vagy nők 
tetés azonban rekuzé-szerüen egyszerűen ab
szurdum, legjobb esetben azok fantáziájában, 
akik — mint ahogy ez természetes — még éle
tükben nem rúgtak labdát. Ebből is csak az de
rül ki, hogy hiába szidják szegény Turayt, aki 
nagyon rendes, derék és tehetséges center. Csak 
éppen fizikai képtelenségeket nem tud csinálni.

A rekt zé-labdn teóriája tehát megszületett 
ugyan de csak a fantázia világában s onnan 
is egészen gyorsan kipusztult.

RB H aB elókézztt polgári e»
középiskolai mayán 

£a)UlUUu Vizsgákra, ársttstgi- 
■WWIWWW rs. VII. Dohány-n. »

X Vasárnap bemutatkozik a vlzipóló-után- 
pótlás. A vizipóló iránt érdeklődő közönségnek 
élvezetes mérkőzésben lesz része jövő vasárnap, 
december 4-én A MUSz uszóversenyén ugyanis 
bemutatkozik a vizipóló utánpótlása, amely az 
l'TE ellen játszik barátságos mérkőzést. Az 
utánpótlás valószínűleg Mezei — Molnár. Tol
nai - Hazai Rajki II. Brandy, Kánássy 
összeállításban áll fel.

NlOMAIOn A GLÓBUS MUMUA1 HC1NTLZE1 B. I. KOUFUBGŰGLrELX BUDAPEST. VL. ABADI UCtA 8. — NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.

Startra kész 
a „Club Athletique Jules Ladoumégue" 
A hires futósampion kijátszotta a francia atlétikai szövetséget és 

önálló atlétikai szer vezetet alapított — Már 350 tagja van 
Ladoumégue klubjának

Férte, november 26.
(A Hétfői Napló párisi sserkesztőségétől.) 

Még emlékezetes, e közeli tiz hónap előtt a 
francia Atlétikai Szövetség és a hires futó
sampion Ladoumégue között tiz hónap előtt 
felmerült ellentét, melyben Ladoumégue ama- 
tőrsége képezte a sarkalatos vitapontot. E fe
gyelmi színezetű tárgyalások Ladoumégue-nek 
a szövetségből történt kizárásával végződtek, 
amely különösen azért érintette fájdalmasan a 
rekordert, mert

lehetetlenné tette számára az olimpíászon 
való aktív részvéteik

Mert ha nem is mint futó, de mint sporttudó- 
sitó Ladoumégue mégis künn volt Los Ange
lesben, az Intransigeant cimü lap jóvoltából, 
amely ily módon akarta a franciák atlétikai 
büszkeségét némileg kárpótolni. És Igy Ladoii- 
mégue „civilben" találkozott a hozzá hason
lóan diszkvalifikált Nurmival, az olimpiai me
zőny kulisszái mögött.

A közvélemény, de a sportkörök se tudtak 
belenyugodni, hogy a francia sportvilág 
eme „gloirt"-ját, a Federatio zsarnoki és ön
fejűén merev vezetői mindörökre „jégre te
gyék**.  És ha a tömeg, bármely atlétikai ver
senyen, vagy bármely sportmanifesztáción, ahol 
Ladoumégue! meglátta,

olyan hatalmas tüntetést rendezett a ked
vence mellett, ^hujjozva*  a Federatlót, 

hogy Ladoumégue számottevőbb barátai és a 
sportrajongók komolyan tanácskoztak, miként 
tegyék lehetővé a futóbajnok hivatalos akcióba 
lépését. De a Federatio minden közeledést visz- 
szautasitott.

Erre — alig három hete annak — elhatároz-

MARZI
a tőrvívás olimpiai balnoka kifelezésre luttatla leghObb vágyát: 

Pillér Györgygyel szeretne találkozni
Párisi beszélgetés az olasz samplonnal

Pária, november 19. 
(A Hitfői Naptó párisi szerkesztőségitől.)

Ah, Ungherta, Budapest!... Mint egy régi ked
ves emlegetésére, ugy derül fel e szavakra

Marzi
olaszosan sápadt-barna arca. Honfitársaitól 
körülvéve, egy divatos kis bárban bukkanok 
reá, ahol párisi érkezését ünnepük. Mert as 
olasz világbajnok egy nagy vivóünnepélyre jötl

Marzi
ide, ahol francia bajnokokkal együtt fog szere 
pelni.

— Igen, Budapest... sokszor voltara ott és 
mindig szívesen megyek. A közeljövőben azon
ban erre semmi kilátásom nincs, semmi bizto
sat nem tudok. De elárulom azt is, hogy

szívesen találkoznék Piller-rel kardban
— mondja Marzi igen komolyan.

— Kardban? ön, a törvivól — felelem hitet 
lenül.

— Éppen ez Izgatna, feleli, bár ilyen ellen 
féllel előre tudnám az eredményt (ezt már

Budapesti figefőversenyek
Jó napja volt a vasárnapi ügetőversények 

közönségének. A pogram hat számából négyet 
a nagy favorit, kettőt pedig a másodsorban fo
gadott ló nyert meg. Pompás harc úján győ
zött Jeles O. S. Gézengúz ellen, s Expressnek 
is esak nagyon nehezen sikerült Dombóvári le
rázni magáról. Erpress egyébként is szerencsé
vel jutott az első díjhoz, mert a forduló után 
nemcsak kiszorította, de le is keresztezte Dom
bóvári, s ha a múltkor Sámsont enyhébb ok 
miatt diszkvaliflkálták, Express ezt most sok
kal inkább megérdemelte. Még nagyobb hibát 
követtek a pályabírók az „all right" tábla azon
nali kitételével, amivel Dombóvár hajlóját sza- 
bályellctiesen eleve megfosztották a jogos és 
minden valószínűség szerint eredményre vezető 
óvástól annak ellenére, hogy Benkő hajtó rög
tön a verseny után jelentkezett az óvás beadá
sára. Jégvirág, Delirium, Kassa és H. Boriska 
könnyen nyerték versenyeiket. A nap főszáma 
nem felelt meg a várakozásnak, mert úgyszól
ván a starttól a célig egyedül Delirium versenye 
volt Az Amatőrversenyben Hiába lett második, 
de tisztátalan ligetése fniatt diszkvaliflkálták. 
Részletes eredmény a következő:

Uk, hogy
kljátMiák atlétika! Követségei és me*.  
alapítanak egy uj atlétikai klubot, ahol ■ 
világrekorder nemcsak trenírozhat, de ahol 
megtalálja as erkölcsi hátvédet, amelyet a 

Federatio megtagadott tőle.
A „Ladoumégue Club" négy nap előtt híva, 

talosnn megalakult. A neves atléta, nemcsak a 
méterekben üti a rekordot, hanem tagjai szá
mával is. Mert

pár nap alatt 350 beiratkozott tagol szám
lál a legfrissebb párisi atlétikai klub.

Tegyük hozzá, hogy lelkes fiatalokból áll e 
kub gárdája. És Jules Ladoumégue már azért 
is boldog, mert — úgymond —

érdeme lesz, hogy ő nevelhet uj generációt
Értesülésünk szerint, a klub Január elsejétől 

kezdve, már belekapcsolódik az inlernacionális 
atlétikai naptárba. Már tervbe vannak véve a 
nagyszabású nemzetközi események. Az uj 
klubnak benn Párisban van nagyszerű torna
teremmel felszerelt helyisége, a városi tanács 
pedig a maga módján járult hozzá, hogy a 
francia atlétika számára Jules Ladoumégue 
még sok hasznos és szép győzelmet hozzon, 
amennyiben

a klub rendelkezésére bocsátotta a Penbtng 
Stadiont

Hogy a Federatlo uralnak ez nem teszik, az 
bizonyos. És mint hírlik, „most már**  szívesen 
pengetnének más húrokat Ladoumégue-ve! 
szemben. De azt hisszük — erek a húrok már 
nem találnak rá a visszhangra. És a sarnpioa 
már csak a „saját szineiben" fog futni.

nevetve mondja). Mert valóban.
a kardnak mesterei a magyarok és ezt egy

hamar senki nem veheti el tőlük.
Milyen erő, mily biztosság, 
is emlegetem. De például Gerevich 
nem dolgozik több törli ... .
alatt, volt alkalmam munkában látni, tőrben, 
és annyira frappirosotl könnyedségével, hajlé
konyságával, hogy minden adottsága meglenne 
tőrben is aampionnak lenni.

— Mint ahogy önt csábítja a kard Is? —* 
vetem ellen.

— Csábit, de én már a tőrnél maradok; st 
én Izomkondicióm és tesfstrukturám Inkább 
erre predesztinál. Amióta — 10 éves voltam — 
először kezdtem vívni, a tőr iránt éreztem több 
hajlamot. Persze, azért a kardot is kezelem.

A kérdésemre, sokat trenirozik-e, bevallja, 
hogy meglehetős keveset. Hozzáteszi azt is. 
hogy ezt nem szívesen árulja el.

— És egyéb sportot müvei?
— Csak atlétikát. Leginkább például futni 

szeretek. 100 méteres távon. De oly gyatra Időt, 
hogy ezt szégyen lenne elárulni.

— Közeli tervei? Mi igaz a professzionaliz
musból?

Az olimpiai bajnok kicsit ravaszul mosolyog.
— Ajánlat az van. Sőt oly csábító, Amerika, 

Los-Angelesből, hogy komolyan habozok. Vi- 
szont — tudja — van egy morális kötelezett
ség és egy érzés, ami erősebb az érdeknél: a 
nemzeti, lokális hozzátartozás. Ezért is azt 
hiszem, tovább is csak mint amatőr képviselem 
az olasz színeket.

Felfogja pillantásomat, amely a kabátját dí
szítő jelvényt érinti. Egy gyönyörű, finom 
mfivil. ékkövekkel kirakott miniatűr tőr ez.

— Most, az oJimpiászról való visszajövete- 
lemkor adta nekem Livorno 
helyem) i

— És ;
— Az 

'egszebb
Nem, 

nnyag...

bármelyiket 
___ ' ' miért 

Most, az olimpiász

városa (szülő*  
ezt az emléket. Erre büszke vagyok, 
a Duce? — kérdem.
mcoőbdf és megcsókolt... — Ez volt 
jutalmam.
Marzi nem professzionistának való 

Mándy Hona
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