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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
AZ ELŐFIZETÉS ARA: 

Egy évre 5 pengd « Félévre 2’50 pengd 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 15 
Ff. Olaszországban 1 Ura, Romániában 5 lei 

Cs’*sS’,‘"'V,<'áhsn 1’20 ele

POLITIKAI HETILAP
SZERKE3Z I IK«

Os ELEK HUGÓ ta MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, Vll. kern Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u.,4-től kezdve:

VI. kér. Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 208-96.

Vasárnao (d. u. 4 tői): Aut. 245-81, 100-43.

Szerelmi gyilkosság Kőbányán

Kirabolták báró Villani
párisi kouet budai Mláiál

Vasárnap délután óta két nagyszabású I Valamennyi értékesebb holmi hiányzik s a 
vakmerő betörés ügyében folytat nyomozást | betörők úgyszólván mindent elvittek, atnt- 
* rendőrség. A detektívek serege lázasán |ne& csak értéket tulajdonítottak. Miközben 
kutat a betörők után s a főkapitányságon | a detektívek és rendőrtisztviselők foglala- 
remélik, hogy rövidesen sikerül kézrekeri-1 toskodtak a villában, inunkéhoz láttak a 
jeni a tetteseket. |<.....................

Az egyik betörés károsulja báró Villani |
Frigyes, Magyarország párizsi követe, l

akinek budai villáját fosztották ki.
Vasárnap délután telefonon felhívták a 

főkapitányság központi ügyfeleiét ■> egy ijedt | 
férfihang jelentette be:

Villani Frigyes kegyelmes ur , 
kifosztották. Tessék uzunnal ,

— Báró 
villáját 
kijönni a helyszínre: a Znhatag-utca

Budapesten: özv. báró

42. szám alatt lévő bér-

19a szám alá.
Báró Villani Frigyes kertésze telefonált 

a fő kapitányságra, ahonnan nyomban rend
őri bizottság indult útnak a Zuhatag-utcai 
villa felé. A rendőrtisztviselőkön és detek- 
tiveken kívül a daktiloszkópiai intézet tiszt
viselői is kiszállottak a helyszínre, hogy az 
ott talált ujjlenyomatokat megvizsgálják.

Báró Villani Frigyes néhány esztendővel 
ezelőtt

fivérével együtt építtette a Zuhatag- 
utca 19/a szám alatt lévő emeletes vil

láját.
A diplomata, amikor Budapesten tartózko
dik, a villában lakik, de már hosszabb idő 
óta zárva vannak a villa gyönyörűen be
rendezett szobái, mert sem Villani Frigyes 
báró, setn fivére: Villani Alajos követségi 
tanácsos nincsenek a fővárosban.

A család régi nagyérlékü antik búto
raival rendezték be a villát, 

gyönyörű ezüst-. aranytárgyak., szobrok, 
festmények, szervizek voltak a szobákban. 
A Villani fivérek egyetlen közeli hozzátar
tozója él csupán Budapesten: özv. báró 
Villani Józsefné, a két diplomata édesanyja, 
aki a József-körut 42. szám alatt lévő bér
palotájában lakik.

A zuhatagutcal villát a báróék kerté
szére bízták.

akinek az épületben lévő alagsorban van a 
lakása. A kertész mindennap gondosan be 
zárta a villa nagy vaskapuját. Vasárnap 
délután a kertész arra lett figyelmes, hogy

a lakatlan villa egyik emeleli szobája 
mik ablaka tárva-nyitva áll.

Gyanúsnak találta ezt, körülnézett a kertben 
és rögtön észrevette, hogy a vaskerítés 
egyik része ki van fesziive, uz épület veran
dája felé vezető lezárt ajtó pedig nyitva 
volt. A kertész lelment a lakásba, ahol 
megdöbbenve konstatálta, hogy

a villának csaknem minden szobája fel 
van forgatva s a szekrények fel vannak 
feszítve s uz összes értékes holmik 

hiányzanak.
Ezekulán telefonált a főkapitányságra.
A rendőri bizottság pontosan vegigviz*  

galta a villa összes szobáit, amelyek
a betörők vandál pusztításának és fosz

togatásának képét mutatták,

daktiloszkópusok, akik

[ főbb ujjlenyomatot találtak u felfeszl-
L telt szekrényeken.

A rendőrség megállapítása szerint a be 
törők hárman-négyen leheltek, s a vakmerő 
betörést valamelyik hírhedt bűnszövetkezet 
hajthatta végre. Eddig még nem sikerüli 
megállapítani pontosan, milyen értékű hol 
mit vihettek magukkal a betörök, miután 
özv. Villani Józsefné bárónő betegen fek
szik, s egyelőre, nem jöhetett ki a hely
színre. Az eddigi becslések szerint

körülbelül 30.000 pengő értékű holmit 
raboltak cl a villából.

Nem sokkal Villani báró villájában tör-

Gömbös Gyula miniszterelnök a diktatúráról
Nem lehet a fasizmust az Alföldre Átplántálni - Egy céltudatos erőnek 

kell lenni, amely a nemzetet összefogja
Nagykörös, december 4.

(A Hétföl Napló kiküldött munkatársától.) 
Vasárnap délben Gömbös Gyula miniszterelnök 
autón Nagykőrösre érkezett, ahol résztvelt a 
kerület képviselőjének, Ráday Gedeon grófnak 
beszámolóján. A reggeli személyvonattal közel 
30 országgyűlési képviselő és néhány felsőházi 
tag utazott le Nagykörösre, ahol a Piac-téren 
óriási tömeg és különböző megyei küldöttségek 
várták az autón érkező miniszterelnököt. Meg
jelent » gyűlésen Almássy László, a képviselő 
ház elnöke. Darányi Kiömún miniszterelnökségi 
államtitkár. Sttranyqoszky Sándor, a Nemzeti 
Egység Pártjának elnöke, Antal István minisz
teri tanácsos, a sajtóosztály vezetője, Prcszly 
Elemér főispán. Erdélyi Lóránt alispán és több 
szomszédos járási főszolgabíró is

Az autón érkező miniszterelnököt Albertirsán 
és Monoron a községek küldöttségéi üdvözöl
ték, majd Nagykőrös város határában száztagú 
küldöttség fogadta akiket Reretvás János kor- 
mánvfötanácsoá, felsőházi tag vezetett. Negyed
három óra volt, amikor lelkes éljenzés és ün
neplés közepette megérkezett Gömbös Gyula 
miniszterelnök a városház előtti hatalmas térre 
és nyomban megérkezése utón az Iparoskor 
dalkara elénekelte a Himnuszt, majd a város 
közönsége nevében Dezső Kázmér polgármes
ter. a hatóságok, testületek, intézmények és az. 
összes táisadalmi egyesületek nevében vitéz 
dr. Pesthy János kir. közjegyző üdvözölte. A 
nagykőrösi nőcgyesületck, a MOVE hölgycsa- 
pala nevében özv. Kupái Kovács Zsigmondné és 
dr. Hegedűs Dezaőné hatalmas virágcsokrot 
adtak ál a miniszterelnöknek

Ezután 
GÖMBÖS GYULA

emelkedett szólásra Percekig mm julhntott 
szóhoz n lelkes ünnepléstől. Előbb ni Alföld 
népének szeretekről beszéli, rhujd azt hangsa 
lyozla, hogv minden népnek egységre van szük
sége.

— Nem Ismerek — mondotta, — sem tár
sadalmi. sem felekezeti különbségeket.

Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy

tént betörő*  felfedezése után

ujabb vakmerő villafosztogatásról ka
pott jelentést a rendőrség:

dr. Mollos Kovács Béla ny. miniszteri titkár 
jelentette be, hogy Zöldrááli-ut 34. sz. alatt 
lévő villáját kifoeztolták.

A tettesek a villa tetőzetén keresztül 
a padlásra másztak be s onnan jutottak 

le a szobákba.
Mintegy tiz-tizenötezer pengőt képilisei

nek azok az értékek, amelyeket a betörők 
innen vittek el.

A rendőrség nagy eréllyel nyomoz mind
két betörés tetteseinek felkutatására.

A késő éjszakai órákban egész detektiv- 
csoport hajszolja a vakmerő betörések tet
teseit. Tekintve, hogy ugy yillani báró, 
mint Kovács villáibun

igen sok ujjlenyomatot hagytak bátra 

magáért és családjáért dolgozhasson s éppen 
ezért minden társadalmi osztályt, még a bal
oldalt is, felhívjuk az építő munkára.

Nem ér semmit száz okos embernek ta
nácskozása, egy céltudatos elsőnek kell 
lenni, amely a nemzetet az építő munkára 

összefogja.
Bátorság, bölcsesség és becsilleti — ez a jelszó, 
nincs sok időnk tanácskozásokra, ha tisztán 
látom a célokat, bátor, bölcs és becsületes 
mi Ilkával igyekszem azokat elérni. Nem az 
erőszak, nem a jogfosztás a fegyverem és csak 
azt (ékintem ellenfelemnek, aki bolond, yagv 
mcgálalkodotlan. hivatásszerűen keveri a mér
get. Hiszem, hogy ez a józan magyar nép, 
amely homoksivatagokon teremtett életet, meg
érti az én hivó szavamat és teljes erejével se
gíteni jog engemel a nagy munkában.

Óriási éljcnzéj közepette fejezte be szavait 
a miniszterelnök.

A Himnusz cléneklése után a miniszterelnök 
a városházára ment, majd onnan a hősök em- 
lókmüvéhez vonult, ahol levett kalappal, né- 
hánu szó kíséretében letette koszorúját.

Később az Irónia inozgószinhózba ment a 
Nemzeti Egység Pártjának nagygyűlésére, ahol 
Beretvás János pártelnök üdvözölte h megje
lenteket, majd Ráday Gedeon gróf tartotta meg 
beszámoló beszédét.

GÖMBÖS GYULA 
miniszterelnök szólalt fel ezután. Kijelentette, 
hogv azért jött Nagykőrösre, uicrt az Alföld 
népet s az Állóidét rendkívül szereli- A régi 
osztrákmagyar monarchiának nem volt kedves 
a nagy magyar Alföld, amelv 

mindig az önálló, független Magyar
országért harcolt.

- Velem szemben azl szokták hangoztatni 
mondotta. — hogy diktatúrára törekszem.

En a lelkek koncentrációját akarom és ezen 
kérésziül ügyi*  megszületik az h hatalmas 
diktatúra, amely n magyar lélek megerősö

dését jelenti
és amely diktaturánuk megszületése bele kény-

a betörők, nem lesz nehéz kézrekeriteni 
őket.

Ma hétfőn a detektívek végigjárták mind
azokat a helyeket, ahol a pesti alvilág tag
jai meg szoktak fordulni. Ezeknek a raz
ziáknak az eredményeképpen valószínűleg 
több gyanúsított kerül majd rendőrkézre.

Báró Villant Frigyest ma hétfőn fogják 
értesíteni a történtekről, de mielőtt még a 
bárótól a villában talált értékekről bővebb 
felvilágosítást, kaphatnának. Villant báró 
édesanyját, aki’ rövidesen felépül múló be
tegségéből,’ felkérik, hogy látogassa meg a 
villát s az elrablóit holmikról adjon tájé
koztatást a rendőrségnek,

mert Igy sikerülhet csak megakadá
lyozni, hogv a Villan! bárótól elrablóit 
értéktárgyak esetleg a betörők orgazdái

hoz kerülhessenek.
A rendőrség ma ujabb szemlét tart a ki

fosztott villában.

szériti a munkába a kritizáló magyarokat is, 
akik velünk nem akarnak egv gúnyában járni. 
Az igazi központi akarat nem lehet diktatúra, 
nem lehet egocentrikus akarat, csak olyan, 
amely a nemzet érdekeit szolgálja és az a dik- 
tnlura, amely megteremt) az igaz magyar test
vériséget és amely lerombolja a társadalmi 
válaszfalakat becsületes őszinteséggel.

Beszéde folyamán kitért a királyság gondo
latára is. amelyben nem lát mást, mint esz- 
kört a nemzet kezében, a nemzetért.

— Bármilyen bámulója vagyok — mondotta 
— a fasizmusnak, teljesen uj politikai rend
szert nem lehet ideplánlálni az Alföldre, uj vi
lágnak kell azonban mégis jönni, nem lehet 
ezután in Pető Pálként élni

Beszélt ezután a kereskedőkről és kijelen
tette, hogy

nemzeti szempontból a legnagyobb propa
gandistának tartja a becsületes magyar 

kereskedelmet.
Majd a mezőgazdaság kérdésével foglalkozva, 
hangsúlyozta, hogy át kell szervezni egész, ter
melési rendszerünket és politikai szempontból 
éppen a mezőgazdaság szempontjából szükség 
van az érdekképviseletek rendszerének reví
ziójára, mert tehetetlen, hogy tizféle érdekkép
viselet akarja szolgálnia a magyar mezőgazda
ságot. Majd kijelentette végül, hogy minden 
ereje megfeszítésével dolgozni fog a nemzetért, 
mert határtalan szeretettel viseltetik minden 
magyar testvére Iránt

Hatalmas taps, lelkes éljenzés zúgott fel a 
miniszterelnök beszéde után, úgyhogy az utána 
következő Szüls Ambrus 81 éves gazdálkodó 
hosszabb ideig nem tudott szóhoz jutni, majd 
keresetlen szavakkal a magyar nép ragaszko
dásáról és szerctctéről biztositolta a miniszter
elnököt A nagygyűlés befejezése utón a mi
niszterelnök kíséretével a városi kaszinóba 
ment, ahol a nagykőrösi nőegylelek teát ren
dezlek tiszteletére s ahol Jalsoviczky László 
felsőházi tag üdvözölte s a tea alatt az lpuros- 
dglkara lampionos szerenádot adott.

Guiqbős Gyula miniszterelnök hat óra feló 
indult Nagykörösről autón Budapestre.
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Meinl Gyula Rt.

Vasárnapi gyűlések
Békéscsabán is vasárnap alakult meg n Ma

gyar Beviztós Liga -helyi csoportja. A nagy
áramú érdeklődök a városháza udsarán gyűl
tek össze, Itt hallgatták Végig Lukács György, 
fiúd János, Kun Béla, Fali Endre és Drózdy 
Győző beszédeit. A békéscsabai szervezet el
nökéül Jánossy Gyula polgármestert választot
ták meg.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság jubilá
ns dhzgyiÜést tartott vasárnap délelőtt. A 
d taggyűlést dr. Rottenbiller Gyula és dr. Hoót 
Károly elnökök vezették be. Indítványukra dr. 
Perrg Pál államtitkárt tiszteletbeli tagnak, dr. 
Kornist Gyula, dr. Tóth István és dr. Rudliay 
Dezső államtitkárokat pedig tiszteletbeli tag
nak választották. Dr. Tóth Zoltán főiskolai 
Igazgató mondott beszámolót a társaság műkö
déséről, hangsúlyozva, hogy a magyarországi 
gyógypedagógiát a külföldi államok minta
képnek tekintik. I)r- Schnell János, dr. Szondy 
I.lpót éa Schulmann Adolf a gyógyitónevelés 
legújabb kérdéseiről tartottak érdekes elő
adást A díszközgyűlés Pctry Pál államtitkár 
rárószavaival ért veget.

A Magyar Revíziós Liga veszprémi csoportja 
vasárnap alakult meg. A ligát dr. Nagy Emil 
és dr Szudy Elemér képviselték. Elsőnek Szudy 
Elemér beszélt. Utána Nagy Emii dr. ismer
tette a magyar revíziós mozgalmat. A vesz- 
prémmegyei csoport elnökévé dr. Kencssey 
Pongrócz főispánt, diszelnökké dr. Rótt Nán
dor megyéspüspököt és dr. ónlat Géza refor
mátus püspököt választották meg. Ügyvezető 
•lnök dr. Csiba Mór lett.

Népes revíziós gyűlést tartottak vasárnap 
Sarkadon Is a Hósók szobra előtt.

A debreceni Kossuth Dalkör vasárnap önne- 
pelte fennállásának harmincéves jubileumát h 
református nagytemplomban. A jubileumom 
gyűlésen Molnár Ferenc lelkész mondott be
szédet.

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének 
debreceni csoportja vasárnap ünnepelte fenn
állásának tizedik évfordulóiát. Fráter Erzsé
bet bejelentette az ünnepi ülésen, hogy Tormay 
Cecil nevére ötvenkétezer pengős alapítványt 
tettek. A szövetség báró Vay László főispán 
feleségét választotta meg ezután elnökévé.

A debreceni Cobden-Szövetség vasárnap dél 
kiölt a Déry-muzcuin nagytermében tartotta 
alakuló ülését, amelyen Halasy Fischer Ödön a 
szövetség elnöke és Hantos Elemér ny. állam
titkár vettek részt. Több értékes felszólalás 
után Baltazár Dezső püspököt választották meg 
• debreceni fiók elnökévé.

4 Magyar Polgári Blokk vasárnap délelőtt 
ülést tartott, melyen többen felszólallak.

A 3i esek etrednapja. A volt cs. és kir. 32. 
gyalogezred vasárnap rendezte kcgycletes ez- 
rodnapját. Délelőtt a belvárosi plébániatemp
lomban szentmise volt, nmelyel dr. lldsz István 
tábori püspök pontifikáit. A szentmisét a Tiszti 
Kaszinóban diszülinepély követte, amelyen 
vitéz tinődl Vargha Sándor tábornok számolt 
be n 32 cs hősi szobor előkészületeiről. Ünnepi 
Ixsrédet mondott dr. Rernliardt Károly. A 
32-es ezrednap alkalmából a dlszünnepélyről 
hódold tás iratban Üdvözölték Horthy Miklós 
kormányzót.

Szende Péter Pál: A csendes társaság a ma 
gyár fogban. Nagyszabású és előkelő közönség 
előtt Szende Péter Pál a Civiljogászok VilalAr- 
saságában ..A csendes társaság a magyar jog-
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nyeremény versenye

Töltse ki és küldje be ezt a szelvényt ^9HH0
Lakát:

Kihúzott szám:

Vegyen részt a HÉTFŐ! NAPLÓ ingyenes nyereményversenyén
Pályázati feltételek lapunk más helyén.

bán" címmel előadást tartott. Ismertette u 
csendes társaság történetét, 
jogi természetét és kijelölte 
társasági jogban. A mindvégig mély, érdekes

é.s értékes előadást élénk vita követte, melynek
gazdasági jellegét, során dr. Gliicksthal Andor, dr. Biau György, 

helyét a magyar Ifj. dr. Nagy Dezső és végül az elnöklő Beck

Gandhi újabb éhségsztrájkot 
kezdett

Három napja nem eszik — nagyon legyengült
London, december 5.

Gandhi, a hindu nacionalisták vezére 
ismét éhségsztrájkba lépett.

Gandhi most már harmadik napja nem vett táplálékot magához és testi ereje 
nagyon legyengült.

A nacionalista vezér az utóbbi napokbnn hat fontot veszített súlyából.

Pennsylvaniában alakult meg ez n furcsa klub, amelynek csak nagyapák lehetnek

A NAGYAPÁK KLUBJA,

szál Budapesttől kilencven kilométernyire, 
Neszmély közelében

tengelytörés érle,
de az utasoknak szerencsére komolyabb ba
juk n/m történt. Taxit kellett értük küldeni 
és emiatt két óra késéssel kezdődött cl a 
verseny. A gyönyörű hölgymodelleknek 
nagy sikerük volt a nézők között. A frizu
ráikat azonban élesen birálgutták a szak
értők.

A verseny során kiderült, hogy
vége a félhosszu haj és a wlndfrizura 
divatjának. Az elkövetkezendő szezón- 
bau ismét a rövidre vágott haj lesz a 

divat.
Az estélyi parókaverseny fantasztikusai 
produkált. A szivárvány minden színében 
pompáztak a frizurák, amelyeket a magya
ros darutolltól a strucctolüg mindenfajta 
toll díszített. A versenynek a késő esti órák
ban lett vége, amikor a zsűri cigányzene 
közben kihirdette a végeredményt

Oyözöúiön meg, eranyCrt/'eaÜsttrt 
éa brilitansért a legtöbbet fizetek.HEMCC U ékszerész, Erzsébet-kttrut 23 HCIllEO 11 • az udvarban.

Egy akácfa-utcai nagy
kereskedő brilliánsgyiiriijé- 

nek különös története
A budapesti főkapitányságot és a királyi 

ügyészséget igen érdekes ügy foglalkoztatja 
hosszabb idő óta. A különös bűnügy nyomo
zása most már befejeződött, úgyhogy minden 
valószínűség szerint néhány nap múlva már a 
bíróság elé kerül.
iw .........................

Herriot vasárnap ,,eltünt“ Géniből
Holtponton a leszerelési tanácskozások

Gcnf, december 4.
A leszerelési probléma ügyében folyó genfi 

tanácskozások a vasárnap folyunián sem tud
tak a holtpontról továbbjutni, annak ellenére, 
hogy a Genfbcn egybegyült államférfiak szünet 
nélkül folytatják tanácskozásaikat. Nagyobb 
jelentőségű kezdeményezés azonban mind
ezidáig nem történt.

Herriot miniszterelnök vasárnap délelőtt 
eltűnt Géniből és hír szerint valamelyik 
gcnfklirnyékl városkába utazott kirándu

lásra.

Macüonald a vasárnapot a pihenésnek szen
telte.

Francia forrásból származó hírek szerint 
Herriot

tos óbbra is kitúrt álláspontja nielleti, 
hogy az egyenjogúság kérdése nem lehet a ki
indulópont, hanem a leszerelési probléma tár
gyalásainak csupán nz eredménye. Éppen ezért 
a tárgyalások folytatását csak úgy tudja el
képzelni, ha annak alapját a francia leszerelési 
tervezet képezi.

Öngyilkos lett Oprana Sándor 
Máv gépgyári főfel ügyelő 

Felakasztotta magát a padláson
Halálos kimenetelű öngyilkosságot fedez

tek fel vasárnap délelölt Peslszentlőrinccn, 
az Jllői-Ut 85. számú házban, amely

Oprann Sándor MÁV gépgyári fő
felügyelő tulajdona.

Az idős ember reggel idegesen elsietett laká
sáról, hozzátartozói keresésére indultak, 
azonban nem találták. A rendőrséghez fór-

dúllak segítségért, 
n legnagyobb 
gerendára

felakasztva holtan találták.
Búcsúlevelei nem találtak nála. Holttestét 
beszállították. a pestszentlőrinci halottas- 
házba. Az öngyilkosság ügyében a rendőr
ség megindította a nyomozást.

Felmentek a padlásra s 
megdöbbenésükre az egyik

Zeneszó mellett folyt le a pesti 
nemzetközi fésülöverseny

Vége a wind-frizurának, ismét a rövidre vágott ha/ a divat
Német, osztrák, olasz, svájci, csehszlo- 
k és jugoszláv résztvevőkkel vasárnapV

délután rendezte u flülgy fudrászsegédek Or
szágos Egyesül ele

első nemzetközi féaUlőversenyct

a Deliért-szállóban. Háromszáz versenyző s 
n modellek zsúfolásig megtöltötték a szál 
lotla kupolatermét. amelynek közepén nm- 
yas em< lm iiyen, tükrük elöli dolgozlak a 
versenyzők. miközben a mcllektereinbcn an
dalító tangót játszott a zene, Az emelvényt

bokszmeccseken szokásos kötélring vette 
körül, nmelven belül szigorú arccal 

szmokingban és frakkban sétállak a 
pontozó bírák.

A verseny kezdetén nagy izgalmat okozott 
huszonkét bécsi versenyző elmaradása. 
CsakJunmHHdderüHn^^

kávéházi dominó-parti
különös fejleményei azok, amelyek most a 
büntetőhalóságok egész sorozatát foglalkoztat- 
ják. A dominópartinak két szereplője vnij; 
Andor Emil közgazdasági irő és Mende Lajos 
akácfautcai nagykereskedő. A ,,tragikus" do
minójátszma elölt az utcán találkozott össze a 
kél ismerős — különben mindegyikük szenve
délyes dominójátékos. Amikor összetalálkoztak^ 
első gondolatuk természetesen az. volt, bogy 
megint csak leülnek néhány pariit játszani. Ai 
ideát Andor vetette fel, de Mendét sem kellett 
sokáig invitálni és néhány perc múlna már a 
Nernyork-kávéhá: játékszobájában ültek.

Néhány röpke óra leforgása alatt 
Mende negyven pengőt veszített

Andor ekkor abba akarta hagyni a Játékot, 
partnere unszolására azonban mégis tovább 
folytatta. A kedélyes dominópariinak az lett a 
vége, hogy

Mende kerek száz pengőt veszített
Mikor azután a differenciák kiegyenlítésére 
került a sor, kiderült, hogy Menüének nincs 
pénze, ellenben

lehúzta ujjáról brlllláns gyűrűjét 
és arra kérle Andort, hogy szerezzen rá pénzt! 
zálogosítsa cl. A „közgazdasági író" ezt meg is 
lelte és elváltak n legnagyobb barátságban ■..

Közben már éjfél felé járt az Idő. Alighogy 
a két dominópartner elvált egymástól, Menüé
nek különös ötlete támadt: besietett a főkapi
tányságra és ott feljelentést tett Andor ellen 
azon a címen hogy partnere ellopta tőle var 
gyontérő brilliánsgyürüjét.

Megindult a nyomozás. A rendőrség a ki
hallgatások lefolytatása után áttette az ügy 
iratait az ügyészségre, itt azonban nem vállal
ták a vádat, hanem

megszűntették az eljárást
Andor Emillel szemben.

Most már fordult a kocka — a vádlottból 
lett a vádló és Andor Emil ügyvédje: dr. Kende 
Endre utján

feljelentette kávéházi domlnőparlnerét 
hamis vád és hatóság előtti rágalmazás 

büntette elmén.
Megint megindult a nyomozás, közben hegy

gye nőttek nz akták. Áz ügy most már meg
járta az összes fórumokat. A bünletöiárásbirő*  
ság elnöke dr. C.sépay cgycsbiróra szignálta az 
ügyel, aki néhány nap múlva már végre Ítélet
iéi fogja tisztázni a nem mindennapi dominó
parti különös eseményeit.

sonvapaco’ás'p'\x„s
70 Iliiét •*»  « poncö fásre-RnroHkcűéBekbon 
vyoayazort árakban, iliortrtákbmi. Niéikülde*  

f arosa lilaUaertAr, Gytfr. Vigyázzon, inán utánozzák

A filmek általánosságban u színházak temn- 
korét sajátítják ki. A Kamaraszínház legköze
lebb egy olyan komédiával |é pa közönség elé, 
mely az utolsó év legháhidlaosabb filniténiáját 
a nagyhercegi udvart mutatbn, színpadi szem- 
mc*  n?* vp A komédia cime: ..Dinasztia", szer
zője Vándor Kálmán A három felvonásból és 
öl képből alléi darab szereposztása a követ
kező; JG. Gollfried herceg _ Málrny József: V 
nagyherregnö Z dn Karola: A beregi*  meny
asszonya, linmaculaln — Eöry Erzsi; Frldr- 
rica — Ignátz Itózal: Johanna — Peéry Piri; A 
bárónő —. Pogány lrénj
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Grilnuiaid Emilt, a „mágnások 
bankánál" lelleientette 

Taxls-Groedei Dóra bárónő
O Dárúnö zaiogieueiet — 1900 gangos diíterencta miatt 

történt a telleientés
A pesti társaséletben és művészvilágban 

úgyszólván mindenki ismeri dr. Grünmald 
Emil bankárt, a népszerű „Grünmald .Vti- 
/H/ * ~ ahogyan a társaság és bohémvilág 
becézi öt. Kevés olyan számottevő társa
dalmi, vagy művészeti esemény zajlik le a 
városban ahol Grü nmald Emil szivarozó, 
testes figuráját ne lehetne ott látni. Aki nem 
ismerte közelebbről, talán kicsit gőgös, 
brűszk embernek tartotta, akik azonban re 
gébben ismerték, tudják róla, hogy meleg 
szivü, kedves, jó bohém.

Ismert pesti családból származik Griin- 
wald Emil:

a Schiffer és Grünmald cég volt beltag iá
nak, néhai Grünmahl Mórnak unokaöccse. 
Eredetileg ügyvédnek készüli és egy elő 
kelő fiskális irodájában ügyvédbojtárosko- 
dot*.  Később olt hagyta az ügyvédi pályát és

a Sacelláry-bankház tisztviselője lelt. 
Ekkor már ott lehetett látni a tőzsdeterem
ben s néhány év múltán kivált Sacellárvék- 
tól s önálló bankiizlelet nyílott. A legemlé
kezetesebb tőzsdei szereplése

a Déli Vasút részvénytöbbségéért foly
tatott nagy harca volt.

Egy előkelő arisztokrata csoport érdekeit 
képviselte ebben a harcban. I gv látszik, a 
mágnás-érdekeltség meg volt elégedve Grün
mald Emillel, mert később egyre több 
arisztokrata kontinense lelt.

Különösen a fiatal mágnások váltó- 
leszámitolási és egyéb anyagi ügyeit 

Intézte

nagy buzgalommal. Több arisztokrata csa
lád is rábízta bankügyeinek intézését. Most

is. amikor egyik üzleti ügyének rendőrségi 
fejleményei támadtak,

egy arisztokruta hölgy szerepel pana
szosként

Grünmald Emil ellen.
Az. utóbbi napokban a főkapitányságra 

idézték Grünmald Emilt és közölték vele, 
hogy bűnvádi feljelentés érkezett ellene.

A feljelentő báró Taxis Emil elvált fe
lesége: Groedel Dóra bárónő volt, 

aki ügyvédje, dr. Horváth István utján tette 
meg panaszát. Groedel bárónő feljelentése 
szerint körülbelül tízezer pengő értékű zá
loglevelet adott át még annakidején Grün
mald Emilnek egv bankügylet lebonyolítá
sával kapcsolatban. A bárónő és bankárja 
között differenciák támadtak,

Grünwald Emil 1900 pengővel nem 
számolt el

— a feljelentés szerint — és ezt az összeget 
elvonta a bárónő elől, aki többszőr köve
telte tőle ezt az összeget.

Grünmald Emil rendőrségi kihallgatása 
során azzal védekezett, hogv

ő jogtalanul nem tulajdonította cl a 
bárónő pénzét s hajlandó az esetleg 

fennálló differenciákat rendezni.
A főkapitányság Grünmald bankár kihallga
tása után lezárta az ügy aktáit és

áttette a királyi ügyészséghez, 
ahol a közeli napokban történik döntés a 
bűnügy további sorsáról.

Igv került az ügyészség elé Grünmald 
Emilnek „a mágnások bankárjának" egyik 
ifeleti ügye, amely remélhetően tisztázódni 
fog, mielőtt az ügyészségen ujabb lépések 
történnek 'Grünmald Emil ellen.

ő fedezte fel az úgynevezett körfűré
sze*  kasszafurást.

Számtalan esetben volt mór dolga vele a 
rendőrségnek. Legutóbbi hírhedi esete az 
volt, mikor tizenkét évvel .ezelőtt, 1920-ban 
több társával együtt kifosztott egy sorok 
sáriüti szappangyárat. A detektívek kinyo
mozták, hogy Jetiinek Géza a tottes. a kasz- 
szafurókirály azonban megszökött Buda
pestről.

Mindenütt körözték, de nem akadlak 
a nyomára.

Most derült ki, hol, merre járt a tizenkét 
esztendő alatt. Franciaországba szökött, 
ahol álnéven élt. Jetiinek tulajdoipképpen 
lakalosmester és kitűnő szakember. Beju
tott egy francia autógyárba, ahol értékelték 
és becsülték a munkáját,

jó állást kapott és jövedelméből úri 
módon megélhetett.

A vére azonban, ugy látszik, nem hagyta 
nyugodni, otthagyta a munkát és

hazajött Budapestre — kasszát fúrni.

Jetiinek, ugy látszik, arra számított, hogy a 
soroksári-úti ügy már elévült, amiatt nem 
lehet baj. Itthon azonban hamarosan ráfize
tett vállalkozására, mert a Vámház-köruton 
tettenérték és elfogták.

A főkapitányságon most folyik a kihall
gatása, hogy megállapítsák, mióta tartózko
dik Budapesten és miféle bűncselekménye
ket követelt el azóta. Jetiinek fényképét a 
főkapitányság megküldi a párisi rendőrség
nek és érdeklődik az után,

nem terhell-e a lelkiismeretét valami

ha egy

rádiókészüléket vesz, mert egész 
Európa kultúráját dinamikus 
b a ngszó r ó n otthonába visz

Franciaországban elkövetett kassza 
fúrás,

vagy más bűncselekmény.

Ma este jön a Mikulás!

A jugoszláv királyné vasárnap 
néhány órát Budapesten töltött

Karlsbadból hazatérőben a Keleti pályaudvaron állt órák 
hosszat a királyné szalonkocsija

Illusztris vendége volt, ha csak inkogni
tóban is, vasárnap délelőtt a magyar fővá
rosnak. Karlsbadból hazatérőben' néhány 
órát ugyanis Budapesten töltött Mária jugo
szláv királyné.

Sándor jugoszláv király felesége tudva
lévőén gyógykezeltetés céljából néhány he
tet Karlsbadban töltött, ahonnan

szombaton reggel visszatért a jugoszláv 
fővárosba.

Utazását pár nappal- ezelőtt jelezték már 
Ilelgrádnak, úgyhogy a jugoszláv államvas
utak a királyné szalónkocsiját elébe küld
ték. A királyné, aki komornájának társasá
gában tette meg a hosszu utal, a menet
rendszerinti

reggeli prágai gyorssal érkezett meg 
vasárnap 11 keleti pályaudvarra.

A szalónkocsit itt lekapcsolták a vonalról és 
az indulási oldal második vágányának Ra- 
ross-téri végébe tollák ki. Lefüggönyözött 
ablakokkal, látszólag üresen állott a sötét
zöld, impozáns szalónkocst néhány órán ke
resztül. .1 jugoszláv királyné érkezéséről 
természetesen már a halárról értesítették a 
budapesti főkapitányságot, ahol meglelelö 
intézkedések is történték. A pályaudvari 
rendőrőrszobáról

külön szakaszt vezényellek ki. amely 
körülvette a szalónkocslt.

hogv illetéktelenek ne kerülhessenek a kö
zelébe. Ugyancsak kivezényellek a pálya
udvarra néhány detektívet is. akik az ér

kező. és induló közönség soraiba vegyülve, 
teljesítettek szolgálatot. A kocsi melleit, a 
pályaudvar pérronján tartózkodott az ér
kezés percétől az indulás pillanatáig kél 
jugoszláv detektív is, akik állandóan a ki
rályné kíséretéhez tartoznak.

Mária királyné pesti tartózkodása alatt 

nem hagyta el a szalónkocslt 

é.s amikor a déli órákban néhány fülke füg
gönye föllebbent. akkor sem jelent meg az 
ablaknál. Az összeverődő néhány kiváncsi 
csak a személyzet tagjait láthatta, amint a 
királyné ruháit és reggelijét elkészítették, 
majd besiettek vele úrnőjük hálófülkéjébe.

Kevéssel tizenkét óra előtt

a budapesti jugoszláv követség néhány 
vezető tisztviselője jelent meg a pálya
udvaron, hogy tisztelegjenek a királyné

nál.

A követség! embereket természetesen azon
nal felkalauzolták a szalónkocsiba, ahol 
több mint egy félórát töltöttek és ahol, 
amint elmondották, a királyné kedvesen el 
beszélgetett velük.

Távozásuk után megint a rendőrök és de
tektívek szorgos őrizetében maradt a király
né szalonkocsija, amelyet azután

a menetrend szerint 1 óra 48 perckor 
kirobogott belgrádi gyorshoz csatoltak

és .Mária királyné elhagyta a magyar tó
városi. 

Vájjon mit fog hozni?

Izgalmas üldözés után elfogták 
a Vilmos császár-ufón 

az Ügyvédszövetség szélhámosát 
Hamis bélyegzővel akart szclhámoskodni 

a Szövetség nevében

Elfogták Jellínek Gézát, 
a kasszafurók királyát

kasszákat fúrni

Az egyik Vilmos császár-iili bélyegző
gyárba a minap beállított egy jómegjelcnésü 
fiatalember és körbélvegzőt rendeli ezzel a 
felirással: Magyar Vgyvédszövetség. A bé
lyegzőgyárban vállalták a megbízatást s azt 
mondották,

jöjjön a bélyegzőéri két nap múlva.
A dolgot azonban gyanúsnak találták és 
mindenesetre érdeklődtek: adott-e az ('gy- 
védszövetség megbízást valakinek bélyegző
rendelésre. Az érdeklődésre azt a választ 
kapták, liogv

ilyen megbízást senki sem kapott.
Nyilvánvalónak látszott, hogy a bélyegző
vel szélhámosság készül s ezért a ynár 
figyelmeztette a rendőrséget. A főkapitány 
ságon megtették a szükséges intézkedéseket 
s abban az időben, amikor a fiataléi..bért a 
gyárba rendelték,

már egy detektív várakozott rá.
A megjelölt időben tényleg megjelent a

fiatalember s érdeklődött, elkészült-e már a 
bélyegző. Ugy látszik azonban, rnegneszelte, 
hogy baj van, mert még mielőtt választ ka
pott volna, sarkonfordult és kiszaladt az 
üzletből.

A detektív utána vetette magát, izgal
mas hajsza után elfogta

és előállította a főkapitányságra.
Itt először Hevesi Bertalan tisztviselőnek 

mondotta magát. Bevallotta, hogv valóban" 
szélhámosságra készült. Érzelgős hangon el-' 
mesélte, hogy az édesanyja beteg, gyógyke
zelésre akart pénzt szerezni s

az volt a terve, hogy nz t gyvédszövet- 
ség bélyegzőjével fog pénzt kicsalni 

valahol.
Rövidesen megállapították azonban, hogy a 
Hevesi név csak álnév, tulajdonképpen 
Hudák Bertalan a neve, pincér a foglalko
zása és ki van Jiltva a főváros területéről. 
Hudák ellen megindították az eljárást.

StomlMlon éjszaka a Vámház korul 11- 
számú házban lévő lüsrerüzletben brlon wn 
értek egv jólfiltözötl lóriit. Mimii/* uljtm 
hatolt be ú: üzletbe, ahol ajul.án tellénkap-

lók. A rendőr előállította a főkapitányságra. 
Itt azután a betörési szakcsoport detektivj i 
legnagyobb meglepetésükre régi ismerőst 
fedezlek fel benne:

a vámhá/köniti betörő Jellínek Géza 
volt, akinek a bűnözők világában 

kasszafurók királya" a neve.
A hírhedt Medvigy Vili letűnése után Jelű
nek Géza kapta a betörök világában ezt a 
jelzőt. Jelűnek volt az, aki uj „iskolát" te
remtett a kassz.alurás terén. 7037
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Weber Antal artista rejtélyes halála 
Véres lejjel, holtan találták egy Hungária-köruti ház 

pincéjében
Rejtélyes haláleset ügyében folytat nyo

mozást a főkapitányság sérülési osztálya.
December l én az esti órákban holtan 

találták Weber Antal 57 esztendős artistát 
a llungária-könit 102. sz. alatti ház pincé
jében. Weber már régebben lakott a ház
ban családjával. Évtizedeken keresztül mini 
légtornász működött egy artista csoport
ban és

veakélyes produkcióiért szépen honorál
ták.

'Állandóan a legjobb szerződéseket kapta, 
idehaza és külföldön működött cirkuszok
ban és orfeumokban.

Pár évvel ezelőtt őt is utolérte a szomorú 
artista-végzet:

trapézmutat vány közben lezuhant és el
törte a jobblúbát.

A szerencsétlenül járt artista most mór 
többé nem kapott szerződést, megtakarj 
tolt pénzét csakhamar felélte és családjá
val együtt sulyos anyagi gondok közé ke
rült.

Csütörtökön Weber kiment lakásából és 
többé nem is tért oda vissza. Este 7 óra

tájban az eoyik lakó a pincébe ment és 
amint lámpájával jobban bevilágított a 
pinceüregbe, megdöbbentő felfedezésre tett 
szert;

nagy vértócsában feküdt ott Weber, 
mellette egy boros üveg és egy borotva 
volt. Arca, feje tele volt sérülésekkel. A 
helyszínre kiszállott rendőri bizottság ki 
hallgatta Weber hozzátartozóit és a ház 
több lakóját, de

senki sem tudott közelebbi magyará
zatta! szolgálni

a haláleset körülményeire vonatkozólag.
Weberné kijelentette a rendőri bizott

ságnak, hogy nem tudja, hogyan kerülhe
tett férjéhez a borotva, mert neki egyálta
lában

nem voll beretvája.
Azt sem tudta megmondani, hogy a bort 
honnan szerezhette férje. A rendőrség to
vább folytatja a nyomozást. Kutatják, hogy 

honnan származott a beretva
és hogy tulajdonképpen öngyilkosság vagv 
bűncselekmény történt-c?

Haszitostaditf,
hogy a derűs hangulat, a |O KOZvrZSS mindig 
a gyomor és belek kifogástalan működésétől függ

Szorulásban szenvedőknél. 
emáSZfftSl hiányoknál pedig

IgmándiSchmldthauer 
természetes 

keseríivlxt váltk b« Isoíobkmt.
gessé, hogy további vizsgálatot kérjünk és ma- előtt hangzottak el, továbbá egyes fontos ira-> 
gában foglalja azoknak a kihallgatásoknak tokai, ugy ez esetben nem visszük a vádtanács 
jegyzőkönyveit, amelyek a mentelmi bizottság elé az ügyet.

Áfát Ricfiard Tauber fiarminc stiillínggel 
as éfifialáltól mentett meg

Gyilkosságért 
egy 18 éves
A kórházból vitték

Kékért Paula 18 éves háztartási alkalma
zottnak, aki egy retek-utcai házban szolgált, 
pár héttel ezelőtt gyermeke született. Az új
szülött csecsemőt két nap múlva holtan ta
lálták. Halálát

fulladás
Idézte elő. A leány azzal védekezett, hogy 
szerencsétlenség történt,

véletlenül
nyomta agyon az ágyában fekvő csecsemőt. 
Bekért Paulát, aki a szülés után még beteg

letartóztattak 
leányanyát 
a főkapitányságra 
volt, akkor

kórházba vitték,
a vizsgálat azonban megindult.

Most, hogy fölépült, egy detektív ment 
érte a kórházba és

előállította
a főkapitányságra, ahol gyermekülés bűn 
tettének alapos gyanúja miatt előzetes le 
tartóztatásba helyezték. Vasárnap

átadták a királyi ügyészségnek
és a vizsgálóbíró dönt majd sorsáról.

Bécs, december. 4.
(A Hétfői hapló tudósítójának telefonjelen

tése.) Nem mindennapi váddal terhelten állott 
tegnap a büntető bíróság előtt Eugen Tambosi 
harmincnyolcéves, jelenleg szerződés nélküli 
bécsi színész, aki ellen

jótékonysági visszaélés
címén emelt vádat az ügyészség. A színészt a 
legfelsőbb állami számvevőszék alel nőké jelen
tette fel — őnála jelentkezett ugyanis néhány 
héttel ezelőtt és rettenetes nyomorára való hi
vatkozással

azt kérte, hogy váltsa ki elzálogosított 
téHkabátját, mert Rlchard Taubcrhez kell 

mennie,
aki őt a Bristol-szállodában várja és aki szer
ződést helyezett számára kilátásba. Wagner 
főtanácsosnak, a számszék alelnökének meg
esett a szive a színész könyörgésén, átadta a meg
felelő összeget és Tambosi eltávozott egy 
szolga kíséretében. A félóra múlva visszatérő 
szolga ellenben azt a meglepő tényt ’ referálta
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Hajsza az eltűnt csepeli 
kisleány után

A rendőrség nem hisz a gyermekrabló rém meséjében — 
Több kisleány tűnt el, de mind megkerült

Szarka Rózsi, a 12 éves csepeli kislány el
tűnése ügyében lázasan folyik tovább a nyomo
zás, de eddig még nem sikerült a kisleány 
nyomára akadni. Vasárnap ismét

több detektívet vontak be a kisleány útónt 
hajszába

.és a sokszorosított fényképet megküldték az 
ország valamennyi hatóságának.

A csepeli eltűnést eset felrázta a nagyközön- 
béget is és igen sokan igyekeznek megkönnyí
teni a rendőrség munkáját buzgó magánnyo
mozással. A rendőrségen mindjobban kialakul 

az a vélemény, hogy a kisleány eltűnése 
mögött nem lappang rejtélyes bűncselek
mény s Inkább azt hiszik, hogy az eltűnés

nek családi okai vannak.
'A sjtiilők körében nagy az idegesség és ez addig 
néni is fog csillapulni, mig a tizenkét esztendős 
leány haza nem jön.

A főkapitányság eltűnési osztályának sok 
munkát ad a sok eltűnés. Az utóbbi napokban

Szarka Rózsi eltűnésén kívül
tizenegy diákleány eltűnését Jelentették be 

a főkapitányságon. Minden egyes esetben eré
lyes nyomozás indult és a legtöbb gyerek 
rövidesen meg is került. A rendőrségen

alaptalan föltevésnek tartják azokat a híre
ket, mintha gyermekrabló rém vagy egy 

szatlr garázdálkodna
a fővárosban és a környéken, ellenben az el
tűnések magyarázatát legtöbb esetben az intő
osztásban látják.

Bizonyítvány és intőoszlás idején más évek 
ben is megszaporodott az eltűnt gyerekek szá
ma, sőt érdekes, hogy az idén meg nem is érte 
el azt a számot, ami más években ilyenkor mu
tatkozni szokott Egy két napi kóborlás után 

az éhség és a hideg hazahajtja a kis 
szökevényeket,

akik végül is rájönnek arra, hogy jobban te- 
szik, ha komolyabban tanulnak és lemondanak 
a kalandos tervekről.

Hozzákezdtek a Dréhr-ügy hatalmas 
vádiratának elkészítéséhez

Három ügyész dolgozik rajta és karácsonyig befejezik 
a nagy minikét — Gál .Jenő dr. érdekes nyilatkozata 

a védelem álláspontjáról
A budapesti királyi ügyészségen ezen a hé

ten kezdik meg az utóbbi esztendők egyik leg
érdekesebb és legszövevényesebb bűnügyében a 
vádirat megszerkesztését: a Dréhr-ügy érkezett 
el ahhoz a jelentős állomáshoz, hogy

h vádirat elkészítéséhez hozzá lehet kez
deni.

Hónapokén keresztül folytak a kihallgatások 
népjóléti. ...........................................................

perben. Az
minisztérium ügyeiből támadt bűn
ügyészségen
mázsás súlyú Iratköleg
hnlalmns munkát, amelyet ezeknek 

isa jelentett a nvo- 
ReggellÖl ’ —

jelzi azt a
m kihallgatásoknak lcfolytnli 
irtózó hatóság számára. Reggeltől késő dél
utánig tartottak naponként a kihallgatások s a 
tanuk közölt

Árverésen
megvett

Trostler-féle és egyéb 
férfi fehérnemüek és 
divatáruk
feltűnő olcsó árusítása

szárnn. mlalMtcrláils tisztviselő, bankár, 
újságíró

szerepelt. Most lezárultak az összes kihallga
tások és az ügyészségen még e héten megkez
dik a vádirat megszerkesztését. Három ügyész 
dolgozik majd a halaimat vádiraton: Auer 
György, vitéz Széchy István és Borg Zoltán, 
akik az eddigi ügyészi vizsgálatot és kihallga
tásokat végezték, lia a három ügyész elkészül 
a vádirat tervezetével, azt dr. Barátiig Pál 
ügyészségi elnök elé terjesztik és a nála tar
tandó tnnácskozós után fogják véglegesen meg
szövegezni és az összes érdekelteknek kikéz- 
besiteni.

Karácsonyig mindez megtörténik
s ekkor módjukban lesz a vádiratban szerep
lőknek, elsősorban Dréhr Imrének nyilatkoz
nia: kifogást nyujtanak-e be a vádirat ellen, 
vagy pedig enélkül kerül egyenesen főtárgya
lókra a monstre bünper.

Vasárnap beszéltünk (iái Jenő dr. ország
gyűlési képviselővel. Dréhr Imre védőjével, aki 
a következőképpen nyilatkozott n vádirat ügyé
ben:

— Amennyiben a vádirat neln teszi sziiksé-

Vilmos császár-ul 26.

az alelnöknek, hogy
Tnmbosl kiváltotta ugyan a tóllkabálot, 
de egy negyedóra múlva ugyanabban a 

zálogházban ismét elzálogosította.
Erre azután megtették a feljelentést a színész 
ellen.

A tárgyaláson Tambosi sírva védekezett a 
csalás g”anuja ellen. Rettenetes nyomorára hi
vatkozva, elmondotta, hogy Tauber személyé
nek belekapcsolása az ügybe nem volt kitalált 
mese. A kamaraénekes

egyszer már harminc schllllnggel a formá
lis éhhaláltói mentette meg 

és most újra az ö segítségét akarta igénybe
venni — tényleg erre kellett volna a télikabát, 
ö, amikor a kabátot a számvevőszék alelnöké- 
nek adományából kiváltotta, a telefonhoz 
ment, hogy Tauberral beszéljen, a szállodában 
azonban azt válaszolták, hogy a kamaraénekes 
külföldi turnén van. Mivel pedig neki 

egy fillérje sem volt,
nem tudott ellenállni a csábításnak és újra el
zálogosította a téliknbálot.

nggen
Nagyszabású készpénz
nyer eményversenyiink 

elsőhetes nyeremény számai: 
453, 1041, 1463, 1731, 2003

A szerencsés nyertesek Jelentkezzenek dijaikért d. u. 3-6 között a kiadóban.
Ezen a héten megfejtendő öt számot dr. Horváth 

Kamiiló kir. közjegyző az 1—6000-ig terjedő sorszámból 
ujból kihúzta és olvasatlanul borítékba zárta.

Találjon ki és a szelvényen küldjön be közülük egyet,

50 pengőt,
ha a kihúzott öt szám bármelyikét sorrendben közvetlenül 
megelőző vagy követő számot küldi be a szelvényen, nyer

5 pengőt
ha a kihúzott öt szám számjegyeiből összeállított számot 
küld be a szelvényen, bár a számok sorrendje eltérő, nyer

3 pengőt
A megfejtést tartalmazó szelvényt (lásd mai számunk 

2. oldalán) december lü-én, szombaton délig kell kizárólag 
nyílt levelezőlapon, vagy más lapra ragasztva postán 
vagy levélszekrényünkbe dobva beküldeni.

Egy szelvényen csak egy szám küldhető be.
A sorsolást ugyancsak december 10-én, szombaton 

V-jl órakor tartjuk meg dr. Horváth Kamiiló közjegyző ur 
közbenjöttével.

A versenyt négy héten át folytatjuk és az a szeren
csés olvasónk, aki

négy héten át folytatott rejtvényakciónk 
során a hetenként kisorsolt öt szám közül 
legalább egyet, összesen tehát négy hét 
alatt négy számot ténylegesen megfejt, 

500 pengő 
jutalomban részesül.
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öSPaEa s,Xan“,a a!a“ letorWzlallíK
Sferahsht isiuér belvárosi szűcsöt 

"“H1, «Iztositűintezeitöi, amely most azt
sii&a, hogy önhewm törten!-- vele együtt letartóztattak 

a uardtiat, Rotn Róbert Kereskedőt

Fél a nagyidétól?

ti 
ií

A

hogy önbctö-

házban van

és szőrme

Vasárnap délben két meglepő letartózta
tás történt a főkapitányságon. Ismert bel
városi kereskedőket tartóztatott le n rendőr
ség csalás bünlclle, illetve csalás kísérlete 
címén, azzal gyanúsítva őkel, 
rést követtek el.

A Régiposta-utca 7. számú 
már évek óta

a Sternlicht-féle szücstizlet 
megóvó.

A céget Sternlicht Ármin alapította és ő is 
vezette hosszú éveken át, majd pór évvel ez
előtt az idős kereskedő visszavonult az üz
let vezetésétől és az utóbbi időben fia, a 28 
esztendős Sternlicht István vezette a jómé 
netelü belvárosi üzletet.

A múlt esztendő októberében egyik na 
pon megjelent a fiatal kereskedő a főkapi
tányság központi ügyeletén és

Ismeretlen tettesek ellen följelentést tett 
betöréses lopás elmén.

Feljelentésében előadta, hogy álkulccsal 
felnyitották üzletét, a betörők több értékes 
bundát elvittek és közöttük több olyan 
volt, amelyet megóvásra helyeztek el nála. 
Sternlicht

húszezer pengőben jelölte meg a ká
rát és nyomban jelentette a betörést az 
Első Magyar Általános Biztosítónál is, 
ahol üzletét betörés ellen biztosította.
A biztositó intézet kárbecslője megjelent 

a régipóstautcai üzletben, leltárt vettek fel 
és a kárösszeg szakértői megállapítás sze
rint is elérte a húszezer pengőt. A biztositó 
Intézet és a belvárosi kereskedő között 
hosszas tárgyalások indullak meg.

Pár nappal ezelőtt azután érdekes for
dulat történt az ügyben. Bizalmas utón ar
ról értesült a biztositó intézet igazgatósága, 
bogy Sternlicht önbetörést követett el. A 
Bzűcsmester, amint a bizalmas értesítés kö
rölte,

Róth Róbert nevű 29 esztendős keres
kedő barátjával több értékes bundát

Garami Ernőt hazahozza 
a szociáldemokrata ellenzék

Tíztagú küldöttség megy föl érte Bécsbe
A szociáldemokrata párt január 8—9-én I ség megy föl Bécsbe. A küldöttség elhatá- 

taxtja kongresszusát. Föltétlenül beavatott rozását arra a tényre alapítja, hogy a párt 
forrásból vett értesülés szerint elhatározott 
dolog, hogy a kongresszus előtt

a szociáldemokrata párt ellenzéke ha
zahozza Garami Ernőt, a pártnak ön

kéntesen „száműzetésbe" ment
vezérét.

A legközelebbi napokban tíztagú küldött-

Agnoszkálták az ujvidék-utcai 
öngyilkos asszonyt

Zöldy Sándor mechanikus felesége megölte magát, mert 
városrendészeti szempontból le akarták bontatni 

épülőiéiben lévő házát
Az Ujvidék-ulca 5. számú ház harmadik 

emeletéről tegnapelőtt leugrott egy jólöltözött 
nő és nz udvar kövén halálra zúzta magát. 
Semmiféle iratot nem találtak nála, kilétét nem 
tudták megállapítani és holttestét a törvény
széki orvostani intézetbe szállították. Vasár
napra ngnoszkállák a holttestet:

•z öngyilkos asszony Zöldy Sándor Szondy- 
ntcai mechanikus felesége, 

akinek öngyilkossága mögött megrázó tragé
dia húzódik meg.

Zöldy és felesége megtakarított pénzükön tel
ket vásároltak és kis családi házat akartak 
vásárolni. Az építkezési munkálatokat 
meg is kezdték,

28.000 pengőt öltek bele az építkezésbe, 
de csakhamar az a kellemetlen meglepetés érte 
őket, hogy a főváros azon a helyen, ahol épít
keztek, városrendészeti szempontból nem en
gedi az építkezés további folytatását, sőt fel
szólították Zöldyt, hogy

bontássá le az építményt
Kénytelenek voltak eleget tenni a szigorú dön
tésnek, ami anyagilag súlyosan érintette a 
házaspárt. Különösen Zöldynét viselte meg na

MkNOEN HETEN 10 FILLÉRÉRT EGY TELJES IZGALMAS SZÓRAKOZTATÓ ÚJ REGÉNY

elszállított az üzletből és a megóvásra 
átadott bundákat elzálogosították.

Az érdekes információ nagy meglepetést 
keltett a biztosítónál és először privát nyo
mozást indítottak annak a megállapítására, 
hogy tényleg van-e valami alapja a velük 
közölt adatoknak. A biztositó magánnyo
mozásának az lett az eredménye, hogy be- 
igazoltnak talállak a bizalmas információt 
és

feljelentést tettek Stemlicbf, valamint 
Róth ellen a főkapitányságon.

A rendőrség intellektuális osztályán dr. 
Bodó Elek rendőrkapitányt bízták meg a 
kényes ügy kibogozásával. A rendőrkapi
tány beidézte a kereskedőket, s közölte ve
lük a súlyos vádat. Sternlicht és Róth meg
lepődve vettek tudomást, hogy mivel gyanú
sítják őket, és

erélyesen tiltakoztak
az önbetörés vádjával szemben. Továbbra 
is kitartottak amellett, hogy tényleg betö
rés történt az üzletben, sőt gyanújukat is 
közölték a rendőrséggel, amely szerint egy 
elbocsátott alkalmazott követhette el a bűn
cselekményt.

A rendőrség tovább folytatta a 
tol és a nyomozás során

több elzálogosított bundát meg 
láttak

különböző zálogházakban. A ■ cég 
lését is átvizsgálták és több utólagos javí
tást és utólag könyvelt rendelést fedeztek 
fel. Több tanúvallomás is hangzóit el Stern
licht és barátja bűnössége mellett.

Vasárnap délben a belvárosi szűcsmestert 
társával együtt, minden tagadásuk ellenére, 

előzetes letartóztatásba helyezték.
Egykedvűen vettek tudomást a letartóz- 

tatási végzésről s hangoztatták ártatlansá
gukat. Sternlicht Istvánt csalás büntette cí
mén, Róth Róbertét pedig csalás kísérlete 
címén tartóztatták le.

Felső sor (halról jobbra): Schleicher tábornok miniszterelnök. 
Warmbold népjóléti, P. Bracht belügyminiszter.

nélküli, EHz kereskedelmi <

nisztérium vezetésével Von Braun volt mi
nisztert bízta meg az államfő. A két uj mi
niszter tagja volt a Popch-kormánynak is, , 
amelyben ugyanezeknek a tárcáknak az , 
ügyeit intézték. A Schleicher-konnány ( 
tagjai

vasárnap már le Is tették az esküt az I 
államfő kezébe f

Schwerln pénzügyminiszter, 
. — Alsó sor: Ncurath külügy, Popltz tárca- 
és (iiirtner igazság'.így miniszter.

gyűlés feloszlatása.
Schleicher tábornok birodalmi kancellár 
már szombaton este tanácskozást folytatott 
Göring birodalmi gyűlési elnökkel, a keddi 
első ülés ügyében. Ezen a tanácskozáson 
szóba került, hogy a nemzeti szocialisták 
hozzájárwlnak-e ahhoz, hogy a birodalmi 
gyűlést bizonyos időre elnapolják.

Remarque visszatért Berlinbe és kifizeti 
a 33.000 márka pénzbüntetést

Berliu, december 4,

(A Hétfői Napló tudósitó jónak telefon
jelentése.) Ann?k idején óriási feltűnést 
keltett az a hir, hogy Erich Maria Remar- 
que-ot, a Nyugaton a helyzet változatlan , . 
világhírű szerzőjét különböző

devlzavlsszaélések miatt a birodalmi 
törvényszék 33.000 márka megfizetésére 

ítélte.
Remarque akkor Svájcban tartózkodott és 
amikor a büntetés kiszállásáról értesült, 
több nyilatkozatban annak a szándékának 
adott kifejezést, hogy annyira elkeseredett

méltánytalan Ítélet fölött, hogy leteszi né-o
met állampolgárságát és végkép Svájcbdn 
fog letelepedni. Függetlenül 
miután Remarque az Ítéletet 
— a birodalmi törvényszék 
zőtt ki az ügyben.

Most azután igen érdekes
vetkezett be:

Remarque visszajött Svájcból, újra 
berlini lakos lett, visszavonta fellebbe
zését és kifizeti a 3,3.000 márka pénz

büntetést
Ilyen módon tehát a nyilvános tárgyalás 
megtartására sem kerül már a sor.

ettől azonban, 
megfellebbezte 
tárgyalást tű-

fordulat kö-

ma már nem nélkülözheti Garami Ernő 
közreműködését és műiden eszközt meg 
fog ragadni arranézve, hogy erről őt meg
győzze.

A szociáldemokrata ellenzék bizik akció
jának a sikerében és lehet, hogy már a 
közeljövőben Garami Ernő újra elfoglalhatja 
az őt megillető helyet a párt irányításában.

gyón a dolog, 
állandóan siránkozva panaszkodott Ismeri- 

Beinek,
Pénteken korán reggel eltávozott hazulról. Egy 
ideig az utcákon járhatott céltalanul, majd ki
került Zuglóba, ahol végrehajtotta végzetes 
tettét.

A rendőrség, miután megállapította az ön
gyilkosság előzményeit, engedélyt adott a sze
rencsétlen*  sorsú Zöldyné holttestének elteme
tésére.

kifogástalan küiföidvételt biztosit
az óriásadó üzembehelyezéso 
után is. Elegáns külseje, vala- 
Mint utólérhetetlen hangszi- 

ra?nl Dezetö folytán kategóriájában
versenyen kívül áll. Az Álló- 

SjrM másokat nem kell keresni,
hanem egyszerűen beállítani.

Jit

Fi.

A Schleicher-kormány tagjai vasárnap 
letették az esküt

Az uj kormány holnap mutatkozik be a birodalmi gyűlésen
Berlin, december 4.

A ScMeícher-kormánynak teljes a minisz
teri listája. Hindenburg birodalmi elnök 

vasárnap kinevezte azoknak a tárcák
nak a minisztereit Is, amelyek betölté
sére szombaton még nem került sor.

Birodalmi gazdaságügyi miniszter Warm
bold professzor lett, közélelmezési mi- 

vizsgála-

könyve- f.3|
■> ■ ÍJ

a 0

és kedden délután mutatkozik be az uj 
kormány a birodalmi gyűlésen.

A jelek szerint nem lehet majd elkerülni, 
hogy a birodalmi gyűlést ne oszlassák fel. 
Miután a három legnagyobb politikai párt 
nem mutatkozik hajlandónak arra, hogy a 
Schleicher-kormányt megtűrje,

elkerülhetetlenné birodalmi
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Veronállal megölte magát Bécsben 
Kiéin René budapesti magánzónő 
Ulliársát valutaügyek mialt letartóztatta a rendőrség

Béta december 4.
(A Hétfőt Naptő tudóaitójdnak telefon 

felentése.) Vasárnap reggel » Taborstrassen 
lévő Hotel National személyzete szobájában 

holtan találta a szálló egyik vendégét, 
Kiéin René 24 éves budapesti Illetőségű 

mngánzónőt.
Kihívták a mentőket akik megállapították, 
hogy a fiatal nő halálát veronálmérgezés

okozta. A magyar nő félévvel ezelőtt egy 
Gráti Ármin nevű, ugyancsak budapesti 
származású ügynök társaságában szállt meg 
a hotelben.

Grátzot néhány héttel ezelőtt különböző 
valuta ügyek miatt a bécsi rendőrség le

tartóztatta.

Kiéin René öngyilkosságának minden való
színűség szerint anyagi háttere van.

rajta. A nyomozó hatóságok vizsgálata ÜM- 
tózta l> DAry I,t»An „erepéL Az ArUU.nul 
gyanúba vett ember ezt nem várta meg, ha
nem

öngyilkosságot követett el elkeaeredé- 
céhen.

mert őt gyanúsították alaptalanul • P*n'  
eltulajdonításával.

páry István megdöbbentő öngyilkossága 
után tovább folyt a nyomozás, amelynek 
szálai egy tisztviselő felé vezetlek el.

Az ügyészség mórt vádiratot adott ki • 
tisztviselő ellen

■ ebben őt gyanúsítja meg a pénz eltulajdo-

Karácsony! ajándék?...

ftszKl te ezaslárui uewen’
100 éve a legolcsóbb.

BO0ISCHICH Budapest IV.8zer vita-tér 6

nftásával. A gyanúba vett tisztviselő azon
ban tiltakozik a vád ellen és ártatlanságát 
hangoztatja. A közeli betekben a debreceni 
törvényszék tárgyalást tfiz ki a tisztviselő 
bűnügyében.

Tüntetés a kolozsvári opera 
karmestere ellen

Koluzsvár, december 6.

A kolozsvári opera tegnap Giordano 
wAndré Chénier" cimü operáját tűzte mű
sorára. Amikor Andor Zsignwnd karmes
ter, aki Anders Ackermann néven szerepel, 
elfoglalta helyét, a közönség egy része

füttykoncertbe kezdett
és követelte, hogy

a karmester hagyja el helyét 
Körülbelül tíz perc múlva azonban helyre
állt a rend, úgyhogy az előadást meg lehe
tett tartani.

PANTHEONT KAPTAK AZ. OSZTRÁK MUZSIKA MESTEREI

Nagy győzelmet aratott a Polgárok 
és Munkások Szövetsége 

Pestszenterzsébet képviselőtestületi 
választásán

Harminckét ellenzékit, három Városi pártit választottak meg
Példás rendben választotta meg vasárnap 

Pestszenterzsébet város polgársága harmincöt 
uj képviselőtestületi tagját és harmincöt-pót
tagját. Pesterzsébet lakossága, amely Chikán 
Béla dr. polgármester és llelle László dr. al
polgármester vezetésével az ország legelső va
rosainak sorába küzdötte fel a várost, újra 
tanujelét adta józan és higgadt egyetértésének, 
amelyet politikai nézeteltérések sem tudnak 
megbolygatni.

A vasárnapi választást erős korteskedés és 
plakátharc előzte meg. Két párt állt egymással 
szemben: az Egyesült Nemzeti Városi Párt és 
a választás alkalmára a szociáldemokratákkal 
szövetkezett liberális polgári párt

A szavazás 10 kerületben, 19 szavazatszedö 
küldöttség előtt történt. Kilenc óra után, ami
kor a választás elkezdődött, rendkívüli élénk
ség mutatkozott Pestszenlerzsébeten. A főváros
ból ötven-hatvan autotaxlt vettek Igénybe a 
pártok és ezek, valamint pagys«ámu magán
autón vitték gyors iramban a szavazóhelyisé
gekbe a választókat.

Pestszenterzsébet tizennégyezer siavazójának 
jelentékeny része már délelőtt leszavazott. Del- 
tájban kissé megcsappant az érdeklődés a vá
lasztás iránt, de aztán közvetlenül 4 óra elölt 
— amikorra a zárórái kitűzték ismét lomé- 
8SM0 jUenlkeilelí ,z«»azók • különbözS bl- 
zottságoknál.

Különösen a városházán, a postaépületben és

h bécsi Volkagartenbee épült Theseustemplomban Paufbeont rendeznek be aa osztrák senel 
nagyságuk emlékére. Szobraik és emléktárgyaik képezik majd a zenei múzeumot

Kiéin Elek földbirtokos hamistanuzási 
bünperét szerdán tárgyalja 

a törvényszék
Az idegbeteg Kiéin Elekné bűnügyét elkülönítették térié ügyétől

Holnapután, szerdán, igen érdekes bűnügy 1 l.éderer Anna és Kiéin Andor ellen. A feljclen- 
* ................... .. ' - " j«i- i‘ . : szerint, Kleinék a hamis tanuzás bűncselek

ményét követték el, amikor azt állították, hogy 
Léderer Miksa közvetlenül halála elölt kijelen
tette, hogy minden vagyonát az izraelita hit
községre hagyja.

Ak ügyészség vádiratot Is adott ki ellenük, 
a Töreky-lanács kitűzte a tárgyalást, de azon 
Kiéin Elekné nem jelent meg, védője orvosi 
bizonyítványt csatolt he, amely szerint 

Klelnné súlyos Idegbajban megbetegedett 
és szanatóriumban ápolják. Az ujabb főtárgya- 
láson, amelyet ezek után tűztek ki, Kiéin 
Elekné még mindig beteg volt s ezért most a 
törvényszék ugy határozott, hogy

I Elein Elekné ügyét elkülöníti a másik két 
vádlott ügyétől,

I Kiéin Eleket és fivérét: Kjein Andort vonja 
jelentést tett felelősségre egyelőre a szerdán megtartandó 

született tárgyaláson 

kerül » bilntetötörvényszék elé. Esztendők óta 
húzódik az a biinper. amelyben most végre fő- 
tárgyalást tartanak

KWb Elek földbirtokon és hoBaátartozát- 
nak hsmtetanuaital bűnügyét tűzte kJ tár

gyalásra a bíróság.
A főtárgyaiért Töreky Géza büntetötörvény- 
azékl elnök elnöklete alatt működő tanács 
tartja mag.

Néhai Lédsrer Miksa dúsgazdag földbirtokos 
hagyatéka körül keletkezett ez az esztendők 
dia folyó nünügy. Lédercr Miksa rokonai kö
tött éles differenciák támadtak a földbirtokos 
hagyatéka miatt.

Két pártra azakadt a család, amely ai örök
ségért harcolt.

E harcok során történt, lmgy n rokonok egv- 
része hamis tanuzás miatt /e/le'*"»>«»  telt 
Kiéin Elek földbirtokot. Kiéin Elekt

Ki lopott el hatezer pengőt a debreceni 
földmérési főfelügyelőség kasszájából?

As ártatlanul gyanúba vett altiszt öngyilkos lett és most 
egy tisztviselő ellen vádiratot adtak ki

< • Debrecen december 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 

jelenítse.) Meglepő íordulut következett

1 dunploff hibás paplan......... 7.-
1 vlr^os creton paplan......... 9,»
1 kóto'dait clotb paplan ..». 10“
1 krokit paplan SK?. ■ • • ■ 22.-
* pabelypaplan------- 70.-
1 firétü afrikmatrac, 180-as ., 15.-
1 3-rétüprop szőrmai rác 180 aa 35.-
1 tolipárna 60X80.................... 10,u
1 creton paplanlepedő............ 1O..o
1 aisólepedó 200X1411............. 5—
1 párnahuza' flOXHll ............ 2”u

most bt abban a rejtélyes sikkasztási bűn 
ügyben, amely hosszu időn keresztül foglal 
koztatla a nyomozó hatóságokat. A debre
ceni földmérési főfelügyelőség annakidején 
panaszt lett a rendőrségen s ebben előadta, 
hogy

a hivatal páncélszekrényéből hatezer 
pengő eltűnt.

Megindult a nyomozás s a hatóságokat ugy 
informálták, hogy a hatezer pengő litokzn- 
tos eltűnésével vitéz Háry István, a földmé
rési tö felügyelőség altisztje gyanúsítható*  
Vitéz Dáryt több ízben kihallgatták, de az 
altiszt

a leghatározottabban tagadta, hogy bár 
ml köze lenne a pénz eltűnéséhez.

Helyszíni szemlét ts tartottak u bjvutal be 
lyiségeiben s a Mernie során azt állapítot
ták meg, hogy » páncél szekrény szinte 
érintetlen, semmiféle sérülés nyoma nincsen

A gáz jelentősége 
közgazdasági életünkben

A közgazdaságtudományi kar Magángazda 
ságtant Szemináriumában érdekes előadást tar
tott Vészei Ede dr, a Gázmüvek vezérigazga
tója „A gázgyártás szerepe és jelentősege a 
gazdasági életben” címmel. .

Megemlékezett a gázgyártás lényegéről, be- 
hatóan foglalkozott a hazai barnaszenek sze
repével a gáztermelésnél. Rámutatott arra, 
hogy meglévő gázfejlesztő és tisztltóberende- 
zéseink mellett hazai szeneink eridöszerint nem 
használhatók fel a gázgyártáshoz. A hazat sze 
nekből való gázgyártás problémáját mégis 
sürgősen megoldandó feladatnak tartja s 
amennyiben ez a kérdés technikailag és gaz
daságilag is teljes megoldást nyert, a 8ájgyár 
bővítésénél már « hazai színek felhasználását 
kell figyelembe venni.

-r Á racionális energiagazdálkodás Is szük
ségessé teszi, hogy a gázgyártás kérdésével mi
nél behatóbban foglalkozzunk. Csonka hazánk 
energiaforrásai annyira kimértek, hogy a leg
takarékosabban kell azokkal bánnunk. Az or
szág szénkincse kereken 1 milliárd tonnára 
becsülhető, amely e légoptimlsztikusabb szá
mítások mellett is

alig 100 évig lesz elégséges.
Éppen ezért vizsgált! tárgyává kell tennünk 
szénkószletünk iegge-’-'ságosabb felhasználás, 
módjait. A közvetlen eltüzelésnél - -------- --
meleg 30%-a, az elektromos áram -------
fánál 9%-a, a gáztermeléssel pedig a szénnek 
00%-a hasznosítható.

Rámutatott arra, hogy ugyanazon szénmeny- 
nylségnck a felhasználásával a gázgyártás által 
kétszer annyi hőegységet nyerünk, mint a köz 
veden eltüzelés révén és több mint hatszorosát 
az elektromos áram termelésével szemben. Ha 
az orsrág egy évi háztartási melegszükségletét 
elektromos áram formájában jutatnék a fo- 
■’vasrtóközönségnek, akkor meglevő és a ma! 
felhasználás mellett Is alig 100 évig elégséges 
»zénkincsiink. 80—35 év alatt kimerülne, ha 
oedig gázgyártás utján hasznosítanék a szenet, 
akkor

8zénké«zlctűhk 200 évre te elegendő.
— A gázgyártás a magángazdaság szem 

pontjából Is kélségtelenül a legversenyképe
sebb.

Hogy mit jelent a gázgyártás közgazdasági 
szempontból, eteklntetben rámutat arra, hogy 
1 q szénből 33 m» gáz, 70 kg. koksz, 4 kg. kát
rány termelhető. Csak

■ budapesti gázmüvek 1931-ben 941 mllUó 
pengővel javították meg külkereskedelmi 

mérlegünket,
a magyar iparnak juttattak 2.5 millió pengő 
értékű megrendelést, illetményekben és mun- 
kabérekl>en pedig 7 millió pengőt fizettek ki.

— Ma a fővárosi gázgyár 76 éves múltra te 
kiölhet vissza, amelyből 22 év a fővárosi keze
lés Idejére esik. Fejlődése caax, mint községi

az iskolákban elhelyezett szavazóhelyeken ad
ták le sokan a szavazatukat.

A szavazás lezárása után hatalmas, tömeg, 
gyülekezett a városháza előtt, amely Izgalmas 
érdeklődéssel várta a szavazatok összészAiritá 
Iá sónak eredményét

A Liberális Polgárok éa Munkások Szövet*  
aége túlnyomó többséggel jutott be Pest- 

azenterzsébet város képviselőtestületébe. 
Harminckét tagot választottak be az egyesült 
párt, mig a Nemzeti Városi Pártnak csupán 
három tagság jutott.

Az uj pestszenterzsébeti képviselőtestületi 
tagok névsora a következő: Petter Géza, Bartha 
Béla és Jóföldíj Sándor nemzeti városi pártiak. 
— Deutsch Sándor dr., fíeiner Gábor, Adler 
Gyula, Gunda Vazul dr., Kőhalmy Vilmos, Or 
bán Ignác, Heller Sándor, Jutkovics Gyula, 
Böheim Jakab, Török István, Biszták József, 
Flittner Bernát, Gróf Ignác dr., Sur mányi La- . 
jós, Hübner János, Frey Jenő, Hahner József, 
Slota Lajos, Vajkai István, László János, 
Marksteln Lipót, Tóth János, Mráz Ernő, Pfest 
Illés, Klttg Géza, Rekvlni István dr. és Petrát 
Pál a Liberális Polgárok és Munkások Szövet
ségének tagjai-

Este félhét órakor hirdette ki a városháza 
erkélyéről aa eredményt Nagy Győry István 
ny. helyettes alpolgármester, a választás elnöke. 
Az összegyűlt tömeg lelkea éljenzéssel fogadta 
az eredményt. ____________ ___

üzem mutat ugrásszerű emelkedést Ez alatt 
az idő alatt a gáztermelés 54%-kal, a csőháló
zat hossza 32%-kal, a közvilágítási lángók 
száma 62%-kal, a gázmérők állómábyt 100%- . 
kai, mig a fogyasztókészülékek száma 413Eti
kai .emelkedett- Az üzembe fektetett 85,443.248 
P ulán 1931-ben p 5,487.630 P-ős annuitáson 
kívül 6,129.423 pengővel járult hozzá a főváros 
háztartásához. '

— A fővárosban magában is még mindig 
nagy perspektíva nyílik a gázhasználat szem- , 
pontjából, mert még 118 000 lakásban és 60-000 
fürdőszobában hiányzik a gáz. Éppen ezért fel*  ' 
hívja az érdekelt iparágakat ar összefogásra, ■ 
megjelöli az utat, amelyen haladnunk kell, 
hogy mindenki számára közkinccsé váljék a 
gáz.

Az Egyetem aulájában Összegyűlt nagyszá 
mu előkelő hallgatóság nagy érdeklődéssel fo
gadta az érdekes előadást.

a termelt 
hnsznála-

— Regény az utcán... Az uj regényujság. 
amely ma jelenik meg, száműzi lapjairól a 
ponyvát, az Irodalmiatlanságot, csak egy P-- 
célja, érdekes, izgalmas, szórakoztató és mégis . 
nivós lapot adni tiz fillérért. Ennek az uj lap
nak a neve Gong, s minden hctfpq reggel kö
szönti az olvasót, hogy hétröl-hétre ellássa , né
hány órai szórakozással. A lap első száma 
Korcsmáról Nándor Gyilkos! cimü regényét 
közli. A közönség tíz fillérért meggyőződést 
szerezhet arról, hogy érdemes a Gong ot meg’ 
vásárolni. A lap első számait Hunyady Sándon 
Forró Pál, Újvárt Sándor, Borbély László, Fa
ragó Sándor, Boross Elemér, Réthy Sándor, 
Németh Károly sth. írják, illetve fordít jé k. 
Minden számában teljes oldal kereszt- és kép
rejtvényt közöl, sokszáz könyvdijjal. A regény*  
újságot Újvári Sándor szerkeszti.

— LeánybUMU. A ‘leánygimnáziumban az 
érettségi összejövetelnél igy búcsúztak el egy
mástól a leányok; Hogyha férjhez megyünk. 
Csak Pluma-paplanl veszünk! •

—> Elegáns férfiöltöny vagy telikabát mér
ték szerint finom szövetmaradékokből. remek 
kivitelben 35 pengő. Ruha kereskedelmi Válla
lat, Ferenc-körut 39, I. em.

— Nincs jobb házlbarát az JGMÁNPI*
Iviznél.

Azért legyen minden háztartásiján kéznéll
— Ilaclenda Juan Mqrillo a kávékeverékek 

koronája. Közép-Amerika felföldjeiről szár
mazó válogatott fajták keveréke. Naponta fris
sen kapható a Meinl Gyula fióküzletében.

Átköltözés miatt 
M 28 es 30 pengős 
mMNM eMH n 

árusítom a raktárot) lévő össses, 
kisArólag angol

PLUMA PAPLANGYAR 
Kamermayer Kdroly-utoa O 

IbMrvtta-tér ssrokj «■

RÉV Mini ■ tattá • Wöl1*68
IÍWBbsiJVW IV vsa- ____ „Weat of England*
[ ■■■■■■■■■ ul“ HHOICS0 118911 Koríosonyl Utsirll IV. kar, Tan latviaotoa a L emelet
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'.Tegnáp bucsa-pélódélutánt rendeztél a 
SMbheggen Maria Muro, a tívozó buda
pesti spanyol köttet ledngtinak tiszteletére, 
ints Mtzro y Navarra követ elhagyja Buda 
pestet, leépítik a spanyol követséget és Spa- 
wgolországot a jövőben ügyvivő fogja kép- 
etsilnl. A követ gyönyörű szép féketehaiu 
Mnya, Mária, ünnepelt és körülrajongott 
fogja vetít az előkelő budapesti társaságok- 
nnk'. Kitűnő sportlady, lovagol, tenhiszezik, 

játszik, autót vezet és nagyszerűen 
táncot A bucsudélutánon ott volt ifjabb 
Horthy Miklós is. .4 szépséges Mária Muro 
gyorsan befejezte a búcsú-pólót és sietett 
haza az Eötvös-utcai palotába, ahol nagy 
bán csomagolnak. ,4 leépítést egészen ko
molyan veszik, áruba bocsátották a követ
ség két autóját is, egy óriási Minervát és 
Maria Muro elegáns Citroenjét.

II.
Pesti történet, rövid állomásokkal.. San- 

tflli Padló, a szimpatikus olasz követségi 
titkár és felesége. Jellem Kató elváltak. A 
szép társasági uriasszonft a színpad felé 
Orientálódott. Különféle tárgyalások folytak 
At végül elkövetkezett a premier, de egye
lőre nem színpadon, hanem az elegáns 
budai szálló éttermében. <4 társaságok kö
rülrajongott Jellem Katóját jazz-énekesnő- 
xiek szerződtette a szálló. Serit a Nelli néven 
szerepel. .4 múlt héten, a premier napján 
'csupa frakkot és szmoklngos ur és estélyi 
Xuhás hölgy hallgatta Santa Nellit. A szálló 
étterme csak egy kis állomás Jellem Kató 
'pályafutásán, mert pár nappal ezelőtt szer
ződést kapott az egyik operettszinházhoz 
'Rutinhiány miatt egyelőre nem fog olyan 
nagy szerepet játszani, mint a társaságok
ban játszott, de reméljük, hogy nemsokára 
itt is az első vonalba kerül.

in.
• Megint dicsőséget aratott ecm magyar mű- 

Pész. Vértes Marcelt, aki már esztendők 
óta Franciaországban él, a becsületrenddel 
tűntették ki. Vértes Marcel különben most 
egy nagy film díszlettervein dolgozik 
'Pierte Louis „Pausol király" cimű regé
nyét Franciaországban filmre ültetik át. 
Vértes a becsületrend ~>rös 'szalagjával a 
gomblyukában Dél-Franciáországban dolga 
zik a díszletterveken.

ÍV.
74 Hungária Automobilklub ellen csődöt 

Tiért egy türelmetlen hitelező, ötezer pen
gővel tartozott neki a Hungária. .4 tör
vényszék most tárgyalta az ügyet. A bíró
ság vagyoni kimutatást kért a klubtól. 
Ifjabb Dajkovich István dr., a klub igaz
gató-ügyésze beterjesztette a kimutatást. Eb
ből kiderült, hogy a klubnak húszezer 
pengő vagyona van. .4 bíróság erre elutasí
totta a csődnyitási kérést.

V.
Néhány nappal ezelőtt Budapestre érke

zett Lóban Juanna, Lábán Rudolfnak, a 
berlini opera főintendánsának a leánya. 
Egyik vezetője a viláhtres Lábán mozdulat- 
művészeti iskoláknak, amelynek szerte egész 
Európában fiókjai vannak. A Laban-isko- 
lák növendékei mindenütt a legelőkelőbb 
körökhöz tartozó hölgyekből rekrutálód- 
rtak. Lábán Juanna, aki ő Reirihardt- 
Fcstspiele-k egyik sztárja, privát látoga
tásra, vendégségbe jött Budapestre. Meg
érkezésének hírére azonban valóságos nép
vándorlás indult meg: Egyetem-téri lakásán 
tömegesen érdeklődtek az előkelő hölgyek, 
mikor kezdi meg a tanítást. Valószínű, hogy 
ez a nagy érdeklődés jó tippet adott és Bu
dapesten is rövidesen megalakul a Lábán- 
iskola.,

VI.
Riccardo Pignatelli di Montecalvo herce

get, a Magyar-Olasz Kereskedelmi hamartt 
elnökét, a'budapesti olasz fasclo vezetőjét 
az olasz király a koronarend nagytisztjévé 
léptette elő. Ma érkezett Budapestre a ki
tüntetésről szóló dekrétum. Pignútelli her
ceg a magyarok őszinte barátja, a magyar
olasz kapcsolatok érdekében kifejtett mun
kásságáért kapta a magas kitüntetést.

VIL
Sztrájkot a Mrem — ilyesmit mintha már 

hallottunk volna. De a sztrájkoló fér, /o- 
oalma Itt Pesten született. meg. No ele ve- 
ffgük sorra a történteket. Az ismert belva-

megnyílt 
újonnan berendezve az 

ELVSÉE 
(Kossuth Lajos-lért5 Kossuth szobornál)

KAllEHAZf
Modern interleur 
UiBzerü fényhatások 
Finom zene 

DAHCIHQ
Amerlcan bar 
Elsőrangú jazz 
Tánc reggel 3-ig

rost kereskedő férjhezadta a leányát a gyá
ros fiához. Százötvenezzer pengő hozományt 
Ígért az após. Esküvő után tízezer pengő 
előleget adott át az ifjú férjnek. Ez jő lesz 
a nászutra — mondotta — a többit majd 
azután. Egy hónapig tartott a nászút. A 
fiatalok hazajöttek és beköltöztek az üj la
kásba. Nagy volt a boldogság, de a férj nem 
feledkezett meg az. úgy. anyagi részéről sem. 
Jelentkezett az apósnál a száznegyvenszer- 
ért. Az após azonban arra hivatkozott, baj 
van, időközben az üzleti fronton olyan vál
tozások történtek, hogy egyelőre nincs pénz. 
Az ifjú férj szó nélkül tudomásul vette. El
telt egy nap, két nap, eltelt négy hét és 
egyszerre csak beállított a szülői házba a 
fiatalasszony. Bizalmas beszélgetésre vor 
nult vissza az, édesanyjával. .4 menyecske 
nagy pironkodva és könnyek között pana
szolta el keservét: a fiatal férj sztrájkol. 
Kijelentette, hogy amig nem jön el a száz
negyvenezer, addig állja a sztrájkot. Nincs 
válás, nincs veszekedés, de sitrájk — ar 
wn. Mi lesz a vége, ki tudja?

—«ágl—

Szereiml gyilkosság Kőbányán
Tőrről megásta szerelmesei. ezután Öngyilkos lett egy 
iiataiemoer — ueres tragédia a jasznerenyi-uii uamnai

Vasárnap este véres szerelmi tragédia 
játszódott le Kőbányán a jászberényiuti 
vámnál. Farkas István harmincötéves ko
vács, már régen udvarolt Horváth Mária 
husZónkétéves szakácsnőnek. így időben 
közös háztartásban éltek. Horváth Mária 
nemrégiben

összeveszett Farkassal és otthagyta őt, 
elköltözött a közös lakásból, szakított vele. 
Á leány nemsokára állást vállalt a Jászbe- 
rényi-ut "7. számú házban.

Farkas István nem tudott belenyugodni a 
válásba.

állandóan egykori szerelmese nyomá
ban járt s kérlelte, hogy térjen vissza 

hozzá, 
de Horváth Mária mindig elutasította. Leg
utóbb megint randevút kért tőle. Arra 
kérte, vasárnap este hét órakor jöjjön ki a 
jászberényiuti vámhoz,

még egyszer és utoljára beszélni akar 
vele.

Véres hajnali botrány 
a Bohém-mulatóban

Wind János Hangya-igazgató pezsgőspoharat 
vágott a íőpincér fejéhez

Izgalmas, véres jelenetnek voltak tanúi nz.o’ 
akik tegnap éjszaka a Rákóczi-uti Bohém
mutatóban szórakoztak. Egy óra körül érkezett 
a helyiségbe Wind János, a pomázi Hangya
szövetkezet igazgatója, két barátjának társasá
gában. A kis társaság helyet foglalt az egyik 
asztalnál,

pezsgőt rendeltek és mulatni kezdtek.
Egymásután sorakoztak az asztal alatt az üres 
pezsgősüvegek s a társasághoz, amelyhez idő
közben több mulatóbeli táncosnő is csatlako
zott, szemlátomást emelkedett hangulatba ke
rült Különösen meglátszott ez az egyébként 
joviális kinézésű szövetkezeti igazgatón, aki 
hajnali öt óra felé magáhöz kérte a főpincért, 
hogy kiegyenlítse számláját.

A számla körül ugylátszik valami differencia

Egy fiatal pesti táncosnő tragikus 
hirtelen halála

Vérmérgezés ölte meg Engel Margitot. akit vasárnap 
Becsben elhamvasztottak

Rövid, de annál kínosabb szenvedés után hívott 
halt meg az egyik bécsi szanatórium külön- 
szobájának fehér ágyán tragikus előzmények 
után egy fiatal pesti urileány, a huszesz- 
teridős Éhgel Margit.

Táncosnő volt Erigcl Margit s mint ahogy 
ezt most mondjuk róla — igen tehetséges. 
Szép sikerei voltak külföldön, soha nem 
volt szerződés nélkül, a csinos és fiatal tán
cosnőt igen szívesen látták Európa metro- 
pólisainak varieté-szinpadaln.

Ez év novemberére Engel Margitot 
Salzburgba szólította szerződése 

A fiatal táncosnő azonban az utolsó héten 
kénytelen voJt sikeres vendégszereplését 
mégis félbeszakítani. Engel Margitot ugyanis

. fogfájós
támadta , meg, hogy ágynak esett. A gyórtán

SZENZÁCIÓT
OKOZ MA 
karácsonyi áraival

Kozma
talap, Int. nyafrkaniM

Károly klrály-ut 3, sarkon

Karácsonykor legyen az ajándék szép, prak
tikus és olcsó, hogy öröme legyen annak, aki 

kapja, de az is örüljön, aki adja.

NAGY KARÁCSONYI VÁSÁRUNK 
keretében gazdag raktárunkról nn«y árengedménnyel 
árusítjuk KABÁT-, ALJ- és RUHASZÖVETEINKET, vala
mint MOSÓOSZTÁLYUNK hatalmas választékát.

Mielőbb keressen föl benntlnket és az elégedettség jóleső 
érzésével fog távozni vásárunkról.

Vidékre készséggel ktlldjUk karácsonyt nitntagytijtcménytlnket

LI1SZLÚ ÉS FEKETE
különleges női- és férdivatkelmék áruháza
IV., Petőfi Sándor-u. 14-16.

A leány gyanútlanul elment a találkozóra. 
Farkas megint rá akarta beszélni a vissza
térésre. Sokáig sétálgattak föl-alá a vám 
körül. Horváth Mária végül kereken kije
lentette, rtem megy vissza hozzá, ne zak
lassa őt. Farkas ugylátszik már előre szá
mított erre az elutasításra, mert ebben a pil
lanatban

élesre fent tőrt rántott ki a zsebéből 
és markolatig a lány szivébe döfte.

Horváth Mária véresen esett össze. A me
rénylő ekkor önmaga ellen fordította a 
fegyvert, a tőrrel, amellyel egy pillanattal 
előbb menyasszonyát sebesitette meg,

kétszer hasbaszurfa magát
és ő Is összerogyott.

Csakhamar rendőr érkezett, aki » mén
főkét hivta. Horváth Máriánál nem lehetett 
segíteni,

a tőr halálra sebezte,
Farkas Istvánt pedig életveszélyes állapot
ban vitték a Rókns-kórházba.

támadhatott. - mert a vendégek egysrerre csak 
arra lettek figyelmesek, hogy

■ szövetkezeti igazgató dühösen fölemel
kedik helyéről

és fenyegetően közeledik Horváth Oszkár fő
pincér felé. A főpincér, hogy elejét vegye az 
esetleges tettlegességnek. visszahúzódott a 
mulató két nagy helyiségét összekötő szűk fo
lyosóra, Wind azonban ide is követte. Szó szót 
követett, végül a szövetkezeti igazgató megra
gadott egy pezsgés poharat s azt

teljes erővel a főpincér arcába vágta.
A pohár ezer darabra törött és súlyos sebet ej
tett Horváth Oszkár arcán, akit a mulató egyik 
orvos vendége részesített első segélyben.

A botrányos és véres ügynek a hatóságok 
előtt lesz folytatása.

orvos azonnali műtéti beavatkozást 
javasolt és a fiatal táncosnőnek még aznap 

e! Is távolították három fogát.
Ar orvosi vizsgálat megállapította, hogy 
foggyokérgyulladása van, amely azonban 
annyira elhatalmasodott, hogy vérmérge
zéssé fajult.

A komplikált foghúzás után mindenáron 
kórházba akarták szállítani a táncosnőt, aki 
azonban kétségbeesetten tiltakozott ez el
len és

lázasan felült a vonatra, hogy Pestre 
Jöjjön.

Szüléi lakásán akart feküdni —- félt az ide
gen kórháztól. Nem jutott azonban tovább 
Bécinél.

ARGENTOR
likvidál!

Alpakka-ezüst evőeszközök 
remek dísztárgyak 

bronzszobron 

potom áron! 
Soha ny alkalom karácsonyi vásárlásról
IRBEIITOülllOVEH MffeMő *!  berentfoxÁsolcá^n eladó"

Táviratilag értesített nővére itt már félig 
eszméletlenül szedte le a vonatról húgát, 
akinek állapota annyira súlyosbodott, hogy 
már megérkezése estéjén*  mégis szanató
riumba kellett szállítani. Hiába próbáltak 
azonban itt meg az orvosok mindent, hogy 
a szerencsétlen fiatal táncosnő életét meg 
mentsék — a vérmérgezési folyamatot meg
állítani már nem lehetett és Engel Margit 
kiszenvedett.

Utolsó kívánságához híven a fiatal pesti 
táncosnőt vasárnap elhamvasztották.

Az uj tánc: La Francaise

.4 francia köztársasági elnök estélyén mutatta 
be a hires táncospár: Mme fíahne és Harrg 
Pi’cer legújabb kreációját, amely már igen 

népszerű Páris éjszakai életében.

Babits Mihály sulyos 
beteg

Hat hete gyötrik a kiváló 
költőt az izületi fájdalmak
A művészvilágnak és az egész művelt kő*'  

zönségnek szomorú szenzációja Babits Mi
hály betegsége. A nagy költő hetek óta 
nyomja az ágyat és betegsége oly sulyos, 
hogy látogatókat sem engednek hozzá. A' 
kiváló iró természetesen kikapcsolódott ar 
irodalmi életből és azok a tervek, amelyek 
Babits Mihállyal kapcsolatban a közeli na*  
pókban váltak volna esedékessé, terinésze*  
tesen eltolódtak. Egész nap szól Babitsék 
telefonja, amelyen keresztül nemcsak ar 
írói világ tagjai és baráti köre, hanem a 
nagyközönség köréből mindazok, akik ér
tesültek a nagy költő sulyos betegségéről, 
érdeklődnek Babits állapota felől.

A Hétfői Napló felhívta telefonon Babits 
Mihálynét, aki megnyugtató sálaszt adott:

— Szegény férjemnek
Izületi gyulladása van és hallatlan ki- 1 

nokat áll ki már öt hét óta.
Szerencse, hogy Mihály kedélyállapota meg*  
lehetősen vidám, különösen, mert az utóbbi 
napokban állapota javult és orvosi véle
mény szerint nemsokára már elhagyhatja 
az ágyat. ,
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111KEK
Feldarabolt női holt
test a vasúti sitteken

Vasárnap rádiogram érkezett n pozsonyi 
rendőrségtől, amelyben borsaimat gyilkos 
Ságról értesítik a budapesti főkapitánybá 
got. Pozsony és Zsolna közölt, a vasutvo 
nal mentén a pályaőr borzalmas leletre 
bukkant.

Két női ahóláhszárdambot talált, 
amelyet valamelyik vonatból dobhattak ki. 
A jobb és bal alsólábszfirdarabokal a pozso
nyi rendőrség feltevése szerint, baltával 
vagy bárddal vágták le a törzsről, még pe 
dig nagyen szakszerűen.

Az áldozat orvosi vélemény szerint 
fiatal leány leheteti

és n gyilkosság valószínűleg pár nappal 
előbb történhetett. A gyilkos egy ideig laká
sén rejtegethette áldozata holttestét s csak 
később juthatott arra a gondolatra, hogy a 
földarabolt holttest részeit különböző he
lyeken kidobja a vasúti kocsiból.

A titokzatos gyilkosság! ügyben 
nagy apparátussal Indult meg a pozso

nyi rendőrség nyomozása
a mindenekelőtt az áldozat kilétét és azt 
igyekeztek megállapítani, hogy tulajdonkép 
pen hova való.

— Hűvösebb idő várható. Vasárnap kö
dös, nyirkos idő volt, de a hőmérséklet 
nem fordult hidegebbre. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa a következő: Egy-kt't 
napon belül hűvösebb nyugati szél várható.

— MásodvirágziÍH. Debrecenből jelentik. 
Az enyhe tavaszi Időjárás itt életrekeltelte 
a különböző koratavaszi erdei vadvirágokat. 
De nemcsak a debreceni erdő mutat tava 
szí szint hanem Nagy Lajos városi tisztvi 
selő kertjében kivirágzott az almafa és dió 
nagyságú almát talállak a fán Kertész Isi 
ván gazdálkodó kertjében huszonhat or
gonabokor virágzásba fakadt. Az érdekes 
természeti jelenségeket állandóan nagy kö 
zönség érdeklődése kiséri.

—. Az újságírók dlazülésén ünnepelték a 
dlszdoktorrá választott Móra Ferencet. Sze 
gedről jelentik: Tegnap avatták fel a sze 
gedl egyetem diszdoktorává Móra Ferencet 
és az ünnepségekre Szegedre érkezett a 
Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége. 
Márkus Miksa udvari tanácsos, Roóz Rezső, 
dr. Boros László és Szirmay István. Vasár
nap délben a városháza közgyűlési termé 
ben díszközgyűlést tartottak, amelyen dr 
Boros László méltatta Móra Ferenc kilün 
tetősét, amely tulajdonképpen az újságíró 
kát és az újságírói hivatást érte. Az üdvöz 
lésre Móra Ferenc válaszolt nagyobb be 
szédhen, majd a dlszülést Márkus Miksa 
zárta be.

— A sofőr fogta cl az autótolvajt. Vnsárnap 
délután a Kelenhegyi-ut 47. szám alatt lévő 
villa előtt állott Ledovszky Ágnes magánzónő 
automobilja. Amikor a sofőr kilépett a vlllá 
bői, észrevette, hogy a gépkocsi volánja mellett 
egy fiatalember ül és el akarja indítani az 
autót. Lefogta a fiatalembert és rendőrnek adta 
át. A főkapitányságon kiderült, hogy Planka 
József 25 éves napszámos akarta ellopni az 
autót. Letartóztatták.

— Sikkasztásért letartóztattak egy kispesti 
tisztviselőt. A főkapitányság vasárnap előzetes 
letartóztatásba helyezte Faragó István 35 éves 
magántisztviselőt, aki a Kispesti Kereskedelmi 
Részvénytársaságtól, ahol alkalmazásban volt. 
1850 pengőt sikkasztott.

— Lugkővel öntötte le haragosát Takács 
Józsefné harmincnyolcéves háztartásbeli asz- 
szony, a Csanády-utca és Csáky-ulca sarkán 
Kartács-utca 14. szóm alatt lakó Jávorka Mi- 
hályné harminchatéves háztartásbeli asszonyt 
lugkővel leöntötte. A szerencsétlen asszony az 
arcán súlyos égési sebeket szenvedett. A me
rényiét előállították a kerületi kapitányságon, 
ahol elmondotta, hogv Jávorkúné régi haragosa 
s most le akart vele számolni. Az eljárás meg
indult ellene.

— Szeretetotthonavatás a Józsefvárosban. 
Varjjas Tivadar belsőjózsefvárosi plébános va
sárnap avatta fel n Krisztuskirály egyházköz 
ség második szeretetotthonát. Az ünneplés fel 
szentelésen a katolikus hitélet számos előkelő 
sége jelent meg.

— Elektromos kiállítás. Az Eleklromos Mfl 
vek V. kér. Honvéd- és Markó-utca sarkán 
lévő állandó kiállítása iránt n közönség mind 
nagyobb érdeklődési tanúsít, ugyannyira, hogv 
a kiállítás nyitvatartásinak Idejét meg kelleti 
hosszabbítani. Az esti órákban eddig csak ked
den és csütörtökön volt megtekinthető a kiál
lítás. n mai naptól kezdve azonban — nz uj 
rend szeriül — minden hétköznapon reggel 8 
órától 2 óráig és délután 4 órától 7 óráig lesz 
nyitva. A karácsonyi ünnepek előtti fokozol 
tabb érdeklődésre való tekintettel — kará
csonyig — a kiállítás vasár- és ünnepnapokon

44 éve ellsmsrt márka a 
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Kmie-HMiti mellatt i

Watzdorff Konrád báró bűnügyében 
kitűzték a fötárgyalást

Eszterházy Tamás gróf vallomása lesz a bünper szenzációja
A budapesti büntetőrvéuyszéken e bélen 

rendkívül érdekes főtárgyalás lesz : 
december 12-én áll a bíróság elé báró 

Watzdorff Konrád, 
akit gróf Eszterházy Tamás Jelenteit fel 
váltóhamisítás mialt. A két arisztokrata 
valamikor jóburátok voltak. Együtt szóra
koztak, együtt utaztak külföldre, s amikor 
a barátság megszakadt, WatzdoríT báró — 
a vád állítása szerint —

jogosulatlanul használta fel Ester
házy Tamás grófnak egyik kitöltetlen 
váltóját, amelyet Watzdorff 100.000 

pengőre állított ki.
A vállólapon szereplő aláírásról Eszter 
házy úgy nyilatkozott, hogy emlékezete sze 
rlnt, ő ezt a váltót nem irta alá. Az Írás
szakértők egyrésze viszont határozottan át- 
lilotta, hogy az aláifás Eszterházy kezétől 
származik, a másik rézzé pedig épp oly 
határozottsággal jelentette ki, hogy az

FÉRFITÉLIKABÁT mérték szerint 35.- P 
Vállalatunk kiváló készítményeinek megismertetése céliából soha 
eddig nem létezett, példátlanul olcsó propaganda-vásárt tartunk 
folyó hó 10-ig bezárólag / Férfitélikabát vagy férfiöltöny mérték 
szerint 35.— pengő. Jóminőségű szövetek, kitűnő hozzávalók, 
remek munka, többszöri próba.
Ruhakereskedelmi Vállalat, IX.. Ferenc-körut 39. sz., /. emelet,

— Vasárnapi zeneesemények. Az Opera
ház vasárnap délutáni „Pillangó kisasszony" 
előadásán beugrásszerüen ifj. Toronyi 
Gyula énekelte I’inkerton szerepét. A fiatal 
tenorista szépen állta meg helyét, kulturált 
énekével és biztos magasságával megérde
melte a közönség tapsait. — Este a „Tann- 
háuser" Erzsébet szerepében Gyenge Anna 
folytatta operaházi vendégszereplései sorát. 
Gyenge Anna nagyszerű zenei és színészi 
intelligenciája, alapossá csiszolt énektudása 
avatták fellépését eseménnyé. — A Vigadó
ban a fiatal, de máris világhírű orosz 
csellista Piatigorszky Gregor adott hang 
versenyt, lia Casalsot kikapcsoljuk, nyu
godtan elmondhatjuk, hogy Pmtlgorszkynál 
különbből nem csellózik ma senki. Tónusa 
eszményien meleg, intonációja páratlanul 
tiszta, játéka csupa meleg bensőség, tökéle 
tesen átélt interpretáció. Műsorával — Herz 
Olló kongeniális zongorakisérele mellett — 
tomboló sikert aratott. (G—r)

— Pestre hoztak tizenhat vidéki kommunis
tát. Egerből jelentik: A Felsőtárkány községben 
leleplezett kommunista összeesküvés tizenhat 
vádlottját erős csendőri fedezettel Egerbe hoz
ták. Rövid kihallgatásuk után valamennyinket 
útnak indították a fővárosba, ahol a budapesti 
ügyészség fogházában helyezték el őket.

— Kardlapotás a futballpályán. Zajos bot
rány volt vasárnap délután Kispesten a Zoltán- 
utcai futballpályán. A két mérkőző csapat já
tékosai valami ok miatt összevesztek. A szó
váltásból hamarosan pofozkodás támadt. A ve
rekedésbe csakhamar a nézők is beleavatkoz
tak. A pályán szolgálatot teljesítő négy rendőr 
csak kivont karddal tudott rendet teremteni. 
A kardlapozás sorún Berkó János huszonötéves 
fadrászsegéd a feién megsérült. A mentők a 
Szent fstaón-kórházba szállították.

Fővárosi tanár 
'ei|e« fvlelfiRs*< ’<r«’l (egered mftnyeR bben előkészít ole»ón, 
tóRz.h-frc Összevon’ nolcrl. ginin'í'uni, kereskedelmi 
magántanulókat, ércttRéT'z.öket. Vidékieket, hölgyeket ,s

Józ i f-n'CH huszonhat, I. 2.

bordélynál
— Vraságodat ugy e már egyszer borotvál

tamé É
— Téved. Ezt a vágást párbajban kaptam.

— Elfogott llllomtlpró. Székesfehérvárról je
lenük: Vértesacsán egv kóborló legény kicsalta 
a közeli kőbányába egyik gazdálkodó ötéves 
kisleányát, aki ellen erkölcstelen merényletet 
követett cl. Akisleány sírva került haza szülei 
lakására és elmondotta, hogy mi történt vele. 
A csendőrség meginditotln a nyomozást s ak
kor kiderült, hogv a bestiális férfi más kis
lányokkal is próbálkozott, majd elmenekült a 
községből Lovnsberény felé. A csendőrség ér
tesítette a lovasherényi csendőröket, akik a ha 
tárban már várták az odaérkező merénylőt. 
akit le is tartóztattak. Kiderült, hogy nz Illető 
Kovák István huszonnégyéves esztergomi laka
tos, aki hasonló bűncselekményekért már bün
tetve volt és Bicskén is ugyanilyen bűntettet 
követett el.

— Beomlott a tűzfal — három halott. 
Milánóból Jelentik: Génuábnn súlyos épít 
kérési szerencsétlenség történt. Régi házak 
lebontása alkalmával az egyik ház tűzfala 
beomlott s maga alá temette a munkásokat 
Három munkásnak már csak a holttestét 
hullák előhúzni Több munkás még a ro
mok alatt van és igen sok munkás szenve 
deli könnyebb súlyosabb sérüléseket

— Horgonyt fénykép 3 drb 3 P. Calvln-tér 5.
— 44 éve*  elismert márka a Braschclpft.

Ernébcl-körul 2 Emkc mellett.

ronflCl égCRl Oftp 
RÁkócsl-ai ZZ, 1. eaü 1« Rókusaal nemben.

aláírás hamis. WatzdorfTot az eljárás so 
rán le is tartóztatták, de később szabadlábra 
került.

A büntetőtörvényszéken Vdradi-Brenner 
Alajos dr. tanácsa már egyizben tárgyalást 
tűzött ki az érdekes bűnügyben, de ezen 

Eszterházy Tamás gróf nem jeleni meg 
s miután az ő tanúvallomása nélkül a pert 
nem lehet eldönteni, a bíróság elhalasztotta 
a fötárgyalást, amelyet, most december 
12-én tartanak meg.

A tárgyalás legnagyobb szenzációja 
Eszterházy Tamás gróf tanúkihallga

tása lesz.
A grófnak ez alkalommal teljes határa 

zotlsággal kell nyilatkoznia; ő irta alá a 
váltói, vagy sem.

A főtárgyáéig iránt
máris igen nagy érdeklődés nyilatkozik

meg
nemcsak társasági, de jogászkőrokben is.

— Oszwald Géza dr.-t másodfokon is 
állásvesztésre ítélték. Egerből jelentik 
Annakidején nagy feltűnést keltett Oszwald 
Géza dr., az egri római katolikus felső me 
zögazdaságl iskola és polgári iskola igaz
gatójának ügye, akit az egyházmegye fe 
gyelmi tanácsa állásvesztésre Ítélt, meri 
szembekerült tanártársaival és az egri ér 
sekkel. Oszwald ezt az Ítéletet megfelleb
bezte, ügye igy került ma az egri föegyház- 
megyei szentszék elé, amelv Dutkay Pál 
prelátus kanonok elnökletével megerősítette 
az állásvesztő ítéletet Ostvald fellebezé- 
sére az ügy még a közoktatásügyi minisz 
trr elé kerül.

— Meztelen nő a háztetőn. Debrecenből je
lentik; Nagy riadalmat keltett tegnap Debre
cenben, hogy a Csillag-utca 63. számú ház te
tejéről egy meztelen nő cserepekkel dobálja a 
járókelőket. Két rendőr sietett fel a háztetőre 
s a rendőröknek csak nagynehezen sikerült a 
meztelen nőt a háztetőről lehozni. A rendőrsé
gen mcgóllapitották, hogy Molnár Józsefné 26 
éves, gazdálkodó feleségével azonos a háztető
ről meztelenül dohálódzó nő, megállapítottál' 
azt is, hogy közveszélyes elmebeteg. Molnár 
Józsefnét a debreceni elmcklinikára szállí
tották.

ezUst és aran’v örméket nar ^inaranyai *. on ve»z es et«<i Duma, 
bank, Budapest, V.. NMor-ntca 26. t elefon 216-16, 104-67

— Vészi András zeneszerző és Keleti Jenő 
Író szombaton este tartották szerzői estjüket. 
Nagyszámú közönség tapsolta meg müveiket, 
melyeket a lelkes fiatal művészek interpretál
tak. Melha Kálmán Sorger András kíséretével 
három dalt adott elő. 
inenebö Oháromí cmfwy cmfwy pemf cmfwes

— A Detektlv-Dalárda jubileuma. A Detektív 
Atlétikai Club énekkara szombaton este sike 
rült ünnepséget rendezett a dalárda ötéves 
fennállása alkalmából. Az ünnepségen Kovát*  
Dénes dr. belügyminiszteri tanácsos, Ferenezy 
Tibor dr. főkapitány és Laky Lajos dr. detek- 
tivfőnök vezetésével a rendőri főtisztviselői kar 
egész sereg előkelősége, a RÁC képviseletében 
pedig Szilaveczky Lajos dr. főtanácsos jelent 
meg.

— A végrehajtási eljárás egységes szerkezet 
hen. A különféle törvényekben és rendeletek 
ben elszórt jogszabályokat egységes szerkezetbe 
foglalva hozta a könyvpiacra a Magyar Tör 
vénykezés. A könyv, amelyet dr. Pongrác: 
Jenő és dr. Balassa György állítottak össze 
minden könyvkereskedésben kapható.

— Baba- és játék kiállítás. A Pesti Izr. Nő 
egylet e hó 10-én délutón 4 órai kezdettel é- 
11-én egész napon át a Lipótvárosi Kaszin* ’ 
földszinti helyiségeiben (V., Zrinyi-u. 5.) baba 
és iátékkiállitást rendez a leányórvnbáz tavára 

Zálogcéduláf, 
• aranyat, eiOrtöt, brtlitánsot bibe'ellen magas Ama

__ veszek. Mncetoi ékszerüzlet. Rákóezl-ut 9. szám

— Fegyvert fogott a végrehajtóra. A bajai 
törvényszék háromhónapi fogházra Ítélte Füs 
tós József bácshokodl gazdát mert az állami 
végrehajtót és a kisbirót fegyverrel akadályozta 
meg a végrehajtásban.

— Az Omlke tanulmányutazásai. Az Omikr 
dec. 18-án indítja 11. párisi tanulmányukét, 
melynek során Münchent Is meglátogatják n 
résztvevők. Kellő számú jelentkező esetén Pá
riából külön kirándulást szervernek Londonba 
Dac. 22—27. közölt Bécsire és Scmmeringre 
igen olcsó autóbusz-kirándulást rendez az 
egyesület.( IX., Üllői ut ti. T-: 867—12)

— Betörők a királyutcai Mdnl-boltban 
Szombaton éjszaka ismeretlen lettesek ólkulcs 
csal fölnyitották a Mcinl-cég Király-utca 108. 
sz. alatti üzlethelyiségét és onnan különböző 
órut vittek el. A pontos kárösszeget idáig még 
nem tudták megállapítani. A rendőrség keresi 
a betörőket.

— Blnaturln a bélmüködés természetes sza
bályzója. Kapható gyógyszertárban. Ara P 1W4

— Szívbetegeknek és érelmeszesedésben 
szenvedőknek a természetes „Ferenc József**  
keserűvíz használata könnyű és pontos béL 
működést biztosít. Klinikai vizsgálatok iga
zolják, hogy a Ferenc József víz különösen 
agyvérzésre és gutaütésre hajlamos idősebb 
embereknek kitűnő szolgálatot lesz. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható.

— A debreceni bridge-csapat megverte a 
budapesti csapatot. Debrecenből jelentik: 
Vasárnap tartották meg itt az országos 
bridge versenyt, amelynek meglepő ese
ménye volt: u budapesti csapatot (Leitner, 
Farkas, Deményi, Keleti) a debreceni Úri 
Kaszinó csapata (Nagy Géza dr., Vecsey, 
Benedek, K raj kel dr.) megverte 23;1G 
arányban.

—- öngyilkosságok vasárnap. Molnár József 
bokodi asztalossegéd revolverrel szivenlőtto 
magát. Búcsúleveléből kiderült, hogy tettét sze
relmi bánatában követte el. — A Thököly ut
20. számú ház harmadik emeletéről az udvarra 
vetette magát Gál Zsigmond állásnélküli pincér. 
Mire a mentők megérkeztek, meghalt. Zsebé
ben búcsúlevelet találtak, amelyet a rendőr
séghez címzett. Ebben azt írja, hogy nemrég 
jött ki a járványkórházból, azonban nem gyó
gyult meg teljesen s elviselhetetlen fájdalmai 
miatt akar megválni az élettől. — Kovács Mag. 
dolna harmincéves magántisztviselőnő a Me- 
rdn-szúllodában luminállal megmérgezte magát. 
Életveszélyes állapotban szállították a Rókus- 
kórházba. — Fehér József tlzennyolcéves hen- 
tcssegéd a Ferenc-körut 12 számú lakásán 
gázzal mérgezte ineg magát. A Rókus-kórházba 
szállították. — Pesterzsébeten a Marsovásár- 
helyi utca 17. számú házban Móra Ilona húsz
éves háztartásbeli leány öngyilkossági. szándék
ból vasszögeket nyelt. Életveszélyes állapotban 
a Rókus kórházba szúllilották. — A rákos
keresztúri köztemetőben édesanyja sírkereszt- 
iére akasztott fel magát Bért Aranka harminc
kilencéves mgántisztvlselőnő, A sál, amit a 
nyakára hurkolt azonban elszakadt, lezuhant 
a földre és jobblábát kificamította. Segélykiál
tásaira figyelmesek leltek a járókelők, kihívták 
a mentőket, akik a flő/etts-kórházba szállítot
ták.

— Vasárnap megnyílt a baromflkiállttás. A 
Baromfitenyésztők Országos Egyesületének ez- 
idei nemzetközi barom flkiállllása vasárnap 
nyílt meg ünnepélyes külsőségek közölt. A 
kiállításon többszáz főnyi közönség jelent meg 
és gyönyörködött a kiállított állatokban. 560 
tyúkfélét, 140 kacsót. 40 libát, 50 pulykát. 218 
galambot, 138 nyulat mutattak be tenyésztőink.

Megnyílt a Vöröskereszt karácsonyi vá
sára. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt karócso- 
nyi jótékonycélu vásárát vasárnap délelőtt Al
brecht, királyi herceg nyitotta meg. A kitűnő 
kiállítást nagybányai vitéz Horthy Miklósné a 
kormányzó felesége Is végignézte

— Elharapta a felesége orrát. Kiskőrösről 
jelentik: Rácz Mihályné Csima Mária jános
halmi menyecske nemrégiben elköltözött az 
urától, mivel az féltékenykedett rá. A férj a 
minap ittas állapotban felkereste feleségét, 
ölelgetni kezdte, majd egy óvatlan pillanatban 
leharapta az orrát. A férj ellen megindult a 
bűnvádi eljárás.

— Halálozás. Gyöngy Emil. Gyöngy Lnjos 
bukméker clarkje, vasárnap délután rövid szen
vedés után váratlanul meghalt. Gyöngy Emilt 
kedves és előzékeny modora miatt úgy ismerő
sei, mint n lóversenyek közönsége körében 
igen tisztelték. Kedden temetik.

—- A szegedi diákság revíziós felvonulása. 
Szegedről jelentik: A szegedi egyetem ifjúsága 
vasárnap délelölt revíziós felvonulást és gyű
lést rendezett. A diákság nagy tömegekben 
•’yülekezett a központi egyetem épülete előtt 
és zórt sorokban, teljesen fegyelmezetten néma 
lüntcté’sel vonult az iparateslület palotájához. 
A diáksághoz csatlakoztak az összes társadalmi 
egyesületek küldöttségei. Az ipartestületi már
ványteremben Muraközy László beszét) az 
egyetemi ifjúság nevében.

— A Magyar Élelmiszer Újság szenzációs 
' ülőn számot adott ki az élelmlszer-nagyvá- 
sArtelepröl. Ezenkívül egész sereg érdekes cik
ket és információt közöl a lap, amely nélkü
lözhetetlen minden élelmiszerkere.skedö, ipa
ros és gyóros szómára. Mutatványszámot szí
vesen küld a kiadóhivatal: Budapest, V., Tálra- 
utca 15/a. (Telefon: 26—2—37.)

— Meghalt Dohnányl Ernő édesanyja, özv. 
'’ohndnyi Frigycsné szül. Szlabey ültilia, va
sárnap hajnalban, életének nyolcvanadik évé
ben Budapesten meghall. Az elhunytban Df'h- 
nányi Ernő, a világhírű zeneművész és Doh- 
ndnyi Mária (Kováls Ferenc dr. egyetemi ta
lár felesége) édesanyját gyászolja. A boldogult 
temetése 6-án, kedden délután három ómkor 
lesz a farknsréti temető hnloltR'házából.

— Janc'ó Béla és Dongó György kiállítása. 
Vnsárnap délelőtt nvltották meg a Budai Szép 
művészeti Társulat PálfTy téri helyiségében 
lancsó Béla és Dongó Gvörgy képkiállit^sát A 
két fiatal festő tehetséges munkái tetszettek a 
vernissage közönségeinek
n Az Első Magyar Pészvény-Serfőzde köz

gyűlése a zárszámadások elfogadása után » 
kifizetendő osztalékot a tőkeleszállítás után 
megmnradt részvényekre szelvényenként két 
pengőben állapította meg és a szelvények de
cember 5 tőt a Magyar Orszógos Központi Ta
karékpénztárnál és a Pesti Magyar Kereske
delmi Banknól válthatók be.
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Összes gondjait 
eloszcayxxd 

a Kathreiner Kneipp maláta
kávé. Valódi Franck kávépót
lékkal keverve a legideáli
sabb, amellett a legolcsóbb 

reggeli és uzsonna ital. 
Egy kísérlet meggyőzi 1

Betörés a kálvíntéri 
Fény ves-áruházban

Vasárnap Fenyves Dezső, a Fenyves Áru 
ház Rt. igazgatója bejelentette a főkapitány 
ságon, hogy Kálvin-téri üzletében betörők 
Jártak, akik az irodahelyiségben lévő 

páncélszekrényt megfúrták*  
s onnan 878 pengőt vittek el. A betörők az 
áruosztályon is

nagyobb mennyiségű árut raboltak eL 
Az elvitt áruk értékét eddig még nem lehe
tett megállapítani.

A főkapitányság megindította a nyomo
zást a betörök kézrekeritésére.

— Minden Tizedik nyer! keresztrejtvény
versenyünk vidéki és külföldi nyerteseinek 
nyereményeit a mull hét elején postára ad 
tűk és kérjük kedves olvasóinkat, hogy a 
küldemények kikézbesítését nyugodtan be
várni szíveskedjenek.

— December 9-én kerül vádtanács elé 
Zavaros Aladár ügye. Székesfehérvárról je
lentik: Zavaros Aladár volt polgármester 
ügyA Ottrubay tanácselnök mint a vádta
nács elnöke december 9-ére tűzte ki és a 
vádtanács foiytatólagosan 11-én, 13-án. 
16-án és 18-án tárgyalja a nagyszabású 
bűnügyet zárt ajtók mellett. ítéletet, illető 
lég a vádtanács határozatát az utolsó tár 
gyalási nap után nyolc napon belül hirdet 
nek ki és erről Ottrubay tanácselnök hiva
talos közleményt fog kiadni. A vádtanács 
tárgyalásán — hir szerint — meg fog je
lenni személyesen Zavaros Aladár is.

— Uj díjszabás a távolsági beszélgetések
nél. A kereskedelmi miniszter rendeletet 
bocsátott ki, melynek értelmében december 
12-től kezdve a távolsági beszélgetéseket a 
külöldi forgalomhoz hasonlóan az első 3 
percen túl a belföldi forgalomban Is per
cenként kell díjazni. A beszélgetésnek ősz-! 
tatlan 3 percenkénti díjazása csak a szom 
szédos országok határszéli viszonylataiban 
marad érvényben.

— Ma éjjel összeül a fasiszta nagytanács 
Jiómából jelentik: Mussolini miniszterelnök 
összehivatta a fasiszta nagytanácsot. A 
Duce rendeletére hétfőn éjszaka a fasiszta 
nagytanács ülésre ül össze.

—- Gyenge volt a mikulás-vásár. Vasárnap 
a fővárosi kereskedők nagyrésze nyitva tar
totta üzletét, megkezdődött a mikulási vá
sár. A fővárosi kereskedőknek a munkaszü 
net felfüggesztéséhez fűződő reményei ez 
alkalommal sem mentek százszázalékosan 
teljesedésbe. A mikulás-vásár nem sikerüli 
ugy, ahogy szerették volna.

— Csorna tüzoltósofőrje. Előző számunk 
bán megemlékeztünk arról a bonyodalom 
ról, amelv Csorna nagyközség önkéntes 
tűzoltólestülele uj sofőrjének alkalmazása 
kőiül keletkezett és amely már-már válság 
ba sodorta a község kitűnő tűzoltó intéz 
menyét. Alig jelent meg híradásunk, létre 
jött a béke a szembenálló felek között; a 
község érdemes kovácsa elnyerte —• bár le 
csökkentett fizetéssel — a sofőrt állást 
amire az önkéntes lüzoltótestület vissza
vonta önkéntes lemondását. És azóta ismét 
csend honol Csornán ... szerencsére még a 
vörös kakas is messzire elkerüli a környék
tájékát...

Pollik Sarolta kozmetikus **.*».•«  «. >.
Ha|ia«**ak  eltávolítód 
s»emBú*irtA».  ö<w>w»< wAnnérhlhAk ke/eléM. 
mnkftrfAol. „Mlrnctó" haleltóvolltóMjw Rzétküldésen'"-
»|t<UMl I fibbozőrftaen kitüntetve. Kérjen prospekturt^

Borza más gyermeHirasódia 
a falu foutcaian

Mírom gyermek megtámadott es összeszurkált egy 12 eues kisfiú
Pápa, december 4.

(A Hétfői Naptó tudósitójának telefon 
jelentése.) Vasárnap délután ismeretlen tét 
tesek

véres merényletet követtek cl 
Vaszaron egy 12 éves flucska ellen. A kisfiú 
tegnap délután azzal búcsúzott el édesany
jától, hogy pár lépésnyire lakó nagyanyját 
megy meglátogatni. Alig lépett ki a Fő utcán 
lévő házból, mikor a házbeliek sikoltásra 
lettek figyelmesek. Rémülten rohanlak a 
kapu elé, ahol kétségbeesve pillantották 
meg a földön véresen, eszméletlenül fekvő

Tatatóváros, december 4.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kalandos 
és rejtélyes ügyben nyomoznak napok óta 
a tatatóvárosi és környékbeli csendőrségek. 
Még egy héttel ezelőtt, október 28-án Tata- 
tóvárosról motorkerékpáron Győrbe indult 
Molnár Jenő húszéves asztalossegéd. Mol
nár, aki azt mondotta, hogy Győrben lakó 
rokonait akarja meglátogatni, a motor
kerékpár oldalkocsiján
* magával vitte Stettner Margit lizen- 

nyolcéves feltűnő szép tatatóvárosi 
leányt is.

A kiránduló fiatal pár korán reggel In
dult el a Győr felé vezető országúton és ugy 
tervezték, hogy az esti órákban már vissza 
is térnek onnan. Győrbe azonban nem ér
keztek meg. Szülőik nyugodtan vártak más
napig, de aztán feltűnt nekik a fiatalok tá
volmaradása, táviratilag érdeklődtek Győr

Eltűnt a motorkerékpáros fiatal pár 
Tatatóváros és Győr között 

az országúton
Keresik a szép fiatal Stettner Margitot és udvarlóját

A nagy karácsonyi játék- és 
ajándékvásárt megtekinteni

— Vasárnap jobbra fordult Beöthy László 
állapota. Beöthy László nyugalmazott ke
reskedelmi miniszter, a felsőház alelnöke, 
néhány nappal ezelőtt influenzában meg
betegedett. Társadalmi és politikai körök
ben meleg együttérzéssel érdeklődlek Beöthy 
László állapota felől. A beteg Beöthy 
Lászlót vasárnap megvizsgálta Borszéky 
professzor és a család háziorvosa. Az orvo 
sok azt konstatálták, hogy a beteg áltanota 
jobbra fordult, vasárnap már lázmentes 
volt és remélhetően rövidesen felgyógyul.

— Éjszakai csendélet az Angyalföldön. Az 
Angyalföld egyik félreeső utcájának lakói teg
nap este éppen nem szokatlan utcai zajra 
riadtak fel első álmukból. Ar. úttesten három 
suhanc birkózott egy jól öltözött férfival. Az 
erőszakosan és fenyegetőn viselkedő támadók 
a járókelők közeledtére elmenekültek, a po
rondon maradt megtámadott pedig miután 
épen maradt ruházatát letisztította, elmondotta, 
hogy nyugodtan és gyanútlanul haladt lakása 
felé, amikor a három suhanc megtámadta öl 
és uj kabátját akarta róla leróncigálni. Há
romfelé húzták, rángatták kabátját, de nem 
bírtak vele mindaddig, amig a segítség meg 
érkezett. Boldogan mutatta a kabátot készítő 
szabócégnek kabátja bélésén elhelyezett már 
káját, amelyen a Rottenbiller-utca 4/a szám 
alatt lévő „Versenyszabóság" címe állott. El
mondotta, hogy 30 pengőért készítette a cég a 
kabátot mérték után, A 25 éves szabócég mim 
kája a sorsdöntő órában elszakithatatlannuk 
bizonyult.

—• Éjszakai rablótámadás a Városligetben. 
Horváth József 40 esztendős ügynök vsámapra 
virradó éjszaka három óra tájban a Városlige
ten keresztül hazafelé tartott lakására. Amikor 
a Műszlnkrtr mellett haladt el, a sötét, elha
gyott vidéken négy férfi ugrott eléje. Agyba- 
főbe verték, majd kikapták hóna alól aktatás
káját, ki forgatták zsebeit és a benne talált tiz 
pengőt magukhoz véve eltávoztak. Horváth pa
naszára a rendőrség megindította a vizsgálatot 
az éjszakai támadók kézrekeritésére.

— Nem hagyták jóvá a bajai költségvetést. 
A belügyminiszter nem hagyta jóvá Baja vá- 
ros költségvetését, mert a Spcyer-kölcsön 
amortizációjára 1932. évben semmit sem fize
tett és 1933. évre sommit sem irányzott elő. 
Ezenkívül törölte tizennégy városi főtiszfvi*  
selő tekintélyes öszegii pótiílelményét is.

Siívm »ln6*6st  kérünk
lóbarátainktói, k. I»m< rt>efn'<tól, nh vonrlérolnktó 
hopy doc. l én megtartott Volira-esttlnkftn tulzsnfoltsáv 
miatt m ndenMt elhelyezni képtelenek voltunk Hoi-y ked 
veskedjünk nb. vondAaelnknek de«*  S-On héttő este- 

nagy mmuias bsiéi rendezünk, 
melyre mlnd«mHt -rúton hívük m«z Mlkalóa-a!' n- 
rfékhkt Zeneőjljal S óráig! Viszontlátó*™ ! « e-lo« 
r«v orosz jazz etalon- (n balalajka zenekara 

mocca-MuMtaz. Erzsébet- köret 41 sz 

l' is Ihász Sándort.
A kihívott mentők a pápai Irgalmasok 

kórházába szállították a fiúcskát, ahol este 
végre magához tért és kihallgathatták. El
mondta, hogy éppen kilépett a kapun, mikor 

három flu ugrott eléje,
az egyik teljes erőből hnsbaszurta. Arról 
nem tud, kik lehettek támadói és mi lehe
tett a merénylet oka.

A kisfiú állapota sulyos. A rendőrség 
megkezdte a nyomozást a rejtélyes me
rénylők kézrekeritésére.

ben, ahonnan azonban azt a választ kapták, 
hogy oda egyáltalán

nem érkeztek meg a kerékpár utasai.
A fiatal pár hozzátartozói először arra gon
dollak, hogy talán valahol útközben szeren
csétlenség érte őket. Bejárták a közbeeső 
községeket, de

egyetlen ember sem akadt, aki a fia
talembert és a leányt látta volna motor

kerékpáron áthaladni.
A szülök jelentésére a csendörség is meg

kezdte a nyomozást abban az irányban, 
hogy vájjon a fiatalok

nem estek-e bűntény áldozatául.
Nyomozást indított a győri rendőrség is a 
rejtélyes ügyben. Molnár Jenő és Stettner 
Malvin vasárnap estig semmiféle életjelt 
nem adtak magukról és Molnár motorkerék
párja sem került elő, amelyen a hét napja 
eltűnt fiatalok utaztak.

IV., Kecskeméti-utca 14
Árjegyzék tnpyen

tíktBzerésznóI

— l’jahb pénzügyi botrány Parisban. 
Parisból jelentik: A rendőrség újabb pénz
ügyi botrányban kezdett nyomozást. A 
Banque de Paris pour le Fináncé et íln- 
dustrie nevű bank helyiségeiben szombaton 
délután a rendőrség házkutatást tartott. 
Megállapították, hogy a bank semmiféle 
könyvellést nem vezetett és a pénztárban 
semmi készpénz nem voll. A három millió 
frank alaptőkével rendelkező bank több 
hitelezője feljelentést telt a bank igazgatói 
és felügyelőbizottsága ellen bűnvádi eljárás 
indult.

a bólmüködés 
természetes 
szabó, yozó'a.
Kapható minden 
gyógyszertárban.

____ ________________ Ára P 2.90

— Hitler Berlinbe érkezett Berlinből je
lentik: Hitler Adolf vasárnap délelőtt a né
met fővárosba érkezett. A nemzeti szocia 
listák vezére befejezte kortesutját Thürin- 
giában és Weiinarból utazott Berlinbe. A 
nemzeti szocialista párt sajtótndósltója sze
rint Hitler Adolf berlini tartózkodását arra 
akarja felhasználni, hogy jelen legyen a bi
rodalmi gyűlés nemzeti szocialista frakció
jának hétfői első értekezletén.

— Csalásért és oklrathamisislásért letar
tóztattak cgy postntakarékpénztári llsztvi 
sclftt. Szigeti József 28 esztendős postataka- 
rékpénzlári tisztviselőt közokirathamisitás 
és csalás büntette cimén előzetes letalrózta 
lásha helyezték. Szigeti a postatakarékpénz 
’ár holdutcai központi helyiségében teljesí
tett szolgálatot és különböző szabálytalan
ságokat követett el. Hivatalos iratokat ha
misított és a hamis iratok alapján .sikerült 
kisebb összegekhez hozzájutnia. Visszaélé
sét végül is felfedezték és átadták a rend
őrségnek

— Beiratkozás a dehr*eenl  egyetemre. A deb
receni ni. kir. Tisza István Tudományegyetem 
négy karán az 1932—33 tanév II. félévére a 
beiratkozás 1933 január hó 7-én kezdődik és 
22-ig" tart.__________________________________

Süketség gyógyítható!
Fuphoni*  találmány, spe-íxilatóknak bvmnfa'va. 
Nfeimrtlmeii a naoo»ba''á»t, tü'auifáM. füifolyá-t. 
Számos -terflnólevél. Kérjen díjmentes táétartató 
leírást. .Zoelloer leltgén Haasensteln és Vogler 
rt hlrdctöírodájától, Budapeit, Ooroltya-utca 1L

Egy essen! mérnök találta fel a kerekes-skit, 
amelyhez nem kell hó. Nyári tréningre rend

kívül alkalmas.

„Szordinóval" bírálja a 
független kisgazdapárt 
a kormány működését 

Népes nagygyűlés Miskolcon
Miskolc, december 4.

fA Hétfői Napló tudósítójától.) A miskolci 
Polgárok és .Munkások Szövetsége a bnrsod- 
megyei Független Kisgazdapárttal együtt va- 
sárnap délelőtt nagygyűlést tartott Miskolcon, 
a Korona-szállóban nagy közönség jelenlétében.

Dumán Aladár dr. ügyvéd pártelnök nyitotta 
meg a gyűlést és üdvözölte a megjelent kép
viselőket.

Milotay István a kormány politikájával fog
lalkozott.

— A miniszterelnök — úgymond — ener
gikus politikai működést fejt ki, hogy a kor
mányt népszerűsítse. Hirdeti a nemzeti egy
séget, ennek a problémának a megoldásához 
azonban előbb belső revízió kell

Rakooszky Tibor kijelentette, hogy 
pártja még a szordinóval bírálja a kor

mány működését.
Mindenesetre jobb lenne, ha a miniszterelnök 
propaganda helyett leülne az íróasztalához és 

egy hónap múlva megszüntetné az állás
halmozásokat. állást adna kétszáz fiatal 
diplomásnak és belenyúlna a kartelek 

zsebébe.
Eckhardt Tibor beszédében azt hangsúlyozta, 

hogy Gömbös Gyula egy kérdést vetett fel: 
mgg lehet-e teremteni a nemzeti egységet. A 
felelet az lehet, hogy hiába festette út saját 
pártjának a cégérét, ebben a nemzeti egység
ben sokan vannak, akikkel nem lehet megcsi
nálni. A kormány kilencvenöt pontjával nem 
bocsátkozik vitába, mindeneseire szívesen 
látná, ha Gömbös miniszterelnök legalább

néhány pontot hamarosan és energikusan 
megvalósítana.

A gyűlés lelkesen ünnepelte a szónokokat.

— Újból véres választás volt Belgiumban. 
Brüsszelből jelentik: A községtanácsosi vá
lasztások napja nem mult el véres incidens 
nélkül. Mccheln városában a katolikus és 
szocialista pártok tagjai megütköztek egy
mással és az összetűzésnek egy halálos ál
dozat és két sulyos sebesültje van.
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S Z I 1% II A z - M O Z 1
Amerikában meghalt a jazz és felfedezték 

a valcert
Beszélgetés a newyorki „Grand Germán Opera' igazgatójává! — 
Newyork idei slágere a „Donauwalzer” — A Metropolitain kivéte

lével bezárták az összes operákat
Bécs december 4.

J. J. Vlncent, a newyorkl Grand Germán 
Opera igazgatója, moM Bécsben „pihen". Nincs 
dolga, a színháza bezárt. Jogosan beszélhet te
hát az amerikai színházi életről.

—- A színházi válság nem tipikus európai 
jelenség — mondja —- ét nálunk New-Yorkban. 
teljes erővel dühöng. Igaz, hogy a válság egqy- 
oldalo, mert az operettek A*  a hangosfilmope
rettek változatlanul jó üzletnek bizonyainak A 
newydrki közönség ma talán még inkább mint 
eddig, csak könnyű szórakozást óhajt estére a 
pénzéért, ugy a zenében, mint a beszélő szín
padon. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy 
például az

idei téli szezonban ■ Metropolitain kivé
telével becsukták az ftsszea operákat.

tJyganerre a sorra kerültek a hangversenyter
mek is. h'eio-}'orkhan ma nem lehet eladni egy 
koncertjegyet sem. A hangversenyeket rendező 
vállalatok az idén táncos és énekes revüket 
fognak bemutatni és ezeknek a revüknek kere
tében esetleg felléptetnek pár világhírű zon
gora- vagy hegedűművészt és énekesnőt.

Patinás nevű világhírű sztárok tehát csak 
mint revübetétek léphetnek fel.

— Ki fog nevetni — mondta Mr, Vincent —. 
de Nálunk New-Yorkban most fedezték fel újra 
a bécsi zenét., A „Wiener Walzer" teljesen ki
szorította jazzt és zenernfikidócégek alig győ
zik nyomatni S'trausst, Ziehrert és Lanneit.

NewYork Idei slágere a „Donauwalzer", 
ezt hallani minden utcáaarkon.

Mint ismeretes New-Yorkban majdnem a leg
több kinő már délelőtt tiz órakor kezdi meg az 
előadásokat és játszik reggel háromig. Egy 
bécsi filmoperett most öt ilyen moziban fut, 
kerek egg esztendeje, délelőttöt reggelig, vagyo
nokat kerestek már rajta és szakemberek azt 
mondják, hogy legalább még egy évig lehet mű
soron tartani. Világrekord a film történetében, 
amit valószínűleg nagyon sokáig nem fog meg
javítani senki

Végül még annyit, hogy
Bécaben tánroenóket akarok szerződtetni 
és innen Budapestre utazok hasonló céHaL 

Remélem sikerül pár magyar tehetséget expor
tálni — tette hozzá nevetve.

Izgalmas versenyfutás Kodály Zoltán 
ünneplése körül 

Ki adja elő a Psalmus Hungarieus-t?
Az utolsó hetek izgalmas finisében telje*  

erővel tört ki zenei körökben a Kodály-ün- 
noplés körüli versengés. Ismeretes, hogy 
Kodály Zoltán december 16-án tölti be 
50 ik életévét. Erre a napra volt tanítvá
nyai Ádám Jenő zeneszerzővel az élükön, 
ünnepélyes díszhangversenyt akarlak ren
dezni, amelyre a Filharmóniai Zenekar 
közreműködésével többek között Kodály 
legreprezentatívabb művét, a Psalmus Hun- 
garlcus"-t tűzték műsorra. A Magyar Zsol
tár vezénylését maga a jubiláns zeneszerző 
vállalta. A díszhangverseny dátumát azon
ban három nappal el kellett halasztani, 
mert Radnai Miklós, az Operaház igazga

tója, arra való hivatkozással, hogy decem
ber !6-án, Beethoven keresztelőjének elő
estéjén az Operaházban évtizedes szokás 
szerint a Fidelio kerül színre,

nem adott a zenekarnak engedélyt 
hangversenyszereplésre.

Annál nagyobb volt a Filharmonikusok 
csodálkozása, amikor néhány nappal ké
sőbb Radnai Miklós ugy határozott, hogy 
eltér a tradicionális szokástól és december 
16-án nem a Fideliót tűzi műsorra, hanem 
Kodály Zoltán tiszteletére

6 is jubileumi estét rendez az Operá
ban.

A készen álló „Székelyfonó" -..ícllé Ö is be-

léáhtÓK Hmm,
világhírű operettje filmen

£

.

Rendezte: Richard Oswuld
A főszerepekben: Dorothea W/eck

Huberth Marlschka 
Szőke Szakát! 
Verebes Ernő 
Charlotte Ander

«•
íXeddtó/ JI ♦ fe/zóró/qg (JtXqMk

taníttatja az operai énekkarral a „Psal- 
mus“-t és a két Kodály-mü — a Filharmo
nikusok estjét megelőzve — Faiiont vezény
letével egy estén kerül előadásra.

A dolog pikantériájához tartozik az, hogy 
az utolsó percben

Radnai Miklóst Is megelőzték egy orr- 
b osszál

Vaszy Viktor, a fiatal karm.tstergárda egyik 
tehetséges képviselője, néhány nappal az 
operai e>tét megelőzve, szintén Kodály-estét 
rendez, amelynek főszáma a „Psalmus 
Hungaricus". A közönség tehát válogathat 
a „Psalmus“-ok és dirigenseik: Kodály, 
Failoni és Vaszy között.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

M. KIR. OPERAHAZ: Háry János (liluságl előadás) (4) 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Csongor és Tünde (M3) 
KAMARASZÍNHÁZ; Foifiósztl (H8). *
VÍGSZÍNHÁZ: Naplemente előtt (8)
MAGYAR SZÍNHÁZ; Asszony és a rabló («). 
BELVÁROS! SZÍNHÁZ: Írja hadnagy <.S). 
PESTI SZÍNHÁZ: ZsilíMmacska (K> 
ANI)RÁSSY-(T| SZÍNHÁZ: Ecél és claj («). 
TEREZKOKÜTI SZÍNPAD: Dela tipinskaja («) 
IA BRIGI.A SZÍNHÁZ: Varieté műsor (8) 
MODERN KABARÉ; Bspka generális 
HCYAL ORFEUM. Varieté műsor. (’M Htf». 
STEINHARDT SZÍNPAD; Rótt és S'einhardt 
KOMÉDIA ORFEUMj Uj műsor

Már a szezon elején műsortervébe vette 
a Magyar Szinház, hogy felújítja Szomory 
Dezsőnek II. József cimü darabját. Meg is 
kezdődtek a próbák, azonban a nagy köl
tőnek ez az egyik legszebb költői alkotása 
mégsem kerülhet hamarosan a közönség 
elé. II. József reprizdátumának eltolódása 
annak tudható be, hogy a Nemzeti Szinház 
megtagadta a darabhoz szükséges kosztif- 
mök kölcsönadását azzal, hogy neki is 
szüksége van a ruhákra. A Magyar Szinház 
igazgatósága ekkor a bécsi Burgtheaterhez 
fordult, amely szintén rendelkezik II. József 
korabeli kosztümökkel. A Burgtheater azon
ban olyan szigorú üzleti alapokra helyezke
dett és olyan hatalmas összeget kért a ru
hák kölcsönadásáért, hogy a szinház ezt a 
feltételt nem fogadhatta el és inkább be
várja, mig a Nemzeti Színházban felszaba
dulnak a hires kosztümök.

♦
Szombat délelőtt a Nemzeti Szinház kri

tikusai előtt lejátszották az első Nemzeti 
Színházi produkciót, amelyért Márkus 
László, a színház uj igazgatója már teljes 
felelősséget vállal. A Csongor és Tünde ed
digi nyolc képe helyett tizenhárom képben 
került a színpadra, a cselekmény tarkltá- 
sára fáncrészek egészítik ki a szép és hatá
sos produkciót, amelyet a kormányzó neve- 
napjának alkalmából mutat be a Nemzeti 
Színház.

*
A kabaré-premierek egész tömegéről kell be

számolnunk. Az első a Modern Kabaréban ked
den játszódott le, ahol a francia és német 
színpadok nagy sikerét, a Babka generálist ját
szották. Az előadás szenzációja Peti Sándor 
első főszerepe. A ragyogó művész valóságos 
artistahumorral dolgozott. .A műsor másik ék
szerdoboza Szép Ernő Aranyalma .című kis já
téka, amelyben Kompóthy Gyula tetszett. '— 
A fíóyal Orfeum túlnyomóan artista műsorá
nak nagy’ szenzációja a két Caligary-fiv. A vi
lág nagy varietéinek főszáma, ez a két ragyogó 
humoru artisa — magyar flu. Igen jó Pártos 
Gusztáv ragyogó magánszáma. — Steinhardt 
Géza, és Bolt Sándor ismét együtt szerepelnek 
a Rákőczi-uti kis színházban. Minden lépésü
ket kacagás kiséri — A Komédia Orfeum 
szombaton este mutatta be uj. műsorát. La ka- 
tos.L&szló, Nőtt Károly, Kelen László, Ágoston 
Ernő és Kellér Dezső vidám tréfáit játszotta a 
kabaré sztárja, Salamon Béla chaplini humor
ral. A közönség igen jól mulatott.,

♦
Gyenge Anna, a Rákosi Szidi kis szirti

növendékéből Amerikában Anna Bőseit*  
név alatt világhírű operál sztárrá vált ma
gyar énekesnő mást Budapesten vendégsze
repel. Vendégszereplésére el akart menni az 
Operába egykori mester nője, a magyar szí
nészet Naggdbszohfrá, Rákosi Szidi is. 
Annát is inkább, mert Gyenge Anna

Amiről mar agfiszPest neszei:

OBINS
Amerika legnagyobb zenebohőca 

ek onm
síaxofonkirily 12 szimfonikussal 

ÚZSAHEGYI 
zenés parasztvigjátékban

I és még 6 attrakció I
döntő sikert aratott a 

lartu Szinhaz-iweilien 
ma is megható szeretettel és hálával 
csüng Szidi mamán, Budapesten első 
útja mindig hozzá vezet. Most is in
tézkedett, hogy vendégszereplése estjére az 
Operaház Rákosi Szidittek három jegyet bo
csásson rendelkezésére. Kérését természete*  
sen teljesítették, kiutaltak számára egy pá
holyt és Gyenge Anna telefonon tudatta 
Rákosi Szidioel, hogy a jegyek az esti pénz
tárnál átvehetők. Azt valószínűleg Gyenge 
Annál sem tudta, hogy az állami színhá
zakban a szabadjegyekre még a tagoknak 
is meg kell fizetni a 20 százalék vigalmi 
adót cs igy történt, hogy amikor Rákosi. 
Szidi este két barátnője kíséretében meg
jelent az Operában, a pénztárban nevén egg 
páholy feküdt, amelyért 6 pengő vigalmi 
adót kellett volna fizetni. Szidi mama nem 
hozott pénzt magával és két barátnőiénél 
sem volt összesen hat pengő. A két hölgy ki 
adta a jelszót, hogy „hát akkor menjünk 
haza!“ de Rákosi Szidi bátortalanul mégis 
megkockáztatta, hogy „holnap elküldeném 
a pénzt". Erre azután átnyújtották neki a 
páholyjegyet. Rákosi Szidi ,a magyar színé
szet galambősz nagyasszonya ebben az 
1932-es anyagias világban igy volt „hitelbe'*  
az Operaházban.

♦
Az uj szezon német filmjei közül „ft 

legmodernebb film4* jelzőjét és kitün
tetését egy nagy berlini versenyen Bri-» 
gitté Helm uj slágere „Egy a sok kö- 
zül“ nyerte el. Ez a film tényleg mot 
dern, nemcsak azért, mert fiatalok ír
ták és játsszák, hanem az a kérdés^ 
amelyet felvet, szintén mai. A törvény
telen gyermek eddig álszem éremből 
sokat takargatott problémáját világítja 
meg a mai világszemlélet éles reflek
torával Brigitte Helm uj filmje, amely 
már nem mint a férfiakat tönkretevő 
vamp-ot hozza ezt a nagyszerű fiatal 
primadonnát, hanem mint a mai dol
gozó leány típusát. Most már Brigitte 
Helm búcsút mond az ilyen szerepek
nek, egyuttal be is bizonyította uj ala
kításával, hogy nemcsak hideg démo- 
nokat, hanem szerelmes fiatal leányo
kat is sikerrel személyesít meg.

*
A Vitézi Bál, amely Budapest báli életében 

az első helj’en áll, az idén a Nemzeti Szipház 
összes művésznőjét és művészét meghívta a bá
lon való részvételre. A bál rendezősége udva
rias, levelet irt a szinház tagjainak és felkérte 
ókét hogy lehetőleg teljes számban vegyenek 
részt’ a szezón nagy bálján.

★
Csütörtök délután nagy premiert tart 

a Vígszínház, ahol a nagy eseményeket 
megillető fénnyel mutatják be az Emil 
és a detektívek filmből irt színdarabot, 
A „keinénvkalapos embert“ Sopilay 
Arthur játssza, aki először lép fel nagy 
művészi pályája alatt intrikus szerep
ben. A darab, érdeklődésre számíthat

Szombaton, december 10-én 
először

MAGAS CE hadnagy
Hónfhy Hanna,

Muráit Lili, Harsány!. Páger, Berczy.

Szombatig minden este

írja
77—82. előadás

T«roy Ma, Husrár Pufi. Harsányt. Datty

BELVÁROSI színház

Vígszínház csütörtökön:

Emil és a detektívek
Mérsékelt helyárak! Jegyek már válthatók!
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A szerelmes szinészférj éjszakai 
ostroma a hotelszobában

Sulyok Máriát, a Magyar Színház kitűnő tagját 
a szomszédok szabaditották ki válófélben levő térje kezéből

Az egyik előkelő budapesti szállodában 
súlyos és hangos botrány játszódott le a na
pokban. A történet főhősei Sulyok Mária, 
a Magyar Színház fiatal sztárja, akinek vá
lási híréről éppen a Hétfői Napló adott elő
ször hirt és férje, az ismert és kitűnő tán- 
coskómikus, aki legutóbb a Városi Színház
ban és a Budai Színkörben aratott nagy si
kereket és jelenleg a Pesti Színházban a 
Zsákbamacska cimü operettben játszik. A 
fiatal és tehetséges szinészpár tavaly együtt 
került fel Budapestre. Sulyok Máriát a Víg
színház szerződtette, mig férje az operett
szakon maradt és ezért a színész házaspár 
művészi utjai elváltak.

A legnagyobb egyetértésben élt a házas
pár egészen addig, áruig Sulyok Máriát a 
Magyar Színház nem szerződtette. Rövide
sén

válóperről beszéltek színházi körökben, 
amelyet egyik fél sem cáfolt meg.

Ilyen körülmények után tért haza egyik este 
Sulyok Mária a hotelben levő lakására. A 
késő esti órákban férje a hotelhaliban vár
ta, hogy a válással kapcsolatos dolgokat 
megbeszéljék. Majdnem éjjel két óráig folyt 
a diskurzus közöttük, amikor Sulyok már 
elbúcsúzott férjétől és fölment a szobájába. 
Férje néhány perc múlva követte, de termé- 
szelesen zárt ajtókra talált. A halk kopog
tatások után mindjobban és mind erélye
sebben követelte a kintlevő férj, hogy váló

Wllly Forst ♦ Liáné Haid
nagysikerű filmje:

ÁRKÁDIA HERCEGE « PALACE
fíozsnyay Sándor ismét bevonult a szín

házi rovatba. Az ismert és kitűnő zeneszer-*  
ző, aki a „Lámpaláz" cimü operettjével 
szinte világsikert aratott és akinek zeneszár 
mait szerte a világon nagy zenekarok játsz- 
szák, „Arizona" néven bárt nyit a Nagy
mező-utcában. Miss Arizona — a felesége, 
aki egyúttal világjáró artista-revú prima
donnája is, leszerződött férjéhez. Gratulá
lunk noisnyayúak á kitűnő szerződtetéshez:

■ ♦
Súlyos .afférrőt beszélnek az egyik fllmaztn- 

házi trösztvezér és egy fővárosi tanácsjegyző
vel kapcsolatban. A tanácsejgyzö névjegyével 
egy páll oly szabad jegyet kért az egyik elő
adásra, amelyet az Igazgató bizonyos megálla
podás értelmében engedélyezett is. l'gyanez az 
igazgató, a legnagyobb meglepetésére, azt látta, 
hogy este Idegenek foglalják cl n klutálvanyo- 
zótt páholyt. A hlrtelcnharagu trösztvezér ud
variasan bár, de kiutasította a páholyból az ott 
tartózkodókat: egy fővárosi közüzem magas
rangu tisztviselőjét é.s családját. szabadjegy 
személyre szól — mondotta az igazgató — 
végtelenül sajnálom, méltóztassék megváltani a 
jegyei.**  A főtisztviselő és a fővárosi tanács- 
jegyző, aki a szabadjegyét álruházta, másnap 
két katonatiszttel provokáltatta a moziigazga
tót Ax affért békésen jegyzőkönyvvel Intézték 
cL Szabadjegyet kérni és adói tehát veszélyes.

Nagy eseménye a Labrivla-Szinliáz uj műso
rának Rózsahegyi László „Vig élet a házasélet" 
című zenés vígjátéka, amelyben a szerző édes
apja, Rózsahegyi Kálmán nyújt brilltáns alakí
tást. Kívüle Fodor Artúr és Justh Gyula kap 
es/énként sok tapsot. <4 műsor egyébként ar
tista-szenzációkban gazdag. Itt említjük meg,

ÜJŰHosQ
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(Pátria film'

rpienénve'-' 
yervasszonpok! 
póriéi'' 
p élésének!

Mindenki

pompás vlrjátélcát: 

félben levő feleségével még néhány szót be
szélhessen, mire Sulyok Mária ajtót nyitott 
férjének. Néhány másodperc után a hotel 
egész emeletének lakói rendkívül hangos 
szóváltást hallottak a művésznő szobájából. 
Gál Sándor először szép szavakkal kérlelte 
felségét, hogy ne váljon el tőle és

kijelentette, hogy nem egyezik bele 
a válásba,

mert még mindig szereti és a köztük levő 
differenciát könnyen át lehet hidalni. A 
vita később veszekedéssé fajult, majd az. 
emeleten szolgálatot teljesítő londiner kü
lönböző

stilyos és nehéz tárgyak zuhanását és a 
- színésznő éles segély kiáltását hallotta.
A lakók akkor már mind ébren voltak és 
izgatottan kérdezték, hogy mi történt a 
csendes és előkelő hotelben. A lohndiener 
és egy szomszédos lakó benyitottak Sulyok 
Mária szobájába, ahol a kétségbeesett férj, 
aki már egészen elvesztette uralmát idegei 
felett,

már-már tettlegességrc ragadtatta 
magát.

A színésznőt a szerelmes férj kezeiből a 
személyzet szabadította ki. Ezekután helyre
állt a béke és a nyugalom a hotelben és a 
férj másnap bocsánat kérő levelet irt fele
ségének, valamint a hotelnek, ahol ezt a kí
nos incidenst inszcenálta.

hogy a Labriola-Szinházban Mikulás napján, 
aélután három órakor gyermekpremier lesz. 
Csergő Máriának, az ismert és népszerű mese- 
irónónek dalos, táncos színjátékéi kerül színre, 
amelyben nagyokat és kicsinyeket szórakoztat 
a népszerű Mickó néni. Szinrekerül még a „Gyu
rika és a krampusz" cimü alkalmi játék.

♦
„A ma emberei" címen érdekes könyvet irt 

Lengyel István, kitűnő hírlapíró kollégánk, aki
nek éles és gyakran kimélélléijiil Őszinte: .Írásai 
mindí'g érdekesek. I'j könyvében Chaplin, Elé- 
menreaü. Hitler, Briand stb., portréiról talál
tunk rendkívül érdekes írásokat.

♦
Érdekes premier zajlott le vasárnap a Vasúti 

és Hajózási Klub színháztermében. Operettet 
játszottak itt. „Kis tévedés" a címe. .4 nagyon 
tehetséges és nagyon invenciózns szerző érde
mel ez esetben különös figyelmet — a csengő
bongó muzsikát ugyanis Hegedűs Tamás fiatal, 
másodéves egyetemi hallgató irta. A kipirult 
arcú szerző maga vezényelte a zenekart és kö
szönte meg boldogan a sok-sok megérdemelt 
tapsot, szövegíró társával egyetemben, aki szin
tén egyetemi hallgató, Horváth László a neve.

♦
A Király Színházban olyan munka folyik, 

mintha most készülnének a szezónra. A 
színházat teljesen átépítik olyun expressz- 
tempóban, mint amilyenben Föld Aurél és 
érdekcsoportja « színházat kibérelte. A 
szerzödtetésl tárgyalások most folynak 
Farkas Imre uj operettjére, amelyet szezon
nyitóul ad elő a Király Színház. A színház, 
főrendezője Tihanyi Vilmos, aki rengeteg 
érdemet szerzetta Király Színház nagy mii lt
jában is.

Szezon derekán szünetet tart a Fővárosi 
Opcreftszinház, amely hétfőn, kedden, szer
dán és pénteken nem tart előadást, viszont 
csütörtökön, szombaton és vasárnap a Rol- 
schold operettet játssza. Az operettszinház. 
így jobban megtalálja számításait, meri 
nem váltak be azok a remények, amelyeke! 
teljes joggal fűzőit a Rotschildok cimü szép, 
sőt költői produkciójához. A szünet alatt a 
következő újdonságuk előkészületét végzik.

★
A Vörös malom uj Kellér Dezs—Brodszky 

reviije, a Sex-appeal nagy sikert aratott. Külö
nösen a vendégprimadonnát, Kun Magdát un 
ncpelte a közönség. Mit tud a Fritzf cimü 
száma a legjobb produkciók egyike.

* Nagypál Béla, a Király Színház közkedvelt 
karnagya, zenekaréval naponta (d. u. 5—7) nz 
Erzsébetiért kioszkban hangversenyez. Leszál
lított árak. Nincs zeneár. Pontos kiszolgálás.

(*)  Budapest legnépszerűbb komikusai lép
nek fel a Kövessy Vár Színészek a színészekért 
címmel megtartandó előadásán csütörtökön, 
december 8-áii délután fél 4 órakor a Fővárosi 
Operettszlnházban. Az előadás jövedelme az 
öreg színészeknek, özvegyeknek és árváknak 
jut.

JACK HYLTON 15-ÉN
Huszonkét virtuóz! Szenzációs vllágslágerek! 

Egész estét belülii hangversenyük a Labriola- 
Színházból). Az első hírre csaknem ezer jegy 
kelt <1. Jegyek elővételben Koncertnél, IV., 
Váci-Utca 23. Telefon; 884—64. és a Labriola- 
Szinházban. „f. .. «.

Vígszínház: Naplemente előtt... Bárdi Ödön, Csortos Gyula és Tőkés Anna

Premier után
NAPLEMENTE ELŐTT. Annyi érdeklő

déssel. később meghatottsággal, a végén pe
dig igazi őszinte könnyel a szemünkben évek 
óta nem ültünk színházban, mint a Vígszin- 
házi szombati premierjén, ahol a hetven
éves Gerhart Hauptmann szelleme fiatalí
totta meg a magyar színpadi stílust. .4 szín
pad már-már bfcttlivé alacsonyodon nívó
jának a költő visszaadta a hitelét. Vannak 
még darabok, vannak még drámaírók, aki
kért valóban érdemes az ünnepi szmokingba 
bújni és lelki tisztálkodást végezni. Az 
egyéni függetlenség nagy és tragikus harca 
ez a darab a társadalommal szemben, amely 
a kollektív élet aprócska vágyaiból, tettei
ből kovácsol diadalmas fegyvert. A Vígszín
ház nagy igyekezettel állította művészeit a 
hauptmanni gondolatok megszemélyesíté
sére. Csortos Gyula művészi pólyájának ko
ronája ez a szerep. Boldog az a színház,, 
amely ilyen lehetőséget tud . nyújtani..egy. 
művésznek. A kitűnő rendezés az ensemble

J3

a sok Közül
cimü modern szerelmi történetének holnapi pre
mierjét a rendkívüli, nagy filmeket megillető

közönsége.

I
 minden tagját kellő helyére állítja, Tőkést 
bár szőkén is, mégis méltányolni tudjuk,

| Kovács Károlyt metsző német hidegségéért. 
Makog Margitot. Ladomerszky Margitot, 
Sitkéi Irént néhány szép mozdulatukért, 
Vágónét gyönyörű jelenetéért, Soming Artúrt 
becsületes passzivitásáért. Rajnai Gábort és 
Makláry Zoltánt (remek!), majd Gárdonyi 
Lajost. Jávori, Vendrcyt és Bárdi Ödönt a 
hauptmanni színpad egy-egy jólsikerült 
figuráját dicsérjük meg. (s. z.) < ■«*

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A hét filmjei között a legnagyobb érdek*  
lődésre kétségtelenül a „Repülő arany" szá« 
mithat, mert magyar flhn és Székelv István, 
a Hyppolit rendezője készítette. Jól mulat
tunk még a „Szegény lányt nem lehet el
venni" premierjén is, _____________________
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Az ősz bajnoka: a Hungária
A pesti kók-fehérek a budai kék-fehéreknek köszönhetik az első
séget — A Pataky-csapat nem birt Óbuda gyöngyével — Birói 

tévedés miatt vesztett pontot a Budai 11
Ar utolsóelőtti bajnoki forduló hozta a 

szezon legnagyobb sportmeglepetését: a 
Ferencváros vereségét. Tíz mérkőzésen ke- 
resztül apróbb döccenőkkel és döntcilenrk- 
kel jutott el az utolsó gátig: a III. kerület 
egyre javuló s a szezon végére kifejlődött 
csapatáig.

S Itt azután nem segített semmiféle 
erőlködés, még a bíró atyai jóindulata 
wm, le kellett nyelni a keserű port, a 
két pont elvesztését és a Hungária őszi 

elsőségét.

A 111. kerület lelkes és legyük hozzá kultu
rált futballra fölfutott csapata minden di
cséretet megérdemel, meg akkor is, ha 
kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy

a Ferencváros vereségét elsősorban is a 
rossz csapatösszeállítás okozta.

A Hungária és az. Újpest tovább folytatta 
győzelmes útját. A Budai 11-ek pedig pilla
natnyi visszaesésükben örülhetnek, hogy 
egv pontot cl tudlak hozni a Nemzetitől. A 
többi mérkőzésen különösebb meglepetés 
nem történt.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
Jnlék Pont

1. Hungária 11 43:14 18
2. Ferencváros 11 42:12 17
3. Újpest 1(1 31:16 15
4. Budai „11" 10 20:15 13
5. III. kir. FC 10 22:10 12
(I. Szeged
7. Kispest

10
10

8. Nemzeti 11
0. Bocskay Itt

10. Attila 10
11. Soroksár 10
12. Somogy It

19:22 
20:27 
22:30 
15:18 
14:27
17:41
14:38

10
8
8
7

5
4

Óbuda két pontot, a Ferencváros szomorú tapasztalatokat szerzett
III. kér.—Ferencváros 3:2 (1:1)

BÍRÓ, A 111. KEK.—FERENCVÁROS MÉRKŐZÉS EGYIK HŐSE, ROPPANT ERŐVEL 
SZERELI KÁROSÍT.

Óbudán már belek óla készülődlek a nagy ’ Ez. a gól most egészen átfűti a Ferencvárost. 
napra, amikor a Fradit megtanítják keztyübe I amely egyre átlörobb és erősebb támadásba 
dudálni. A Ferencvárosban mindössze cgv hét 1 ' 
óta ébredt némi aggodalom a vasárnapi meccs 
iránt, ez azonban nem volt elegendő ahhoz, 
hogy a vezetőkkel megváltoztassa azt a téves 
felfogást, amely most már betek óta tart, s 

Ferencváros csatársorában az. ugyne- 
•iemeket akarja csa- 

sikerült már eddig 
vasárnap, amikor 

éppen a III. kerületiek ellen bizonyult be, 
hogy

a csatársor ugyan intelligens, csak éppen 
gólt nem tud lőni s a két csatárrá előlép
tetett ball helyén a tartalékok nem tudnak 

megfelelni a követelmény éknek.
A mérkőzés ugy indul, hogy 
zetf bizalmatlanság ellenére 
lesz a Ferencvárosnak. Nagy 
utján jutnak le az óbudaiak

minden előlege
id könnyű dolga 
hajrás rohamuk 
kapujához

I amely 
| kezd.

Az óbudai védelem azonban valóban válo
gatott formát játszik, 

s csak a kornerek potyognak, a gólok nem. 
Ebből a jóból azután jut a ferencvárosiaknak 
is. ott is hasonló eredménnyel Már-már ujabb 
góllal végződik a félidő, amikor Kohut tisztán 
vágtat le a kapu fele. Győrit lerázta ugyan ma
gáról és okos beadását Takács tiszta helyzet
ben kapja, de addig késlekedik, forgolódik, 
amig a kapus megérkezik, s a század legna
gyobb gólhelyzete kárbavész.

Szünet után nagy ferencvárosi rohamra vár 
a közönség, ehelyett azonban a Ili. kerület 
veszi birtokba a Fradi térfelét. A 3. percben

komért iveinek az óbudaiak lláda kapuja 
felé, a Ferencváros kapuvédje azonban 
ezen a napon kissé Ingatag alapokon áll, 
mert ezt a labdát is rosszul fogja. A tu
multusban már a báló felé tart a labda, 
amikor Ilungler még megpróbálja a lehe
tetlent és elcsípi, de Kármán beugrik és 

besodorja a labdát. 2:1.
óriási örömrivalgás köszönti a gólt a Hungária

faultolásával kapcsolatban ismét lenyel egy 
ll-est, következik a 34. pere, amikor

egy keresztlabdát Drössler fejjel Kármán 
elé tesz, az ezután következő rumliban 
Hunglcr ugyan még próbálkozik némi 
mentő akcióval, de Kármán újra rajta van 

és bevágja a gólt. 3:1.
Határtalan lombolás köszönti az óbudaiak si
kerét, de csak addig, amig újrakezdés után

Kohut levágtat és bead. Ezt Sáros! fordu
lással mag elé teszi, s közvetlen közelről 

bepöccinti. 3:2.
Hát a védelemnek valami köze volt ehhez a 
gólhoz!... A Ferencváros törzsközönsége előtt 
még fölcsillan legalább az egyenlítés reménye

és szakadatlan hajrázásba fog. A Ferencváros 
most valóban álveszi a teljes dirlgehciát, de, 
kevés az idő és sok az óbudai játékos. Később 
azután mintegy parancsszóra az óbudaiak uj 
taktikába kezdenek és védekezés helyett táma
dásba fognak. S már-már ujabb góllal terhelik 
meg a szomorú ferencvárosi kaput, a kapufa 
azonban útját állja Fenyvesi szép lövésének.;

Amikor a biró lefújja az érdekes mérkőzést, 
az óbudai játékosok összeölelkezve kurjongat
nak, ugrálnak, cigánykerekeket hánynak, mind
addig, amig vezérkarukkal együtt a fotográfus 
sok lencséje elé nem kell állniuk.

Óbudán most egy hétig vigadnak. De a Hun
gária tábora is ünnepelhet, mert az őszi első
séget ezúttal valóban a III. kerületnek köszön-*  
heti.

Újabban már a kapu előtt kiejtett labda is — gól?
Budai 11 — Nemzeti 2:2 (2:1)

HOUVATH

FíNyViSÍ
HOftNldt

AZ ELSŐ OBI DAT GÓL: SZERZŐJE DÖR- 
mögő drössler. első félidő 10. 

PERC.

Budai véd. s ahol Budai legalább nz első per
cekben nagyon gyönge. Kiejtett labdájából a 
kis Takács helyezett kapufát lő. amely bizony, 
gól is lehetett volna. Később azonban a Kerü
letiek magukhoz térnek, s a Ferencváros puha 
csatárai egyszerre csak azon veszik észre ma
gukat. hogy saját fegyverükkel teszik őket 
ártalmatlanná: a: óbuaai vedelem is of/szájára 
állítja őket. Nagy a derültség, hogy azután a 
ferencvárosi drukkerek sorában egészen elhal
jon, mert a 10. percben

Fenyvesi korncrél lláda kiejti, a résen álló 
Horváth Drössler elé teszi a labdát, aki ka' 

pásból bevágja. 1:0.
A Ferencvárost a gól alaposan letöri, de csak 
időlegesen, mert a 20. percben már ismét tel
jes erővel rohamoz.

TUnczcr korúért csikar ki, ezt azután ra
gyogóan Bell a csomóba, s a lövés kapufa 
tövéről pattan a hálóba. abmman mór 
hiába ragja ki a védelem, Klug bíró gólt 

ítél. 1:1.

drukkerek részéről, mert ezúttal az a helyzet, 
hogy a Hungária őszi elsősége a III. kerületiek 
győzelmén múlik. A 9. percben sorozatos III 
kerülni: rohamok után Fenyvesi hoz cl a szé
len s már-már a kapu tövénél tart, amikor Ko
rányi hátúról elgáncsolja. Nem vitás a It es. 
Klug bírd azonban szellemes megoldást talál 
ki és közderültségre komért ítél. Ebből nem 
lesz semmi, mint ahogy nem lesz a felháboro
dás viharából sem különösebb akció. A kerü
letiek vehemensen támadják a zöld-fehérek' 
kapuját s Drössler egy rohama egészen a 6-osig 
tart, s olt a tiszta gól helyett nagy erővel mellé 
lövi a labdát.

— Parti-stósz wlil — mondják az óbudai 
polgárok.

A Ferencváros kapkodására jellemző, hogy 
rövidesei) felcserélik most már lázárt Turay 
val. Valamivel jobban metfv ugyan, de még 
mindig nem elég átütőképes ez a csatársor. A 
gólhelyzetek egyre sűrűsödnek a ferencvárosi 
kapu előtt s miközben Klug biró Fenyvesi

Az őszi szezon meglepetése kétségtelenül 
budaiak remek fellornász.as.i volt a „nagyok" 
sorába. Ennek a kis gárdának' fel javulása so
kat hanyatlóit lalnlarugősporíunkbán vigaszt 
ji le.nl. A siker természetesen fokozott érdeklő
dést is jelent, egyben. így volt.ez vasárnap is. 
amikor a szintén nagy kvalitásokkal rendelkező 
Nemzetivel kellett a budaiaknak megütközniük. 
A kél maroknyi, de annál lelkesebb feketé- 
fehér, tábor összecsapása ilymódon remek cse
megének ígérkezett. Meg is volt minden remény 
arra, hogy uz előre ..stilusderbinek'' keresztelt 
mérkőzés a Millenáris ódon légkörében méltó 
befejezése lesz az. Őszi szezonnak. Sajnos, nem 
igy történt.

A budai csapat gyenge startot veit. A Nem
zeti viszont erőtől duzzadva rohamoz. A 4-ik 
percben meg is van az eredménye:

Vadas szabadrúgáséit az indiszponált Horn 
kapuba ejti (1:0).

Szépen kombinál a Nemzeti, jó passzok röppen
nek jobbra-halni. Mégis n 22. percben a bu
daiaknak van öröme: Polgár pauszával

Sztancslk lehetetlen éles szögből kiegyen
lít 1:1.

Ekkor a Budai 11 negyedórán keresztül kifo
gástalanul játszik, s még a szünet elölt Polgár 
lövése is gólt jelent 2:1

A második félidő eleje alaposan kikészíti a 
huszonkét játékost. Az emberkinzó mély, ho
mokos-sáros talajon vicc jól játszani. Az aka
rás azonban nem hiányzik. Talán kissé túl iy 
teng az igveke'zel, amiből sérülések lesznek, 
majd kezdődik a hcc-botránysorozat.

A kis Kaltenecker és Szeder boxmeccse 
mindkettőjük kiállításával végződik.

A' budai közönség szidja Kiéin Árpin!’birót, 
mert szerintük csak Szeder a bűnös. .1 két já
tékos azonban nem akar levonulni. Végül a két 
vezetőség hosszas kapacilólására a kél hara
gos" egymás mellé ül ti lejáró betonkorlát já-*  
ngl. Valószínűleg a fegyelmi bizottság előtt, ta
núsítandó magatartásukat beszélik meg. A 29, 
percben történik a rheccs „legklasszikusabb'*  
momentuma: Bihámi gyengén gurított lövését 
Horn kiejti, de újra rögtön elkapja.

A negyven méterre álló bíró azonban nem 
sokat habozik, megadja a gólt 2:2.

A budai csapat vezetői cs játékosai hangos til
takozást rögtönöznek a kétségtelenül könnyel
műen megítélt gól miatt. Percekig áll a játék. 
Már-már botránytól lehet tartani. Tény, hogy;

nem lehetett gól, mert Horn egy méterrel a 
képzelt gólvonal előtt volt, köz vétlenül mö
götte a kapuvunalon Weber, a budai hót- 

véd.
Ha Horn el is vesztette volna a labdát, Wéber 
még mindig menthetett volna. De hozzá el sem 
jutott a labda. Mégis gól! A hátralévő idő hal
latlan izgalom és ideges kapkodás jegyűben 
folyt Je. A budai legénység súlyos lelki dep
resszióval összcroppanl. Kétségtelenül a Nem
zeti jobb volt, még győzelmet is megérdemelt 
volna. Azonban a' döntetlent a bírónak köszön
heti. Hiába látta többszáz szem az ellenkezőjét: 
nincs upelláta ...

Rosszul sikerült az Attila újpesti weekendje
Újpest—Attha 4:1 (3:0)

vásárlóinál pár fillér látszá- 
V V lagos ®lőny sok pengő veszteséget okoz. 

Olcsó fényt vásároljon, ne „olcsó" lámpát! 
Csak tökéletes.évtizedek tapasztalatai alap
ján készült márkaáru teszi lehetővé, hogy 
kisebb áramköltséggel több fényt kapjon.

Az.Újpest megérdemelt győzelmet aratott el
lenfele fölött, habár u gólarány a mutatott já
ték alapján nem egészen fedi az. erőviszonyo
kat. Az. I. félidőben, különösen nz. első 15 perc
ben az Vjpesi volt fölényben, mig szünet után 
az Attila támadóit többet.

Újpesti támadásokkal indult a mérkőzés s 
szemrevaló akció után

" 7. percben I*.  Szabó védelmi hibából 
megszerezte a vezetést.

A második gól a 10. percben esett, Avar 20 
méteres szabadrúgását Jávor csípte el. lövéséi 
Alberti a leshenálló

Sáros elé ütötte, ki habozás nélkül hálóba 
juttatta. 2:0.

Továbbra is ur Újpest maradt támadásban s 
a 15. percben Kovács beadásából

Jávor ujabb gólt lőtt (3:0).
A 30. percben Sáros szépen szöktette Kovácsot,

kinek beadását a nagy lendülettel érkező Jávor 
jo helyzetből kapu mellé lőtte. Utána az iram 
egyre csökkent, az eredmény azonban a félidő 
végéig m-m változol!.

Altila-támadások vezették be a H. félidőt. A 
játékidő eme szakában az Újpest gyengébb tel
jesítményt nyújtott, mig az Attila lelkesen tá
madott. A

19. percben Haraszti beadásából Mátéd 
gólt lőtt (3:1).

A .gól egy kissé felráztn az újpestieket s gyors 
egymásutánban több támadást vezetlek. Avar 
és Sáros lövései azonban sorra célt tévesztet
tek. Hosszabb ideig tarló változatos játék ulán 
a félidő vége felé az Újpest vette ismét kezébe 
a játék irányítását s a 14. percben

Avar fejjel maga elé ejtette a labdát s véd- 
betétien lövéssel beállította a végeredményt 

(4:1).

Szeged egy ponttal tett pontot a szezón végére
Kispest - Szeged 1:1 (1: 0)

TUNGSRAM
IZZÓLÁMPA
J»osznólaibon olcsó ésjgazdaságos.

Szeged, december 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Eldöntetlenül végződött az őszi szezon 
utolsó szegedi mérkőzése, de a Szeged FC az
zal. hogy-az izgalmas mérkőzésen pontot vett 
el Kispesttől, jelentősen megerősítette helyze
tét a tabellán. Izgalmas atmoszférában folyt le 
a mérkőzés s a mutatót: játék alapján a sze
gedi csapat megszerezhette volna mind a két 
pontot, bár tartalékosul és több beteg játé
kossal állott ki, * ! I « 1 '

A mérkőzés hevességét jellemzi, hogy Kar- 
say bíró három tizenegyest ítélt meg, 
amelyek közül azonban csak egy eredmé
nyezett gólt. A közönség többször viharo
san tüntetett a bíró ellen, majd amikor 
l'urczeldt Inznllálnl akarta Gyurisét, az 
ügyeletes rendőrtiszt figyelmeztette^ Karsayt, 
hogy akadályozza meg az életveszélyes 

akciókat.
Az első félidő kispe i támadásokkal indult 
13. percben Pálinkát bravúros elvetéssel védi 

ormot lövését. Amikor néhány perc múlva
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Havast faultolták a kispesti kapu előtt, villa- 
rosan tüntetett a közönség a büntetörugás 
mafnemadúsa miatt. A 25. percben ítélte a biró 
az első tizenegyest a Szeged FC ellen, Serényi 
azonban a labdát kapu mellé, küldte, őt perc
éé! később Havas követte Serényi példáját. Az 
első félidő gólját Serényi érte el, amikor Pá
linkás kiütötte Mikes közeli lövését. 1:0.

A második félidőt a Szeged FC támadta vé- 
gig, a közönség soraiban ismét Izgalmas jele- 
netek játszódtuk le a biró Ítélkezései miatt.

Az izgalmas -atmoszférát csak fokozta az, hogy 
a szegedi csapat csak az utolsóelőtti percben 
tudott egytnliitni, A 20. percben vad csata 
játszódott le a kispesti kapu elölt, majd 
Lukács lövését Dénes kornerra mentette. A 35. 
percben újabb izgalom van, a bíró nem adta' 
meg Havas gólját. Végre a 44. percben sikerül 
az egyenlítés, a Kispest kapuelőtti kavarodás 
után megítélt tizenegyest Havas küldte rendel
tetési helyére is ezzel egy pontot megszerzett 
Szeged számára.

A Hungáriának nincs tavaszig gondja a bajnoki pontok miatt
Hungária—Somogy 6:0 (3:0)

A karácsonyi vásárra való tekintettel uz üz
letek zöme még nyitvatart, amikor a Hungária 
már nagyban rohamozza n somogyi kaput. A 
rohamnak ugyan sok köze nincs ahhoz, hogy 
az üzletek nyitva vannak-e vagy sem, ellenben 
annál több közük van a Jurnikéknek, amelye
ket bizony csak nagyritkán lendít előre egy-egy 
néző. Összesen kétezernégyszáz ember szem
léli azt a macska-egérharcot, amelyet a Hungá
ria a Somoggyal folytat. Gólok esnek mindjárt 
az elején, ezek azonban ofTszájdból erednek, 
majd meg Cseh kézilabdázásnak veszi a mér
kőzést s formás gólt pofoz. A 21. percben azon- 
bán, miután Barátky sérülése miatt Cseh és 
Barátky helyet cserei,

az iiJdonsiilt halt szabadrúgást lő, amely 
szépen ivei a középre, ahol Kalmár lejjel 
várja s a fejes a kifutó kapus fölött bc- 

potlyan, 1:0.
Egy perccel később Ticska száguld le régi nagy 
formájára emlékeztető stílusban.

Beadását Ottávl clpaccolja ugyan,

— Mi történt, kérem) Csuk nem a bírót hü- 
lyéztcf

S amikor Igenlő feleletet kap, akkor harsány 
derültség közben mondja:

— No, akkor a néző igazolna van!
Közben Ticska - Kalmár—Spitz akció indul 

meg, végül is
Spitz nyolc méternyire a kaputól pontosan 

léc alá .spricceli a labdát 4:0.
Újrakezdés után érdekes jelenei következik: 

Barátky labdáját Spitz szöktetésszeriien küldi 
Kalmárhoz, aki kitör, Joós azonban kiséri, egé
szen addig, amig Jókai t léjük nem jön. .4 nagy 
iró kis névrokona beledobja magát a labdába, 
ez azonban nem sikerül, ugy. hogy a labda 
Ottávi elé pattan, aki rögtön középre továb
bítja, Spitz helyezett fejessel próbálja a labdái 
a hálóba juttatni. Igen ám, de Miklósi halált 
megvető bátorsággal és egy jól sikerült rubin- 
zónáddal tolja ki. Persze lt-cs.

Németország labdarugói 
kapituláltak Hollandia 

előtt
fiollandia—Német ország 2:0 (2:0)

Düsseldorf, december 4.
(.1 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) A 13. holland—német válogatott futball
mérkőzésre már szombaton megindult a kü
lönvonulok áradata. Németország minden ré
széből csoportosan sereglenek a futball vezér
drukkerei Düsseldorfba. így nem csoda, ha a 
Rheinland-stadionban ötvenezer főnyi közön
ség volt szemtanúja a szép és nívós válogatott 
mérkőzésnek. A német csapul kitűnő játéka 
ellenére kénytelen volt kapitulálni a .hollandu
soknak, akik Adams jobbösszekötő révén a 
32. és a 38. percben iőlt gólokkal a maguk 
javára döntötték el a meccs sorsát. A máso
dik félidőben a német csapat állandó támadást 
zúdított ellenfele kapujára, de kiegyenlítési 
törekvései sikertelenek maradtuk. Az eddig le
játszott tizenhárom mérkőzés közül a holland 
válogatót! együttes ölöt, a németek hármat 
nyertek, mig öt mérkőzés döntetlen credméuv- 
nyel végződött

tora*

MIKLÓSI POMPÁS STILUSBAN VÉD, 
CSAK AZ A BAJ, HOGY NEM Ö A KAPUS. 
AHOGY EGY 11-ES E1JUT ODÁIG, HOGY 
A NEGYEDIK GÓL LEGYEN. MÁSODIK 

FÉLIDŐ 20. l’ERC.

\ 
s?

Barátky ott terein év bead s azután már 
rsak Kalmárnak kell a fejest lcszorllaul. 

2:0.
Ezután ismét egy érvénytelen gól következik, 
hogy a félidőt végül i$ a 39. percben VVéber 
egy egyéni alakítással fejezze be.

A bekkposztról egészen az ellenfél lö-oaáig 
hajtja előre Wéberl a pillanat gőze, ott

A Vasas gólaránnyal javította 
pozícióját

A II. ligában hatalma*  küzdelem fejlődött kj 
nz őszi elsőségért a Vasasok és ii Phöbus 
csapatai közölt. Az őszi elsőség féllúbhal az. 
első osztályba való jutást jelenti. Hélről-hétre 
késhegyre menő, izgalmas harcokat vívnak a 
csapatok > ugy látszik, hogy csak gólarányon 
fog múlni az őszi listavezető dicsősége. A mull 
vasárnapon a Phöbus pünkösdi királyságát si
került u Vasasoknak megszűntein! és ők kerül
lek a tajjjplla élére. Most vasárnap mindkét 
vezető csapat megszerezte a győzelmet, de

míg a Phöbus csak nilulinálÍN arányban, 
addig a Vasasok kiadós góiarányu gyözel- 
műkkel lényeges előnyt szerezlek maguk

nak ebben a pozícióharcban. 
Meglepetést kelt a VÁC sulyos veresége a szent- 
lőrienciektől, továbbá a Taxi nagy góiarányu 
győzelme a Shell fölött. A Rákospalota tucatot

Nvüi leufii mindazokhoz, kik 
eddig gvogguiasukat Karis- 

űadban kerestek!
Százakra megy évente azoknak a száma, 

akik az emésztőrendszer és az anyagcsere meg
betegedései miatt Karlsbad világhírű forrásai
nál kerestek bajukra gyógyulást. Ezrekre megy 
az az érték, ami ennek következtében hazánk
ból külföldre kerül ki. De az egészség meg
becsülhetetlen érték s ha az veszélyben forog, 
ugy érte semmi áldozat sem elégi Ila kell és 
egészsége helyreállítása énlekében nélkülözhe
tetlen, ugy senkit sem fog senki visszatartani, 
hogy ezt az áldozatot meghozza, mert ezzel 
önmngának tartozik! De amint pótolni tudtuk 
elszakított magas bérceink gyógyító kiimáját, 
éppen ugy igyekszünk megmaradt balneológiái 
kincseinkkel segítségére sietni a szenvedő em
beriségnek! A jászkarajenöi MIRA glaubersós 
viz a világ legtömén^ebb ilyen viz., felbecsül
hetetlen gyégyérléket képvisel. .Az orvostudo
mány klinikai észlelések és szakszerű kísér
letek alapján megállapította, hogy a MIRA 
glaubersós viz a gyomor és bélrendszer idösiltf 
megbetegedéseinél, az epe utak htirtilos is kő- 
képződését bajainál és különböző anyagcsere
zavaroknál a legkitűnőbb gyógyeredmények- 
kel alkalmazható. Ezen betegségek azok, me
lyek miatt eddig kénytelenek voltunk Karls- 
badot felkeresni s n MIHA-viz az, mely ezt a 
jövőben az esetek többségében feleslegessé 
.eszi! Forduljunk tanácsért orvosunkhoz, ő 
tudja legjobban, hogy miként lehel és miként 
kell adott esetben az ivókúrát a MIRA glauber
sós vízzel itthon elvégezni! S ha az eredmény 
ugyanaz, akkor miért n nagy anyagi áldozat, 
a fárasztó utazás s miért költsük nehezen meg
szerzett garasainkat külföldön el?

Budapest, 1032 december hó 4-én.
A MIRA Gyógyvíz R.-T. Igazgatósába,

meghaladó gólgyüjtése már papírformának 
megfelelőnek mondható. Az. eredmények külön
ben a következők:

Vasas-Droguisták: h;0 (2:0).
Szentlőrinc - V.1C 4:2 (2:0).
Drasche—ETC 3:ő (3:2). 
BAK-~Rákospalotd 14:0 (6:0).
Phöbus— Budafok 2:1 (2:0). ----
Tart—Shell 7:0 (1:0,.

sántlkáló 
testcsellel 
a labdát.

KALMXa 
onjM

Közelharc után végül is n
Barátky lesz a soros s aztán 
csapja be a kapust és vágja be 

5:0.
A Somogynak most néhány jó helyzet kínálko
zik, de ezeket vagy elügyetlenkedi. vagy Szabó 
teszi ártalmatlanná. Hosszú és fölényes játék 
után a Hungária végül is a 36. percben be
fejezi a gólsorozatot,

Spitz és Kalmár összjótéka után Csebh«B 
kerül a labda, akt most már Ismét a esa-

A főváros legkeményebb öklei a bajnoki 
tüzvonalban

Megkezdődtek Budapest ökölvívó bajnokságainak küzdelmet

A SOMOGY KAPUSÁNAK RITKA ÉLVEZETE^ LABDÁT FOG. MIELŐTT AZ HALÓT

aztán átpasszol Tlcskához. aki kapásból 
bombagólt fúr Jókat kapujába. 3:0.

Szünet után bírói tévedéssorozat nyugtala
nítja a kedélyeket mindaddig, amíg néhány 
sértegető drukkert le nem igazoltatnak. Satu
mon persze rögtön közbeszól:

A budapesti ökölvívó bajnokság első selej
tező mérkőzéseit vasárnap bonyolították le a 
MÁV golgota-uti székhazában. Ezúttal a*  lég- 
súlyban hárem, bantamsulvban cgy, a pehely, 
súlyban három, a könnyüsulyban keltő, a wel- 
tersulyban egy, a középsulyban kiütő, a kis- 
iK'hézsídybán hárpm és a nehézsúlyban két 
pár mérkőzött. A verseny Iránt igen élénk ér
deklődés nyilvánult meg.

Légsuly. Szántó FTC győzött Falw Budafok 
len, Szakáll FTC pontg.vőzelmet aratott László 
l’K felett. Skálav Törekvés pontozással győ

zött Tóváry Budafok ellen.
Bantamsuly. Lovas BTK győzött Szlovák po

zsonyi bokszoló ellen.
Pehelysúly. Vinczc BTK győzött Papp FTC

ellen, Miskev Törekvés Kőváry III BeszkArt 
ellen, továbbá Bencze BSE Benő B. Vasutas 
ellen.

Künnyüsuly. Kőváry Beszkári győzött lakács. 
BSE ellen, Hajnal MÁV Takács MAC ellen.

AVcltersul.v. Hideg MÁV Wapler BIK ellen- 
gyözőll, miután előbbi a versenyt feladta.

KüzépMily. Szigeti FTC győzött Orsolyái 
BTG ellen, Nolipu SAC győzött Lénárt H Vas
utassal szemben-

Klsnehézsuly. Farkas B. Vasutas győzött 
Kiss FTC, ellen, Simo NSC legyőzte Szabó 
MAC. ot, Kárpáti NSC Farkas TI. B vasutast.

Aehézs-uly. Harangi Baszkért győzött Győri!? 
MÁV és Rózsa BTK Tamás FTC-vcl szemben.

Farkas B.
Simo

társorba rukkolt előre. Cseh végigfut a vé
delem sorfalán és még a kapust Is klilrlb- 
llzve, pokoli nyugalommal gurítja be ar 

utolsó gólt. 0:0.
Vége az. őszi szezonnak — a Hungária szá

mára.

Nincs müugró-hölgybajnok,
mert * bajnok-diák kisasszony az isko'ai szabályok miatt nem 

indulhatott, az ut d pedig nem érte el a standardot
A Musynr Usió SzUvetiég ma délután a mor- 

Silsziucli Nemzeti Sportuszodában úszás ersenjl 
rendezeti, amelyen •■* ----- ii...I..„™l-l>.inoklhárom Budapest-bajnoki 

számot bonyolítottak le.

csak két bajnokot 
u*  attak, mert a 
hölgj-műugrásban * 
győztes nem érte cl 

ii standardot.
A vizlpóló-mérközések 
során az utánpótlás első 
csapata a MAC erősen 
tartalékos csapata ellen 
döntetlenül végzett s ez 
azt bizonyltja, hogy az 
utánpótlás tudásban még 

olimpiai győztes magyar 
eredmények a következők: 

n “*•  niclluszéibajnokságo:
Hild László (UTE) 3 p. 00.4 mi

messze elmarad nz
Válogatottól. A főbll i..cnn-
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Bajnok: Hild László (UTE) 3 P 00.4 mp. 2 . 
C.lk Ferenc (BEAC) 3 p. 01 mp. 3. Forrni 3 p. 

05 inp , l
BndopHl Áerűlel i/IW m. '’W"'"-

Itta bajnoksága: M™1* “* 3a3'mp 2. MUE
(Bárány, Maliász, Ctányí) < P- 33 3 mp> M

VASÁRNAPIVILÁGSZEMLE
PARIS VERESEGE A DÉLNÉMETEKTŐL
Póriéból jelentik: A francia főváros vasárnap 

5 délnémet csapatot látta vendégül, 
holland meccs miatt több tartalékkal 

ytclen megjelenni Parisban. A délnéme
tek ennek ellenére végig fölényesen játszottak 
s végül 5:2 (tál) arányú értékes győzelmet 
arattak.

PEI.I.E ISTVÁN MEGHÓDÍTOTTA 
M( NCIIENI KÖZÖNSÉGET

Münchenből jelentik: A Turnverein München 
igysikerü lornabeniulalót rendezett, anie- 
’//e István magyar világbajnok, továbbá 
asz bajnok, Stinemann svájcci bajnak s 
•lek legjobbjai; Frey, Winter, Stcfíens 
lt részt. A lornahemutató egyes számai 
vevő kiváló tornászbajnokok teljesítmé

nyét folytán kitünően sikerültek. Bár a disz- 
tornán az eredményt nem pontozták, a közön
ség a bemutatott gyakorlatokkal teljesen meg 
volt elégedve. Különösen Pelle István kétszeres 
magyar olimpiai bajnokunk bizonyult az egyes 
gyakorlatokban utolérhetetlennek.

A BECSI FUTBALL — BARÁTSÁGOS 
ALAPON E

Az I. osztályú futball 
barátságos mérkőzést 

.zezon már

SPORTHÍREK
X A Terstyánszky-emlékversenyt Szarvason 

rendezik meg. Szarvasról jelentik: A Magyar 
Vívó Szövetség a Szarvasi Vívó Klubot bizta 
meg a Terstyánszky-emlékvcrseny rendezésével, 
Terstyán’zk' ugyanis egykor szarvasi lakos 
volt s középiskolái tanulmányait is Szarvason 
végezte. Az emlékversennyel kapcsolatába 
nagyszabásúnak Ígérkező ünnepélyt is rendez- 
nek. A verseny fővédnökségét egyebekben 
Gömbös Gyula miniszterelnök vállalta el.

X Motoros róka s ad ász-versens t rendezett 
vasárnap a Kispesti Atlétikai Klub automobil 
és motorsznkosztólya. A versenynek 22 részt
vevője volt. A róka vada sz-verseny lényege v, 
hogy egy motoros, aki a tulajdonképpeni ver
seny startja előtt két árával elindult, az útvo
nalát szerpentin és konfetti elszörásával jelölva 
halad a célja felé. ,1 versenyzők, akik uz út
vonalot nem ismerik, a nyomok alapján köve
tik cs igyekeznek nyomára jutni a róka szere
pét játszó motorosnak. Streit Imre, ~ 1 “
pitánya volt a „róka“, 
cl feladatát, l.-.g. . 
találta meg A róka végcélja 
leadó mellett 
van kilométer s
Dunuhnrasztin, 
vezetett ‘ ’ 
KAC. 2. 
MTK.

X A 
Pécsett, 
olimpikonok, 
bajnokkal, v: 
Pécs közönségének 
kardvívást. 
peri Erna, a női öli 
harmiulik helyezettje b 
Club tör- é: 
pécsi Vem;( 
ség lelkes 
mellett.

X Egy síékeafchérvárl futballista balesete. 
Székesfehérvárról jelentik: A mai székesfehér- 
vári futballmeccsen Tirk Lajos, a Délivasutl 
t', ti -»ii Klub hátvédji egv ÖMiéülkÖzía *ik.>!  
iiT'val oly szerencsétlenül isell el. hogy kul< s- 

; csontját törte. Beszállítottuk a székesfehérvári 
kórházba

KAC ka- 
„roKu“, aki olyan ügyesen látta 

hogv csak hat motorkerékpáros 
. „ _ lakihegyi rádió

ról!. A megtett ut hossza nyolc- 
I'cstszenllőrinceii, Soroksáron, 

Ráckevén, Tökölön keresztül 
Lakihegyre. Első lelt Czujba Mihály 
Noviczky Ferenc KAC, 3. Gerő Andor

Dicsből jelentik: 
liga csapatai húrom 
játszottak, miután a bajnoki 
két hét előtt befejezést nyert. Az eredmé
nyek a következők; Rapid -Florisdorf 6.1, 
ADMIRA—Nichblson 2:0, WAC—Vienna 
3:1.

TÉLI-SERLÜG MECCSEK PRÁGÁBAN
Prágából jelentik: Vasárnap megkezdődlek 

a téli-serleg mérkőzések, melynek sorún a 
Sparta 2:2 döntetlen eredményt ért cl u Vír/o- 

, ria Pilsennd szemben, inig a Slaviu 2.1 -ns gyö 
zölt n Bohemhms ellen.

Á/JÖ A VIKTÓRIA ZISKOV SIKERREL KEZDTE 
MEG FRANCIA TI BÁJÁT

H<>ubui.il>ól jelentik; A Viktória Ziskov. 
I’iágii egyik idilcsapatii. hosszabb francia 
országi túrára indult. Első mérkőzéséi va
sárnap Roubaixban játszotta az ottani Ex- 
cclsior együttese ellen s 0:1 arányú félidő 
lilán .?.•/ arányban gyözőll.

VÍZIPÓLÓCZFM BECSBEN
Becsből jeli lilik: A Dióim fürdőin u kel étie

ké*  vizipólómerközi st tartottuk. Az EIVLSL 
//.ó-rc győzött a brünnt Aegir ellen, a HAC 
pedig lÜ.J-ra verte Gleiu/ltz együttesét.

UTE(Nádas, Tólh II.. Tóth I.) 4 p- SS p. 3. 
(Szakolczay, Veréb, Pap) 4 p. 45.6 mp.

100 m. ifjúsági hátuszás: 1. Lányi György 
(BBTE) 1 p. 2Ö.2 mp.

H00 ni. ifjúsági yyortutzás: 
László (UTE) 2 p. 3Ö nip.

SY.fítP's m. hátusrá-staféta: 
Kormuth, l’lrlch, Boros. Nagy) 4 p. 10 4 mp. 
2. MTK 4 p. 27 mp. 3. F'IC. 4 p. 55 rop. I

Budapest kerület 1.""-"ü" 
bún n magvar bajnok /'onyó Lili, az iskolai 
szabályok miatt nem indulhat nyilvános verse-\ 
itycn. távollétébm a gpőstes Dalmady |
pontjávul nem érié cl a stundardut és igy baj \ 
nők nincs. A második Rózsa Magda lelt 42.30 
ponttal. , ,

Növekvő hölgy mi lluszi'sla/> la. I. HL hvr. 
TVE 3 p. 12 mp. 2. UTE 3 p. 17.2 mp. 3. FTC 

3 R'őuelw5Pii«ou pporauazó-alo/dl".' L UTE S p 
47.6 mp. S. FTC A) 2 p. 40 mp. 3. ÍTC B1 
esti ont 2 p- 52 mp.
Xövekvő melliiszá stajéta: I. MAC 7 p. 43 8 mp. 
•2 FTC 7 |>. 51.2 mp. 3. MUE 7 p. áö mp. 

; A MAC komit csapul MUSz utánpótlási csa
pat 3:3 (2:2). UTE—MUSz utánpóllósi kotnb. 

Icsapat 4:2 (Ll)-

1.

1.

Nagviványl

1 I V. . p. v- ■■■!- 
hőlgti jnüitgróbajnokságá 
i. >•_.....■. int .'.L-..I..Í,

magyar vlvóollmplkonok ünneplése 
Pécsről jelentik: A magyar sivó

élükön Pillér György világ- 
iiMirmip déléből mutatták be 

< a világhíres magyar 
A vivóbemulatón részi vett B<>- 

női olimpiai világbajnokság 
s a Honvédtlszti Vívó 

s epéecsnpala is. \ bemutató a 
éli Színházban folyt le a közön- 
tets/ésnyilvúnitása és ünneplése



HÉTFŐI NAPLÓ Budapwt, HM dw»ml>CT t.

Honnan jön a profiszag?
Miért nem söpörnek a német amatőr urak a saját portájuk előtt ?
A Magyar Országos Asztali Tennisz Szövet

ség vezetősége nz elmúlt napokban udvarias 
ét finomhangu levelet kapott a németországi 
testvérszövetségtől. A Goethe zengzeles csengésű 
nyelvén megírt levél elmondja, hogy ők az elég 
nagyszámú magyar pingpong világbajnokok 
közül kettői- Szabadost cs Bellákat, okik tör 
ténelesen ezldőszerint néniét kenyeret fogyasz
tanak, ennyi és ennyi ifiéig (pontosan nem 
tudjuk a terminust) megfosztják a „Startbeivil- 
ligung" Áldásaitól, vaygis eltiltják attól, hogy 
a Keleti tengertől a Rajnáig terjedő területen 
hirdessék a magyar asztali tenniszsport nagy
szerűségét.

Rendben van, hiszen mi készséggel aláírjuk

SZABADOS MIKLÓS,

az asztali tennisz magyar világbajnoka, 
akit a németek starttilulommal sújtottak.

azt, hogy a magyar snmpionok nem kötéllel a 
derekukon, mezitlóbíisnn apostolkodlak Hin- 
denburg hazájában, azt is elismerjük, hogy 
nem voltak kaphatók arra, hogv a Rrundcu 
burger Thor előtt vagy a tcmpellioíl egzecir- 
plalz nagy nyilvánossága elöli ingyenesen 
mulassák be pingpong -tudományukat, nem 
tesszük vitássá, hogv Szabados és Bellák ellő- 
tolódtak a „cipőzsinór-amatörségtől . sőt azt 
is tudjuk, hogv voltak bizonyos elszámolatlan 
ügyek is elintézés alatt. Mindezt elismerjük, 
de ugyanakkor meg kell mondanunk azt is. 
hogy német sporlbnrúlninknuk a legkevesebb 
okuk van arra. magukra öltve az. ama
tőrjei lem fehér I a pruflszagra az or
rukat flnlorgassák

Ezt a megjegyzésünket korántsem pingpong
viszonylatban tesszük, mert akár eskü alatt is 
hajlandók vagyunk vallani, hogy a németek a 
ping-pongban amatőrök, igen igen nagy ama-1 
török. Különb amatőrök, mini nálunk a Szondy 
ulcai pingpong szalon (azelőtt szenespiiice) 
törzsvendégei. Eskünk hatálya alól azonban 
kivesszük azt a görögbe oltott macedónt, aki 
vei a pingpong világbajnokságokon mint echt I

I

Tesiőrségef szerveztek 
a firfbaBlbírák mellé

Kél rendező kíséri a jövőben a fufballbíróf az 
onnan pedig a víiíamosmegánőtioz

Az amatőr fulbállszövelség kövön nyomott 
hivatalos közlönyének most megjelent legújabb 
stáma érdekes uj pályarendészeti intézkedése
ket közöl.

A figyelmeztetés, amelyet Zsarnóczay János 
, inök él Linárt l rnő fölllkái szignált, cl*  
mondja, hogy az utóbbi időben előfordult so
rozatos botrányok arra késztettek az elnöksé
get, hogv a botrányt okozó egyesületek és pá
lyák ellen a legerélyesebben járjon cl. Ezért 
amennyiben újabb ilyen eset megismétlődnék, 
ugv

az elnökség kénytelen lesz, a botrányt 
okozó egyesületnek törlését az alsxÖvetségl 
tanácsnak javasolni és mindazon pólyák

A szellemi olimpiász botránya
Felbontatlanul érkeztek vissza a magyar pályaművek

Még javában tartottak a Josangelesl 
olimpiai jálékok, (tinikor a Csendes-óceán 
mellől gyanús Ilitek kellek szárnyra a szel 
h-ini oUMpiöszt Illetően Zaynroe híradások 
voltak arról, hogy uz irodalmi olinipiászrn 
beérkezett hatalmas anyag feldolgozás: 
esetleg hónapokig fog tartani

Annál kinos-'Ni feltűnést kellett az el 
múlt hetekben, hogy

a szellemi olimpiász irodalmi csoport
jába benevezett és szabály z.
fogadott mn'*v:ir  nótvi»m”v(«k felhontul- 

lanul érkeztek vissza, 
még pedig nem is nz OTT cimére, amely 
a pályaműveket benevezte, hanem a pályá
zók cimére.

A pólyázók meglepetéssé 
munkájuk ugyanabban 
golásbmi és ugyana/ziil 
átkiíhe érkezett vissza, 
OTT annuk Ideién Los 

küldötte.
Hogy ezeket a pályamű veket senki som 

olvasta el. igazolta. hogy a kéziratokon 

1'1 észlelték, hogy 
a papirreoma- 
n nmdznggnl 
amelyben «/■ 

Angelesbe el-

CSILLÁROK
hrotizll urák, írókészletek. .... — . , „ .
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némettel szoktunk volt találkozni. Erről ugyanis 
úgy rémlik, mintha egyszer olvastunk volna 
valami urnalördolgot a Bécetlben.

Ellenben például nyugodt lelkiismeretid 
merjük állítani, hogy gvermekkorukban az 
amatórsportérkőlcstani órákról r '**'
hiányzottak például a futballisták 
laszthattak a legtöbbet), az úszók, 
zók, a botolók. kisebb mértékben

Az olvasó szives engedelmével 
példával szolgálunk:

A FIJTBALL AMATÖRÖK 
dolgairól miír e hasábokon is szó........................ '-olt az e’’ 
mull hitekben. Még Linemann rendőrfőnök ur 
is mosolyogni szokott szőke szakálla felelt a 
I-IFA-kongresszusokon, ha a német futball
világ „ortodox-amatőrségéről" (Ők nevezik igy) 
szó esik. Hogy például az elnök ur levele, kap 
nz ünnepeli centertől, hogy az üzleti forgó
tőkére vonatkozó ígéret vasárnapra esedékessé 
válik. Egyébként őszinte sajnálatára, nem ve
het részi a vasárnapi meccsen, mert porclevá
lása kellemetlenkedik. Hogy a híres német 
hátvédprimadonna anyagi differenciái elsimul
lak a klubbal szembeni
PELTZER DOKTOR?...

ejnye, mintha holmi amerikai star- 
derengenc valami emlékezésféle az 

agyunkban. Igaz, hogy akkor még tudott a 
doktor url Most már egészen bizonyos, hogy 
szinamntőr marad
A Kt’PPERS HÁZASPÁR 
tengeri sétahajókázás 
désbe mentek vi,:....! 
nak olv meghatóan ked- 
egy ilyen léniáról. Hogj 
állási kapott a „B rémén" 
mint hajókazánkovács. Hogy 
derült, hogy Küppers ur 
pedig 
olyan

óki.ásai is már mintha fele
volna! Csak a német lapok tud- 

’ es riportokat írni egy- 
Küppers iMÜveii jó 

nevű ócWinjárón, 
aztán később ki 

. ............. uszómeslen, b. neje
ugyanaz nőben?... Jsteneinl Ez nem is 
rossz állás.

*
egyelőre végeztünk. A rezüménk: odaát 

is proftszag van. Ha Barna, a másik sampion 
püspöknek született volna, most nem hízeleg
nék úgy körül Párisban, hogv legyen francia 
állampolgár. Ha pedig Szabados és Bellák nem 
tudnának pingpongozni, most megspórolták 
volna azt a finoman fogalmazott levelet. D? 
tutinak és bizonyára most sem lenne semmi baj 

nának é*.  _ --------- ---------
lene nekik is valamit leadniok. Erre azonban 
keressenek bolondot Önök az Unter den Liliden 
környékén.

Nevessék tehát az orrukat fintorgatni!
Old boy

Na,

például az urak jó üzleteket csinál- 
a bevasalt belépődíjakból nem kel

öltözőbe,

a mérkőzések 
biztosítva.

betiltását elrendelni, ahol 
sima lefolyásút nem látja

Az elnökség ezen rendelkezésének keresztül
vitele érdekében, felfüggesztés terhe mellett kö 
telezi a mérkőzéseket rendező egyesületeket, 
hogy

2 megfelelő rendezőt jelöljenek ki, akik a 
bírót n mérkőzés után az. öltözőbe és on
nan n legközelebbi villamos megállóhely

hez kísérik.
A villamoskocsiban — úgy látszik — az ama- 

töd futball vezérei már leveszik kezüket a biró 
válláról, mert a figyelmeztetés egy szót sem 
szól arra vonatkozóan, ha a bírót a villamo
son verik meg.

semmiféle széljegytől, de még ceruzanyom 
sem volt.

Gyanús jelenség volt az is, hogy annak 
idején hivatalos kommünikét adlak ki, 
amely szerint oly sok pályamunka érkezeit 
be, hogy nz eredmény csak hosszú hónapok 
clieilévei várható. Ezzel szemben mór

2—3 nap millión már díjkiosztás volt.
A kiesés értelmében az irodalmi olim

piász két csoportban kerüli megrende
zésre. Az egyik csoportba sorozták az 
epikai müveket, a másik a drámai, 
szeli és essuy-csoporl volt.

.Vos, a műfajok szétválasztása nem 
tént meg és a dijakat szétválasztás 
oszlottak ki.

Még azt a fúr mit,súgót sem vették 
guknak, hogy megnézzék n elmeket.

Ellenben u zsűri tagjai egyszerűen racio
nalizáltak.

Azt a miivet. amely szerényen volt kiül- , 
Híva, azt rögtön vIsszaeNoinagolfák. u 
díszesen ndjiis/.tált müveket pedig a 
képzőművészen anyaggal egyetemben

költé-

is tör- 
nélkül

ma-

kiállították.
íme, igy nézett ki a szellemi kultúra 

olimpiai versenye, amely ebben a formájá
ban valószínűen az utolsó volt. Egyelőre 
csak az látszik bizonyosnak, hogy

1936-ban Berlinben nem lesz szellemi 
olimpiász.

Amivel a szellemi kultúrát 
miféle sérelem.

nem éri bem-

Az atlétikai 
fenntartja a
Stankovits Szilárd-------- .. .

nyilatkozik a Hétfői Naplónak
Az atlétikai szövetség itq.lt és Karlovits Já

nos rudugróbajnokot a szövetség vezetőinek 
sajtó utján történt sorozatos megsértése miatt, 
versenyzési tilalommal sújtotta. E sorok nem 
szolgálják azt a célt, hogy kritikai bonckés alá 
vegye a szövetség illetékes szervének fegyelmi 
Ítéletét, ellenben foglalkoznunk kell az ügy

elvi konzckvenciáivat
A rudugróbajnok, amikor egyesülete kon

fliktusba keveredett a szövetség vezetőivel, 
abba a szerencsés helyzetbe kerüli, hogy 
hozzájutott a nyomtatott betű hatalmához. 
Egyesülete érdekében szuhjeklivhangu cikkso
rozatokban személyi hajszát folytatott a sző 
vétség vezetői ellen, ugyanakkor, amikor egy
idejűén versenyzői tevékenységet folytatott 
Példájának nyomán már más szövetségben is 
megmutatkoztak ezek a deslruáló szimploniák. 
Utalunk itt a tornászszővetségben történtekre, 
arra, hogy Pelle István és édesatyja nyilatko
zatokat adtak le a sajtóban a szövetség ellen. 
Az olimpiai bajnok nyilvános kritika alá vette 
a fegyelmi Ítéletet, a vele rokonszenvező sajtó 
támadásokat intézett ■ az egykor legendás hirii 
bajnok, mint az iigy előadója ellen és végül 
az egyik vidéki város diszalbumot küldött Pel 
lének, oh, nem az olimpiai bajnokságodért, 
hanem azért, hogv együttérzésének adion kife 
jezést szövetségével szemben viselt harcában.

Ezek után felmerül a kérdés, hogy 
mi történik majd ükkor, ha a precedensek 
nvontún minden versenyző büntetőhad- 
jaratót Intéz a legfelsőbb .sportfórumok 

ellen.
V’an-e okkor értelme annak, hogy a harminc 
év előtt gyönyörűen és a demokratikus elvek 
alapján felépített sportszervezetek továbbra is 
fennmaradjanak? Harminc év előtt e szövet
ségek nagynevű alapitói önként vetették 
magukat a sportfórum kompetenciájának, 
utódok renitens módon megtámadják az 
gedelmességet.

Az atlétikai szövetségnek egy 
tizeden keresztül nem volt kifogása az '

A jövő vasárnapon lezárul az utolsó évtized legrosszabb 
labdarugó félszezonja

az

A jövő vasárnapon kerülnék eldöntésre 
őszi labdarugóévad utolsó niéikőzései,

tigy a sporthell teljesítményt, mint _
an.yugl mérleget tekintve, ez volt a hábo
rús esztendőkkel eltekintve, a leggyöngébb 

félszezon.
Megfogyatkozott a közönség, megcsappant 

az érdeklődés, leromlott a játeknivó, kiapadták 
az anyagi erőforrásokkal együtt a sportbeli 
rezervoárok.

Az utolsó őszi bajnoki vasárnap

az

csak névleg

imatőrfrónton a Törekvés

nagy gólarányU, de reális

A Törekvésé az őszi elsőség
Az 1. -osztályú

őszi elsősége már nem vitás. Ezúttal az MTK 
felett aratott nem 
győzelmet. A Beszkárt viszont a tavalyi fővá
rosi amatőrbajnokot, a FTC-t fektette liétvállra 
nehéz küzdelemben. A Postások a szezón vé
gére nagyszerű formába jöttek és kiadós gól- 
arányu győzelmi l könyvelték él. A BSE masz- 
sziv ellenfelet kapott az URAK csapatában, de 
a technikai és taktikai félsi'bbség végül elég 
kiadós gólarányban jutott kifejezésre. Az egye
temisták a 33-asok felett uraiolt minimális 
győzelmükkel nagyot javítottak a kiesés .szélén 
álló csapatukon. Á részletes eredmények a kö
vetkezők :

Törekvés—MTK 3:1 (3:0). 
Beszkárt—FTC 2:1 (l;f).

Budapesti ügetöversenyek
A várakozásnak megfelelő keretekben, érde

kes és izgalmas küzdelmekkel folytak le a 
vasárnapi ügetöversenyek. A tendencia ezúttal 
is a favoritok felé hajlott s a bal futamból 
hármat a favorit, egyet a másodsorban foga
dott ló nyert meg, két meglepetés azonban 
színesen tarkított az eredményeken. A nemzet
közi lovak versenye izgalmas finisével vált ki 

ja nap sportjából. A nagy favorit Fregoli, Fuss

elukézzlt polgárt ét- 
középiskolai magán 

•vizsgákra, érettségi- 
re. VII. DohAny-n. 8.

és Jutalom ádáz harc után érlek el a célt, a 
verseny azonban nem a favorit, hanem Juta
lom győzelmével itt véget. Ugyancsak szép és 
heves küzdelem után nyerte Béby a harmadik 
futamot. Umbcrlo és Olivia a pótversenyt Po- 
ganac ellen. Az riadóversenyben súlyosnak 
látszó, de szerencsére komolyabb báj nélkül 
múló baleset történt. A második kőiben Fé
nyes sulkyja Renkö hajlóra esett s rajta kisebb 
zvzódásoknt ejtett. Az összetört kocsival Fé 
i i/cm azután többször köriilszáguldtn a pályát.

Ha jó pengével
akar borotválkozni, 

á-ne-cé borotvapengéi I 
vegyen.

Ötféle kiváló m I nőiéit b e».

szövetség a jövőben is 
rendet és a fegyelmet 

a KEr ovits-iigy elvi konzekvenciá írói

hogy K ült sár István, a jeles hosszútáv/utó 
sporlujságirással keresi a kenyerét, és az atlé
tikai szövetség működését objektív kritikával 
kisérte.

A Karlovils-ügy elvi konzekvenciáival kap
csolatban egyébként a Hétfői Napló munka*  
társának alkalma volt

KARLOVITS JÁNOS,

<1 megbüntetett rudugróbajnok.

Stankovits Szilárd kormányfőtanácsossal, 
a MASz elnökével beszélni. Stankovits munka
társunk elölt igy nyilatkozott:

— Múlhatatlanul szükséges, hogy a fegye
lem, a rend és a funkcionáriusok iránti tiszte
let épségben fenntartassék. Ha ez az elv meg
dől, összeomlik ez a társadalmi szervezet, mint 
az atlétikai sportnak a bázisa.

Társadalmi szervezetről vau szó, amelynek 
nem áll rendelkezésére erőhatalom.

— A legminimálisabb követelmény, hogy 
elsősorban a versenyzők fegyelmet, engedel
mességet és hűséget tanúsítsanak a szövetség
gel szemben Az pedig a legfájdalmasabb volna, 
ha a tájékozatlan közvélemény segítségére 
Sietne a fegyelmezetlen versenyzőnek.

— .4 szövetség egyébként tárgyilagosan, de 
io legnagyobb eréllyel fogja a jövőben is fenn- 
I tartant a rendet és a fegyelmet és az ezek éllen 
tapasztalt kihágásokat mindénkor kímélet nél- éit 

ellen, • kül meg fogja torolni.

öszi: mélyen bele nyúlik a télbe.
A játékrenden már csak négy bajnoki já
ték szerepel, ezek közül is csak egy Jut 
a fővárosnak: a Budai 11—Szeged FC- 

mérkőzés.
Újpest Soroksárra „rundul", a 111. kér FC 

Miskolcon, a Kispest Debrecenben szerepel.
Azután a téli pihenőre. Csend borul majd a 

magyar futballpályákra. A csapatok ellenben 
elindulnak a határokon tulru, hogy megkeres
sek egyesületük téli rezsijét.

Postás—Fér. Vasutas 7:0 (t:0).
BSE—URAK 4.1 (2:0).
BEAC—&3 FC 1:0 (0:0). 
Elektromos—EMTK 5.7 (2:0). 
MÁV—VI. kér. FC 21 (0:1).

X A hét főiskolai munkaprogramja. A Ma
gyar Főiskolai Sportegyléték egyesülete a most 
következő héten a következő versenyprogrji- 
mól bonyolítja le: kedden délután 6 órakor a 
Műegyetem alagsori vívótermében főiskolai 
újonc 'ökölvivóverseny, szombaton délután .6 
órakor a Testneveiési Főiskola férfi-tornater
mében főiskolai újonc birkózóverseny, görög- 
római és szabadstilusu bemutató mérkőzések
kel kapcsolatosan. Vasárnap délelölt 9 órakor 
a Testnevelési Főiskola tornatermében főisko
lai újonc tornaverseny.

I. Sződvárdonibi in. Pás talánya
II. , 2. Bufelejtő (5) Wiesner, 3. 
Delila, Express. Tót.: 10:14, 11, 
49 - II. FUTAM: 1. Kárai m.
Fityó, 2. Jégvirág (2) Feiser.

imig végre sikerült elfogni. Pávialúnya, Panka 
és Leopárd könnyen nyerték versenyeiket. — 
Részletes eredmény a következő:

1. FUTAM:
(0:10) Kovács 
Ili, Erika O., 
13, 13, olasz: 
Banka (770)
Ind. m : Bökné, Esély, Gnllinula, Udine. lót.: 
10:21, 21. 19, olasz- 35. — III. FUTAM: 1. Witt- 
ner E. Béby (3) Mami, 2. Uinberto (6) Kézy, 
3 Nagvbánhegyes (3) Schwarz. Ind. ni.: Putri- 
via, Győző, Nincs tovább, Revizioqarlus. Tol.: 
10:112. 27, 19, 21, olasz: 02. — IV. FUTAM: 
t. Síéin 1. Jutalom (4) Feiser. 2. Fuss (3) Jó
nás, 3. Fregoli (8:10) Dózsa. Ind. ni.: Darius, 
Erika, Éber B., Hiába, Guardian Todd. Tót.: 
10:57, 15, 15. 12, olasz.- 38. — V. FUTAM: 1. 
Nefctejls ist. Leopárd (l’-í) Kall’nka, 2. Recze- 
cze (8:10) Feiser, 3. Hékás (5) Jónás. Ind. m.: 
Feri, Tamerlan. Több 
Tol : 10:24, 13, 14, 10, 
TAM: 1. Rosemnrie ist 
Poganac (2%) Marék,
Ind. ni: Balaton, Etliel __ ___ ,___ -
rltlya. Tót : 18:18, 12, 16. 18, olasz: 53. — A 
Danka—Jutalom doiible 10:184.

sincs, Fényes. Tót,: 
olasz- 45. — VI. FU« 
Olivia (8:10) Mann. 2. 
3. Ipse (3) Laudon. 

Harvest, Bubenyik, Pa-

A szerkó.ztésérl és kledéiért felel:
______ t»R ELEK HL’GÖ


