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Megfagyott vasárnap a fővárosban hét ember

Az ukki kastély fantasztikus titka

Reuolveres merénylet 
Diniéit Ödön Képviselő ellen

Vasárnap délben a csongrádmcgyel Algyő 
községben Andaházy-Rasnya Béla független 
kisgazdapárti országgyűlési képviselő be
számolóján revolverei affér játszódott le: 
revolvert fogtak az Andaházy-Rasnya kísé
retében lévő Dinich Ödön országgyűlési kép
viselőre.

Déli egy órára tűzték ki a képviselői be
számolót, amelyre Andaházy-Rasnya Bélát 
elkísérte a független kisgazdapártnak még 
egy tagja, Dinich Ödön képviselő. Anda
házy-Rasnya Béla és Dinich Ödön már %1 
órakor ott voltak a vendéglőben, amelynek 
a mozitermében akarták megtartani a be- 
szómológvülest.

A képviselőknek az a hír jutott a fülébe 
hogv

néhány szomszédos községhői az ellen
táborhoz tartozó emberek készülnek be

jönni Alg.vőrc,
azzal a tervvel, hogy megzavarják a beszá
moló gyűlést.

Andaházy-Kasnya Béla azt is meghallotta, 
hogv

a zavargásra készülő emberek már 
megérkeztek,

mire odalépett a hatósági biztosként meg
jelent tb. főszolgabíróhoz. Közölte vele, mit 
hallott és

védelmet kért,
hogy ba nz Idegenek meg akarják zavarni 
a gyűlést és rcnitcuskednek, intse őket 
rendre.

Ilyen feszült hangulatban kezdődött meg 
a beszámoló gyűlés. A mozitermet zsúfolásig 
nie,-töltötte a közönség. A hatósági biztos 
rendelkezésére tizenkét csendőr állt a rend 
fenntartására.

Dinich Ödön nyitotta meg a gyűlést. Az
zal kezdte, két nagy magvar ember járja 
most a külföldet a magvar igazságért.

— Egyik Eckhardt Tibor, a független 
kisgazdapárt vezére — mondotta —. 
a másik pedig Bethlen István gróf, aki 

élőit le kell emelni a kalapot...
Mikor a 1 estédnek ebhez a passzusához 

érk z tt. óriási za\ lárma támadt. A köz
egbe ér'ez. H ideg ne'< közbe’ hl á”ak:

— Ab'iigl he vele1 Erd'lyi király al.ar 
lenni Éljen Gömbös Gyula'

Pillanatokig hangzott a lárma, a terem 
ben

általános kavarodás
támadt. Dinich Ödön hangja fölcsaltant:

— Aki nem akarja hallgatni a beszédet, 
menjen il. Mi kaptunk engedélyt a gyűlésre, 
nem azok, akik zavarognak.

A lárma azonban nem csillapodott. Dinich 
képviselő odafordult a hatósági biztoshoz 
és kérte, hogy a za.iongókat emeltesse ki a 
tömegből, hogy a gyűlést tovább folytathas
sák. A lárma egvre fokozódott és erre

a tb. főszolgabíró kihirdette, hogy a 
gyűlést feloszlatja s kiadta az utasítást 
a csendőrüknek, hogy ürítsék ki a ter

met.
Andaházy-Rasnya Béla, aki nem mond

hatta cl beszámolóját, vitába szállt a ható
sári biztossal. A főszolgabíró azonban kije
lentette:

— Én csak kötelességeméi teljesítettem.
A tömeg ekkor már a csendőrök felszólí

tására kifelé húzódozott a teremből. A ki
ürítés azonban nem ment gyorsan.

Dinich ödör. megtudta, hogv a zavart 
keltő idegenek Kistelekről és Szeged kör
nyékéről jöttek es a kifele tarló tömegben 
fölismerni vélte azt a két férfit, akik — sze
rinte — úgyszólván vezetői voltak a tünte
tésnek.

A képviselő odalépett .*» csendőrök pa-

Holnap dől el: Olaszország 
kilép-e a Népszövetségből

Összeül a fasiszia-nagylanácA — Mussclini vasárnap 
tanácskozol: Lctvinov kUEUgyi népbiztossal

Róma, december 3.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonje

lentése.) Vasárnap délelőtt kezdődött meg 
Mussolini miniszterelnök és az Olaszországba 
érkezett Litvinon orosz külügyi népbiztos 

nagyfonlossógu tanácskozása

a Pnlazzo Vcncziábnn, Mussolini dolgozószo
bájában. Mumillnin kivül részivel! a tanács
kozáson Suvlch olasz külügyi ni’llamlitkár 
Is. Az olasz kormányfő Lilvinovval hosszalb 
eszmecserét folytatott.

Megbeszélte vele ■ nemzetközi politika 
, kérdéseit,

Irancsnokához, egv tiszthelyetteshez és 
fölkérte, hogy igazoltassa ezt a két

r embert.
A tiszthelyettes odalépett hozzájuk és iga
zolásra szólította őket. Az egyik igazolta is 
magát, a másiknál azonban nem nőit sem
miféle igazolvány és kifelé tartott Dinich 
Ödön, aki maca is kifelé tartott, megállí
totta és megkérdezte:

— Kicsoda maga? Menjünk a község
házára!

— Ne féljen, nem szaladok el — hangzott 
a válasz, amit azután éles vita követeit.

Dinich Ödön erélyesen rászólt és rendre 
utasította az idegent, mire ez rákiáltott a 
képviselőre*

— Csirkefogó.
Dinich Ödön nem ha'Tyta megtorlatlanul 

a sértést és arculülötte az ismeretlent, mire 
ez botot emelt rá.

A képviselő elkapta u kezét és kicsa
varta belőle a botot. A támadó most 
zsebéhez kupolt. tlzcnkétmllll méteres 
lovassági pisztolyt vett elő. Diniekre 
fogta és kétszer egymásután megrán

totta a ravaszt.

majd arról tanácskoztak, hogy a nemrég kö
tött ólasz-szovjet barátsági szerződés szelle
mének megfelelően milyen lehetőség nyílik 
az általános politikai helyzet megjavítására. 
Elhatározták, hogy a szerződés ratifikálását 
igazoló iratokat

leggyorsabban kicserélik.
j Vasárnap este Mussolini bankettet adott 

I ilvinou tiszteletére.
A nemzetközi politikának másik Igen nagy 

fontosságú eseménye lesz
a fasiszta nagytanács holnap összeülő 

ülése.

Szerencsére azonban mindkét lövés csütör
tököt mondott. Harmadszor már nem lő
hetett, Dinich Ödön saját botjával rá vágott 
a kezefejére, úgyhogy elejtette a pisztolyt.

A revolverei affér láttára
a csendőrök szurony t szegezve rohantak 
oda, a tiszthelyettes magához vette a 

fegyvert,
majd a pisztolyos férfit embereivel azonnal 
előállittatla.

A revolverei jelenet után a terein lassan 
kiürült. A közönség sokáig izgatottan tár
gyalta az esetet. n

Andaházy-Kasnya Béla és Dinich Ödön 
— igy mondották el Budapestre való vlsz- 
sznérkezésük után — érdeklődtek a ható
sági embereknél, de

n"m állt módjukban megtudni. ki volt 
nz a férfi, aki revolvert fogott Dinich 

Ödönre.

Dinich Ödön és Andaházy-Kasnya Béla 
holnapra rendkívüli ülésre hívták össze a 
független kisgaz.(’iirúrtot, a parlamentben 
pedig bejelentik mentelmi joguk megsérté
sét.

Ezen az ülésen fog dönteni Olaszország ar
ról, hogy milyen magatartást tanúsít a Nép
szövetséggel szemben s

kilép-c. n Népszövetségből?
Az olasz sajtó élcshangu állásfoglalásából 
arra kövclkczletnck, hogy Olaszország a 
nagytanács határozata értelmében

esetleg megváltoztatta rd.il^l népszövet
ségi politikáját.

A fasiszta nagytanácsnak orról is döntenie 
kel, hogy a december 15 én esedékes ameri
kai háborús adósság-törlesztést teljesitse-e 
Olaszország?
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ANDOR |

Miklós Andor, n kis u jságlróhól naggyá 
lett sajtó-fejedelem egyetlen szál ceruzával 
kezdte és most, hogy (léte derekán kidőlt a 
sorból, úgy fejezte be, mint a hadvezér, aki 

’együtt hál a földön a katonáival: úgyszólván 
a szerkesztőségi asztal mellől szólította cl a 
hálál.

Az. utolsó pillanatig, mig energiája cselek
vésre késztette, n kezében szorította azt az 
egyetlen szál ceruzát, amely a legkülönb 
kincs a földön. A kis újságíró ceruzája: az 
igazság, az örök 1<-bugás, a másokért való 

•küzilelem jelképezője. Nem csoda, hogy 
Miklós Andor mindvégig ragaszkodott hozzá.

Mert izig-vérig újságíró, talpig becsületes, 
1 .ke mélyéig jóakurutu, utolsó lehellctéig 
ihnnkás ember volt.

Gigászi müvet alkotott: világhírűvé tette a 
.m»«»vnr zsurnalisztikát. A fehér papiros me
zejéből uj forinóknt, az ötletek sokaságát 
Icitnesztöltc ki. Hatalmas vagyonra tett 
szert, szédületes tekintélyre, de n regényes, 
az álomszerű sikerek el nem szédítették .és 
n gyakran emberfeletti küzdelmek és a köz- 

’cleji harcaiban elszenvedett támadások meg 
nem riasztották.

Háborús vérözön, forradalmi láz, ezer há- 
ihojiinál is gyilkosabb béke évtizedei azok, 
amikhez Miklós Andor tüneményes pálya
futása fűződik. Az ő életének története meg
rázó fejezet mindnnnyiunknak az életéből. 

’Wigít hiszen újságjai úllnndóan küzdő, soha 
meg nem pihenő krónikásai voltak a kor- 

’fiák, e pokoli szenvedésekkel, e hérosz! erő
feszítések kel telített, c bábeli zűrzavarba 
belefulladt kornak ...

Kamarai márványból kell kivésni azt a 
lelket, acélból kell kovácsolni azt a szivet, 
nmely mindezt bírja ... Miklós Andor so
káig bírta Állta a felelősséget, amelyet a 
közéleti működés reá rótt, viselte hatalmas 
vállalatainak gondját, száz és száz dolgozó 
emberének kenyérkérdése is rája nehezedett 
Ú csoda-e, hogy a szive, amely mindenki felé 
csak jóságot sugárzott, hirtelen összetört.

Elment közülünk, de itt maradtak alkotá
sai, hogy végtelen időkig hirdették nagysza
bású munkásságának rnagulátlan emlékét.

A ravatafon
Szombaton este tiz órakor gyászruhába öltö

zött, némii le meg gyülekezett a Várban, a disz
téri kis ház előtt, ahol Miklós Andor klszenve- 
dett. Miután holttest-1 koporsóba helyezték, lap
jainak, Ar Estnek, a Pesti Naplónak, és a A.V 
yyarországnak a szerkesztői:

Salusslnsrky Imre, Földi Mihály, Kemény 
Simon, Mester Sándor és Magyar Elek 

emelték váltakra a koporsót
és ők vitték le a várakozó gvószfurg.anhoz.

A mrgillctődötl közönség munkatársainak, al
kalmazottainak, barátainak és tisztelőinek sere
géből került ki. Ott volt Molnár Ferenc is, aki 

• a napokban Miklós betegségének hírére Bécsböl 
sietett hasa.

Az elhunyt feleségét, Gombaszög/ FrldAt, a 
kiváló művésznőt férjének hirtelen történt el
múlása annyira megrendítette, hogy gyógytnté- 

. zetbe kellett vonulnia és ott marad a mai teme
tésig.

A gyászfurgon Miklós Andor holttestét a ke- 
rcpesi temetőbo vitte.

Vasárnap reggel ravatalozták föl a nagy 
ravatalozó teremben.

A koporsón csupán egyetlen koszorú van: 
Miklós Andorné, Goinbaszögl Frldáó és rajta n 
következő felírás:

„As életemnek— Frlcl**.
A gyászoló családhoz rengeteg részvétlávírat 

érkezett. Többek közölt részvétüket fejeztek ki: 
\Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter, Antal 
István és XVnf/e/e Ferenc sajtófőnökök, báréi- 
Jiázi póréig István miniszterelnökségi államtit
kár. Bákóczi Imre miniszteri osztálytanácsos, 
Búd János, Wlasslcs Gyula, Bethlen Margit 
grófnő, özvegy Klebelsbcrg Kunóné, Scitovszky 
Béla, IVeísz Fülöp, Légrády Oltó, Prnznonszky 
Iván, Széchenyi Károly gróf, Zsitvay Tibor. 
Korma Miklós és Kállai) Tibor.

A Magyar Újságírók Egyesülete vasárnap 
délután ülést tartott, amelyet kizárólag

Miklós Andor emlékének szentelt.
Az*  ülésen Ló tár Miklós mondott megható cwn- 
lékbcszédet, majd Márkus Miksa elnök emléke
zett meg nz elhunyt nagy érdemeiről.

Miklós Andort
nui, hétfőn délután búrom órakor temetik.

A gyászszertartást Nemes Antal püspök végzi. 
Miklós Andor összes vállalatainak nevében Földi 
Mihály, nz ujságiró testületek nevében Boros 
LAsiló mond búcsúztatót.

Elintézik a kisiparosság 
sérelmeit

Átszervezik a kisipari hitel
szerveket

Gömbös Gyula miniszterelnök legutóbb, mint 
ismeretes, fogadta a kisiparosok küldöttségét, 
álv.tle tőlük a kívánságaikat részletező memo
randumot és azóta -- mint jól informált hely 
röl értesülünk —

a kormány intcnslvcn foglalkozik n kis
iparosságul érdeklő lw r.es nagy kérdések

kel.
Szükség is van arin, hogy a gazdák megzégi 

lése után
sorra kerüljenek a kisiparosok la, amint 

v bogy sorra kell kerülnie a kereskedelem

LEGSZEBB KARÁCSONYI AJANDEK 
aLINGEL -FELE

nek is.
A kisiparosok megsegítésének módja nagyon 
szétágazó, amint u kisipari érdekképviseletek 
is meglehetősen zilált és széttagolt állapotban 
vannak.

A kormány most elintézi a hitelellátás kér 
dését, amelynek első komoly lépése az lOKSz 
és a Budapesti Kisipari Hitelintézet organikus

Megoperálják Dollfuss 
kancellárt

Bécs, december 3.
(A Hétfői Napló tudósit ójának telefon

jelentése, Dollfuss osztrák kancellár elhatá
rozta, hogy aránylag súlyos operációnak 
veti magát alá: tprokaffcliclói vannak, ame
lyet operatív beavatkozás nélkül nem lehet 
megszüntetni, viszont az aiTekclók

a beszédben erősen akadályozzák.
A műtétet már régen végre kellett volna

Hibái fellángolta keleti háborús 
kisikSattak iapán páncél
vonatot, 41 halott

A kinal szabadcsapatok véres 
Itarca a japánok eEEen

Mukdcn. december 3.
A kínai szabadcsapotok lankadatlanul 

vívják küzdelmüket a Mandzsúriában állo
másozó japán és nz önálló mandzsu csapa
tok ellen. Ismét véres csata folyt le szabad
csapatok és japánok között Kincsau közelé
ben. A kínaiak

Érdekes vakít a bűnügyet tárgyal 
ma a törvényszék

Nagy feltűnést kellett n budapesti valuta
rendőrségnek nz a nyomozása, amelynek ered
ményeként

több felsőmagyarországi lókereskedő ellen 
valutavlsszaélés büntette elmén eljárás 

Indult.
A valutarendőrség dctcktivjelnek tudomására 
jutott, hogv n szomszédállnmokba exportált 
lovakért kifizetett Valut: k egy részét nem szol
gáltatták be a Nemzeti Bankba, hanem azt 
zugforgalomban igyekeztek értékesíteni Csak
hamar sorozatos előállítások és őrizclbevélclck 
történtek. A nyomozás további folyamán

Jano-Markovlea József, Balog-Markovira 
István lókercskedöket és Welsz Hermáim 

kereskedő özvegyéi letartóztatták.

Z többieket elbocsátották n rendőrségről.

A magyar ifjuság érdemeit 
méltatta Albrecht királyi herceg 

a Piros-Fehér-Zöld Blokk ünnepi vacsoráján
A Piros Fehér Zöld Ifjúsági Blokk, amely a 

MEFllOSz megalakulása elölt az Ifjúság nem
zeti alakulása volt, vasárnap ünnepelte alapí
tásának tizenötödik évfordulóját a Nemzeti Ka
szinó nyilvános éttermében rendezett banket
ten. Mintegy kétszázan vettek részt n disz 
vacsorán, amelyen nr gjelent Albrecht királyi 
berreg Is, akt Kun: Ödön egyetemi tanár és 
Karafiálh Jenő volt kultuszminiszter közt 
foglalt helyet, mig vele szemben Antal Isivé ij 
dr miniszteri tanácsos, sajtófőnök ült. mellette 
pedig Rdkóczy Imre miniszteri osztálytanácsos

átszervezése. Ezután kerülhet sor
az adózás, az OTI és a MABI járulékok 

rendezésére.
Kétségtelen hogy ezek t> kérdések most már 

állandó gondjót képezik a kormánynak és 
meglesz a mód és eszköz arra, hogy azokat a 
kisiparosság életérdekelnek megfelelően el
intézzék.

hajtani, Dollfuss azonban a belpolitikai vi
szonyok miatt minőig elhalasz.tc.tta az ope
rációt. A kormány tagjai most is arra akar 
ták rábírni, hogy halassza el a műtétet, a 
kancellár nzonban a karácsonyi politikai 
szünetet arra akarja rászánni, hogy

a régóta esedékes operációt elvégezteti.
A kancellárt Lorenz professzor fogja meg
operálni, betegsége alatt Fey alkancellúr 
helyettesíti.

POLITIKAI NAPLÓ

kist: latiak egy japán páncélosvonatot, 
amelynek hat kocsija teljesen összetört.

A kisiklott vonat körül vad lövöldözés tá
madt a kínaiak és a japánok között. Ami
korra a fegyverropogás abbamaradt,

41 halottja és rengeteg se besül tje volt 
a vonatkisiklatásnak és az ütközetnek.

Az ügyészség vádja szerint Markovlcsék na
gyol t) összegű cschkoronát adlak cl zug.' r fo
lyamon Welsz Hcrmannénak, aki a valutát to
vábbadta s nem szóig; Itatta be a Nemzeti 
Bankhoz. A letartóztatott gyanúsítottak közül 
néhány nappal ezelőtt Weisznét szabadlábra 
helyezték, Markovics József is István azonban 
továbbra is • Markó-utcai fogház lakója ma
radt.

A büntelötörvényszék Horváth tanácsa 
mára, hétfőre tűzte ki a két Markovics és 
özvegy Welsz Ilcrmanné valutabtlnügyé- 

nek tárgyalását.
Az érdekes valulapőr vádlottal! külföldi fizető
eszközökkel elkövetett visszaélés bűntettével 
vádolják. A tárgyaláson több lókereskcdőt ki 
fognak hallgatni s feltúrni egyes lókupecek és 
lókercskedők valutaügyeinek sok érdekos réss- 
lete.

és Benárd Ágoston.
Az első felköszöntöt Vitéz Nagy Iván mon

dotta a komié nyzéro, majd
ALBRECHT KIRÁLYI HERCEG 

mondott beszédet és az ifjuság hivatását és 
célkitűzéseit vázolta.

— A magyar ifjúságnak volt Igaza — mon
dotta Albrecht főherceg —-, amikor a dflfeliz- 
musn'nk cllcntálll,

szemben azokkal, akik a magyar nemzet 
illggetlcnségében elvesztették hitüket.

MérlőK szerint, divatos 
szöyelmaradőRalnhööl 
mlndontéle ssinhtn, rtma't 
bás tat, kétszeri próbával terfK 
öliünyt vagy télikabátot 30 
P-óí Póssltüníe. VERSENY- 
S S A <3 OS ÁG, Hotfnbillo^ 
utca 4 a. /; omolot.

Az Ifjuság a magyar nemzeti keresztény gon
dolat zászlajának kibontásával kijelölte azt a 
szerepet, amely reá vár a nemzet újjáépítésé
ben

A királyi herceg a magyar ifjúságra ürítette 
poharát.

Ezután általános érdeklődés közepette 
ANTAL ISTVÁN dr.

miniszteri tanácsos emelkedett szólásra, hogy 
megtartsa emlékheszédét n piros-fchér-zöld 
blokk alapításénak tizenöléves évfordulója al
kalmából

Azzal kezdte, hogy amikor tizenöt évvel ez
előtt megalakították a piros-fehér-zöld blok
kot, azt hitték, hogy csak a vörös áradattal 
szemben építenek védgátot, most már megálla
píthatja, hogv

ez az alakulás n magyar nemzeti reform- 
poílUkn alapkőletétele volt 

Történelmi motívumokkal és érdekes mególla- 
pilásokkal ismertette az összeomlás előtti po
litikai és társadalmi állapotokat.

Majd megállapította tetszésnyilvánításoktól 
sűrűn megszakított beszédében, hogy itt állunk 
a megoldhatatlan gazdasági kérdések tömkele
gében és ezek a ránknebezedő feladatok azt 
Mentik, hogv most kell egy uj ezredév számára 
Magyarországot berendezni.

— A nemzeti teljesség politikájának — fe
jezte be nagyhatású beszédét dr. Antal István 
— ennek a blokknak a programja a következő 
kell, hogy legyen, kiegyensúlyozott, egészséges 
*s igazságod társadalmi élet, amely

az egyenlő demokratikus atart lehetőségé
nek megvalósításúval az értékek arisztok
ráciáját é.s demokráciáját teremti egyben 

meg.
Ezután Horváth Károly, a MEFHOSz al

elnöki mondott beszédet.

Gömbös Gyula miniszterelnök e bélen fo
gadja u fős áros küldöttségét, melvet Huszár 
Aladár főpolgármester és Sipőcz Jenő vezet
nek a miniszterelnök elé.

♦
A nyugdijjavaslat vitájának befejezése után 

a zugirászatról szóló törvényjavaslat kerül a 
Ház elé. E héten csak hétfőn és kedden tart 
ülést a képviselőház es azután a legközelebbi 
ülés n jövő kedden lesz. Az eddigiek szerint de
cember 21-én kezdődik n karácsonyi szünet, 
amely január hó 17-ig tart.

♦

4 magyar külügyi szolgálatban rövidesen 
érdek s változások lesznek. Khuen-Hédor- 
vdry Sándor gróf meghatalmazott miniszter, 
a külügyminisztérium ndminisztrativ állam
titkára a párisi magyar követség élére ke
rül. Helyébe Háry András római követünk 
jön vissza Rómából, mig a quirináli követ- 

! ség vezetésére Villant Lajos báró kap meg- 
’ bizást.

♦
zí nyugdíjtörvényt tárgyalja most a kép

viselőház és előreláthatólag néhány jelen
téktelen módosítással kerül majd a felsöhóz 
elé. A törvényjavaslat egyik rendelkezése 
ellen, — amely arról szól, hogy ha a köz
tisztviselő mandátumot szeret, azonnal 
nyugdíjazandó —, éppen a Nemzeti Egység 
Pártjának köztisztviselő-képviselő tagjai in
dítotok mozgalmat. IJgy tudjuk nzonban, 
hoTy ennek a mozgalomnak nem lesz ered
ménye — a képviselői függetlenség elvének 
körülbástyázása megköveteli ennek a ren
delkezésnek a fenntartását.

♦
A gazdaadósságolrról szóló törvényjavaslatot 

hétfőn tárgyalják a felsöháa bizottságai és s 
hét második felében már a plóniiin cl*  kerül a 
javaslat. A gazdfiérdckcltségek képviselői előre
láthatólag erőteljes vitát 'nditnnak a javaslat 
körül.

— Rfimekszabásu férfi téliknbá'., vagy őszt 
férfiöltöny rendelésre készül mérték után. • 
változott viszonyoknak megfelelően leszállított 
árakon, 40 és 60 pengőért saabótírrnemben 
lévő divalszövclekböl. Divat uriszabósdg, Er- 
gsébel-körut 1. I. «m.

valódi arany- es ezüst etszersK
dós raktára

Hagy Karácsonyt vasári
Tekí tse meg 5 évtizede teonélló üzleteimet 

BLHWARTZ J. órAti és ékszerész 
Maseom-kdrat li és í
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Ez biztosítja a legtökéle 
tesebb szelektivitást

Ee.nutatása a Rádió Kiállításon dec. 2-10-!(j

TELEFONGYÁR R.-T.

Vakmerő betörések 
Tatán

Kifoszto'ták 
a főszolgab.róságo. 
és ki akarták rabolni 
az adóhivatalt

Tata, december 3-
(A Hétfői Napló tudósítójától. Hetek óla 

nyomoznak a tatai csendőrök egy vakmerő bc- 
torőbanda után, amely sorozatos betöréseket 
követett el Tatabányán, Bánhidán és a kör
nyékbeli községekben. Most

a betörők a tatul főszolgabiróságra és az 
adóhivatalba hatoltak be.

Az adóhivatalba való betörés eredménytcle.n 
maradt. A Wertheim-szekrény ugyanis Gászner 
Ágoston pénzügyi tanácsos vasajtóval elzárt 
szobájában van. A betörők

órákig tartó erőfeszítéssel sem tudták a 
vasajtói megnyitni.

A sikertelen kísérlet után a főszolgabírói hi
vatalba mentek, ahol 247 pengőt és különböző 
tárgyakat zsákmányoltak. A tatai határban a 
csendőrök

egy bőröndöt találtak, amelyben modern 
ka&szafuró-szerszómok voltak.

A csendőrök Székesfehérvárról daktiloszkó- 
pusokat hozattak, akiknek sikerült is a betö
rők több ujjlenyomatát lefényképezniük. Most 
ezen a réven remélik, hogy a vakmerő banda 
kézrekerül.

Vásároljunk Jj-T® 
(Mikulás-zacskói

Nem mond le a mező 
keresztesi képviselő
Politikai körökben az a hir terjedt el, hogy 

Papp-Szabó Károly, a mezökeresztcsi kerület 
képviselője nem várja be a mandátuma ellen 
petíció ügyében a közigazgatási bíróság dönté
sét, hanem

annak kihirdetése előtt lemond a mandá
tumáról

és újra jelöltetvén magát, felveszi a küzdelmei 
a független kisgazdapurt jelöltje, Tildy Zoltán
nal szemben.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt Papp- 
Szabó Károllyal, nki a lemondásra vonatkozó
lag a következőket mondotta:

— Szó sincs arról, hogy lemondjak.
A párttól sem kaptam semmi értesítést, arra 
vonatkozólag mintha tárgyalások lennének fo
lyamatban a kerület átengedése tárgyában a 
független kisgazdapárttal.

A közigazgatási bíróság különben december 
lí-én hirdeti ki döntését a Papp Szabó Károly 
mandátuma ellen beadott petíció ügyében.

CSOKOLÁDÉ MIKULÁS
(23 i,(. cm. m gea)

• éndó’:zr.cs.zóvsl rgynu wb^x^.iiié’

CSOKOLÁDÉ MIKULÁS

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ
Andrássy-ut 39.

ildlélves rablómerénylet 
a pesti Dunaparton

fl tettest eitogtau, a rablóit értőkéit meguannak, 
de az áldozatot nőm találták mám meg

Érdekes rablási ügyben folytat nyomo- ■ 
zást a budapesti főkapitányság. Egy rejti 
lyes rablőmerénylelet kell tisztázniok a de | 
tektiveknek. A tettest elfogták, a rablóit 
értékeket megtalálták nála,

de az áldozat után eddig lilába kutat
tak.

A rendőrség emberei legutóbb egy nagyobb 
betörőtársaságot tetek ártalmatlanná. Az éj
szakákon tartó izgalmas és fáradságos nyo
mozás során

nemcsak a betörőbanda tagjai kerültek 
kézre, hanem egy fiatalember is: 

Venczel István állásnélküli munkás. A fia
talember csakhamar bevallotta, hogy nem 
először van dóka a rendőrséggel. Amikor a 
fiatal gonosztevőt megmotozták.

egy nagyértékü aranyórát, aranyláncot 
és egy ezüst cigarettatárcát találtak 

nála.
A cigarettatárcán S. A. monogramm lát
ható.

Az állítólagos Kovács meglepő vallomást

A pesti turf legendás vagyonú mág
násának: gróf Wenckheim Dénesnek 
villájára árverést tűztek ki

Egy főúri vagyon, egy érdekes házasság 
a gazdasági válság - és a villaái veres

Hosszú esztendőkön keresztül a pesti 
turf egyik legismertebb, legelőkelőbb té
nyezője volt néhai Wenckheim Dénes gróf, 
aki nemcsak istállótulajdonos és a Lovar- 
egylet vezető tagja volt, hanem a magyar 
lótenyésztés leghivatottabb, 
szakemberének ismerték. A 
versenyeken és a bécsi 
Wenckheim-istálló színei 
arattak s hatalmas dijakat 
Wenckheim gróf néhány hónappal ezelőtt 
elhunyt s

a legendás Wcnckhcim-vagyon is a 
gazdasági válság örvényébe jutott.

A hatalmas főúri vagyon még sziklaszilár- 
dan állott, amikor a gróf egyetlen fia:

Wenckheim Lajos házasságot kötött 
Hoffmann Pálma színésznővel,

a pesti társasélet ragyogó szépségű szerep
lőjével. Ez az érdekes házasság igen nagy

leghozzáértőbb 
régi nagy pesti 
futtatásokon a 
sok győzelmet 
hoztak. Az idős

Az ügyészség elé kerül a 
Pharmacia tömegbalesete

Strausz Imre igazgató érdekes 
vallomása arról s "ki a felelős

A főkapitányságon végeidé közeledik a 
P/iarmatia-vegyészeti gyárban történt tömeg
baleset ügyében indított nyomozás. A rendőr
ség

gondatlanságból okozott emberölés és

Karácsonyi vásárunkon
minden várakozást és alkalmi ajánlatot megcáfoló olcsó Arakon a leg
szebb hazai és kiilfUtdi nöl és fér iszöve -kti Unlegessé- eket 

bocsátjuk a mélyen tiszteit vásárlóközönség rendelkezésére.

Ecossais JXM 1 5(1
és gyermekruhákra 70cm. széles? VIVU

Víbrah-angora
lágyan cső an oravyapjú-keve- O 7 A
• ék, délutáni mhékra. Fekete, < fii 
zöld, borvöiös és barna színek- Mii V 
ben, 70 cm széles....................  P

Dhgonecla H 7H
gazdag szinváltozatokban, 70 cm. Z a fl ||
széles, csak most...........................P «■■■ W 

Tennis-flanell n rn
'izsamák. fehérnemüek céljára. II *|X
C5'ünk rekiámminosege, 70 cm. VlUU
<zéle3 .......................................... P

Kér ük vá«árun' mnd°n vételkényazernélküll mogtekln Hét.

LÁSZLÓ » FEKETES&Wt
Rádióvalkülönleges női és térfldlvatkelmék áruháza. IV., Petői! Sándor-utca 14—16

‘ett arról, hogyan kerültek hozzá ezek az 
rtékes holmik. Egy jólöltözött úrral ismer
edtem — vallotta a fiatalember. — A Du- 

naparton hosszabb ideig sétáltunk, amikor 
megdöbbentő ajánlatot tett nekem. Én anv- 
nyira megundorodtam tőle, hogv el akar
tam futni, de ö erőszakoskodott velem s 

eközbne kiesett az órája és tárcája.
így jutottak hozzám a holmijai.

A rendőrség nem ad hitelt ennek a kü
lönös vallomásnak s az a gyanúja, hogy a 
fiatal gonosztevő utcai rablómerénvlettel 
vagy más bűncselekménnyel szerezte az ér
téktárgyakat,

a vallomásból pedig egy szó sem igaz.
Vasárnap tisztázódott, hogv a fiatalember
nél talált holmik rablásból származnak. 
Venczel

a Dunaparton megtámadott egy idősebb 
embert

s elrabolta értéktárgyait. A detektívek most 
kutatják a rablómerénylet áldozatát, aki 
eddig még nem jelentkezett.

okozott 
állat

it

feltűnést keltett mindenütt, de époly meg
lepetéssel kommentálták azt is. hogy a fia
tal arisztokrata később elvált a színész
nőtől.

Wenckheim Dénes gróf többezer holdas 
birtoka ezalatt egyre több gondot 
tulajdonosának. A gabonaárcsés, az 
értékesítés nehézségei okozták ezeket 
bajokat. Az idős föur még halála elölt 

feloszlatta híres versenyistállóját 
és egy időre budai villájába vonult vissza.

Wenckheim Dénes halála ulán árván ma
radt a budai villa is, amelyet most a rajta 
levő terhek kiegyenlítésére el akarnak ár
verezni.

Az I—III. kerületi járásbíróság árve
rést tűzött ki az elegáns, finom villára.
A WencA/eim-család hígjai azonban ugy 

határoztak, hogy megvásárolják c villát s 
:gy a régi WencA/iei/n-villa a Wenckheim 
grófok tulajdonában marad.

gondatlanságból okozott testi sértés 
gyanúja 

címén folytatja a vizsgálatot. A kérdés ter
mészetesen főként akörül forog, kit kell fe
lelősségre vonni, történt-e gondatlanság,

a Watidard
Cingalynia £$u,dI.
vatszinekben, 70 cm. széles .. P

<khnftíc lennel keveri pa- j •JHÜllia mutvászon házira- | 
hókra vá asztékos színösszetéte
lekben, 75 cm. széles ..........P .48
Velour-flanell <
lágy, omlóesésü, színtartó, válasz
tékos mintázat, pongyolákra és 
házikabátokra, 70 cm. rzéles .. P .48
Népszerű osztályunkon 
radt. re ma is dvaos Kábát , Kosrum- és 
a liznn eb az eredőt! A fi < Q fin 
25—30pengős árak helyett ”, ®

árban ke.ü ncik e adásra.

tama alatt az uj 
rádióé lófizetők 
na y kedvez
ményekben 
részesülnek. 
Használja ki 
ezeket On is és 
vásároljon egy 
Orlon-rádiót,pi. 
a 7133-as Orion 
kis s u p e r L 
Megelégedett 
rádiós lesz.

Nézze meg a Rádiókiállitást!
(Budapest, IV., Kossuth Lajos utca S. sz.)

betartották-e az előirt szabályokat.
A nyomozás során Strausz Imre, a Phar

mada igazgatója tette a legérdekesebb val
lomást. Strausz elmondotta, hogy a kritikus 
napon délután félöt tájban vette észre, hogy 
a gyár egyik helyiségét szellőztetik.

Csak ekkor mondották meg neki, mi tör
tént. A baleset félegykor történt, tehát 
előtte

négy órán át elhallgatták és nem sze
rezhetett tudomást az egész esetről.

Különben is kijelentette, hogy felelős 
üzemvezetőt tartott, de ettől függetlenül is 
mindig azt nz utasítást adta, hogy az előirt 
óvatossági rendszabályokat pontosan tartsák 
be az alkalmazottak. Ha előbb megmondot
ták volna neki mi történt, nyomban

gondoskodhatott volna orvosi segítség
ről és nem következhetett volna be ■ 

katasztrófa.

ZsoMftztesrá*
íAg. HuMjonhetedi*  teb-

4». VII kerület. Eobrtny-ufca H4. Illetőn <24—47

Hangoztatta, hogy nem felelős a 
tekért, az alkalmazottak maguk is 
rik, hogy a dlmctil sulfátos üvegen 
feltűnő írással n cédula:

Vigyázat! Robbanó! Méreg!
A rendőrség vasárnap megkapta az üveg

szakértő véleményét, inég néhány kihallga
tás van hátra, azután a nyomozást lezár
ják és

az ügy Iratait átteszik az ügyészségre, 
amely majd dönt arról, kit von felelős
ségre.

A rendőrség elhatározta, hogy a jövőben 
az iparfelügyelőséggel karöltve,

’okozottabban ellenőzl a vegyészeit 
gyártelepeket,

nehogy hasonló balesetek ismét előfordul
janak.

lleck Renét. iki a gázbalesctnél szenve
dett betegségébe bel halt,

vasárnap eltemették.
A Pharmacia-^yár koszorút küldött, hozzá
járult a temetés költségeihez és segélyt fo
lyósít a tragikus sorsú leány hozzátarto
zóinak.

történ- 
beisme- 
ott állt
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Ha betegség gyöin, arra legyen gondja,
\-val emésztéséi

Mindig rendben tartsa

Véres ruhát és véres keztyiit 
találtak a meggyilkolt 

gazda rokonánál
NycmazAs a két baranyai rabíógyílkossdg ügyében

LHuEEH!

Pécs, december 3.
61 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Az elmúlt héten — mint isme 
rétes — Barunva megyében két rablógyil- 
kosüág'il köv *ttck  el. Pellérd községben Is 
mentien tettes három dorongüléssel le
ütötte Alul József 01 éves gazdálkodót, az
után

ÍUvágta ax eszméletlen ember nyukát. 

Miután kifosztotta a halottat, megtámadta 
Atal József beteg feleségét is. A holttestet 
elrejtette egy szénakazalban. azután elmene
kült

A esendőiség Bognár József szökött fe
gyelmet gynnnsltotta a gyilkosság elköve
tésével. Most megállapították, hogy Bognár

Nagykanizsa közelében átlépte a liutárt
é» Jugosz'óviába menekült Rádión kórölik.

A másik — két nappal később elkövetett 
— rablógyilkosság áldozata Kata Zsigmond 
71 éves gazdálkodó, akit Gerde községben 
gyilkoltuk meg. Kata Zsigmondot az isme
retlen gyilkos

három fejszecsnpással ölte meg.

A legnagyobb eréllyel megindult az ügy
ben a nyomozás és a csendőrségnek az a 
gyanúja támadt, hogy a hetvcneg’éves gaz
dálkodót

egyik hozzátartozója ölte meg.
Kata Zsigmomlnak gyilkossággal gyanú si
lóit rokonát őrizetbe vették. A gyanúsított 
kétségbeesetten tagad, de étidig még nem 
sikerült alibit igazolnia. Házkutatást tartot
tak nála és egyik

ruháján vérfoltokat, hrztyüjén pedig 
hajszálakat találtuk.

A pécsi ügyészség a ruhát és a keztyüt va
sárnap reggel felküldte Budapestre az or
szágos négy vizsgáló állomásra, hogy álla
pítsák meg hogy a ruhán a gyanúsítottnak 
vagy pedig Kata Zslgmondnak vérnyomai 
láthatók-®?

A vegyvizsgáló állomáson mikroszkóppal 
megvizsgálják a keztyühöz ragadt hajszála
kat is. Lehetséges, hogy a vegyvizsgúlat 
eredményeképpen huszonnégy órán belül 
szenzációs fordulat következik be a gerdei 
rablógyilkosság ügyében.

teljesen megmagyarázhststlsnnsL tartják 
az eltűnést.

Király sohasem panaszkodott hidegségről, ió- 
kedélyü ember volt, akiről el sem tudják kép
zelni, hogy öngyilkosságot követett volna el. 
Szolgálatának mindenkor pontosan eleget lett, 
fullcbbvalój megvoltak vele elégedve, igy 

állásában sem volt kellemetlensége.
Egyesek arra hívták föl a rendőrség ügyeimét, 
hogy a fiatal tűzoltónak több haragosa van és 
talán ezek valamelyike

bosszúból ellehette láb alól.
A napok óta folyó nyomozás vasárnap dél

előtt érdekes fordulatot vett. .Megjelent o fő
kapitányságon Kálmán János kömüvessegéd, 
aki n Népszigeten lakik és egy tüzollósapkát

el ru házasokra 
ASTi IVIerlcur-cIpö 

Rákóczi ut 67, 1 olefon: 42-5-16

nyújtott út a központi ügyeletén. Elmondotta, 
a Duna partján, egy bokor mögött találta 

a sapkát
Monogram Is volt benne és a Kun-utcai lakta
nyában megállapították, hogy, a Népszigeten 
talált tüzoltósapka nz eltűnt Király Lajosé volt. 
A kömüvessegéd atkulntta a környéket, azt 
gondolta. hogy egyéb tárgyal is talál mnjd, de 
a part mentén másra nem bukkant

A rendőrség nagy eréllyel folytatja tovább a 
nyomozási annak a megállapítására hogyan 
került Király a Népszigetié, öngyilkosságot kő- 
vetett-e el eddig Ismeretlen okból, vagy hara
gosai valami ürüggyel kicsalták az elhagyatott 
vidékre, ott végeztek vele, majd a Dunába dob
ták holttestét?

A rejtélyes ukkí kastélyban 
vasárnap házkutatást 
tartott a csendőrség

Téli raktára mát 
elaKzromaiínll 
2000 lirt] női imabít 

interes árakon i
I. csoport 1 'en jó mi- 

uőég róka, bárány 
prétnezóssel ......... P 39.-

49.
59.

II. csnnort sikkes 
díva kabá'ok mosko 
viter pézsmával, 
perzsa ábp.emezéssol

III. csoport eie?án« 
fekete köpeny, perz a- 
láb sályallér .... P

Modelek perzsa, skons, mormota
és rókaprémezéssel 70 P-től

MOLNÁR fiVÜLö
női konfekció és szőrme nagyá-uháza
Budapest, vu., RBKúczl-ut 22.

Frősebb hölgyeknek óriást választék l 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve:

Titokzatos módon eltűnt
egy budapesti tűzoltó A N 
megtalálják a sapkáját - Öngyilkosság vagy

épszigeten 
bűn ény .

Molnár Zsófia budapesti társalkodónk is eltűnt 
Egy halottja is van már a titkok kastélyának

A főkapitányság eltűnési osztályán egy tűz
oltó rejtélyes eltűnési ügyében folyik a nyo 
mozis. A mull héten n tüzoltófőpnrnncsnokság 
levélben értesítette n föknpitánysógof, hogy 
Király Lajos 32 esztendőn tűzoltó, aki n Sala- 
nion-ulcn 41510. hr»z. alatt lakott, nem Jelent 
m<g szolgálati helyén a kun-utcai laktanyában, 
Jaká'An sem járt és ezért

kérik a rendőrségit, állapítsa meg, ml tör
ténhetett Király Lajossal.

ELETENEK
IIIIIIHIIIIIIIillllllillllllllllllJIiliM

A tűzoltó azóta setn került elő. A detektívek 
nindencketőtt azt igyekeztek tisztázni, hogy 
Király ulóljáro kikkel érintkezett A kun-utcai 
laktanyában több társál kihallgatták. Ezek el
mondották, hogv kedden este 8 óra tájban az. 
egyik tiizoltótiszt lakására küldött Királlyal 
cgv öltözet ruhát. Azt át Is adta a szobalány
nak. majd sietve távozott. Akkor látták utól- 
jóra.

A hozzátartozók is

Zalaegerszeg, december 3.
M Hétfői Napló tudósítójának tele fan

jelentése.) A csendőrség vasárnap házkuta
tást tartott a titokzatos eseményekről neve
zetessé vált tikki kastélyban. Ismeretes, 
hogy a kastély és a hozzátartozó birtok 
bérlője, egy Németh Béla nevű ember a 
környéken többe ktől nagy kölcsönöket veti 
fői, azután eltűnt. Vele együtt eltűrlek 
Bocskai Imre és Banyó Kálmán nevű kis- 
somlvól gazdák is, akik pénzüket Visszakö
vetelni mentek a kastélyba. Ugyancsak

eltűnt egy Molnár Zsófia nevű húszéves 
leány is. ukit Németh tdrsalkodónő- 

nck vitt le magával Budapestről.
A csendőrség azt gyanítja, hogy a két 

gazdát és a leányt
a közeli Bakony-erdőben meggyilkolták.

Kiderült, hogy a kastélyban Németben ki

vül gyanús nők éllek, löbltek között egy 
budapesti széihúmosnő is, akit jelenleg is 
köröznek különböző büntetlek miatt

A kastélyban ez 11 gyanús társaság napo
kon át hangos dár lókat rendezett és végül

úgy eltiinuk, minthu a föld nyelte volna 
el őkel.

A két klssnmlyöi gazda felesége riadtan 
férjeik keresésére indult és egyikük, a ho-1 
szonnyolcéves Bocskai fmréné férje eltű
nése fölött való izgalmaiban szivgörcsöt 
kapott.

Az áldott állapotban levő asszony . va
sárnap belehalt az Izgalmakba.

Három vármegye csendőrsége, a zalai, 
veszprémi és vasmegyei csendőrök . éjjel
nappal nyomoznak, hogy a rejtélyes bűn
ügyre fényt derítsenek.

ÉLMÉNYE
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T"í ■ T
A Hitlert üdvözlő Gigli tázik 

Budapesten
Panaszkodik hogy nincsenek ló énekmesterek és uí operák

Vasárnap délben Budapestre érkezeit a tc- 
norislák fejedelme, Benjamino Gigli. A pesti 
hideg nem ízlett a melegebb éghajlathoz szo
kott olasz énekesnek és amikor délután fel
keressük szállodájában, dideregve panaszkodik 
a hidegre

A nagy tcnorlstn, amióta nem járt Budapes
ten. kissé

megfiszült és meghízott,
de egyébként változatlanul jókedvű és fiatalos.

— 2ó éves vagyok — mondja hamiskás mo
sollyal —, legalább is annyinak érzem ma
gam, bár a születési bizonyítványom 43 év
ről mesél és otthon Rómában egy 18 éves lá
nyom és egy 14 éves ltom van.

A lányom különben énekesnő lesz.
Nagyszerű hangja van és remekül zonyorázik. 
Az én legnagy< bb boldogságom a családom.

—■ Jís a politikát
— Nem érek rá politizálni.
— Miért kiáltotta lx?rlini hangversenye kez

detén a „Heti Hitleri"?
— Hitler váratlanul megjelent • hangverse

nyemen, úgy éreztem.
Illik őt üdvözölnöm.

— Megismerkedett HillerreK
— Sajnos, nem Dn december 10-én jóté

kony célra adok egy hangversenyt Berlinben, 
akkor remélhetőleg megismerkedem vele.

— Jóknak tartja a művészi viszonyokat?

— Hát arról lehetne beszélni. A legnagyobb 
haj az, hogy

nincsenek nagy ének mesterek, nincsenek jó 
uj operák, 

mert a modern eperák tönkreteszik az énekei 
hangját és a mai művészek nem akarnak te-. 
nulni Én hat évig tanultam énekelni, de a 
mai generáció egy év alatt akar világhíres 
lenni. Nincs bennük kitartás, nincs bennük 
energia Én például azelőtt 30 -85 cigarettát 
szívtam naponta de három évvel ezelőtt az 
anyámnak megígértem halála előtt, hogy nem 
fogok dohány, zni. Azóta nem volt cigaretta a 
számban.

— Csodás olcsón (30.—, 49—, 59—, 70.— 
fengői vásárolhatók most divatos női télika- 
átok a közismert Molnár Gyula női konfekció 

nagyáruházában (Rúkóczi-ut 22) Tanácsos, 
hegy — mielőtt bárhol vásárol, — okvetlen 
nézze meg Molnár Gyula világvárosi Áruházát. 
Képes árjegyzéket Ingyen és bérmentve küld.

— Elkészült a Fenyves-áruház karácsonyi 
ábrás árjegyzéke és mintakollekciója, amelyek 
leljes tájékoztatást nyújtanak a Kálvin-téri 
Aruház karácsonyi vásárának szenzációs kíná
latairól. ügy nz árjegyzéket, mint n mintakol
lekciót a Fenyves-áruház dijhiianul pérmentve 
bárkinek eljuttatja akár Budapestre, akár más
hová, amint valaki elmét t. célból megadja

Szerdán 
o rém le r:

uraha 
PÉCSI

ÉNEKEK ÉHEKE
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SudcrmanD regénye filmen

Távbeszélő: 87-9-65

KIÁLLÍTÁSI ÍS33 december Mn éa Mn 

december 4 én ti Mn d a H-Hí is 4. a. 
4 l$s órák kCiüíl

ÁRVERty 1*31  december 3 ét«| H íg na 
ponts %4 óriif kezdettel Vasárnapokon

\RVERf.SRE KERIIJ4EK: MAImcsA featmé 
nyék, szobrok rajtok porcelánok keleti 
szőnyegek művészi és közhasználatra szánt 
l.Uloiok, ékszerek, kézimunkák, keleláuial 

tárgyak és kőm vek
Katalógus a batyuban LM P ért kapható.
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.4 hireS-neves 38-as Motlináry-bakák pén
teken ezred napot tartanak és megkoszorúz
zák a hősök emlékét. ,4; ünneni beszédet a 1 
fekéteparolk fehérgombos Mollináry-bakák 
egykori ezred parancsnoka, Lukachich Géza 
báró tartja. Utána négy nappal rpég egy 
nevezetes ezredünnep következik. .4 régi 
13-as jászkun huszárok a Urna novai csata 
évfordulóján gyászistentiszteletet tartanak 
Kecskeméten a fercncrcndick templomában

II.
Uj személyi titkárt kapott Gömbös Gyula. 

A miniszterelnöknek eddig két titkára volt: 
Vass Elek és pásint Ödön miniszteri osz
tálytanácsosok. Pásint, aki már Bethlen 
István és Károlyi Gyula alatt titkárkodott, 
most uj, fontos beosztást kapott. Helyébe 
Kiss Lajos segédtitkár kerül, aki eddig a 
honvédelmi minisztériumban teljesített szol
gálatot. Kiss Lajos azelőtt mint borsodi tb. 
főjegyző Borbély-Maczky Emil főispán tit
kára volt. Innen került a honvédelmi mi
nisztériumba, most pedig Vass Elek első 
titkár mellett személyi titkárnak a minisz
terelnökhöz.

III.
Finnország eddig nem tartott közvetlen 

követséget Budapesten. Oni Talaas kópén- 
hágai -finn kövit volt akkreditálva I ozzánk 
A köpet nemrégiben látogatóban járt Buda
pesten. Nagy barátunk, sok jóbarátja szere
tettét fogadta. Most azután Finnország el
határozta, hogy külön követséget dilit fel 
Búdápesten Oni Talaas lesz Finnország 
budapesti követe.

TV.
Az erdélyi irodalom berkeiben nagy vihar 

dúl., Berdc Máriát, a kitűnő erdélyi írónőt, 
aki könyveivel sok sikert aratott, eltaná- 
cioíták az erdélyi Helikon tagjai közül — 
legalább is igy beszélik irodaimi körökben. 
Az eltdnácsolás oka: a helikonisták éles 
ellentétbe kerüllek Berde Máriával, az iró'nő 
egyik könyvének szelleme miatt.

V
Néhány nap óta Budapesten vendégeske

dik August von Ilcjne svéd királyi őrnagy. 
.4 Geliért-szállóban lakik. Hejne őrnagy a 
bécsi svéd követség katonai attaséja, de 
akkreditálva van nálunk és Bclgrádban is. 
Hivatalos útja során érkezett Budapestre. A 
kormányzó kihallgatáson fogadta, tisztelgett 
a miniszterelnöknél, több katonai méltóság
nál és vendégül látta Rayer-Krucsay Dezső 
budapesti svéd főkonzul.

VI.
Trianon óta rossz sor virradt a magyar 

me(lvevgdászokra. Elment a Retyezát, elvit
ték a Kárpátokat, nincs medve... Az idén 
sók magyar vadász Erdélybe utazott medve
vadászatra. A Kendeffyek, Kemények, Jósi
kák erdeit járták Budapestről vitt az egyik 
vendég két remek vérebet, ami viszont 
Erdélyben nem volt eddig. .4 vérebek ott
maradtak. Belőlük lesz az érdéit.i yércb- 
falká törzse

VII.
3 Wirc Bros — igy szerepel a műsoron 

a Párisién Grill decemberi nagy attrakciója. 
.4 világ egyik legmerészebb artistaszáma. 
Táncolnak, énekelnek, humoruk mély és 
finom. Valóságos csodaszám. <4 londoni 
Palládiumban kilencszer hosszabbították 
meg a vendégjátékukat. Azután van még 
egy nevezetességük s ez se az utolsó: a 
r/orkt herceg barátja ez a három artista. 
Amig Londonban szerepeltek, a porki her
ceg estéről estére ott ült a Palládiumban. 
.4 bucsuzásnál a herceg egy-egy gyűrűvel 
ajándékozta meg artista-barátait.

Vili.
Válsághírektől, bonyodalmakról beszéltek 

sokáig a .budapesti bridzselők világában 
Most azután kiderült, hogy a hírek túlzot
tak váltak és minden rendbejött. Kállap 
Tibor volt pénzügyminiszter, a Bridzs Klub 
elnöke, közéleti elfoglaltságára hivatkozva, 
lemondott az elnökségről. Helyette Görgey 
István képviselő, társelnök vezeti a klubot.

IX.
„Meghallgatom panaszait és észszerű 

megnyugtatással szolgálok. Erzsébct-kűrut 
16; I. 7 " Ez a I irdetés jelent meg vasárnap 
az egyik lapban. 4 főkapitány ur figyelmébe 
ajánljuk az Erzsébet körül 13. számú há
zat Biztosan nagy lesz a tolongás, ajánlatos 
vagy egy századnyi rendőrről gondoskodni, 
hogy fönntarthassák a rendet. Végre egy 
ember, aki meghallgatja a panaszokat . . ,

— —

Morfiummal megmérgezte 
magát a Nagykörúton 
egy tizenhatéves diák

Emberek, segítsenek rajtam, meghalok... 
Szerelmi dráma az Öngyilkosság mOgOtt

Titokzatos hátterű öngyilkossági kísérlet 
történt tegnap délelőtt az Cllői-ut és Fe
ze nc-körut sarkán. Egy diáksupkús, jólöltö
zött fiú megállóit a sarkon, ott, ahol ebben 
a délelőtti órában legnagyobb polt a forga
lom és valósággal az embertömeg közé 
ékelve, drámai mozdulattal a fejéhez ka
pott.

— Emberek... — nyögte elbalóan — 
segítsenek rajtam ... meghalok.

A következő pillanatban leroskadt a 
földre és eszméletlenül terült c.L

A körút forgatagában nagy izgalmat kel
tett ez a jelenet. Többen a diáksapkás fiú
hoz siettek, felemelték és a közeli Bcszkárt 
megállónál levő várócsarnok padjára fek
tették Néhány perc mulva megérkeztek a 
mentők.

a Corvin Áruházban
1. Ajándéktanácsadó: 42 különféle osztályunk, melyek mindegyike min’ség és 
ár tekintetében közismerten megbízható, párat'anul gazdag választékot nyújt! 
Fokozott előnyt és kényelmet jelent, hogy minden egy épületen belüt intéz
hető el.
Különböző Nöegyletekkel együttműködve áruházunk

IV. emeletén mozgólépcső

ünnepélyesen disziteti karácsonyfa-kiállítást rendeztünk, melynek keretében 
gyakorlott női kezek, szakértelemmel és szeretettel összeállított ajándék
csoportjai az ajándéktanácsadó szerepét töltik be. Délután 4 és 5 órakor elő
adásokat tartunk a célszerű és örömet okozó ajándékozásról, gyermek
énekkarok pedig karácsonyi dalokat adnak elő.

2. Mennyei telefon: Gyermeke bármely telefonállomásról 33-2-44 szám alatt 
felhívhatja a Karácsonyi Angyalt, hogy vele kívánságait közölje. Mi pedig gyer
mekének kívánságát Írásban fogjuk Önhöz továbbítani.

3. Magyar Iparművészeti Kiállítás. Ács Ltpót tanár ur vezetése alatt áttekinthető 
és sok ötlettel szolgáló magyar iparművészeti kiállítást rendeztünk, mely út
mutatást nyújt arra nézve, miként lehet az Otthont művészi és amellett olcsó 
eszközökkel széppé varázsolni.

Kibővített gyüjtőpénztárunk lényegesen megkönnyíti a bevá
sárlást. ön 20, 30 vagy még több osztályban vásárol, de csupán 
egy pénztárnál, a gyüjtőpénztárnál fizet és vásárolt áruit is 
összegyűjtve itt kapja kézhez, Illetve itt intézkedhet azok haza
küldése iránt. Vegye igénybe gyüjtőköny veinket és vásároljon 
déle ott, hogy a kiszolgálás olyan legyen, mint amilyenben mi 
önt részesíteni szeretnék.

hordágyra tették az Ismeretlen diákot 
és a mentőautó elrobogott vele a Rókus- 
kórház felé.

A déli órákban magához tért a diák. A 
148-as számú kórteremben, ahol az élet
untak fekszenek, orvosok vették körül az 
ágyát, faggatni kezdték.

Kiderült, hogy a diák
egy Pesterzsébeten lakó gyárigazgató 10 
esztendős fia, B. Istvánnak hívják, VI. 

osztályú reáliskolai tanuló.

Morfiummal mérgezte meg magát. A mér
get a körút sarkán vette be és ott várta 
meg, amig hatása jelentkezett.

— I)chát miért tettet — kérdezték B. 
Istvánt.

A diák könnyes szemmel felelte:
— Pillanatnyi elmezavaromban ...

A kórház igazgatósága értesitette az eset*  
röl a gyárigazgalót, aki

megdöbbenve értesült fia öngyilkossági 
kísérletéről

és autón rohant a Rókus-kórházba.
A rendőrség nem fogadja el B. István 

furcsa magyarázatát, egyes adatokból arra 
következtetnek, hogy a tizenhatéves diák

szerelmi bánatában
mérgezte meg magát a körút sarkán.
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A páncélfiók titka
Válóper a széfben talált levelek miatt I KLEINM^k

ARANYKOSZOKUSMCSTB^!

A kitartott férfi problémája egy érdekes házassági iigy hátterében EZÜSTÁRUGYÁR
uriaasfony kettős életének rej Európa különbőgő országaiban lakó rokonait sávaJ családi boldogságát kitette a rnegsem- VII , SÍP {JICA zOEgy előkelő urlasscony kellőt életének rej 

t- Ige tárult fel abban a páratlanul Izgalmas 
’ólóp rben, uinely röviddel megindulása után 
váratlanul — abbamaradt, félbeszakadt azért, 
hogy a házasfelek más, rövid ebb és k«vé»bé 
viharos utón, közmegegyezéssel szabaduljanak 
meg eyymá/tól.

A szenzációs válóper abbamaradt, a rej
tély továbbra i» ineofejtetlenűl óik Ma sem 
lchit tudni, hogy a felek közül kinek van 
•gaza, de mindrz. ami a perbrn történt, olyan 
érd 'kés, hogy be kell számolnunk róla.

A dolog a háború utolsó évében kezdődött. 
Ekkor ismerkedett meg a férj, egy nngy gyúr- 
vállalat vezető embere későbbi feleségével. A 
c'i o> Irányba a férfi csakhamar beleszeret eft, 
az udvarlást rövidesen követte n házasságkö
tés. Bár a férj nagyon elfoglalt ember voll és 
hivatalos leendői nagyon gyakran szögezték 
íróasztalához. a házasság boldognak látszott. A 
frigyből csakhamar kisfiú született, akin mind
kitten rajongással csüggtek.

A vezérigazgató és felesége látszólag a leg
nagyobb egyetértésben éllek egymással. A 
figyelmes férj, valahányszor üzleti útjáról 
visszatért, mindig értékes ajánd 'kokkal lepte . 
meg feleségéi. A házassági évfordulók is azzal 
végződtek, hogy ilyenkor nz asszony mindig 
egy tünejnényes szépségű ékszert mondhatott 
magáé; ak. El kell ismerni, hogv ezért a bar- ( 
iftctiikus együttélésért n nngy társasági életet 
ólö házaspárt mindenhol nagyon irigyelték.

A végzetes betegség ,
Egy szép nnpon a férj kétségbeesve ujsd 1 

gr'ía ismerőseinek. hogy 1
feleségén súlyon Megzavarok törtek ki j 

hogyés olyon erős idcgrohdmokat kapott, 
gyógykezelése céljából uz egyik előkelő 

szanatórlunjbu kelleti beszállítani.
A társaság tagjai állandóan érdeklődtek a szép 
asszony hogy] été iránt és kérdésekkel ostro
molták a férjei, aki szomorúan közölte ilyart- 
kor, hogy felesége hosszabb kezelésre szorul, 
de meg fog gyógyulni.

Hetekig ment ez igy, n férj mindig udvaria
san elhárította az hnurösök érdeklődését és 
iizztl lért ki kérésük elöl, hogy az asszonyt 
ineglátoga,thnssnk, hogy az orvosok véleménye 
■szerint minden megrázkódtatás az asszony 
«g miségi állapotára káros hatással lenne. Vé
gül is a férj 1—2 hizáhnis jóbarátjával kö
zölte, hogy nz asszony meggyógyult, azonban 
nem tért hozzá vissza, hanem utókorára a 
szüleihez ment

A dolog ekkor már gyaníts kezdett lenni. 
különböző pletykák keletkeztek és igy senki 
sem volt meglepve, amikor egyszer csak a férj 
bevallotta azt, hogy a feleségével nem fog töb
bet együttélni, válópert inait ellene. A köze
lebbi részleteket azonban nem közölte senki
vel sem. hanem felment ügyvédjéhez, aki előtt 

.'..s leleplezéseket tett.

Szerelmes levelek 
hogy amikor feleség’t az 
szállítanák és úgy látszott, 

ud

rendkívül érdekes

Elmondta azt, 
idcggyógyirtézclbe . ..............r,J .....
hogy állapota a legnagyobb nggodaíomra 
okot, elhatározta, hogy felesége ügyeit rendbe 
szedi. Tudta azt. hogy nz asszonynak, aki va
gyonos csalódból származik, megtakaritatt 
pénze, nagy vagyona van. amelyet az egyik 
bank széfjében őriztél. Miután a legrosszabbra 
h c| volt készülve, nz volt az óhaja, hogy 
bármi történik is nz asszonnyal, értékeiről 
részvényeiről, ékszereiről hűségesen be tudjon 
számolni. Amikor felesége már pór hét óta 
kezelés utalt állott, magához vette az otthon
hagyott széfkulcsokat cs elment a bankba, ahol 
a páncéifiókot felnyitotta. Legnagyobb nieglö- 
pctZsérc olt nemcsak értékes tárgyakat, hanem 

nagy csomó levelet Is talált.
Ezeket n leveleket, nmelyek boritokba voltak 
helyezve, magához vette és hivatalában át
tanulmányozta. Megdöbbenve állt n kétségbe
ejtő felfedezés mellett. Kiderül’, hogy

vatamanryl írás szerelmes levél 
és forró, izgalmas szerelmi vallomásokat 
tslmaz, amelyeket feleségéhez évek óta 

a legkülönbözőbb férfiak Intéztek.
Az osszony válaszai természetesen nem voltak 
meg, ■ neki küldött levelekből azonban meg- 
ráfolhalatlanul derült ki a rideg valóság, nz, 
hagy RZ asszony hosszú éveken keresztül, amíg 
férjóvd látszólag a legnagyobb boldogságban 
élt, a társadalom legkülönbözőbb rétegeihez 
tartozó férfiakkal rendszeresen

viszonyt kötött.
Kiderült a levelekből az. hogy valahányszor 

férje Üzleti körúton volt, nz asszony n saját 
lakásában Idegen férfiakat fogadott, akikkel a 
legsicmérmctlcnebh módon, az utcán vagy 
nyilvános éttermekben, moziban Ismer kodéit 
inog. De ez még nem volt elég, mert az írások
ból g| is kiviláglott, hogv olyankor, amikor | 
a*  asszony arra hivatkozott, hogv Közép

tar-

CSILLÁRT
METEOR
csmargyaman

vánárolfoB

4'Sngu modern 
aOMMcsliitrp 1/.**

t t ii.t r r 11 est ii 
nftt/ul i 
rZL'ir '.HK

Fedn en'cBkv.u. 27 JA*«M-.krt  44 
Vad-utca * |V*mh*B  kr11t

ULURLC-N MISKOLC
PICI

Kérj*  moat m»v'eleniAr;««ya4kflnUt

Európa különböző országaiban lakó rokonait 
* megy meglátogatni, szintén
1 félrevezette férjét,

mert ilyenkor nz időt mindig máshol és min
den egyes alkalommal más férfival töltötte.

A parkett-táncos ideája
A legkeservesebb csalódást azonban az a le

velezés kelti He a férjben, amely felesége és 
egy parkett-láncos 

között folyt. Ebből n levélváltásból kiderült, 
hogy uz asszony az igyik előkelő mulatóhelyen 
megismerkedett egy artistával, aki partnerével 
együtt lépett fel. A műsort lánc követte és 
eközben n táncos az asszonyt is felkérte. A 
rövid pár perc alatt, amíg együtt keringlek n 
parketten, a nő módját ejtette, hogy a férfival 
címét és telefonszdméd közölje és ennek ered
ménye nz lett, hogv az asszony már n követ
kező napon találkát adott uz artistának és 
velő ugyancsak viszonyt kezdett. A levelekből 
nz Is kiderült, hogy a nő még anyagilag i.t tó- 
mogatta a fiatalembert, sőt, amikor a viszony 
közöltük meghitté változott, bemulattatta ma
gának a pnrKett-táncos partnernöjét is és ettől 
kezdve több alkalommal a párral együtt, hár
masban mutatkozott.

Amikor a szerződés lejért és n parkett
táncos elutazott, a nő tovább is levelezett vele. 
A férj megmutatta az ügyvédnek az eredeti 
leveleket, amelyekből kiderült, hogy a icríl 
Európa egyik nagyobb városából a másikba 
ment, természetesen mindenhová táncpartne
rével együtt. A válaszokból azt is leheteti 
látni, hogv az asszony emiatt féltőkenységl 
szemrehányásokat tett az artistának és hívta, 
hogy

jöjjön vissza, de most már egyedül.
Egészen jellemző az a válasz, amit erre a 

csinos gigoló adott. Közölte, hogy visszatéré
sének akadályai vannak. Akkor ugyanis, ami
kor a városból eltávozott, számos tartozását 
nem egyenlítette ki és ezek miatt nz adósságai 
miatt nem térhet vissza. Közölte nzonban,

CNALADnA HAJTÓ |

hogy nz egyik orfeum szerződési ajánlatot tett 
neki és ezt hajlandó elfogadni, de csak abban 
az esetben, ha az asszony annyi pénzt bocsát 
rendelkezésére, amiből régi kötelezettségeinek 
eleget tehet. b

A következő levélben a férfi már nyu« 
tatta is a tekintélyes összeget, amelyet az asz- 
szbny küldött neki és közölte, hogy ennék 
következtében partnernőjével az összeköttetést 
megszüntette, összecsomagolt és a legközelebbi 
napokban megtörténhetik n viszontlátás

— Idáig süllyedt tehát le a feleségem — 
mondotta nz ügyvédnek a férj — s igy be kel
lett látnom, hogy

vele többé .cgyjitt nem élhetek.
Éppen ezért beszüntettem szanatóriumi látó- 
gatásaimat is és csupán az egyik írvos utján 
közöltem feleségemmel, hogy közöttünk min
dennek vége.

A szerelmi recept
A nem mindennapi közlés után az ügyvéd 

elkészítette a válókeeesetet és n bírósághoz 
b« is nyújtotta. A kitűzött tárgyaláson a férj 
legnagyobb meglepetésére az asszony megbizá- 
sóból egy másik ügyvéd jeleni meg és bejelen
tette a bíróságnak, hogy a nő a válókercsettel 
szemben védekezni kíván.

A nő ügyvédje előadta, hogv nz nsszonv 
magát ártatlannak érzi, sőt egyenesen azon íi 
véleményen van, hogy a házasélet felbomlásá
ban

a férj a hibás.
Beismerte, hogy a férje által csatolj levele 

két hozzá intézték, azt sem tette vitássá, hogy 
ezek nz Írások oz állnia bérelt páneélflókban 
voltak elhelyezve. Ezekből nzonban, szerinte, 
egyáltalán nem lehet megállapítani nzl, hogy 
ö férjét valaha megcsalta volna.

— A dolog ugyanis úgy áll — fejtegette az 
ügyvéd —, hogy’ pár évi húzqsélet utón az 
asszony észrevette azt, hogy férje tőle elhide- 
gült. Csakhamar megtudta ennek az okát is; 
azt, hogy

• férj viszonyt kezdett egyik tlsáfrlseMI- 
nőjével

és emiatt hanyagolja el őt. Az al.ső híreket 
A'éötégóeezéssel fogadta és magába zárta, 

bírta idegekkel n
kétségbeeséssel ......
utóbb azonban már nem . ..................
dolgot és közölte egyik bizalmasával a férje 
megváltozásának okút. Ez nzl mondotta neki, 
hogy a tapasztalat szerint a cwpodár férfia
kat azzal lehet n leglobhan visszahódítani, ha 

a féltékenységet felkeltik bennük.
Azt tanácsolta tehát neki ez a Jó Ismerőse, 
írasson magának különböző, izzó hangú leve 
leket és intézze cl úgy a dolgot, hogy

CMk férje kesébe kerüljenek.
Ha majd a férfi látni fogja, hogy raagalartá-

16
fillér az „ÍZÉ" 
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sővel családi boldogságát kitette a megsem
misülésnek, vissza fog h ozzá térni és akkor 
majd le lehet leplezni nz igazságot és meg
mondhatják neki, hogy mindez csak

. aa ő vlsazuhóditdsá érdekében történt. . . . w,
— A nő megfogadta a tanácsot és megadta hasson és a bírósággal a válást ki tudja inon- 

a megbízásokat arra, hogy különböző külföldi "b~-*  - *-,!«. x«z»ai
városokból más-más férfi-iróssal ilyen levelek 
érkezzenek hozzá. Neki azonban soha ezekkel 
n férfiakkal dolga nem volt. Az egész dolog 
különben nem újság a férj elölt, mert ezeket 
a leveleket még annakidején cgytöl-egylg látta 
és olvasta.

FIÓ K Ü Z L E T M IN C 8

gyilkosság! kísérlet. Most már pák egy célja 
volt, az, hogy ezekhez a levelekhez hozzájut-

' datni — meg akart a feleségétől szabadulni, 
hogy azután elveliesse régi barátnőjét. .

Moziromantika
— Két eset vaq tehát. Vagy tudta a férj azt, 

hogy ezek a levelek szinlegesck és akkor nincs 
miért panaszkodnia, vagy pedig abban a irtrg. 
győződéiben volt, hogy felesége őt tényleg 
megcsalta, akkor pedig nincs oka a válópi rre, 
mert a levelek elolvasása után is együttélt 
feleségével, nz esetleg elkövetett hibákat tehát 
megbocsátotta és azokra többé nem hivatkoz- 
hatik.

—- Csak nem képzeli komolyan a férj —- 
kiáltott fel az ügyvéd —, hogy olyan előkelő, 
vagyonos és erkölcsös csalódból veló asszony, 
mint amilyen az ö felesége, holmi parkett
táncossal adja össze magát. Éppen az artista 
levelei bizonyítják azt, hogy

az egész dolog csak trükk 
részéről.

Közönséges moziromantika ... v
ezekben a levelekben, a fizetett férfi alakja és 
o szenvedélyében elvakult, társadalmi állását 
feláldozó asszony története, régi ismerőse 
mindenkinek a százszor elcsépelt filmekből.

— Teljesen valószínűtlen, hogy egy olyan 
szép és körülrajongott fiatalasszony, mint 
amilyen az alperes, effajta kalandokba bo
csátkozott volna, sőt odáig romlott volna, 
hogy pénzért vásároljon magának szeretőt. Ez 
az egész kétlaki élet a mesék világába tarto
zik.

— Máshol van a baj — vitatta a fiskális- — 
Az történt ugyanis, hogy a férj a legnagyobb 
közönnyel olvasta végig ezeket a leveleket és 
szó nélkül visszaadta őket az asszonynak. 
A várt fordulat tehát nem következett be. 
A nő erre a leveleket elvitte a bankba, ne
hogy velük visszaélést lehessen elkövetni és 
türelmesen várt.

— Éveken keresztül járfa a kálváriát, tűrte 
a férj elhidegülését, amíg azután nem bírta 
tovább és egy elkeseredett pillanatban

lamináltai megmérgezte magát
Több sem kellett a férjnek, mint e? az ön-

Éppen az artista

volt az asszony

nyilvánul meg

A diszkrét udvarlék
— Ennek a célnak az elérésére most kináí-" 

kozott a legkedvezőbb alkalom. Az eszméletle
nül fekvő nőt a férj, mint súlyos Idegbeteget 
beszámította az egyik idegszanatóriumba, 
megfosztotta szabadságától és ez alatt nz idő 
alatt minden ellenőrzés nélkül maradt. Magá
hoz vette tehát a széf kulcsait és

birtokába kerítette a leveleket, 
amelyeket most már az Ártatlan asszony ellen 
akart felhasználni. Arra kérte tehát az ügy
véd a bíróságot, hogy ne csak az asszony ár
tatlanságát állapítsa meg. hanem szögezze le 
Ítéletében azt, hogy a férj a hibás. Egyidejű
leg kérte a bíróságot arra is, hogy aj asszony
nak' férje hatalmad jövedelméhez képest meg
felelő nagyságú tartásdijat Ítéljen meg, köte
lezze a férjet n hozomány visszaadására és 
a nagy értéket képviselő ékszerek kiadására.

A férj ügyvédje viszont azt indítványozta, 
hogy a bíróság a levelekben szereplő urakat, 
okik valamennyien létező személyek, hallgassa 
ki. A bíróság ilyen értelemben határozott is, 
sőt megkezdte a bizonyítási éljárás lefolyta
tását is. Mindjárt az elején azonban meg
akadt a dolog, mert az első kihallgatott férfi 

megtagadta ■ vallomástételi.
Súlyos helyzet állott ezzel be. Kilátás volt 
arra, hogy a többi férfi sem lesz hajlandó 
nyilatkozni s igy a férj semmit sem tud bizo
nyítani. Viszont az is kétségtelen, hogy a gya
núba vett férfiak hallgatása bizonyos mérté
kig vád az asszony ellen. így azután a ‘ telek 
a tárgyalás elnapolását kérték, a kpt ügyvéd 
összeült és tanácskozásaik során

megszületett az egyezség.
Ebben a felek elrendezték függőben lévő va-, 
gyoni kérdéseiket és megegyeztek abban, hogy' 
a házasság felbontását kölcsönös, megegyezés
sel és hűtlen elhagyás alapján fogják kérni.

A régi per tehát abbamaradt, sőt ma már 
be is fejeződött az újabb per, amelyben.-már 
sző sem volt a férj által felnyitott széf fan
tasztikus titkairól. A rejtélyről, amelyre soha- 
sem fog világosság derülni...

Vajda József

Karácsony 
a Corvin Áruházban
Karácsony havában a Corvin Áruház uj 

meglepetéssel kedveskedik közönségének- 
Kent, a negyedik emeieleq, az úgynevezett 
kiállítási teremben nyolc fclékeiitett kará
csonyfát állított egyrészt annak dokumentá
lására, hogy áruházában mindent lehet kapni, 
ami csak a karácsonyfára és a karácsonyfa 
alá való, másrészt pedig, hogy karácsonyi 
hangulatot teremtsen a jólfütött áruházban, 
amelynek tudvalévőén naponta ezerszámra 
akad olyan nézője is, aki nem vásárol.

A karácsonyfák között se díszítésben, se 
nagyságban nincsen két egyforma, mert 
külön-külön fák mutatják, hogy milyen le- 

■’iet a mai viszonyok közölt egy középosztály
beli család, a háztartási alkalmazott, a ránk
szoruló család, a dolgozó nő, az erdélyiek, 
a serdülő fiú, o gyermek és a fiatal leány 
karácsonyfája. Természetesen mindegyik más 
és más, de valamennyi ezer színben csillog 
és ragyog és valamennyi azt dokumentálja, 
hogy hogyan lehet egy ilyen tündöklő, ra
gyogó csudát igen olcsó pénzért kjálldani. 
Ugyancsak ez a helyzet a karácsonyfák alá 
kirakott ajándékoknál is. Pontosan megmu
tatja, hogy kinek mi lehet a vágya, óhaja.

A Corvin Áruház a Katolikus Háziasszo
nyok Országos Szövetségét és általa több 
budapesti nőegyesíiletet kért fel arra, hogy 
díszítsék fel a iákat és tetszésük szerint hal
mozzák fel alattuk az ajándékoknak alkalmas 
tárgyakat. A hölgyeknek kétségtelenül köny- 
nyü dolguk volt uz ajándékok kiválasztásá
ban. hiszen a Corvin karácsonyra mesebeli 
gazdagsággal szerelte fel raktárait ajándék
nak alkalmas tárgyakkal. Az a finom ízlés 
azonban, amely az egész karácsonyfa kiál-

iitison el ömlik, az -az. önzetlenül- -dolgozó 
hölgyek ajándéka.

A karácsonyfák termében a Corvin Aru
ház karácsonyig naponta 4 és 5 óra között 
meleg, tanulságos és hangulatos karácsonyi 
előadásokat is rendez. Ezenkívül naponta 
délután fel 5 és fél 6 órakor női karéneket 
közvetítenek szerte az áruházban, de kinn 
a Corvin előtt is az újonnan felszerelt,hatal
mas hangszórók. Külön kedves meglepetés 
vár a gyermekseregre: az égi telefon. A 
gyermekek szabályszerűen tárcsázhatják a 
.'13-2-44 számot és bemondhatják kívánságai
kat Minden gyermekkel komolyan * beszél 
„a: égi” hang és a gyermekek minden kér- 
dezőshödésfikre, 'minden karácsonnyal kap
csolatos kíváncsiságukra megfelelő választ!' 
kapnak majd.

x A magyar rádiózás történetét érdekes ki
állítás szemlélteti Budapesten, Kossuth Lajos 
ucca 9 szám alatt, mely egy része annak a 
gnzdag programnak, melyet a december 10-élg 
tartó országos magyar rádióhét nyújt. A rádió
sorsjáték és az új előfizetőknek nyújtott ked- 
vezméryek rengeteg új hívet szereztek a rádió
zásnak. Ezen a kiállításon az Orion-gyár be
mutatja a rádió- és hangszórógyártás első 
óveitől mostanáig készült fontosabb típusaik 
melyeket Magyarországon elsőnek hozott for
galomba. Bemutatja többek között az első, 
Magyarországon készült tölcsórnélkiilt hang
szórót, dinamikus hangszórót, lengönyeives 
hangszórót, az első hangszóróé telefónhír- 
inondó-készüléket az első dinamikus hang
szóróval egybeépített rádiót, az univerzális rá
diót és amiben a legelső, a 34-1 lámpás reflex 
supert. Az Orion név. az Orion háromfej véd
jegy minden ródiőgvárlmányon úgy Magyar
országon, mint külföldön Skandináviától In
diáig mindenütt Ismert, megbízható minőséget 
és teljes garanciát, jelez.

Színészek a szinaszekárrw
II KOuassv var aMadása karácsonyi 

a király sziHHAz-nan
1933. évi december hó 8-ón délután , 
fél 4 órai kezdettel
H6klt Marika 
Kerékgyártó Olga 
Muráll Uir 
Siilögyl Marén 
Borost Géia 
Gábor Ernő 
Dr. Héra Ottó 
Konfós VLmoa 
Usiló Miklós 
Magyar! Imre 
l'allós Tivadar 
Rátksy Márton 
Srcdó Miklós 
Várnai. Lásdó

Basllidea Mária 
Fehér Ilona 
II >ivay ltúuí 
Si*sz  Ha 
Kékeit; Róbert 
Fenyő Árpád 
M«.•<■•«/« Jenő 
Kab*i  Gjuja. 
László Andor 
Lozoncty 
Felhez Sándor 
Rajna Sándor 
Szinté Jenő 
Vadnay Lázzló

közreműködnek :
Ballá Lici 
Kökény Hona 
Nagykovácsi flórra 
Andor Zsigmond 
Csöbör Ernő 
Gárdonyi Lajos 
Husiár Poffy 
Kővári Gyula 
I.indcr Zolién 
Nagy Endre 
Pártos Gusztáv 
Salamon Béla 
Tarján György 
gr. Zichy*  Tivadar

-í>-

akciójára

Darvas Ibolya 
Kövi Lulia 
Pallós Lolliét 
BékeíTi L4s*JÓ  ■ 
Erdőéi Klímán 
Gőzön Gyula 
llosvay Guizlóv 
Komor Vilmos 
Lcopold Andor 
Naíypál Béla 
Kadó Sándor 
SxZajr Gyula 
Ulassy Jenő 
Zombory Zoltán
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Hunter-Miller amerikai diplomata gyorsírással készült 
szenzációs feljegyzései az 1919. évi párisi tárgyalásokról

Benes, Bratianu s a többi 
„békebirák" hóhérmunkája

Negyedik közlemény

És Benes újra felállt; most még hosszasabban 
a következőképpen informálta gvanutlan hallgató
ságát;

- A Dunának mint országhatár
nak a kérdése nem tehető vita 
tárgyává. Ez egy lényegbevágó 
probléma. Szlovákia mindig 
dunai ország volt. A magyar be
törések Idején a szlovákok 
egész Pannóniát elfoglalva tar
tották. A magyarok azonban a szlovák né
pességet felnyomták a környező begyekbe és a 
szomszédos magaslati vidékekre és azután meg
tisztítva tőlük a Duna jobbpartját, igy jutottak 
közvetlen érintkezésbe a németekkel. A Duna 
balpartján nem irtották ki egészen a szláv népes
séget, amely ott maradt ezeken a területeken, 
bár többé-kevésbé magyarrá asszimilálódott.

(Itt Benes sajátmagával is ellentmondásba keveredik, 
amennyiben megelőző nyilatkozatában azt mondta, 
hogy a szóbanforgó területiket „a hóditól: százado
kon keresztül hiába igyekeztek magyarizálni*'.)

— Az északi oldal falusi népessége mély 
barázdákban szlovák volt. Csupán egyes fel
sőbb zónák voltak telítve legnagyobbrészt mes
terséges magyar szigetekkel. Ez is egy 
igen kényszerítő közgazdasági szempont a 
Duna-határ feltétlen biztosítása szempontjából. 
A csehszlovák államnak szabad 
utat kell nyernie a tengerhez. 
Egyedül a nemzetközi Duna segítheti elő ennek 
megvalósulását. Ez a csehszlovák állam közgaz
dasági életének mintegy fundamentuma. Ez egy 
földrajzi szükségesség, amely nélkül az uj állam 
nem volna képes egzisztálni.

LLOYD GEORGE itt közbeszól és megkérdi:
— A dunamenti területeken mily arányban 

laknak szlovákok?
BENES a feltett kérdésre nem ad egyenes vá

laszt, hanem következőképpen folytatja előadását:
Ha a szóbanforgó területeket 
a csehszlovák állam megkap
hatná, akkor mintegy 350.000 
magyart (!) Is kénytelen volna 
bekebelezni. Ez a Pozsony és 
Vác közötti területre vonatko
zik. A folyam másik partján, 
bár szétszórtan, de szépszámú 
szlovák-lakta község van. Igy 
például a budapestkttrnyéki fal
vakban Is legalább százötven
ezer a számuk, ezekről azonban 
a bekebelezendő magyarok 
kártalanítása elmén Csehszlo
vákia kész lemondani.
Benes felszólalását most már az olasz 

SÓNNlNO szakítja félbe és mintegy megismételve 
Lloyd George válasz nélkül maradt kérdését, felvilá
gosítást kér Bcnestöl, hogy a szóbanforgó területen 
mily arányszámban szerepelnek a szlovákok a ma
gyarokká! szemben?

Erre azután BENES a következő elképesztő 
választ adja:

__ Ez az arányszám vidékenként igen 
változó. Becslése szerint a szóban
forgó területnek mintegy hat
van százaléka (!) szlov.k né- 
P^SS do Itt általában nagyon nehéz tel
jesen megbízható becsléssel szolgálni, minthogy 
ezek a területek sohasem voltak az egyes nép
számlálások folyamán külön ellenőrzésnek alá
vetve.

A tárgyalás most mind gyorsabb tempót vesz és 
a napirenden lévő kérdésben teljesen tájékozatlan 
békebirák a kellemetlen kérdések özönével árasztják 
el Benest, aki azonban teljes nyugalommal állja az 
ostromot. Először WILSON intézi a következő kér
dést Bencshez:

— Vájjon nem volna-e lehetséges, dr. Benes, 
az egyes községi statisztikákat megszerezni s 
ilymódon hitelesen megállapítani, hogy meg
felel-e a tényeknek az, hogy a szlovák népesség 
a dunai területeket Pozsonynál éppen csak hogy 
érintette?

BENES: A szlovák népesség a Dunát még 
Budapest fölött is éppen csak hogy érintette, a 
folyammenti lakosságnak nagyobb része tényleg 
magyar volt.
LLOYD GEORGE: .4 Szlovákiát átszelő folyók 

mennyire hajózhatók?
BENES: Egyedül a Vág-folyó hajózható és ez is 

csak a folyó felerészében.
(Érdemes itt felemlíteni azt a körülményt, hogy 

amikor Sátoraljaújhelynél a magyar—cseh határt 
megvonták, a bokáig érő Ronyva-patakot is hajóz
ható folyónak nyilvánította a békekonferencia, hogy 
ezáltal Sátoraljaújhely egy részét, mint vasúti góc
pontot, Így természetes határral Csehszlovákiának 
juttassa.)

(KRAMARZ.itt közbeszól és felemlíti -a Morva— 
Dana-csatornát, amely az Északi-tengert és a Fekete
tengert kötné össze a Dunán át. Ez a közlekedési ut 
szintén csehszlovák területen haladna.)

lloyd george: Amennyiben az 
igényelt területek lakosságá
nak többsége magyarnak vál
taná magát, ez esetben meg
elégedne Benes dr. a szlovákiai 
folyók révén a nemzetközi Du
nának szabad uljávai?
BENES: Ezek a folyók jelenleg — az egy Vág 

kivételével — nem hajózhatók. Ez esetben egész Szlo
vákia cl volna vágva a Dunától.

LLOYD GEORGE: Ha a tengerhez való szabad 
utat Csehszlovákiá számára egyes dunamenti na
gyobb vasúti gócpontok utján biztosítanánk, ez kielé
gítő megoldás volna Csehszlovákia számára?

Benes itt ismét hosszabb előadásba kezd s több 
órán át tartó expozéjával védelmezi álláspontját:

— A szóbanforgó területen n völgyek és a fen- 
sikok annyira összefüggő, egymáshoz simuló 
egészet alkotnak, hogy szétválasztásuk nagy 
rendszertelenséget okozna. Ezeknek a területek
nek lakossága mezőgazdasági és ipari termékek 
cscrcáruforgalmából él. Szlovákia fensikjai Ipari 

(he a űúfrfa Vűna^'}e/ic

amelyet a virágok illata a pillangókra 
gyakorol, van a

P / • íölnivtx-
,dj(ULU- készítményekben

A „Lady' kőlmvtx-kesxilmenyek- 
nek megvan ax a tulajdonságuk, 
Hogy a bit természetes illatával 
gyesülnek, miáltal fiasxnálójuk- 

rtak egyéni vonást adnak, amei 
mindenkire oly kellemesen fiat.

A „Lady' kötnivtx- 
késxilntenyek lattisak, 
disxíxétek is csodálatos iltátuai

gócpontok, míg a völgyek lakossága földmlvo- 
léssel keresi kenyerét. Ezt a határvonalai éppen 
a vasúti összeköttetések teszik nélkii'izhctet- 
lenné. A hegyek északról dél felé húzódnak és 
kelet és nyugat közötti irányban a közlekedés 
szintén minimális. Ezért volt szükséges ezt, (az 
egyetlen) fővonalat Is bekebelezni, amely oldal
irányban Is biztosítja a közlekedést. Ezáltal 
persze tekintélyes magyar lakosság kebelcztetnék 
a csehszlovák államba; nem lehet letagadni, 
hogy a magyar népszámlálás sokkal rosszabb 
eredménnyel járt, mint az osztrák, mert míg 
250.000 magyart tüntetett fel ez a statisztika, 
addig 359.000 szlovákot kihagyott. Tg![£5 
egészében cca G50.CC0 magyar 
válna igy az uj cseh-szlovák ál
lam alattvalójává, mig 450.OCO 
csehszlovák maradna Magyar
ország halárain bellii. A ma
gyarok különben is szabadon 
hangoztatják, hogy „tótok nem 
emberek.**  Szlovákia 2300 ' iszt- 
viselő je közül mindössze 17 veit 
szlovák, 1700 bírója közül csu
pán egy volt szlovák és cca 
2500 adótisztviselője közli! 
mindössze 1O szlovák szárma
zású akadt, minek következté
ben a szlovák lakosságnak 
mintegy egyharmada kénytelen 
volt az északamerikai Egyesült 
Államokba kivándorcFné. sokan 
közülük viszont Magyarország azon részein te
lepedtek meg, ahol könnyebb volt a megélheté
sük, igy jöttek létre a Budapest körüli cca 
90.000 és Debrecen körüli cca 89.000 lakosságú 
szlovák szigetek.

— Ami a ruténeket illeti, ezek ugyanabból a 
népcsatádból valók, mint a szlovákok, őket csu
pán a Kárpátok választották el. Szoros szom
szédjaik voltak a szlovákoknak, társadalmikig és 
gazdaságilag egymással teljesen rokon népek, 
nyelvük Is szinte azonos (!) csupán egy egészen 
halvány átmeneti dialektuskülönbség áll fenn a 
rutén és szlovák nyelvek között. Ők sem 
akarnak magyar uralom alatt 
maradni és Csehszlovákiával 
szoros szövetségben egy auto
nóm államot akarnak aiakitanl.

(Folytatjuk)
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miit ek
Az első hideg 

vasárnapon meg
fagyott két ember 

Budapesten
PuszIRA, borzalmas vihar 

a Fekete tengeren
Itt a 

•tágban 
Iá rá s.

lél, vasárnap reggelre az egész or- 
rendkívül hidegre fordult az Idő

mindenütt fagyott.
hét végén leesett hó szilárdraA múlt

: ott. Budapesten minusz 3 fokot mértek, 
de Sopronban már

13 fokra süllyedt a hőmérséklet
* fagypont alatt. A Meteorológiai hitélet 
prognózisa-

Száraz hideg idő várható.
Az ország keleti felében uralkodó szél gyen
gül, a havazás megszűnt s hétfőre minusz 
Hiénát fokos hideg várható.

Vasárnap két megfagyott emberrel 
dolguk n mentőknek:

a hideg két embert öli meg.
Délután a Juranlts-utcn 4. számú 

kapualjában mozdulatlanul fekvő
60—70 év körüli honotlruhás, knldus- 
kiilsejü asszonyt találtak a házbeliek.

A mentőket hívták, de mór nem volt segil- 
t halott volt, minden jel azt

fa-

volt

ház

ség, az asszony 
mutatja, hogv

megfagyott.
nem találtak nála, a kilététSemmiféle írást 

nem tudják. Holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították.

A másik halálos fagy szerencsétlenség 
Csepelen történt. A Vdr/ő/tfr/ utcáhan a Duna 
közelében hetven év körüli rongyos ruhájú 
férfi holttestére akadtak. Az orvosi megálla
pítás szerint

as Öregember, aki alighanem koldus 
▼olt*  as éhségtől összeesett és meg

fagyott
Ennél se találtak iratokat, a személyazo

nosságát még nem tudták megállapítani. 
Holttestét a csepeli halottasházba vitték.

Debrecen*  december 3.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon

jelentése.) A szombatról vasárnapra virradó 
éjjel rettenetes hideghullám bontotta 
Debrecent és környékét. A Hortobágyon 
hirtelen beállott hidegben

a vadállomány óriási károkat szenve
dett.

Az éjszaka folyamán minusz ló fok volt

el
n

a 
legmélyebb hőmérséklet, ma délben pedig 
mínusz 15 fok volt.

Moszkva*  december 3.
Szevasztopolból érkező jelentések szerint 

s Fekete-tengeren borzalmas erejű vihar dü
höng. Több gőzös veszedelembe került és 
SOS-jeleket adott le.

Fóti kikötőben a vihar elszakította horgo
nyától és

kihajította a szabad tengerre az „Adria**  
nevű német gőzöst.

A hajót orosz gőzösöknek nagy nehézségek 
árán sikerült vhszavontatniok n kikötőbe. 
Több olasz gőzöst erősen megrongált a vi
har.

Számos kisebb orosz hajót 
partravetett az orkán.

Erős szélvihar dühöng a Káspi-tengeren is, 
ahol a szél eléri u másodpercenkénti 11 mé
teres sebességet.

REFORM aszta os bútorozom
saját «« (érv Fzcr.nt alakit*  javít
|V„ MalaAr utca tv. itta TeletónNrt M-ttt.

— Összeveszett édesapjával és agyonlőtte 
magát. Vasárnap este fíclovits József 23 
éves usztalossegéd, aki l'j^csten, n Béla- 
nten 2Ő. szám nlntt lakott, Összeveszett édes
apjával. Heves vita után elővette apjának 
Frommer-piftZtolyút, kirohant az udvarra és 
agyonlőtte magat. A mentők már csak a 
Itéállött halált állapíthatták meg.

— Volt cisztercita diákok közgyűlése. Ma 
délelőtt tartotta a Szent Imre gimnázium dísz
termében tlzr negyedik évi rendes közgyűlését 
a Ciszterci Diákszövetség. Vry Lajos táblni 
tanácselnök <lnökl megnyitójában beszámolt 
arról, hogy körülbelül 60C0 pengő segélyt adott 
ki a szövetség. Ezután Hitler Illés clairvauxl 
apát, központi igazgató tartotta meg beszá
moló beszédét, maja Jelentések hangzottak el.

— Az ünnep hangulata ömlik el az arcokon, 
midőn végignézzük a László é» Fekrtc-cég 
(|V.. Petőfi Sándor-utcn 14- IC) karácsonyi vá
sárát (Ibugvó hosszú sorokban csomagokkal 
megrakott hölgyek színes felvonulását. A cég 
karácsonyi v sí ra a szebbnél-szebb szövetek és 
Selymek gazdngsi*pávai,  nz Arak példátlan ol
csóságával n Belváros kereskedelmi éleiének 
kimagasló eseménye.

végignézzük » László 
őfi Sándor-utca 14 16

Sztambulban megtalálták 
Lusztig Nándort, 
az éjszakai Budapest 
„ékszeres Nándi66-ját 

rizenittezer pengő értékU ékszerrel szökött 
Sxtanibulba, de nem lehetett letartóztatni, mert 
Törökországgal nincs kiadatási szerződésünk

Lusztig Nándor ékszerügynök, nz éjszakai 
Budapest .,Ékszeres A’ónt/í"-jónak biinÜgvé- 
hen vasárnap érdekes fordulat követKe- 
zett be.

Lusztig Nándor ellep pár héttel ezelőtt 
több följelentéa érkezett. Ékszerészek tették 
a följelentéseket. Elmondották, hogy Lusztig- 
nak bizományba különféle drágaságokat ad
tak át, de nem számolt el a 15.000 pengő 
értékű ékszerrel, nem is fizetett, hanem egy 
napon eltűnt.

A rondörsóf nyomozni kezdett. Elsősorban 
is megállapította, hogy Lusztig Nándor bün
tetett előéletű, különfélo viselt dolgai miatt 
már többször megbüntették. Lusztignak esz
tendők óta az volt az üzlete, hogy

sorrajárta a budapesti mulatókat, az 
artistanők közül verbuválta üzletfeleit, 

hitelbe, részletre adott nekik ékszereket. A 
lokálokban csak ez volt a neve: Ékszeres 
Nándi.

A rendőrség nem találta alakásán, senkisc

tudott föl világosi tást adni arról, hová lett. 
Erre azután

rádiókörüzést adtak ki ellene.
Vasárnap reggel a szófiai rendőrségtől vá
lasz érkezett a körözésre. Az volt a válasz-, 
boa, n bolgár rendőrség megállapította, hogy

Lusztlg Nándor átutazóit Szófián és 
Törökország felé tartott.

Ugyanakkor magánúton még egy hir érkezett 
Lusztigról. Ez a hir arról számolt be, hogy

az Ékszeres Nándi megérkezett Sztam- 
bulba

és ott telepedett meg. Lusztig Nándort 
megtalálták — de a föl jelentőknek 
haszna belőle. Törökországgal ugyanis 
kiadatási szerződésünk, Lusztigot nem 
elfogatni, hiszen úgysem adnák ki

Az Ékszeres Nándi tehát egyelőre bizton
ságban ül Sztnmbulban, — arnig el nem fogy 
a sikkasztással szerzett pénz.

tehát 
nincs

Fischer Simon
utóda rt.

Hatalmas karácsonyi vására 
az olcsóság jegyében folyik 
Nagytömegű egészen finom selyem és gyapjúszövet Árusítása 

a llkvidációs osztályon.

— Kitiltott,), JugoatMrldMI ■ JMttffll 
NuplóL Negyedik hete közöljük „Leleplezzük 
Trianont" cimü szenzációs cikksorozatunkat- 
Ez a négy hét megmutatta, főt választottunk 
mikor arra, vállalkoztunk, hogy feltár luk 
Trianonnak, ennek a sötét történelmi tragé
diának szomorú kulisszatitkait. A közönség 
soha se fogadott míg cikksorozatot olyan ér
deklődéssel mint ezt. Az egész ország, de tr 
külföld is felfigyelt rá: missziót teljesítünk 
vele. Napról napra a levelek tömegét kapjuk, 
a telefonunk folyton csöng: üzen g közönség. 
Bátorít, lelkesít, amint bátorodik és lelkese
dik maga is a cikkek nyőnián, mert feltárjuk 
az igazságot: Trianon nem maradhat meg, 
elpusztul, mert az igazságtalanság, gonosz
ság, elvakultság és hazugság bűnében fogant. 
De a közönség üzenetén kivül más választ 
is kaptunk. .4 jugoszláv kormány rendelettel 
kitiltotta Jugoszlávia területéről a Hétfői 
Naplót. Az a párezer jugoszláviai magyar, 
akinek a házába eddig mi vittük rt régi haza 
híreit, most nem olvashatja a Hétfői Naplót. 
A lapot kitilthatták, de a tilalom kinai fala 
nem állhat útjába annak az igazságnak, 
amit a Hétfői Napló cikksorozata hirdeti ,

— 150 pengőre Ítélték a rágalmazó fő
ügyészt Debrecenből Jelentik: Némethy F>rinc 
dr. Biharmegye tőügyésze k<á évvel cselölt be
advánnyal fordult Biharvúrmegye allspf.njá 
hqz, A beadványban a legsúlyosabban sértő 
megállapításokkal illette dr fígbory László tb. 
főjegyzőt. A debreceni törvényszék most 
utolsó fokon tárgyalta az ügyit és dr Német! y 
Ferencet hatóság előtti rágalmazás miatt 150 
peng£ büntetésre Ítélte.

— A gazda védelem kiterjesztését kérik a ti
szántúli földbérlők. Debrecenből jelentik: Va*  
sárnnp a városháza közgyűlési termében Haj
dú, Bihar és Szabolcs vármegyék bérlőt.'rsa- 
dalma tartott közgyűlést. Vásáry József felső
házi tag egyenlő elbánást követelt a földtulaj
donosok és a földbérlők számára kérte a guz- 
d a védelmi rendeletek kiterjesztését a földbér
lőkre is.

— Autóval gá7oltatta magát halálra. Vasár
nap délután a Rózsa-utca és Andrássy-ul sar
kon Stockner József 61 éves kömüvessegéd a 
B 416 Jelzésű autó elé vetette magát. A kocsit 
vezető Kertész József sofőr mér hiába féke
zett, elütötte a robogó autó elé ugró emberi, 
akit súlyos • sérülésekkel a mentők a Rókus 
köri óiba szállítottak, ahol beszállítása után 
meghalt A gázoló autó sofőrjét előállították A 
főkapitányságra, kihallgatása utón szabadon 
engedték.

Gyönyörű haiű. eöödlö
sürgősen eiadö. ffiístrs??.

Sorozatos betöréseket és utcai 
rablótámadásokat követett el 
egy soproni kereskedő

Török István megdöbbentő bUnlajstromót 
tisztázta a vasárnapi nyomozás

Sopron, december 3.
Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Megdöbbentően vakmerő bfinügy bonta
kozott ki álból az utcai rablómerényletböl, 
amelyet néhány nappal ezelőtt két uriasszony 
ellen követlek el Sopronban. Az esti órákban 
a kél uriasszony hazafelé tartott, amikor hir
telen előttük temjeit két férfi.

kiragadta kezükből retlküljdkct és futás
nak eredt.

A vakmerő rablómerénylőket üldözőbe Vették, 
de elmeneküllek.

A rendőri nyomozás vasárnapra megállapí
totta, hogy

Tűrök István barom fik ereskedő és Markó 
Károly pincér voltak as urlasssonyok 

rablótámadói.
Törököt és Markát előállították a rendőrségre, 
ahol csakhamar bevallották, hogy nem ez az 
első bűncselekmény, amelyet az utóbbi időben 
elkövettek. Sopronban és környékén gyakori

rablótámadások, betörések történtek legutóbb. 
Ezeknek tettesei 1 '.rök István és Markó voltak, 
akik

valóságos bűnszövetkezetet alakítottak és 
sorra követték el a Icgvakmcrőbb bűncse

lekményeket.
Tőrök István beismerte a rendőrségen, hogy 

eddig tizenhat betörésben és nyolc roblőidma 
dóéban vett részt. Mára, hétfőre

ujabb rablómerénylcttt tervezett
Metzner Ottó, nz Eszterházy uradalom soproni 
bizományi üzletének vezetője ellen, akiről 
megtudta, hogy állandóan nagyobb összegű 
pénzt visz magúval. A boromílkcrcskedő vallo
másából kiderült az is, hogy a Nebcrger-félo 
soproni husárugyúrban történt sorozatos be
töréseknek is ö volt a tettese

Törököt és bűntársát a rendőrség 
őrizetben tartja,

hétfőn újra részletesen kihallgatja Őket soro
zatos bűncselekményeikről.

— LemeTjátékosok megverték a vesztes part
nert. Vasárnap -délután- a TelekMérem Jofaa 
Károly szobafes(őscgéd Hol a plro^ itt a pii 
ros játékon tizenhat pengőt veszített. A lemezi- 
játékostól visszakövetelte a pénzét, vr.fft rájött 
arra, hogy hamisan játszottak. A játékosok 
erre rűlómadtak a xzobofestősegédre, agyba 
főbe verték. Szorongatott helyzetéből a reudőr 
mentette ki, aki két verekedőt, Hódig ’ 
csaposlcgéns l és Jeney István * * " 
Htolta a főkapitányságra, ahol 
őket

— Kiosztották a tiszántúli 
dijait. Debrecenből jelentik: __ .. _r
Aranybika dísztermében osztották ki a tiszán
túli baromfikiúllitús győzteseinek dijait. Első 
dijat Bogyay Gyula, a Magyar Baromfitenyésztő 
R. T., á második dijat Kovács Ferenc gazdál- 
I odó s a harmadikat Frigyes főherceg ura
dalma nyerte. A díjkiosztás szenzációin az 
Aranybika erkélyéről felbocsátott ötszáz hófe
hér galamb volt.

— Az elegáns nő öltözékének kiegészítő ré
sze a dlvatékszer. Mai színvonalú eílélyiruha, 
hosszú függő, karkötő és clipsek nélkül elkép
zelhetetlen. Csodálatosan szépít egy, az egyé
niségének megfelelő ékszcrgarnllura. A kiváló 
ízléséről Ismert Gúborné, a Jolié cég (Kígyó
utca 4/0) tulajdenosnője, szívesen mutatja ne 
Pártiból újonnan magával hozott gyönyörű, 
dús kollekcióját, szerény igényeknek és meg*  
felelő olcsó árban vételkényszer nélkül.

------j István 
kubikust élőül. 
Örizetbo vették

baromfiklállltás
Vasárnap az

—* Mámoros Mikulás Amerikában: holnap 
szűnik meg a prohlblcló, Ncur-Yorkból jelen
tik: Mámoros Mikulásra készülnek Ameri- 

i kában. Holnap este hivatalosan is véget ér a 
prohibició és szabad lesz a szesz előállítása, 
forgnfomhahoziitala és fogyasztása. Nagy 
előkészületek folynak mindenfelé és előre
láthatólag borgőzös lesz a Mikulás éjszakája. 
Legnagyobb mennyiségben Olaszországból és 
Németországból engedélyezték a behozatalt, {mester Ünnepélyesei megnyitotta

— Frontharcos ünnep Hődnirzővásárhelycn. 
A hódmezővásárhelyi frontharcos szervezet 
vasárnap tartotta alakuló ülését. A hősi em
lékmű leleplezése után Takács-Tcilvay József 
gróf és dr. Endrei Béla polgárinestcrhelyeltes 
mondottak beszédet. Végül Farkat Béla szónok- 
tatával a gyűlés befejeződött.

— A taxi volánja mellett meghalt a soffőr. 
Major István 43 cr ztendős taxlsoffőr vasárnap 
délben a Hold-utcában a postatakarékpénztár 
előtt lévő mdostandon a volán melleit hirtelen 
rosszul lett és elvesztette eszméletét. Társai 
észrevették és a mentőket hívták. A mentőknek 
azonban már nem akadt dolguk, Major Időköz
ben meghalt. Szivszélhíldés ölte meg. A holt
testet a tötvényszékl orvostani intézetbe szállí
tották.

A Catvin téri Fenyves Áruház 
érdekes ajánlata

Áruházunk megszünteti az eddigi pénteki 
okkázió-érusilásukat, mert nem akarjuk,, hogy 
azok, akik pénteken nem érnek rá vásárolni, 
ne részesüljenek rendkívül Jutányos ajánla
tainkból. Jövőben hetenként értesítjük a nagy
érdemű közönséget, hogy mi a legjutányosabb 
Fenyvesnél? A hirdetett cikkek árusítása min
den alkalommal már hétfőn kezdődik és nddig 
tart, amíg a hirdetett készlet el nem fogy.

Eladásra kerül:
1503 méter Crépe fíibuldin és Crépe de 

Chlne, ez utólbl broché beszövéssel, méh re 
<snk 1 90 pengő.

080 méter Afgalaine, Anoora 
divatszövésű tiszta yyapjúkelme 

............. ..............  , szélességben), áltagos egységáron 
vendégfelvétel ügy a srnnntó- 2.90 pengő

I 670 darab női pullover, Igen

— Jótékonycélu díszhangverseny a Zeneaka
démián. A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Egyesülete f. évi ma, hétfőn este 
fél 9 órai kezdettel a M. Kir. Zeneművészeti 
Főiskola nagytermében szerencsétlen elszakított 
testvérei karácsonyi felsegélyezésére magas 
nívójú ünnepi díszhangversenyt rendez. Jegyek 
Igényelhetők a rendező bizottságnál, Vili., Vas
utca 7. sz. Telefon 342—83.

— Művészek kiállítása Egerben. Egerből je- 
Ilentik: Vasárnap délelőtt Track Géza polgár-

* “ , a a fővárosi
művészek kép- és szoborkiállítását, amelynek 
fővédnökségét Szmrecsányt Lajos egri érsek 
vállalta el.

— Téli szünet Bulalon’Ürcden. Balatonfüred
Igazgatósága o léién nem tartja nyitva épflle- 
leit és ezért a s ‘ _‘w _ . ........... 2
rlumban, mint az Igazgatóság szállodáiban de- . ............... .............. ...................
cember 10-étöl kezdve szünetelni fog, amely gyapjú minőségben, darabja csak 5 90 pengő. 
IMponllóI (ÍIrcMkel sem sjolgAllnln.k ki. A ““ *—v ‘ *'  ---------------- “
szüneteltetés idejére olyan átalakításokat vet
lek tervbe, amelyek nem végezhetők el akkor, o 
amikor betegek tartózkodnak a fürdötdepen. ’>x7p 
A munkálatok elvégzése korn tavasszal várható, g.jfl 
Az igazgatóság Idejekorán értesíti majd a kö
zönséget a gyógyfürdő megnyitásáról.

és tok más 
(90-ISO cm. 
métere csak

finom tiszta

A I 180 darab női kötőttruha, tiszta gyapjú minő
ségben. csinos iazónokban, darabja csak 
13.50 pengő.

I 320 darák selyemfényű matlnssé pongyola, 
élénk színek és minták, darabja csók 

nengő.
1C(X> méter Jól mosható, mintázott flanelek 

i (nem fcnnisz-ftanclck) métere csak —-.58 pengő.

.TESSÉK KISZÁLLNI|M ÓRIÁSI SIKF.RtlI
I ROYAL ORFEUM

UároTi Színház káuáház (volt Népopera kávéhát) 

elöőrangu Kaűarö- fis uarieltoloadRR



Bgdapeat* 1933 december 4. HÉTFŐ? NAPLÓ 9

KARACSORVRA?NIITUEGYÜIIK SEGITOHK 
OHHEKA 
KÉRDÉST 
MEGOLDANI

22 fiiieres leieKok
I drb. lörhefeHen baba .
1 drb sípoló qumlbaba .. 

drb celuioldcsöigö ....
1 drb. mozsár .......................
1 drb húsdaráló...............
1 drb. kávódaráló ..............
« dró. vasaló .......................
1 dtb. bö csA, iából ..........
1 drb hussarsspka...........
100 dib. jáiékgotyó..........

1 szép manikűrkészletet.......... 5,50*
Divat pűderdobozt ............. 2,50*
Po cellán étkészletei................  32.50.*,,

Ketlkfllt zergebörbő 1............   • ■ 8.50*
Sapka- és sálkészletet .......... 3.50*
Azsúrnyilas harisnyákat.......... 1.684,

ö szeméiycsaríúwkáv.skészlelet llM*  
Mű elyem brokálpaplant .. 18504,
Sarmösz-plzsamát .................. 14.80*

Tiszta selyem kendősálat.. . 7.80*,
Gyapjú sportsálet...................... 2.954,,
Tiszta selyem nyakkendőt .. . 2.904,,

Dohánvzókészlelet................ 3.50*
Néhány Unom zsebkendőt.. .. —.95*
Kitűnő lakkcipőt .....................12.80*

Zergebőr-kész etet................... 7,50*
A készletben 1 pénztárca, i cigarettatárca, 
1 levéltárca.

Egy pár bőr komóleipői......... 5.90.rt
(II keménykaiapot................... 7.404,,
Fekete .étikabátot.....................38—4,,
Elegáns gyaplúöltönyt............... 48.-4,,
Néhány pár szép zoknit -.88 v. -.58*,
Szép bőr szivartárcái................ 9.80.*„

önborotva-készleiet..................... -.784,,
12 gallért szép kazettában— 13.20*  
12 darab ló zsebkendőt .......... 5.76*
Néhány ló treskolnget............. 3.90*
Flanelt pLsamaTt ínyt............. 5,90*
Műselyem Crep saten kendőt 4.90*

Divatos kötőit pullovert.......... 8.204,
Szövet ház kabátoi. zsinórévá 15.80*  
3 méler ruhára való szövetet 88.-4, 

hozzávalóval együtt...................
Kitűni sltón háló'nget............ 4.80*,
Rövid köpernailráiiot................ 2.25.*,

Egy csinos kötöttruhát.............  19804,
Szép szövet- vagy selyemruhát 18.50*,  
Télikabátot, szőrmegallérral.... 29.50*  
Elegáns nulrlette báránybundát 85.-*
Szé t ál télikalapot ................ 4.50*
Szatln rlbuldlngot. ruháramtr... 3.9O4,,

Matiassé pongyoaanyagotmtr... 2,50*
4 mtr. rúnára való szövetet.... 10.—.*
Finomszálú műselyemhar snyál 1.95*
Egy pár divatos ú| cipőt ....... 9.8O4,,
A legszebb sarmősznadrágot .. 1.95*,  
Sarmösz hálólnget. hímezve ... SM,

armősz kombinál, hímezve .. 5.50*
Műseiyemdamaszt ki véskeszletet 21.80 *
Finom borlúbör-retiküit ............ 10,50*
Vizes- vagy borcskészletet...... 2.64*
6 drb ballszt/sebkendőt.......... 2.284,
Finom trotőr-cipöt................... 12.804,

Egy |ó kötöttmellényt................ 7.80*
Pupllnlnget lehéret v. színeset . 5.804,, 
Bársony Hanellplzsamát .. 16.50*

Hosszá köntöst ................... 13.80*
Egy pár sőrclpőt...................... 6.704,
Finom bőrkabátot .....................58.-*

Néhánv pár |ó llórzoknlt ......... .88.*
gy pár szép bokavédet.......... 2.90*

Finom dupla kitöttkeszíyflt ... 3.50*

Egy kész matiassé pongyolát .. 12.8O4,,
Meleg kötöttkabátot ............... 7.5O*„
Fianeii hálólnget ................ 6.904,

Téli reiormnadrágot................ 2.90*
. gy szép kalapot...................... 2.9O4,,
Fekete v. barna hócipőt.......... 8.904,,

Nagyobb formáld birret'kült G.CO*
Virágos pongyolallanelt . .. mtr. 1.284,
Divatkézelöskötötiíezlyűj ... 3.25*

Egy kitűnő gyapiúmellényi.. .. 9.50*
Téli alsóinget vagy nadrágot .. 4.50*
Meleg csaitos bázlclpőt .... 4.50*

Bélelt szövötlkeztyűt .......... 1.58*
Hosszá köpper alsónadrágot... 3.70*
Meleg szőrmebekecset...............55.- *

Meleg kötöttsalat...................... 1.20*
Néhány pár meleg zoknit....... —684,
kcsz regatta-nyak endöt— 1.80.*

Egy pár meleg bélelt cipőt....... 7.90*  Kitűnő ilaneilpongyolát ..
Futom gyaplűhartsnyát .......... 2.50*,  Néhány vállas stlűnlnget..
Téli reiormnadrágot................ 2.59*,  Cyaplú vállkenJöt ..........
Egy piros tlaneliruhácskát......•. 2.40*  Kloltköténykétdlsiltve....
Kordbársonyruhácskát............. 6.90*,,  Kötött Iskolakabátkát.........
Cs'nos szövetruhát................... 6.50J Kötött trlkókombinét ....
Csíkos barchet matrózruhát.... 790*, Csinos iskolapulővTt ......
Egy kötött mackákészletet....... 13.50.
Csinos köiöttpniövert................ 2.60*,
Meleg Iskolaszvetlert................ 4.70*
Iskolaharlsnvákai flórból.......... -.90*
Sportinget szép színekben .... 2,80*
Egy ló bőrből való levéltárcát.. 2.-*,
Szürke svéd bőrkesztyűt.......... 5.904,
Kötött sportpulóvert .......... 5.90*
Egy csinos varrósosaral ..........—.95*,
Pariömdobozt pm* Kötni.... 2.70*,
Divatos kölöli sálai

-.2í 
—22 
—22 
—ti

. 5.80*  l Flanelt poniyolakelmét . ..mtr. 1.484,

. 3.904,,. Ruhára való pyaplúsziivelet mtr 3.904,
[Finom kütötlkahátot.......11.80*
Piros házipapucsot......... 2.so,4
Lakk pántosc'pöl............ 1090*
Nagyon less bőc'pőt...... 7.S0..,

Meleg trlk ikeszlyűt ................ .88.,,,

12.50 a, 
9.90.,« 
7.30*  
2.90*  
5.80*,

.... 14.50*
1.80.,,
3.90.töi
2.-- *1

4,—■■*,
• 1,9,>.,4,
• 2.80*
• 8.80*

13, —*i  
______________________ • 4,80*1  

Ordögbőr sportblúzt______ . 16.80*,
Télisportinget betű. bolyhotat 4,50*
Zipzáras tréningruhát............. 8,80*,

Mail mű iclyemharlsnyál.......... 2.40*,
Divtlos bélelt bőrkesztyűt....... 7.90*
6 szeme yes len kávésaés/letet 12.80*

, Flanelt hálópizsamát....
I Felgombolós matrózruhát 
, Színes sportöltönyt ... 

Hideg ellen Eszkimó ruhát

Sötétkék bojkabátot................
f ekete v. narnn iskolcclpfit..
Lakkozott gumi hécipOt .......
Tirolt nadréjot lusztiínbél ... 
Aktatáskát erős niarhí.l.Orliél ..
Finom cérnazoknit................... 1,25*
6 drb kcménygallért .......... 3.46*
I rtrb szép nyakkendőt .......... í.ső*
Porce lán mokka <eszie et....... 7,80*
rt útra való Crepe szállni mtr.. 559*. 
« drb. ! nőm zsebkendői....... 3.30*

1 pár beleit börsesziyüi... - 4.75* Kuiaravao kordoársonyt mtr.. 2.90* sváici sapsat............................ 140.*
Hton szobzknyruhái............ nöiöti oroszkát......................... 5.504, Meleg téli harsnyál.................. —.684,
Csinos llaneiblúzl............... 2.25* Hímzett sltónlnget................... 2.50* Néhány szép Ihyuiát................ 1.25*
Kész iweed szövetruhái ...... ■ • 8.504,, kötött műseiyemnadrágot....... 118* Kö énvi tiumlból .88 *.sltónból 1.95.*

Mit kívántok 
karácsonyra 
gyerekek?

... mee Írjátok kívánságotokat pontos 
címmel ellátva és a levelet látékkira- 
lünk előtti postf’szekri'mvbe bedobtátok, 
mi segltségtekre le zünk klvánsAgo.ok 

teljes tésében.
Minden levélre válaszolunk.

Ha

• iMUAbb a'Aadek a Mik 
daa tai adaaadq*  al -J

Mika Aa dletdo oa ki. 
•sok. bonbonnal.............

27 cm.Hol andlpapuca .. 
DitXtopAnka tft.tvo ..........
Őriéi I eaok. Mikii aa 31 cm 
Önkii eaok. estima, 
•Mtvo 23 cm..........................
Caok. kuaaAroalsma, 
•A:tvo 3 cm. ......

Siók, oross oaixma, 
l-aa u cm...................... ....

Hollandi papnőn 18 cm. • —.36 
M ka ál <aok. kos Ar

bonbonnal. ..... —.TG

.71

Nézze meg látványos új sarokkirakatainkat. Postai megrendeléseket utánvéttel szállítunk. Kívánságra karácsonyi díszcsomagolás.
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Forró Pál
Egy modern Don Juan 

naplójából
— Imádom a regényeket? — mondotta 

rajongva onagysógx
— Es sokat olvas? — kérdeztem naivul.
— Azt nem, de már átéltem egy könyv

tárra valót!

Kabátot lopott, 
hogy beiratkozhasson 
a Zeneakadémiára

Rendőrkézre került a telefon-szélhámos 
volt zeneakadémiai növendék

♦

— Mit legyek? — kérdezte a szép asz- 
Mony. — Hónapok óta ostromol egy férfi.

— Asszonyom — válaszoltam — , a 
sorsa a férfi. Viselje sorsát megadással.

♦
A fiatalság n csodák folytonos várása.

öregség, mikor rájövünk, hogy nincsenek 
csodák.

nő

Az

*

A modern fiinlőtfjl.ő egv agyoncenzurá- 
zott filmhez hasonlít. A legizgalmasabb ré
szek vannak kivágva.

♦
Egy társaságban együtt ült a férj, feleség 

és a házibarát. Onagysga a legnagyobb 
megrökönyödésre egy harmadik fiatal
emberrel kezdett flörtölni. Megkérdezték 
tőlem, hogy.. véleményem szerint ki van 
megcsalva? A férj, a feleség vagy a házi
barát?1

— Szerintem — válaszoltam — egyik 
sem, hanem nz n naiv fintalcmhnr, nki azt 
hiszi,, hogy tisztességes- asszonyt ostromol!

A rendőrség tegnap letartóztatta Pásztor 
Tibor huszonnégyéves fiatalembert sorozatos 
szélhámosságok miatt.

A jó családból származó Pásztor Tibor ré
gebben zenei pályára készült, három évig 

hallgatója volt a Zeneakadémiának. 
Később a családja rossz anyagi viszonyok 
közé került, .nem. tudtak tovább taníttatni. 
Pásztor Tibor kimaradt a Zeneakadémiáról 
és kisfizetésű kezdő tisztviselő lett, de nem
sokára elvesztette ezt az állását is. Ekkor egy 
kávéházi zenekarba lépett, de

a müvészhnjliimii. komoly fiatal muzsi
kus nem ivdolt alkalmazkodni a kávé

házi zenekar igényeihez, 
mire fölbontották a szerződését. Ekkor az
után nyomorba jelölt. A fiatalember, aki 
fanatikusa a zenének, mindenáron j

pénzhez akart jutni, hogy újra beirat- 
kozhassék d Zeneakadémiára '

és tovább képezhesse magát. Pénzhez akart 
jutni és vakmerő, szélhámoslrükköt eszelt ki.

Családja révén ismerte több büdapesti jó 
pglfári család belső ügyeit, tudta, néhány 
orvosról, ügyvédről, mérnökről, mikor szo
kott otthon tartózkodni. Mikor ezek nem vol
tak otthon, telefonon fölhívta a lakásukat, 
ahol rendszerint a szobalány vette föl a 
kagylót. Pásztor 'a családfő nevében jelent
kezett:

— Negyedóra múlva odamegy a szabóm. 
adja ki a téli kabát ómat, elviszi megjavítani

Negyedóra mnlya azután
az ál-szabó Pásztor Tibor beállított a 

lakásba és elvitte a télikubátot,

Tlz-tizenöt esetben követett el ilyen telefon- 
szélhómossá„got,. a kabátokat eladta vagy el
zálogosította. A rendőrség sokáig kereste, 
mig aztán a detektívek elfogták, előállították 
és kihallgatása'Után letartóztatták.

Az érdekos kalandjairól ismert művész
nőről mesélték) hogy öngyilkosságot kísé
relt meg szerelemből.

— Nem hiszcín! 
válva. — Még 
valaki attól halt

Anarchista gyilkosság 
és puccshírek a spanyolországi 
póiváiasztás vasárnapján

mondottam 
sohasem hallottam, 
volna meg, amiből

♦
behunyja szemét, 

ízért van, hogy legalább
mikorA legtöbb nő 

csókol. Ez nyilván 
ő hunyjon szemet a: események felett.

♦
Változnak nz Idők. Egyiptomban még n 

fiz csanás közé sorozták n sötétséget. Mióta 
a mozit feltalálták, a sötétség dirckt áldás!

— Szociáldemokrata Leszámoló gyűlés. 
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
parlamenti frakciója vasárnap tartotta be
számoló gyűlését. Farkas István megnyitója 
után Wellner Jakab, Peycr Károly, Kábák 
Lajos, Biichler József, Kéthly Anna és 
Propper Sándor szólották. A gyűlés, ame
lyen közel tízezren vettek részt, a legna
gyobb rendben. írt véget.

— Magyar előadás a páneurópai szövet
ség bécsi kongresszusán. Bécsböl jelentik: 
A páneurópai szövetség' kongresszusa vasár
nap délelőtt kezdődött Dollfuss kancellár 
jeleni'tében. Gróf Coudenhovc Calergi el
nöki megnyitója után Hantos Elemér ny. 
áll; mtitkár, nagyszabású előadást tartott az 
utódállamok valutaproblómáiról. Kifejtette, 
hogy n pénzügyi káoszból csak egy három
éves moratórium vezetheti ki a kcleteuró 
pai államokat.

— GraefTI Jenő temetése. Egerből jelen
tik: Horthy Mi' lós kormányzó sógorát, 
Graeffl Jenőt k"drkm délelőtt féltizrn gykor 
lemelik n /ééfufJcór-pusztán lévő családi 
krintába. A temetésen megjelenik Horthy 
Mi' I5s kormányzó is a családjával. A be- 
szentelést szertartást Criston Endre egri föl
szentelt püs/ök fogja végezni. A felsőházat 
Isaac Gyula nyugalmazott főispán, felsőházi 
tag ké’-viseli a végtisztessógen, amelyen He
ves vármegye törvényhatósága és tisztviselői 
kara küldöttségül*/!  . vesz részt. — Graeffl 
Jenő elhunyta alkalmából báró H'/ímjícs 
Gyula, a fclsöhóz elnöke, a felsőház, vala
mint a maga nevében meleghangú részvét
táviratot küldött uz elhunyt özvegyének.

— Ismét kővel dobálták meg Szlnajánál 
a pesti gyorsvonatot. Bukarestből jelentik: 
A budapesti gyorsvonatot ismeretlen tettesek 
ismét kőm l dobálták meg Szína ja közelé
ben. A vonat néhány ablaka betört, sebe
sülés azonban nem történt.

—• Renvrlí szabású férfltéllknbút. doublé 'át
meneti kbt'Jt' vagy divatos őszi férílőRöny .ren
delhető stővótinarndékninkhól mérték utár. n 
változott ’ t l<Zdnyokniik megfelelően, rendkívül 
leszállítóit' árukon. 35 — 40 pengőért. Ruhakeres- 
kédelmi VáHáínt, Ferenc, körút 39. I. Egyszeri 
rendelés elég;' hegy állandó vevőnk maradjon. 
Legjobb üzletszerző a megelégedett vevő.

>MagvarRMlOH6t< 
nadiOMiaiiitdsa

december 2-UJI 10-ig
V.. Kossuth Lntpicq. 9 (Ho'zer-ház)

Madrid, december 3.
Hétföl Napló tudósítójának telefon-

jelentése.) Vasárnap tartották meg Spanyol
országban a pólvá)05?tásoljat, amelyeken 95 
mandátum sorsa dőlt cl. Madridban 13 szo
cialistát és 4' jöbholdafi képviselőt válasz
tottak. mig a környéken 6 jonboldalit és 2 
szocialis’at. Vidéken 35 középpárti republi
kánust, 15 szocialistát és 20 jobboldali kép
viselőt válíisztQtta.k.

A pótválasztás Madridban rendzavarás 
nélkül folyt ír, <ie Valenciában

— Karácsonyra lesz Ítélet a Lubbe-per- 
bcn. Lipcséből jelentik: Félszázadik főtár- 
gyarlási napja lesz ma hétfőn a Lubbe- 
pörnek. Hétfőn vagy kedren be is fejeződik 
a nagy pörben a bizonyítási eljárás és hir 
szerint a főtárgyaíást ezután 8 napra el
napolják. Az ítéletet karácsony körül hlrde- 
trik ki.

— Egy vasutas súlyos szerencsétlensége. 
Győrből jelentik Virrasztó István vasutas 
Mezőlak község állomásán a győri vonathoz 
két kocsit akart kapcso’ni. Eközben az üt 
közök közé került * amelyek súlyosan meg
sebesítették. A pápai kórházba szállították.

— Nagy kedvezmények jegyében folyik a 
Magyar Rádió Hét és nz azzal kapcsolatos 

állítás. A kiálj|tp3 nagy sikere a Standard 
rendszerű TRT. Supcr Olimpikon készülék. 
Ezzel a készülékkel bizonyította be a rádió- 
technika, hogy mér húrom csövei is biztosít
ható az óriásadó mellett a szelektív külföldi 
vétel.

négy anarchista egy angol nemzetiségű 
narancsexportőr boltja ellen támadást 

intézett.

A tulajdonost meggyilkolták, két alkalma
zottját súlyosan megsebesítettek.

Barcelonában a szindikalisták kirabolták 
egy gyór pénztárát s az őrt leütötték.

Legújabb hírek szerint egész Spanyolor
szágra kiterjedő anarchista és szindikalista 

puccsszervézetet 
lepleztek le.

— Halálozás. Welsz Béla 81 éves korában 
csendesen elhunyt. Temetése hétfőn d. u. fél 2 
órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temetőben.

A Tural Szövetség lövettábora. A Hétfői 
Napló november 20-i számában tudósítás je
lent m*g  a Turul Szövetség országos követ
táboráról. Ebben a tudósításban téves informá
ciók alapján azt irtuk, hogy a szövetség egyik 
vezet ije a . kövcitáboron kijelentette, hogy a 
Turul kizárja verekedő tagjait. Annak a közlé
sére kértek írl bennünket, hogy Esztrrhás Ist
ván ezeket a kijelentéseket nem tette meg, er
ről a kérdésről nem is beszélt a követtáboron. 

fmsi Uö’eiezeiis^emre uaiöiemn- 
Fű ICl nA<am rtec mber 1—31-‘g eona nrifi tét 7.6 ár >n óm.
U Ivl eito *i  la kivitelit recvin**  rck t. foteleket, 

korab A-tli fezebúkot ktinwAIJvúnvokatt 
to elAgynimBt s egyéb l-kberendezésl tAr ’yaki-. 

fiillnllll fmna kérpítoHme'ter — K'záróleg IV.. Irányf-5 
Uyjl Ily lllll u (Belvárua! mozgó me tett) Tel.84 1-3

— Menyasszonyt kép Rozgonyitól 3 db 8 P.
— Nrgy karácsonyi amnesztia készül 

Auszt Iában. Bécsböl jelentik: Politikai kö
rökben híre terjedt, hogy a kormány kará
csonyra széleskörű amnesztiát készít elő, 
amely elsősorban a politikai elítéltekre vo- 

, natkozik. A politikai elítélteknek, akik am- 
— Meztelen'!! a kútba vetette magút. Győr- j nesztiót karnak, Ígéretet kell tenniük, hogy 
" 1*̂ —4 -n x..— i----- - a jöYöbfen távóltcrtják magukat a politikai

szerepléstől. ■ Hir szerint az elitéit

nn CfcNUEQ SZAKORVOS
11 I _ fllll ■ l_U vér-, tör én nenitbeirvek 

nek rendel egén nap

bőt jelentik: Csonka Jáncsré 72 éves begyosz- 
lói hímzői’? vasárnap meztelenre vetkőzött és 
szomszédjának udvarán lévő kútba vetette ma
gát. Mire rátaláltak halott volt.

— Egy cégvezető borzalmas csalúdlrtúsa. 
Freiburyból jelentik: Borzalmas családiasnak 
jöttek a nyomóm--vasárnap reggel a Gliioier- 
strnsse egyik házában. Lnk'sún holtan találták 
az egyik bank''cégvezetőiét, továbbá hét és 
nyolc éves gyermekét, mig az asszonyt élve 
sikerült a kórházba szállítani. Kiderült, hogy 
közös elhatározással mentek a halálba. Min
den jel arra vall, hogy nagymennyiségű al- 
tnlószert wttek be és azután kinyitották a 
gázcsapot.

— Tiz hónapra ítélték Briand szobrának 
merénylőjét. Párisból jelentik: Az evrouxi 
csküdtlörvényszék tizhónapi fogházbünte
tésre ítélte Charles Pa 1 fiatal munkást, aki 
Pnssy sur Eurc városában, kénsavval leön
tötte és súlyosan megrongálta Briand szob
rát. A tárgyaláson heves összeütközésre ke
rült egy alkalommal sor az egyik tann és az 
elnök között, inéit a tanú azt állította, hogy 
Briand a németek „ügynöke" volt.

— Budapest legújabb divatja. A Belváros 
tízórait és apéritifet . fogyasztó közönsége 
olyan tömegben lepi el a most megnyílt 
Hangit Sörözőt (Vigadó épület), 
valósággal szenzációja az idei szezonnak. A 
tulajdonosok — Rónai Testvérek — sikeré 
nek egyik titka az, hogy ezen filléres tíz
órai és sandwich-árak egész nap érvényben 
vannak.

hogy ez

nyi va d e. w tői es*o Hl óráig 
'lyilvános Studló-eléadd 

sok, rádióüzenetek
BeléiH'-jcí-y • kiélliUil pénrUrMI M f||l& Kcd 
veim.Mn'S bel/pÚjeRv 30 fillérért a dohánytól*. 
déKtxn. rádióUrc^cdóknél. hírlapoknál kaphatók.

Belgyógyászat Szülészet

R*ih György-u.6*.

Sebészet üjnnnnn Atatakl.m. 4r«/ óé 
■■■■■■■■■■■■■ uttörü kedvezményei — a mai 
'iszonyok mailét* Is - mindenki részére hozzáférlie'ővé témák- 

r-t pengőt penzió külön parUtonnkhaa

Fotfasszelet-legyező, 12 
kilós hátszín -kompozíció 
és egyéb ínyenc falatok 
a vigadói szendvícskiállüáson

A Magyar Szakácsok Köre pompás szcnd- 
vicsliiállilást rendezett a Vigadóban. A kiállí
tást vasárnap délelőtt nyitották meg nagy kö
zönség jelenlétében A kereskedelmi minisztert 
dr. báró Kéthly Károly államtitkár, a főváros 
polgármesterét Kállay Albert tanácsjegyző kép
viselte.

A derék, kiváló szokat, vk ugyancsak kitet
tek magukért, nem kevesebb mint

228 fajta külörböző, ötletesen és ízesen 
készített szcrdvlcs

díszelgett a hatalmas ezüsttálakon. Feltűnést 
keltettek azoknak a szakácsoknak a műreme, 
kei. okik az elmúlt évben tartott bécsi nem
zetközi szakácsmüvészeti kiállításon arany, 
érmet nyertek Remek pályajdijnyertcs alkotáso- 
kát most is kiállítotok.

Nagy sikert aratott Hcinrich Antalnak, a 
Hungária szálló konyhafőnökének

fognsszcietekhől összeállított, gombával dí
szített legyezője.

Vdry Lajosnak, a Vadászkört szálló konyha
főnökének

12 kilós hátszin-kompoziclója,
továbbá Dereczky László. Lakatos József, ffó- 
kóczl József és Rehberger Elek egyéni, ötletes 
kompozíciói. Ezek, továbbá a többi, kiállító 
szakács is mind igazán nagyszerű tanubizonv- 
ságát adták a magyar konyhaművészet kiváló
ságának

A déli órákban olyan tömegek lepték el » 
Vigadó termeit, hogy’ a jegyek kiadását be kel
lett szüntetni Faltál Józsefiek, a szakácskör 
aleírök vezetésével a nagyközörségnek be is 
mutatták a szendvicskészités titkait és a jelen
levő sok gazdasszony szorgalmasan jegyezte a 
szakácsok előadását.

Pokolgépes merénylet 
Horvátországban 

A merőnv lő bosszúból fel
akart robbantani egy villát — 

a pokolgép őt tépte szét
Zágráb, december. 3.

(■! Hétfői Napló tudósítójának telefonja 
leütése.) A horvátországi Jesenicában bor
zalmas pokolgépes robbanás történt, amely
nek egy gyári munkás volt az áldozata. Va
sárnapra derült ki ennek az egész Horvát
országot izgalomban tartó robbanásnak a 
háttere.

Kiderült, hogy
Korén munkás, akit darabokra tépett a 
robbanás ereje, saját maga okozta a 

halálát.
A munkás a Krajnai Ipari Rt. igazgatójá
nak villáját bosszúból fel akarta robban
tani. Korén azért tervezte ki a szörnyű 
bosszút, mert a gyárigazgató elbocsátotta 
szolgálatából.

Megállamtották azt is. hogv Korén pontos 
előkészületeket tett a robbantás végrehajtá
sára, de

a pokolgép drótvezetékét oly rosszul 
kezelte, hogy a bomba Idő előtt felrob

bant
és a merénylet magát a merénylőt ölte meg.

Remehszabásu

...........

- Ha .. kompit tnW« lehetne kaprt... mAr*dtÍal?k,,í; 1 "’Ór,,Ók ■
Varnak silány minőségű izaélámpák, melyek M "9n ” —
ugyanazon áramfógynsztás mellett lényegesen 
kevesebb fényt, .adnak, mlrt a tökéletes, mo
dern lámpák. Tréfásan hargzik, mégis igaz, 
hogy a rossz mirőségű lámpákra még akkor is 
súlyosan ráfizetünk, ha azokat nem „olcsón", 
hanem egyenesen ingyen kapnánk Egv tökéle
tes minőségű 60 wattos Tungsram izzólámpa 
2.32 pengőbe kerül. Ez a lámpa egy év alatt 
00 filléres kilowatt-egységár alapján 36 pengő 
értékű áramot fogyaszt. A világításért tehát 
összesen 38.32 pergőt adunk ki. Nézzük most 
a silány lámpát, melynél tigynnnzon fény el
érésére lényegesen több áram szütségcs. Már 
nz áramszámla 25%-os emelkedésénél 45 pengőt 
kell pesztán az áramért flzetrl. Minden egyes 
silány lámpára tehát 6.68 pergőt a szó szoros 
értelmében még akkor is rá kcller.c fizetnünk.!
I.i> nz Ilyen .olcsó" ISmpák < IMIIItólnnk cm- Maiasz uvula
hcrazcrctele odáig menne.- hogy gyúrlmúnyni- Humoreszkek - Arlslolelei 
kát ingyen osztogatrák. A dolog azonban tá- 
volról sem ilyen tréfás, ha elgondoljuk, hogy 
egv háztartásban 5—10 lámpa ég. Ezek n szá
mok fogalmat adhatnak arról, hogy silány 
lámpák révén mennyi pénz' pocsékólódik el, 
anélkül, hogv ezért a legcsekélyebb ellenszol
gáltatást kapnánk.

X/// elő vén Márkus, vedd le a kalapod!
Lássuk sárgaságban szenvedő alakod!
Már nincs ráryasáyom, s egyet rónául válla
MIRA víztől elmúlt, Istennek hálál

változott viszályoknak megfele
lően, rendkívül leszállított árt: kon 
35—40 po.igöórt. r.uhakereske- 
delmi Válalat. Feronc-körut 39, 
I. em. Egyszeri rendelés e'ég, 
hogy állandó vevőnk maradion. 
Legjobb üzletszerző a megelége
dett vevő.

Hamar a ceruzái elő!
Muitheti reiívénypáfyfizaiunK 

eredménye
Megfejtések: Halász Gyula — Kiszolgálás —

Nyertesek: Egy tizpengős bankjegyet nyert: 
Bodnár Gyula, Budapest.

Egy-egy Ütieg tokajit nyertek: Salamon Gizi, 
Várpalota,' Wéisz László, Miskolc

Egy egy gramofonlemext nyertek: Tapolczai 
Gyula, Budapest. Bartos Átadás, Budapest. 
Krausz Ferencné, Budapest. Juhász Kálmán, 
Budapest. Wiltmann István, Budapest.

Egy beszélőkönyvet zmert: Wilcsek Vilmos*  
Budapest.

Efffl játzzma brtdsskárlyát nyert. Orb'n Hen
rik, Vccsés.

E'.U-cgy könyvet nyrrltk: Schlesiigtr U. ry, 
Szegd. Várna? Lajos, Kui szirtin rton, Jelű
nek Mihi’lyné, Vfc, Gedeon Edit, Budapest. Dr. 
Bertalan István. Rákospalota.

Vidékre nz ajándékokat postán küldjük eb 
A budapestiek átvehetik kiadóhivatalunkban 
bármelyik hétköznap 8 és 3 óra között.
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Az én talpam Okmatalp 
* Kevés pénzért soká tart 
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mírm, aí,.

Ezt kérje cipészétől!
— Tizenöt utas pénztárcáját lopták el a 

kisszakaszou. Vasárnap délelőtt a Lipót- 
köruton közlekedő villamoskocsikon egy 
zsebtolvajbanda garázdálkodott. A délelőtti 
órákban egymásután tizenöten jelentkeztek 
A főkapitányságon és tettek feljelentést a 
zsebmetszők ellen. Előadták, hogy a fíerlini- 
téren az 5-ös, több esetben pedig a 49-es 
jelzésű villamosra szálltak fel kisszakasszal. 
Mire a zsúfolt villamossal a szakaszhalárig, 
a Margithidig értek, pénztárcájukat kiemel
ték a zsebükből. A zsebmetszők kézrekerité
sére a rendőrség megindította a nyomozást.

— Rablás!, sikkasztási feljelentéssel vég
sődön egy'nagy pesti szőnyegtranzakció. E 
cimén a Hétfői Napló 1933 aug. 28-iki szá
mában megjelent cikkemmel kapcsolatban 
megállapítottam, hogy a cikknek Ilörömpöli 
Lajos urra vonatkozó adatai téves informá
ción alapulnak s ezért vele szemben sajnál
kozásomat fejezem ki. Récsei Ödön.

— Halálos baleset a malomban. Zalaeger
szegről jelentik: A zalakarosi Marton-féle ma
lomban Németh Nándor fömolnárl a mozgás
ban lévő fogaskerék az egyik oszlophoz dobta. 
A főmolnár nyakcsigolyatörést szenvedett és 
azonnal meghalt

— Jubiláló tanítóegyesület. Nagytaniísáról 
Jelentik: Má üli meg a zalavármegyei Tanítók 
Egyesülete 60 éves jubileumát. Az ünnepségen 
Zalai Sámuel elnök és vitéz Barnabás' István 
tanfelügyelő tartanak beszédet.
" — Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
Héczey' Pál magánkutató irodájához. Eszter- 
Aázp-ulca 25. Telefon: 345— 66. Megbízható, 
gyors, olcsó!

— Vasárnapi öngyilkosok: Pfclffer Géza 27 
éves gépmester Pclneházy-utca 25. alatti ’aká- 
són megmérgezte magát. — Reichinger Mária 
18 éves háztartásbeli nő Mária Valéria-telep 31. 
épület, 171. ajtó alatti lakásán lugkövet ivott.
— Horváth Ágnes 32 esztendős ujságárusnö. 
Auguszta-lelepi lakásán ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát. — Ajers Ferenc 29 éves 
MÁV kalauz Pesterzsébeten a Ilatár-ut 84. alatt 
lugkövel megmérgezte magát. — Vondra Lúd- 
ttilla 41 éves linzi születésű nevelőnő, aki há
rom nappal ezelőtt eltűnt lakójáról, szomba

ton éjszaka a Rákóczi-uti Mctropole-szállodá- 
bán ismeretlen méreggel megmérgezte magát
— Piros Ferencné 28 éves szobaleány, aki a 
Schwarlzer-szanatóriumban volt alkalmazás
ban, veronállal inegmérgezte magát. — Sitii- 
mann Ede magántisztviselő 35 éves felesége a 
Raktár-utca 31. siántu házban ismeretlen mér
get vett be. A mentők valamennyit a Rókus- 
kórházba vitték.

— Reng a Föld Ilawaiban. Londonból 
jelentik: Hawai szigetéről érkező jelentés 
szerint a Mauna-Loa tűzhányó kitört. A ki
törést a hir rendkívül erősnek mondja. Ez
zel egyidöben az egész Hawai-i szigetet 
erős földlökések rázták meg.

Férfítélikabátot
vagy férfiöltönyt rendelésre készít mérték 
inén, a véltozo t viszonyoknak megfele
lően leszállított érakon 40 és 50 P-ért, 
szabó ermembon lévő divat szövetmara- 

déKOkból. ..Divat urlszabóság”. 
Erzsébet-körút 1, l-sö emelet

— Véres éjszakul verekedés a Nagydlófa- 
tlleában. Véres verekedés történt vasárnap 
éjjel u Nagydiófa-utca 8. számú házban. 
Kiéin Sándor 42 éves pénzbeszedö fiatal fes 
leségével otthon tartózkodott, mikor be- 
csöngetett hozzájuk A'oíih György Dániel 33 
éves ügynök, Kiéin régi ismerőre. Nagy 
ittas állapotban volt és a csengetésre klsietft 
asszonnyal erőszakoskodni kezdett. Kiéin 
ki akarta utasítani kellemetlen vendégét la
kiéiból. mire összeverekedtek. Nagy zseb
kést rántott elő, s Kicint összeszurkálta 
aztán saját nyakába szúrt. Kletnt és Nagy 
Györgyöt eszméletlen állapotban a Rókus- 
kórházba szállították «. mentők._____ __

Várady Béla TELEFON:
076-10

tőhg! udv. száll.
*
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VÁCI-UTCA S.
(Tilrr István-utca sarok)

Leszúrta feleseget es önmagét 
egy elmebajos gazda
Borzalmas uírengzás egy vasmegyei faluban

Szombathely, december 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A vasmegyei Nagyhöflány köz
ségben évek óta családja ápolja Treiber Ni- 
hály gazdálkodót, akiről az orvosok meg
állapították, hogy elmebajos. Az orvosok 
szerint azonban Treiber

elmebaja nem volt közveszélyes 
és ezért, nem szállították zárt intézetbe, ha
nem haziápolás api helyezték.

Treiber Mihály, aki idegbetegsége folytán 
rendkívül ingerlékeny volt, ma délután va
lami csekélység miatt összeveszett feleségé
vel. Dühében ordítozni és tombolni kez
dett, fnajd egy hirtelen mozdulattal zsebé
ből

előrántotta hosszú pengéjű zsebkését és

Nem kapnak segélyt a debreceni 
diákok, mig zavargások lesznek 

az egyetemen
Debrecen, december 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Szchtpétefy Kun Béla dr., a deb
receni egyetem tanára azzal a kéréssel for
dult Vásáry István dr., Debrecen város pol
gármesteréhez, hogy a szokásos abvagi tá
mogatást ugy, mint máskor, most is juttassa 
el az egyetemi ifjúsághoz.

Ha sulvt Helyez lö ruházkodásra, nálunk vásároljon: 
cégűnk garantálja a minőséget, mert 88 éves fennállásunk 
házunk nagysága és jó hírnevünk erre kötelez bennünket.
Csak megbízható, jó árut tartunk, amellett meglepően olcsók lettünk

48.—Férfi sportöltöny
„ divatöltöny .................. 52.—
„ fekete sacco és mellény 70.—
„ divatnadrAg.................... 28.—
w sportnadrág.................. 20.—
„ Átmeneti kabát........... 75.—
„ télikabAt ...................... 85.—

P-től 
P-től 
P-től 
P-től 
P-től 
P-tŐl 
P-től

rövid szőrmekabát.. 120.— P-től 
városi bünda .......... 180.— P-től

Fiú

♦»
é

36.- P-től
46.- P-től

boykabát (8 évesnek) 38.— P-től 
ruha (8 évesnek)........
sportöltöny (13 éves- 
neki .......................
télikabát (13 évesnek) 
lumberiack (10 éves
nek) .. ..•* ............. .
korcsolyanadrág .... 
pullover .....................
sporting.......................

22.— P-től

25.— P-től
18.- P-től
5.— P-től
5.20 P-től

Elsőrangú mórtékszabóság

A nyári időszámítás bevezetését kérték 
a fürdőügyi nagygyűlésen

DalatonlQred bezárása és más rtirdöOgyl problémák
Az Országos Balneologiai Egyesület vasárnap 

délelőtt fürdőügyi nagygyűlést rendezett a 
Gcllért-szóllóban. Bánlaky Géza elnöki meg
nyitója után I'elber IJpót az ásványvizforgn- 
lomról, dr. Boctán Elemér pedig a Balaton 
nemzetgazdasági jelentőségéről tartott elő
adást.

Bánó Dezső A IMnton jflvője elmfl előadá
sában be jelenjei le,, hogy mivel az illetékes in
tézmény meaneméclása folytán hiába járnak

a magyar fürdők beutalt vendégekre, holott 
az egymillió betegpénztári tag közül könnyű 
szerrel lehelne egy-egy magyar fürdőbe télen 
is 70—80 beteget küldeni,

kénytelen Balatotifüred fürdőt ______ ,
úgyhogy december 10-től egészen tavaszig 

zárva marad.
Ez a bejelentés nagy kohsternációt kelteti • 
nagygyűlés résztvevői között.

Ttelschl Rlchárd Balatoni problémák plmft

lezárni.

a szokásos olcsó 
karácsonyi árusítást 

az összes 
urldlvat cikkekben 
megkezdte

teljes erővel felesége mellébe döfte.
Az asszony hangos sikollyal, eszméletlenül 
összeesett.

A következő pillanatban Treiber Mihály 
késével

elvágta saját torkát, majd utolsó erejé
vel mcllbeszurla magút.

Az asszony kiáltására rohantak be a szo
bába a szomszédok. Treibert és feleségét 
vértócsáben, eszméletlenül egymás mellett 
fekve találták. Mindkettőjüket azonnal be
szállították a kismartonhegyi rendi kór
házba, ahol megállapították, hogy az asz- 
szonynak tüdejét döfte keresztül a vérengző 
férj keze. Állapota életveszélyes. Treiber 
Mihály életbenmaradásához semmi remény 
sincs.

A polgármester azzal indokolta a kérés 
elutasítását, hogy az egyetemek zárva 
vannak s az ifjúság körében állandóuk 

a zavargások.
Addig, mig az ifjúság nem állítja helyre az 
egyetemen a rendet és az előadások nem 
kezdődnek meg, szó sem lehet a kérés el
intézéséről.

r>

Női kabátok szőrmézve, leg
újabb divat................. 48.— P-től
szövetruhAk, legújabbjoP-től 
modellek, szenzá-IQ' 
clós Ar..................... .  IW

Uridivat: Frakk-ing rayó- 
anyagból, végig nyitott.... 
Fehér rayé ing.....................
Puplin-ing 2 gallérral..........
Sporting ................................
Nyakkendő, tiszta selyem
ből ....................................
HAzikabát .......................
Pizsama................................
Dresstng gown....................
Kalap ............  :..................
Sál ........................................
Zokni ...................................
Ernyők (férfi és női).........

3.—
20.—
10.-
11.—

8.50
3.-

-Mi a száj ?

-Mi az őre. , 
-IKa/na fatjJ&tOns

•Mi a zára? 
ASQMt

előadásában kérte, hogy május 1-től október 
1-ig mindenki kapjon 50 százalékos kedvez
ményt, aki a Balatonhoz utazik. Kikelt az ellen, 
hogy

egyes letét! Intézmények Idegennek t» ad
nak lakást és ellátást a szállodák és ven

déglők rovására.
Dr. Tausz Béla a gyógyfürdők orvos! pro

pagandájáról beszélt, dr. Vámosig Zoltán egye, 
tömi tanár az ásványvizadő ellen emelte fel 
szavát és hangsúlyozta, hogy

szükséges lenne bevezetni a nyári Időszá- 
mtiást.

Ezután dr. Tormay Géza államtitkár é» még 
töhben szólaltak fel A nagygyűlés elfogadta 
Bánó Dezső indítványait, hogy a Balntonhos 
vezető utakat javítsák meg, a MÁV adjon 
újabb kedvezményeket és kimondotta a gyűlés, 
hogy a vízumkényszer eltörlését fogja kérel
mezni.

— Dréhr Imre ügyében befejezte munká
jút a vizsgálóbíró. Hónapokon keresztül 
folytatott vizsgálatot Nagy Pál dr. a buda
pesti büntetőtörvényszék vizsgálóbírója 
Dréhr Imre bűnügyében. A vádtanács an
nak idején a Dréhr-flgy összes aktáit- vissza
küldte a vizsgálóbíróhoz azzal, hogy uj 
vizsgúlátot folytasson. Ennek során egész 
sereg tanút hallgatott ki Nagy Pál dr., aki 
most befejezte munkáját s a bűnügy hutáig 
inas anyagát a vádtanács elé terjesztette. 
Ezek után dönt majd a vádtanács: vád alá 
helyezi-e Dréhr Imrét, vagy megszünteti el
lene az eljárást.

— Két lábtűrés a budai hegyekben. A men
tők vasárnap több mentőállomást állítottak 
fel a budai hegyekben. mert átlói tartottak, 
hogy rengeteg sibalesetet idéz elő a megfa
gyott hó. Súlyosabb baleset azonban mindössze 
csak egy történt, a Normafa közelében 
Schnűckler Andor 23 éves kereskedösegé#! 
síelés közben jobbl.ibát törte. A mentők a 
Au.vkórházba szállították. A Mátyáshegyen ít 
sikos utón özv. Kovács Jónosné 67 éves ma
gánzónő elcsúszott és a jobblábát törte. A 
mentők beszállították a .Varjjíf-kórházba.

— Horogkeresites banda garázdálkodása 
Debrecenben. Debrecenből jelentik: Fiatalko
runkból álló horogkereszlcs banda tartja napok 
óta izgalomban Debrecen város orvos- és ügy
védlakosait. Éjjelenként, még ismeretlen sze
mélyek, egyes ügyvédek s orvosok cégtábláit 
letéipk, összetörik, vagy vörösre mázolják és 
fekete horogkeresztet festenek rá. A debre
ceni rendőrség, ahová naponta tömegesen ér
keznek a feljelentések, a legnagyobb eréllyel 
kezdte meg a nyomozást.

KARÁCSONYI
tiszta öröm a

SIHGER 
villamos varrógép 
legmesszebbmenő fizetési könnyítések

Csákéig havi részletek

Singer varrógép részv. társ.
BUDAPEST •w.wMcibriw
---------- --------------------------Vili, 88,31
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Diana Wvnyard. n legnagyobb angol tra- 
gika nevét eddig mák ke*  ’wn ismétlik 
n.ilunk. Mn léplen-nyomon hallom, amint 
színházi társaRÓgokbun kérdezik egymást 
az emberek: ki is az a Diana Hogyishív
ják, aki n Cavalcadc-han játszik? Egyál
talában milyen különös. milyen megdöb
bentő, lenyűgöző <s furcsa ez a film. 
Amerikai film és mégis szakított azzal az 
évtizedes elvvel, hogy csuk szép embere
ket akarunk látni n vásznon. Néha csú
nyák, néha antipaliktisak Játsszák u most 
kihaló generáció eme filnihőskőllcményót, 
de mindig emberek. És ez az, nini rádöb
benti nz embereket nz igazságra: eddig 
pnpirosflgnrákat láttunk.

A hervadó szépségű Diana Wyny^rd, 
ez a könnytelen, jajszó nélküli tengik a n 
hét hőse. Hangot adunk neki, hn kijelent
jük. hogy szemének őzikc-rebbenóse, rgy- 
egy hangja és egy sóhnjii a felejthetetlen 
Varsányi Irénünket idézi. Ahogy a múlt 
száz-yd végétől nz 1933-as év hajnaláig v,ó- 
gigéli, szenvedi, örvendezi a világtörténe
lem legforgutngpsabb évelt, amikor ennek 
n generációnak minden egyes tagja egy- 
egy ,,kalandor**,  akit hány-vet, pusztít, 
csonkit n történelem örvénye, szóval, 
shogy ezt Diana Wynynrd végigcsinálja, 
az a legnagyobb színészi bravúr. Egy kő- 
föitséftes ahgol polgári család tragédiáján 
és történetén helül, lajtn keresztül, végig
éljük százmilliók jó és rossz sorsának 
minden változatát. Igaz. .Hogy Diana 
Wynyardhoz egy Cpvalcnde- is kellett,, 
ghol nem színészek Játszanak, hanem em- 
jerek éjik berek sorsát.

MUt titok.
Az ismert és kitűnő karmester, akit nemrégen 

választották el jogerősen énekesnő feleségétől, hű 
maradt a maga*  szőpránkiilcshoz. A legnagyobb 
szeretettel foglalkozik — természetesen, mint 
korrepetitor — a fiatal énekes-generáció egyik 
nemcsak szé-phnngu, hanem nagyon csinos kül
sejű tagjával. Zeneértő körökben úgy tudják, 
hogy a karmester, aki már eddig is nagy ered
ményeket ért cl n hangok gyémónlköszörÜiésó- 
hen, most is iioyy feladat elölt áll, miután az 
énekesnő eddig sem aratott osztatlan sikereket. 
Könrtycn lehetséges. — és ez nyílt titok —, hogy 
a feladatot úgy oldja meg, hogy feleségül veszi 
n tanítványt.

A Hll MOZINK

zn-vt.) 
_____ Szín 

katyaó'ot ! 
i. - Hír- 

A két órai 
lár hullandó.

• Telefon

. őrskor 
hdyArak.

CAPITOL FII.MrAI.OTA. II tér. (Telefon: 343 
•—37.) A sserstA. FSw.; Kulhnrino lltpburn. — AtligA 
tir vaddoiat.. E2t». Ifim: — Híradó. - Llóndósok kéz 
kezdete hétköznap: lil, hifi. Vz8. 1410. vasárnap: *j2.  
H4. Ho. VzA, ’íilO, — Vnsórpap <1. c. 11 órakor gyér- 
mekknbnré. — Az eisó előadások mindennap (élhely, 
arskkzil!

CORSO. IV. Vada. 0 (Tel: 87 4 02 ) A szerelnie, 
stdlloda Viíl. Fósr . Annv Ondr». — llézhórl) Muhi. 
Trükk Iliin — Híradók. — Az előadások mindennap: 
?«(, ÓIG, ?»8. %10. — A hétköznapi első előadás (él- 
bel) áru. .

i.IIY FILMSZÍNHÁZ V. Vtlmoz rsávár-ul 3fr38 
(Telefon: 11-1-4(1.) Hsrólom a milliomos. Vigl. — 
Medve Irüc.l.■ Kslrfllni. — Híradók. — Az előadótok 
kezdete hétköznap: 4. 8. 8. ló. ünnep és vasárnap: 2. 
4 fi. 8. in ólakor — Ai első előadás mindennap fél 
helvórahkal.

LIHIVIN FILMSZÍNHÁZ József kőrút és Cllfll-u' 
sarok. Tel : 389—88 és .!15— 81.) Tiltott utakon és a 
Kl.éró mO««r. — Előadások kezdete naponta: *í>I.  !W. 
H8. hitt ólakor

KAMAItA MOZG0SZINH\l (DoMnv-o és NUr D 
varok. (Tel. 410-27.) Egyszer nz életben. — Híradó. — 
Előadások kezdete hétköznap: 4. fi. 8, 10. vasárnap: 2. 
4. fi. 8; 10. — I.IsD előadás naponta télhebáiakknl

OMNIA FILMSZÍNHÁZ Vili Kölcsey un» i iTaL: 
301—25.1 Forradalom ni Allatkrrtben. — A srahnra őr 
oége. Varfizsszdnveu — llomeo h Ju'iii. Trükkfilm. — 
— Híradók. — ElfiinliHtk l.ezdeic hétköznap: 4. A, 8 in 
Vniór- és Onnepnap: 2 4 A 8 10 órakor. — As első 

mindennap mérsékelt LeMtu
N’aNgjmcrA-u. 22—24 
(Tel.: 220 08. 
It-íkóczi Induló.

He|. • 
Ttflkkíllm.

-------- Előadások: I. fi. 8. 10 ómkor, — 
előadásban minden hétköznap A higgy mi

I HANIA FILMSZÍNHÁZ lUltfezi 21 .........
480-4.3 és 480—48 » A Sérelme, srólloda. holiózat - 
(»ró| Zlrhv Tivadar zenekarának |azrrevflle. Ul'tnö- 
nor — Híradó. — Előadások kezdete naponta' H4. 
’Zifi. ’4A. *610  - Az <l»ó clöiilas mérsékelt helvórakkal

('FA FILMSZÍNHÁZ (mez kőim Ni (lel 197 87 
i n -68 ) A es -reln..-, oálloda Mióral - Gróf tlehi 
Tivadar é. tenehar*nak  jármiü|r. Híradó — Elő
adások kezdete naponta: 4 i 8, In ómkor.

NOVAI. AI’OII.O F>-sebei kő- ■ . 43 (Telelőn: 420-40 
410-02) Cavalrade IV,.: Cllve nrnok. -

Híradók. — Az előadások kezdéle hétköznap: 4.
8. H ős 10 érakor m- ,map: 2 4. 8. 8 és 10 óta 
kor — Az első e|Aedö«-<n mindennap Mlhclváénkt

FORI'M FILMSZÍNHÁZ Kossuth Lajos u 18 (Telt 
897-n7. 8A-4':> lUkAr.i Induló Színmű Fősz.: 
('.sorios (isula - Híradók, — Az előadások kez
dete hétköznap: • • l í< 1« órakor, vasár- és 
ünnepnap: 2. 4 8 A és 10 Arakor

DP4-SI FIIMVINHAZ Tereri.Ar.il ?8 (Tél
213—4'1.) Csak ben. Pilmopervlt.
Fősz : G'i« »•. adó. —■ Mi újság
a nagtvilóghnn lőadásnk kezdete
MlkAznap: 4 * ■ és 10 őrikor vm éi finn ? 4 
B 8 és in érikor - az első előadáson mindennap 
fé'hehórik

r.AsINn FHMSZINHAF E«kO tér A (Tat 8314(2) 
lia néni Fősz : Fedők Sári. - Híradók. - 
Ar elAalásnk kezdete hé'kArnap: 4 8 8 éi 18

4. 8, 8 ét 10 érakor. — 
dennnp lélhetvórak!

» Tel : .885-») Pardon, 
isal Franciska — Híradók, 
trrdete hétköznap 4 0 8

Vasár és Qiinepnóp 2 4 8 8 és 10 
Az első előadáson tniodeanap íél-

CAESAR ÉS CI.EOPATIU. Husi eMlen- 
riővet ezelőtt játszották utoljám magynnil 
Shaw remei.müvet a Nemzeti Színházban. 
Két évtized múlt el, amíg n Vígszínház szín
padán megtörtént a viszontlátás. .Minden 
tiszteletiink és megbecsülésünk a Vígszínház 
áldozatkész munkája iránt, de elfogulatla
nul kérdezzük: hát érdemes volt? Mi indo
kolta ezt a reprí/t? Csnk a tökéletes szc- 
reposztás és a shnw-i szellemet megértő 
rendezés teszi «zinpndképvssé Shaw remek 
írását. Sajnos, a vigszinházi Caesar és a 
vígszínház! Cleoputra nem állhattuk fel
adatuk magaslatán. Nem azért, mintha 
('.sarlós Gyula nem tartozna kivételes nagy
jaink közé, nem azért, mintha Áfjai Irén 
nem volna a legszebb ígérete a jövőnek, 
hanem azért, mert egyéniségük nem tudott 
beilleszkedni — ismétlem, lehet a rendezés 
hibájából — a shaw-i szellembe. Csortos 
így tulérettnek, Agai pedig éretlennek lát
szott. És ha olvl or-olykor fel-fclvillan égy- 
egy pillanatra interpretálásukban a zseni, 
az. egész csak véletlennek látszik. De maga 
az egész clőadnN is elsikkasztotta nzt a sza
tírát, amiért Shnw megirfn remekművét. 
Sokkal maradt adósunk most a Vígszínház. 
De elragadtatással kell említeni Rajnai/ Gá
bort. Jávor Pál és Somló Jslvón néhány je
lenetét, Soltész Annié a Tatateéta dajka 
szrrcjiébcn kinőtt az elöodásból. Valahogyan 
ugv vagyunk, a közönség szívesen fogadja 
az előadást, de nem lelkesedik érte olyan 
mértékben, ahogy G. B. Shaw ezt már meg
szokta mindenütt a világon.

CSAf-ÁDÜNK SZÉGYENE. E héten muszáj 
szigorunknak lennünk: ha a Magyar Színház, 
háromórai bufelejtflnek prezentálta a Csaló 
ditnk szégt/ené-l, akkor gyenge bort inért. Ha 
viszont csak éppen szórakoztatni akart addig, 
ameddig n szinház nagy slágerével elkészül, 
akkor ez az ancolba oltott francia vígjáték 
szerényen, de elkönyvelheti magának a sikert. 
A darabnál sokkal flgyelemreinéllóhb Lázár 
Mária Ez n kitűnő színésznő, akinek ignzi ha
zája a könnyű frnnein vígjáték, ahol szabad
jára engedhet! ösztönös tehetségének megnyil
vánulásait, nem beszélve hódiló szépségének 
varázslatáról, megérdemli, hogy miatta elmen
jenek a színházba. Az előadás is. niintaszc 
riien jó. Törzs Jenő elragadó, Kabos Gyula 
jól nuilnttnt. Z. Molnár László, Székely Lujza 
és Ráthory Gtza cgytfil-egyig erősségei az elő
adásnak, amelyet a közönség gyakran szakított 
közbe tapsaival.

Ft'STI FECSKE. Korcsmóros Nándor ez
úttal n Nemzeti Szinház receptjére irt egy 
jóiz-ii falusi vígjátékot és nz ismert mezbe 
öltöztette n kitűnő Rózsahegyi Kálmánt. Az 
ilyenfajta szórakoztatást jelentő könnyű fa
lusi történeteknek mindig sóit közönsége a 
Nemzeti Színházban az utóbbi években, 
amióta a szinház eltért tulajdonképpeni hi
vatásától, amelyre rangja kötelezi. Manap
ság azonban — mindenki a rangján alul 
él, tehát a Nemzeti Színháztól som szabad 
rossznéven venni, hogy végre Jó kasszát 
akart csinálni. Knrcsmáros Nándor darabja 
a legjobb nuspiciiimokknl néz a jövő elé. 
Rózsahegyi alakítása mellett Pelhet Sándor 
és Sufjdr Károly alakítása tetszett a legjob
ban. de meg kell dicsérni llayek Sárit, a 
törekvő rendezőnőt.' ». z.

Vasárnapi 
zeneesemények

Végre egy fllhnrmonil’us hangverseny, ame
lyet fenntartás nérkiil dicsérhetünk. A műsor: 
Beethoven. Két siirnkplllcre a negyedik és nz 
ötödik szimfónia,, köztük a föídöntullan szép 
Esz-dur zongoraverseny, amelyet a sok álnagy
ság után ezúttal egy hivatott szólista, a német 
Hoehn Alfréd kelt 'poAípázó ‘életre. — A Mngyar 
Színházban s*asárnup  tartotta Ella llback tánc
matinéját A szép, észt. táncosnő, műsora nem 
hozott lényeges újdonságokat. — Vasárnap dél
után n Székesfővárosi zenekarral a fiatal orosz 
zongoraművész, Htykpseha Tafdtf adóit hang
versenyt. Liszt A-dw koncertjét- -játszotta —• 
csillogó virtuózitóAsal...

Vasárnap este .a .. Carmen Don José-jóbtm 
kezdte meg Hclge Rosswánge operaházi ven
dégszereplését. A kitűnő dán tonorista fellépő 
sével meghódította a pesti közönséget. Szép, 
férfiasán tömör hanganyaga, nagyszerűen kul
turált éncktudásn, kitűnő sunészkeszsége óriási 
sikert aratott. Hoísmdngc vasárnap este bevo
nult a pesti közönség kedvencei közé.

Ákos Erzsi férje kábelezi 
az Artcona gőzösről:

„Megöiöm magam, ha nem 
jöhetek hozzád vissza"

A család egyezkedni akart 
Ákos Erzsi férjék követeli vissza

Vasárnap délután zsúfolásig megtöltötte a 
Belvárosi Színházat a közönség, amely 
szinte megbabonázva tapsolt Ákos Erzsinek, 
a szinház bronzhaju, gyönyörű fiatal mű
vésznőjének, aki ma délután vette át a Koz
metika főszerepét.

— Hát ez Ákos ErzsiII — mondogatták 
egymásnak a nézőtéren, mert tudták, hogy 
az. a nagy szerelmi regény, amely a Hétfői 
Napló mullheti hasábjain először foglalkoz
tatta a nyilvánosságot, c héten

drámai fordulatot vett.
Pedig úgy látszott, hogy a szerelmi tör

ténet, a szép színésznő és Szávozd Mihály 
házasságával már véget ért, szürke cgyfel- 
voná.sos marad. A sors azonban máskép 
akarta és egy olyan második felvonás kö
vetkezett, amely megmozgatta a közvéle
ményt, amely vegyes érzelmekkel fogadta 
az uj szereplőnek, az apának, Szávozd Ri- 
chárd kormányfőtanácsosnak szerepét, aki 
a házasságkötés után a feleségébe halálosan 
szerelmes fiát expressz Utaztatta el Ham
burgba és onnan Délamerikába. Ennek az 
utazásnak körülményei azonban nem min
dennapiak, mer*

az előrelátó apa nem adott annyi zseb
pénzt fiának, hogy visszafordulhasson.

hanem csak gyorsvonat! és hajójegyekkel 
látta el és az utazáshoz szükséges pénzt a 
földbirtokos apának egy hamburgi ügyfele 
kapta meg, aki vállalkozott a nehéz kitérői 
tiszt betöltésére.

Mindezeket azért szükséges előrebocsá
tani, hogy megértsük annak a drámai ér
telmű kábelnek a jelentőségét, amelyet egv 
hasonló tartalmú levél után vasárnap reg
gel kapott a Cosulich Line „Ancona" hajó
járól Ákos Erz.d A kábel igv hangzik:

„Megölöm magam, ha nem jöhetek 
vissza hozzád!.. /

A fiatal színésznőt villáni.csapósként érték 
ezek a szavak, hiszen idegeit már amúgy is 
feldúlták azok az események, amelyek vele 
történtek és amelyek sem ízlésének, sem 
egyéniségének nem felellek meg. A fiatal 
féleség jói tudhatta azt, hogy férjének néni 
lehet pénze arra, hogy visszajöjjön. 
A színésznő pedig, aki eddig is és most is a 
legszerényebb körülmények között él kis 
húgával a belvárosi lakásában,

nem tud előteremteni olyan nagy 
összeget.

amellyel férjének hazautazási költségeit fe
dezhetné. Égy .kábelre azonban telt, amelyet 
a Délamerika felé hajózó luxusgőzös után 
küldött:

„Kitartás, szerellek! — Erzsí.“

Egy hosszú levél érkezett még a kétségek 
közölt gyötrődő férjtől, amelyben’

fölfedi annak a titkát, hogy családja mi
képpen tudta ilyen gyorsan és ilyen 
radikálisan elutaztatni Budapestről a 

nagykorú és felnőtt férfit.
A Srduozrf-csaláü ezek szerint már régebben 
készült arra, hogy Szávozd Mihály „messza- 
liáncáf*  ipegqkadályozza.

Egy előnyös, házasság tervét csillogtat
ták njeg a fiatalember előtt.

Ez a házasság, amelyet Szávozd Richárd 
konnányfőlanácsos családjával jóbarálság- 
ban levő nagybirtokos-család gyönyörű lá
nyával volt kötendő, még a mull hétig is 
plauzibilis volt a két család előtt. Csak ami
kor a Hétfői Naplő-hnn kipattant a fiatal 

Szávozd Mihály expressz-házasságkötésének 
ügve, határozott úgy a család, hogy Mihályt 
Délamerikába küldi azzal, hogy ellenkező 
esetben tőle mindenféle támogatást megvon.

A vasárnap délutáni színpadi szereplése 
után beszélgettünk Ákos Erzsivel, akit

valósággi.1 meggyötörtek és összetörlek 
az események.

— Rettenetes ez a hét! Lakásom falai 
közé zárkózom az utcára sem merek menni.

Agyonzaklatnak az emberek.
Soha életemben nem ha.jhásztam a feltűnést, 
csendesen, szerényen igyekeztem élni. Most 
pedig nem tudok kitérni az emberek kíván- 
csiskodása elől. Közben

belülről mélyen fáj minden.
ami szegény Mihállyal történt és az, hogv 
nem vagyunk együtt. Erre ráadásul a csa
lád még azzal jelentkezett, hogv

szeretne velem egyezkedni.

Hát hogy képzelik? Miféle egyezkedésről be*  
szélnek? Hát mi vagyok én?

Én a férjemet akarom, semmiféle más 
megoldásba nem mehetek bele.

Én nem akartam a házasságot, én figyel
meztettem a férjemet, hogv esetleg baj lesz 
belőle, de ő azt mondta, mindenért vállalja 
a felelősséget! Én bízom és hiszek benne 
és abban is, hogy levelemnek és sürgö
nyömnek meglesz a hatása és

Mihály nem követ el meggondolatlan
ságot.

\ddig is csak egyet szeretnék: hogy ismét 
(‘sak színpadi szereplésemmel kapcsolatosan 
foglalkozzanak vele a lapok.

Slób Zoltán.

Egyszer 100 esz
tendőben van 
ilyen film, mint 
a

Cmcade
A világtörténelem legmozgal
masabb korszaka naplóinkig

A béke boldogsága
4 világháború 
Az infláció mámora 
Az itiuság problémája 
A jövő útja

♦
Világsiker

♦

Tereri.Ar.il
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Kilakoltatták Bródy Istvánt 
a Pesti Színházból

A Színész Szövetség; bojkottálja a színházat
Szombat délután dr Kelemen Dezső orvos 

háztulajdonos kérésére végrehajtók jelentek 
meg a Pesti Színházban, akik annak rendje
it' dja szerint hivatalosan is kilakoltatták 
Bródy hívón színigazgatót, aki két évig volt 
bérlője a színháznak. A kilakoltatás ugy voll 
lehetséges, hogy Bródy István elmulasztotta év 
elején kötött bírói egyezség feltételeinek min
dén pontját teljesíteni, mire

a háziúr újabb egyezkedésre nem volt haj
landó

és kilakoltatás! végzést kért a színigazgató ellen.
Bródy István tavaly húszezer pengőnyi bért, 

ingyenes büíTébérletet és egy ingyenes páholyt

adott n Pesti Színház bérc fejében, az Idén 
azonban képtelen volt ezeknek a feltételeknek 
megfelelni. Éppen azért, mivel a háztulajdonos 
ennyire rigorózusan ragaszkodott jogaihoz, n 
Színész Szövetség

kimondja a bojkottot a színházra.
Ez azt jelenti, hogy inig a bojkott fóloldva 
nincs, s.-mésj nem szerződhetik el a Pesti Szin 
házba, tehát a színházépület kiadása is illuzó
rikussá vált. A háztulajdonos máris mérsékelte 
igényét, amennyiben a szezón hátralévő részére 
ötezer pengő előre lefizetett bérért hajlandó a 
színházat bárkinek bórbeadnl-

A „Katinka" olaszországi 
katonájának botrányos 
WOg® A milánói Monforte szállodának 

tulajdonosa hatezer lira nemfizetése 
miatt panaszt omolt Révésze Ferenc 
színházi ügynök ellen

Budapesten Délig Ferenc vezetésével nagy
ban folynak a próbák egy olasz turnéra. Áz 
„Amerika lánya" cimü revünpcretttl próbálják. 
A vállalkozás menedzsere Révész Ferenc buda
pesti színpadi kiadó cég, amely különböző gór 
lökkel és

színpadi szerzőkkel támadt perében beszél
tetett sokat magáról.

Révész Ferenc szerződtette Dellv Ferencet é» 
társulatát és a turnénak 13 ón kell elindulnia, 
hogy Milanóban megkezdje vendégszereplését.

Ez a turné Révész Ferencnek és társának, 
Schambcrgcr nevű Olaszországban élő német 
alkmpolgárnak már második közös vállalko 
zása. Az első még nyáron készült el, amikor a 
..Katinka” cimü operettet vitték magyar gör- 
lökkel és táncosokkal az olasz közönség elé. 
Éppen itt gyűli meg a haja Révész. Ferencnek 
az-' olaszokkal. A társulat, amelynek szállodai

költségét a szerződés szerint Révész Ferencnek 
kell fedeznie, Milanóban a Monforte cimü ho
telben szállt meg. Miután a Katinka előadása 
Milanóban gyengén sikerült, a gőrlök lakását 
és kosztját Révész megbízottja, Schamberytr 
nem tudta kiegyenlíteni. Mintegy

hatezer lírával maradt adós a szegény kis
milánói hotelesnek,

aki jóindulatúan még készpénzt is bocsátott a 
megszorult társulat rendelkezésére. hogy ezek 
Cremonába utazhassanak és ott regresszálhas 
sók magukat. Itt ígérték megfizetni Révészéi a 
hotelszámlájukat. Ennek bekasszirozósára a 
hoteles és felesége Cremonába utazott, de ott 
sem kaphattak más, mint újabb ígéretet. A bal
sikert! Kntinka-turné vállalkozás most a római 
magyar követség elé kerül, ahol a hoteles be 
panaszolta Révész Ferencet, aki vnlutóris ne
hézségekkel védekezik.

Titkos Ilonát Ismét megoperálták s hol
napután máris elkezdi próbálni a Vígszín
házban Hunyady Sándor uj darabjának női 
főszerepét.

Uj sanzóncsillag tűnt fel Luria Hédy sze
méltében, uki öt nyelven énekel és akit egy
hetes pesti szerejdése után Bécsbe szerződ
tettek.

Zürichben lesz bemutatója Szántó Armand 
és Majorosán Aladár uj operettjének, a 

kő-Neonnak, amelyet a bázeli Doremy-cég

a nagy siker

8ALL A LICI
az uj primadonna,

2 Lafabár, Berky 
Ul’, Somogyi Nusi, 
Góth, Gózon, Foleky, 
Bársony
a lőszereplők.

FŐVÁROSI 
OPEAETISZIIIHAZ

tölt le Svájc, Anglia és Franciaország szá
mára.

Nagy előszeretettel nézik meg — ahogy a 
Hétfői Napló megjósolta — a Helyet az Ifjú
ságnak cimü darabot a Belvárosi Színház
ban bankvezérek és kartelkapacitások. akik
nek sorában Weiss Fülöptől Vida Jenőig 
mindenki ott volt.

Kár volt betiltani a Bengirjon című dara
bot, inkább a közönség ítélete alá kellett 
volna bocsátani; igy is lekerült volna a mű
sorról.

A jókedvű, de rosszmájú pesti társaság 
Alpár Gitta és Fröhlich Gusztáv születendő 
gyermekének „Arja a Zsidónőből” nevet 
adományozta.

A héten a Cavalcade-cn kívül ■ Kamará
ban és Décsibun Egyszer az életben cimü 
Gusttív Fröhlich-fllmnek tapsolhatunk. Mu
latságos az Ufa, Uránia és Corso Anny 
Ondra-produkcjőja is.

matyar k«pffyttjtem«aye, 
valamlai egyCb műtárgyak «• bátorok.

NAPLÓ
Szin'iázak héttői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: FOMI tre’ke 
VÍGSZÍNHÁZ: Caesar és Cleopatra (8) 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Helyei ai IljuMgnak (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ Sült anlamb <K> 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Családunk "régyene (RY 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ- <4»ip«tk« (8). 
ANDRÁSSY-Un SZÍNHÁZ; Britlee (?) 
TEREZKORUTI SZÍNPAD: Ha ♦életlen'H (»)

A Király Színház vasárnap este játszotta 
utoljára a Sült galambot. A darab elég jól 
ment Idáig, de az óriási rezsi miatt a szín
ház nem találta meg a számításait. Amíg a 
kővetkező darabra előkészüinek .legalább 
december 20-lg zárva marad a szinház.

*
A nagy primadonnakeresésben a Király 

Színházban eljutott Paola Pascal nevű tár
saságbeli dámához, aki hároméves korában 
került el Magyarországból, s majd Ameriká
ban a Ziegfleld-iskoláhan tanult. A gyönyörű, 
elegáns, szőke dáma Péchy Erzsi Hunyadi 
János-uti elárvult villáját vette bérbe, szá
mítva az esetleges királyszinházl vendégsze
replésére. Ez azonban nem sikerült, mert ki
derült, hogy nagy bajok vannak a színpadi 
beszéddel és az énekkel. A Király Színház 
Dny ka Margitét szerződtette uj darabja fő
szerepére.

*
A báli és estélyi ruhák szenzációja az arany- 

és eziistlamé-ruhák káprázatos fénypompája. 
mely súlyánál és simulékonyságánál fogva fe 
jedelmi karcsú nini o| kölcsönöz hordozójának 
Párisi dlvafrtvflk a legpazarnbb mintázásban 
kizárólag férnlaméból hozták ki estélyi ruhái
kat. Csodálatos variálása a csillogó fémkelmék- 
nek, melyekből nemcsak ruhák, de belépők, 
ujjak, kabátkák, gallérok, övék és ecvéb díszí
tések is feltétlen fémlemezből készülnek.

. ♦
Ezer pergőn mull Gigll Városi Szinházbell 

kilépésének meghiúsulása. Gigll Impresszá
riója 4000 pengőt kínált Rndnai igazgatónak 
azért, hogy az Operaliáz szállítsa a Városi 
Színházban az előadási keretet az olasz te- 
norlsta számára. Radnai ötezer pengőt kért 
és ebből nem engedett. A megállapodás nem 
Jött létre. Az Opera tehát lemondott a 4000 
pengős rizikómentes jövedelemről,

★
Milánóból Írják A Tea>ro Lirico St ráüss Ca

sanova remijét mutatta he hihetetlenül pazar 
vállalkozásbon. Egész Olaszország lelkesedik 
ezért a produkcióért, amely magyor siker. A 
Teatro Lirico.t Dióst építette át Faludi István. 
Teljesen modern, körbe futó négyemeletes liatal 
más nézőtét, a tetőn körqlaku kupolavilágitás, 
amely fényárva borítja a nézőteret. Az előcsar
nok tiszta márványból faragott, az egyik hatat 
más oszlopba hatalmas betűkkel van bevésve 
Mussolininak a színházhoz küldött félmondata. 
.4 színpad remekül né: ki valóságos szin-or la. 
kavargó kaleidoszkóp minden rafinériájával. 
Az élen három nagyszerű magyar színész; Ko- 
sárt; Emmi. Sziklat; József, akit valósággal bál
ványoznak itt és a ragyogó Darrigó Kornél.

♦
Ma. hétfőn érkezett jubileumához a Bethlen 

téri Színpad uj darabja: Őzen a Hargita, ame
lyet lelkesen végigtapsolt a közönség. — A Sze
gedi Színház ötvenéves jubileuma alkalmával 
vasárnap este Knbók Győző felléptével A bor, 
Gárdonyi Géza színmüve került színre, amilyet 
a színházat zsúfolásig megtöltő közönség igen 
melegen fogadott

♦
Lázár Mária, aki pedig a legcsendesebb és 

mondhatnám legjóinhorahh színésznők egyike, 
a főpróbán afférba keveredett Törzs Jenővel, 
aki azzal vádolta meg őt, hogy nem tudja jól a 
szerepét A harmadik felvonás kötönsége meg 
állapit halta, hogy lázár Mária kisirt szemmel 
játssza vé'ig a darabot At affér egyébként el 
simult, mert kiderül., hogy félreértésről volt 
szó.

♦
Zarof gróf — ezt a nevet hamarosan meg

tanulja Budapest Egy félőrült orosz gróf neve 
ez, aki a déltengcri szigeteken abban éli ki gyö 
nyörvúgyót, hogy az arra vetődő hajókat ha- 
láloa veszedelembe sodorja és akik pedig meg
menekülnek a cápák gyomrától és szigetre ve- 
tődnek, azokra hajtő vadászatot rendez. Film
jében gyönyörű emberpárt hajszol, az egyik 
Fav Wray. a Klng Kong hősnője, a másik Jocl 
Mnc Cray, aki a Paradicsommadárban Dolores 
dél Rio partnere volt. Az izgalmas és lenyű
göző történetet a világ leszebb helyén, a dél
ausztrállal szigeteken vették fel.

Csokoládé-Mikul ár
díszesen festett sztnnióllal bevonva

16 cm magas..... —..ára 25 fillér
23 cm magas..........ára 42 fillér
33 cm magas......... ára 78 fillér

Csokoládé-csizma
töltve, díszesen festett sztornóiban

11 cm magos......... ára 20 fillér
23 cm magas..........ára 78 fillér

Mikulá s - c s omag
piros celufánburkolatbaa

Tartalma s l«nknlMí-Mik«- las. 5 deka keksz, 
10 deka szalóncukorka, 5 deka 
aelycmcukorka, 5 deka vegyes- 
dragce, 5 deka m é z e s c s ó k, 

az egész csomag ára
1 dobot

Játékkiállítás
földszinti külön termünkben

♦
A kormányzó névnapja alkalmával kedden 

délután féinégy ómkor a Király Színházban 
Csergő Mária „Kis hercegnő hős huszárja" 
cimü dalos színjátéké kerül színre fényes ki- 
állításba:, és nagyszerű szereposztásban.

KUtitiéai i0Wnov.M-deo.a-lg.
Aokeldi toaadee. 4-tő> Urad ve 

délután lét 4-tOI.
Poafof rendeléseket azonnal elintézünk.
Képes drjegyzéket díjtalanul küldünk.

Még egy amerikai, de Jelenleg hazai sztárról 
írunk: Dobos Violán-1. aki Hollywood egvlk 
l<Tnngyszerübb revüszlárjnként számítódik. 
Most hnznjJtt és máris szerződi:tési ajánlattál 
kereste fel egyik opercttszlnházuiik majd egy 
előkelő mulatónk ’ z mar ki Is nvomnllti előre 
a plakátot azzal, h. gv „Dchos Viola lobb. mint 
Rökk Marika''. A nem túlságosan ízléses pinkát 
ellen éppen Dohos Viola tiltakozott, mert ugye
bár, ezt ■ mulató „szakértő*  igazgatója sem 
tudná megítélni.

IV. Filharmónia: Beolhoven-est
m. ftt-kor .. Op-rdb.n. Vttdn.nl DohninfC 
körrtmakBdlU Horhn Alfrdd. N<Mny Jen 
tértnél <■ Optríb.n.

Vttdn.nl
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1 I / mérkőzésen már öt 
I x csapatunk jutott túl

Közülük a Hungária a tavaszi pontjaiból is előlegezett a Bocs
kainak — Az Újpest, ha fásultan is, győzött az Attila ellen 
— Óbuda erőteljes finisének áldozatul esett a Kispest

világbajnokságon, amely a mérkőzések 
erőltetett tempóját követeli egyelőre a liga
bajnokság küzdelmeiben.

A szokásos tizenegy őszi forduló nz idén 
egyel bővült Ezen is túljutott már őt cjwi- 
P'if; a Ferencváros, nz Újpest, n Bocskai. n 
Hungária és a Somogy. A többiek még du
lakodnak a pontokért. Vasárnap az Újpest 
porolta ki az Attila viganőját és a Bocskai 
a Hungáriáét. Hogy valami érdekesség is 
adódjék, a Hl. kér. FC bizonyította be, 
hogy a fák nem nőnek az égig még Kispes*  
teh sem. A Kispest volt az óbudaiak erő
teljes őszi finisének első áldozata, ami után 
valószinii, hogy a kerületiek a negyedik 
helvcn kötnek ki. Eléjük a Bocskai len
dült.

Az előkelő helyezést n Bocskai megér
demli.

Hogy ezt azután n Hungária tetemén ke
resztül érte el. az csak a magyar futball két
ségtelen hanyatlásának jele. Hogy azután 
ez hová viszi az egyre döcőgőbb és vérsze
gényebb sport szekerét, az majd kiderül a

A hideg és a miskolci védelem mint a gólarányjavifás akadályai 
Újpest— Attila 3:1 (1:0)

Jávor

is meg kellett ezúttal

Az újpesti tőrzsközön- 
közönség nem reagált a 
hidegre és szép szánt
ban jelent tneg a „gól- 
aráryt javító meccsen". 
A drukkerhnd tehát ki
tett mngáérl, ennél ke
vésbé azonban a csapat, 
amely csak kemény 
munkával tudta kicsi
karni a jó védekező 
vidéki vendéglői a győ
zelmet.

A talaj nehézségeivel 
küzdeniük a csapatoknak.

A hideg időben fázósan topogó publikum kü
lönösen.a szájvédővrl felszerelt Avart „tüzelte" 
rohamokra A népszerű „Ricsi* 1 igyekezett is, 
sőt még fekvő helyzetben is kísérletezett a gól
lövéssel, ami nzonban igen nehezen ment.

Csak a 23. percben sikerült az fl kitűnő 
átadásából Pusztainak a vezető gólt meg 

szereznie.
A továbbiakban is fatális pech szegődött ké

retlen kísérőül az újpesti csatárok mellé, de a

A Hungária tavaszi szezonja vereséggel kezdődött
Eocskai—Hunftátia 2:1 (0:0)

Ezerölszóz néző várja kíváncsian a Hungária 
első tavaszi, s egyben az utolsó őszi mérkőzé
sét. A kíváncsiságra a Hungária kedélyesen 
hullámzó formája adott okot. No meg az a kö
rülmény, hogy a Bocskai ősszel már cgyizben 
vereséget szenvedett a kékfehéreklől. Ezúttal 
erről szó sem lehetett. A hideg megfagyasztotta 
a vért a játékosokban és a gyepes pálya he
lyenként hófödle talaja sikamlósabb volt n 
legpikánsnbb francia vígjátéknál is. A huncut 
talajon eleinte szemérmesen tipegtek, később 
-már viharosan csúsztak a játékosok A 14. 
p.-ben például Tury csúszott cl a kapu elölt 
b méternyire, oda egy remek gólhrlyz,.. h 
sokkul később Dudás bombája csation a kapu 
fán. oda a nagy helyzet. Több azután nem is 
akad A Hungária számára. Mert a Bocskai, 
ellenére a roppant óvatos, sőt helyenként 
gyatra belsőcsnlárjútéknak, mind hevesebben 
ostromolja a kékfehér kaput. A félidő nzzal 
vésődik, hogy a llungária-drukkcrck meg
egyeznek abban, hogy 2:0 arányban vezethetne 
a csapatuk.

Jjzünct illán a Hungária kezd, a Bocskai 
mégcsnk meg sem érinti n labdát, amely

Csrhtöl Dudás elé pattan cs a sarokban a 
gól. 0:1.

A sok balsikerhez mérten nem Is olyan rossz 
ez a balösszekötő-siker. Több nzonban még 
véletlenül sem akad. Salamon Béla, akit biró- 
sértésert a közelmúltban Ítélt cl a rendőrség, 
sehogy sincs megelégedve Viczcnik bíráskodó- 
sóval. Végre nem bírja tovább és bebömböl a 
pályára:

*— Biró ur. ón visszaél azzal, hogy a bűnte 
lésemet próbaidőre felfüggesztették is most 
hallgatnom kell...

Nagy derültség kíséri ezt n „közvetett hlró- 
•értést**  csakúgy mint a másik sziporkát. A

Revánsot vett Óbuda a legutóbbi 0:5-ös kispesti vereségért
III. kér. FC—Kispest 3:1 (1:0)

Csikorgó hideg, csont
keményre fagyott óbu
dai pálya. A rozzant 
tribünön táncdübörgés
sel melengeti magát 

gnindcnkl.
A felszvcttcrczclt csa

patok : agy harci kedv
vel kezdik meg a játé
két. Erőtlen Kispesti tó- 
madások után sorozatos 
kerületi ellenakciók. Az 

5-lk perben kiáltó védel
mi bibi után Bíró

A HÁBORGÓ BAJNOKI TABELLÁI
JÁTÉK PONT

1. FERENCVÁROS 12 4-1:15 20 ( 4)
2. ’ IPEST 12 38:15 20 ( 4)
.3. BOCSKAI 12 24:16 16 ( 8)
4. KISPEST 11 25:20 12 (1«)
5. III. KER. FC 10 23:22 11 ( »l
fi. HUNGÁRIA 12 21:22 10 (14)
7. PHÖBUS 11 19:20 10 (12)
8. SOMOGY 12 18:40 10 (141
9. SZEGED 11 22:24 0 (13)

10. ATTILA 11 18:27 7 (15)
11. BUDAI „11“ 11 21:30 7 (15)
12. NEMZETI 11 15:37 4 (18)

Zárójelben a vesztett pontok zárna.)
AZ l’TOLSÓ ELŐTTI VASÁRNAP MENÜJE**:

Berlini u : Budák-Phöbus. Kaposvár: So
mogy—III. kér. FC. Millenáris: Nemzeti—Szc 
gcd.

félidő végén még az Attila fiataljai is, különő 
sen .Szabó II. és Seper okvctetlenkcdtck az új
pesti kapu előtt.

A Dumoudr harcosai lehangoltan ténfereg- 
tek a szünetben az. újpesti öltöző előtt és már 
csak n közöttük kiosztándó fejmosás hatásá
ban bíznak. Egyelőre azonban az Attila ér el 
számszerű eredményt, még pedig a 7. percben, 
amikor

a szemfüles Szabó II. Szalay hibáját ki
használva, megszerzi a kiegyenlítő gólt.

A vidéki ellenfél sikere azonban nem csüg- 
geszti el nz újpesti csapatot.

A 16. percben Jávor újból vezetéshez Jut
tatja csapatát (2:1).

Az egyik veszélyes miskolci támadást Hóri lei 
jutással menti, de oly , szerccséllemll vágódik 
cl. hogy a ráfutó Rudas lába fejéntalálja. Hú
rom percig szünetel a játék, majd Hóri újból 
elfoglalja helyét. Jávor, Tamássv és Pusztai 
összjátékából Jávor a kapus kezébe lő, de

a meglepett kapus kiejti kezéből a labdát. 
(3:1).

Nincs tovább. A hátralévő idő passzív játék
kal telt cl.

Hungária rosszul játszik, amit Salamon igy 
magyaráz meg:

— Nem mer egyik scin játszani, mert fél, 
hogy eladják ...

A Bocskait nem gyötrl hasonló félelem*.  Kü
lönösen nem a 8. p.-ben, amikor

Teleki nyargal a kapu felé. Kiss udvaria
son kiséri, a „fejede’em**  fogadtatásakor 
Mandl és Újvári Is eléje megy, viszont ■ 

labda szépen a hálóba gurul. 1:1.
Aki ismeri a Hungária lelki struktúráját, az 
most már biztos lehet afelől, hogy a vesztett 
pontok rubrikájába ujuhb két pontot lehet el
könyvelni Pláne, ha figyelembeveszik Cseh 
kedv Mién és minden küzdelmet messze elke
rülő játékát. Dudás miatt is van elég bosszan
kodni való, szóval nincs segítség. A 15. p.-ben 

Markos—Teleki—Eőry ősazjátékával, s
különösen Eőry lapos bombájával szemben 

tehetetlen a védelem. 2:1.
Harmincperces meddő küzdelem következik 
most. A Bocskaiból Gyulai intelligens labdái 
és Palotás sikeres rombolósni tűnnek ki, a 
Hungáriából viszont az obiigát csapol fel forga
tás. Cseh szélső, Opata center. Turay bnlössze 
kötő lesz semmivel sem több sikerrel, mint 
eddig.

A 43. perc mégis hoz egv kis Izgalmat. Szabó 
111. jól szökik a szélen és futtában lő. majd 
röglön ezután hnsrncsik Vaflió belépő lába 
miatt. Viczcnik feszülten figyeli a jelenetet és 
tovóbbot int. Nincs 11-cs, nincs hót egyenlítés 
sem. A közönség önfeledten híilyézi a bírót, aki 
erélyesen lefütyüli a mérkőzést és hevesen kö
veteli n rendőrség védelmét. A lárma hamar 
alábbhagy és nem sokkal később véget ér n 
meddő küzdelem, amely újból csak nrra volt 
jó, hogy a kékfehérck Átszervezését siettesse.

Kármán megszerzi az önbizalmat adó 
vezető gólt 1:0.

Kispest egyenlíteni próbál, de az erőteljes 
óbudai védelem, élén a remek formában lévő 
Bíróval már csirájában elfojt minden kísérletet. 
A félórás kerüli ti nyomasztó fölényt csak szór
ványos éa rendszertelen Kispesti lerohanó sok 
tarkít >ák. Különösen Kármán és Fenyvesi Je
leskedik. A 27-ik percben Kipcst Nemes révén 
kavarodásból szabályos gólt lő, — ám Herczka 
biró offszáfd címén unnullálja. Fenyvesi három 
esetben is ehlgyctlenkcdik Jó kapuelőtti helyze
tet. Majd Herczka ujabh vélt hibája kelt emó
ciót, de most a 111. kér. oldalán: Fenyvesi be

adását Szemere sokak szerint kézzel igazítja 
maga elé, ám a lles elmarad.

— Biról egyenlítés ... — hangzik a megálla
pítás.

Nagyobb baj azonban nincs.
Szünet után néhány Kispesti próbálkozás 

azonban letöri a kedvet s hamarosan Gergő 
kapuja kerül pergőtűz alá. A keményrefagyott, 
helyenként síkos talajon bizonytalanul mozog
nak a csapatok. Főként a passzok bosszantóan 
pontatlanok. Sleiner pompás beadást juttat 
Mikeshez, aki azonban ezzel az a iándéklabdá- 
val sem boldogul A Kispest néhány meleg 
helyzete végre a 8-ík percben eredményre ve
zet.

Dénes kivédi Szepes lövését, de a mezőny- 
bcrugásnál túlságosan kimerészkedik, a 
labdát Szabó II. fogja s a kapus feje fö

Mikor három emberre olvad le 
egy Csapat • • • A BSzKRt-Postás derbi 

döntetlen lett — Pontot adott le a Törekvés
A tegnapi forduló eredményei nem egy meg

lepetést hoztak. Érdekesség is akadt:
a Húsos csapata a Játékosok egymásutánt 
levonulása után bárom főre olvadt 1c, 

mire a biró lefújta a meccset
I. osztály. 

Pártos-csoport.
Pontot adott le a Törekvés az EMTK-nak. 

Élre ugrott nz Elektromos (9 játék 13 pont). 
Második az EMTK (10 játék 13 pont), 3. a 
MÁVAG (10 játék 13 pont). A Törekvés 7 játé
kon szerzett 9 pontjával a hatodik helyen áll.

Elektromos—MTK 4:0 (1:0). Góllövö: Lévay 
(4). Az Elektromos nagy fölényben, biztosan 
győzött.

Törekvés—EMTK 1:1 (1:1). Góllövő: Készéi, 
ill. Antal Élvezeks. szép mérkőzés, reális ered
ménnyel.

FTC— FVSK 2U (0:0). Góllövő: Kiss (2), ül. 
Füzesi. A lehetetlen, síkos pályán nem alakul 
halott ki szép játék.

Cs. MOVE—„33“ FC 3:1 (3:0). Góllövő: Uitz, 
Horváth, Faragó, ill. Darvas. Végig izgalmas 
küzdelem

Biró-csoport.
A derbi döntetlen maradt A TLK pontot vett 

cl n BSE-től. Vezet az UTE (11 játék 17 pont), 
a BSzKRT (9 jí)ték 16 ponl), a Postás (9 játék 
14 pont) és a BSE (10 játék 13 pont) előtt.

Postás—BSzKRT 1:1 (1:1). Góllövő: Báder, 
ül. MátéíTy. A derbi pályájának csak a szélén 
lehetett szó komoly futtbalról: a közép korcso
lyapálya volt. Mig a Postás szélsői gyengék 
voltak, a BESzKRT Báder révén tartalmas tá
madásokat tudott vezetni. A Postás többet volt 
támadásban. Jók: Báder, Király BSzKRT, 
Héthelyi és Jelen (Postásl.

TLK—BSE 3:3 (1:1). Góllövő: Markó (1 Les
ből), Jager II. és Nagy II., ill. Nagy I. (öngól), 
Ardai cs Nagy I. Egyenrangú ellenfelek küzdel
me. Reális eredmény.

III. ker TVE—BEAC 5:3 (2:1). Góllövő:
Bauer (2), Lennert (2) és Dinnyés, ill. Rein (2) 
és Wigh. A lelkes óbudaink a hazai pályán 
biztosan győztek.

II. osztály.
Kárpáti-csoport.

A bárom első győzött (a Köb. AC csak nehe
zen). a BRSC csúnyán kikapott. Vezet a Köb. 
AC (12 játék 19 ponl). az SzFC (13 játék 18 
pont) és a MAFC (9 játék 16 pont) előtt.

MAFC—FSE 0:1 (3 0). Góllövö: Schmicd,
Szabó, Benedek (2—2), Vizy, Hidegkúti (1 Les
ből, Pöstyéni, ill. Bozsó (1 Lesből). A meccs 
után botrány tört ki.

Hungária—BRSC 4:0 (3:0). Góllövö: Sábián
III. (3) és Pctrás. A BRSC a 80 percben levo
nult.

SzAC—Félten 3:1 (0:1). Góllövő: Borsos (2, 
1 Lesből). Linczinger. ill. Gndra.

Köb. AC—KSC 4:3 (2:1). Góllövő: Papta (3), 
Éncch, 111. Valicsek, Szlcdck és Ruska.
SzFC—Ganz 6:4 (1:3). Góllövő: Molnár III. (2), 

készülékének teljesítménye - 
milyen meleg hangszinezet, 
milyen bámulatos szelektivitás, 
milyen kiváló teljesítmény - nem 
ismerek rá régi készülékemre - 
valóban csak elsőrangú márkás 
rádiócsövet szabad vásárolni — 
a kereskedő jó tanácsot adott 
-■ sohasem fogok más rádió
lámpát venni, csak a közismert 
Tyngsram világmárkát.

TUNGSRAM

lött a bálóba küldi 1:1.
A váratlan gól felvillanyozza a különben 

enervált, kedvetlen Kispesti fiukat, ám a kerü
leti védelem óttörhetetlen. Sok taps jutalmazza 
Lutz eleven játékát. A 15. percben

Egry jólirányltott labdája szédületes erő
vel röpül a Kispesti hálóba 2:1.

Szemmcllátható a kerületi fölény, melyben 
Egry, Kármán és Fcnyvessy vezérkedik. A 
24-ik percben

Egry—Blaskó—Kármán a labda útja ■ 
utóbbi lövése kapufáról perdül hálóba 3’1.
Gpőrr; és Szabó II között nézeteltérés támad, 

a biró mindkettőt kiállitja. Egry megy a kerü
leti védelmet erősíteni ami sikerül is, az ered
mény nem változik.

A Kerület revánsr. sikerült.

Bedő, Huszár, Sárközi, Szloboda, ill. Nagv (3) 
ás KeszJcr. 1 '*  
u«íT?“CsTK 2:1 í2!,)- Góllövö: Potecz (11 
böl) és Lendvni, ill. Fritter. -es-

BTC—OTE 4:0 
(2—2).

(2 0). Góllövő: Rigó és Dusek

Stobbe csoport.
Kikapott a Pamutipari Az UTSE döntetlent 

csinált, a Pannónia nehezen győzött. Vezet az 
RTK (18 pont), a Pannónia (18 pont}, a Pa
mutipar és az UTSE (17—17 pont) előtt. A Pa- 
mutlpar eggyel kevesebbet játszott.

Pannónia—PSC 3:2 (2:1). Góllövő: Löb II. 
(2), Brunecker I„ ill. Institorisz és Bakó. Végh 
és Jusztusz (Pannónia) súlyos sérülést szenve
dett.

RTK—Pamutlpar 1:0 (1:0). Góllövö: Varga. 
Az RTK Scháffer II-nek köszönheti a győzel
met.
MFTR—BLK 4:1 (2:1). Góllövö: Müller (4), iü. 
Lukács.

ZAC—TSC Dl (1:0). Góllövö: Szilágyi, ül. 
Slimacz.
ZSE—UTSE 1:1 (1:1). Góllövő: Fekecs. Dl.
Laukó.

Vasas—Főv. T. Kör 2:0 (2:0). Góllövö: VaJ- 
novszky (öngól) és Ankli.

BVSC—BTK 2:1 (1:1). Góüövöt Somogyi,
Reiter, ill. Hüttler.

III. osztály.
Oprée-csoport

A PMTK az MSC-lől értékes pontot rabolt el. 
Vezet- a P Törekvés (16 pont), a VI. ker. SC 
(14 pont) és az MSC (13 pont) előtt.

PMTK—MSC 0:0. A PMTK a 60. perctől a 
kiállított Molnár II. nélkül játszott

Malaky-csoport
Az NJTC és a Gránit 3 vereségével lemaradt 

az ólról, mig a KAC a döntetlenjével komoly 
bajnokaspiráns lett. Vezet a Hálókocsi (12 
játék, 18 pont), a KSSE (lt játék, 17 pont), az 
SzRTC (12 játék, 15 pont) és a KAC (10 játék, 
14 pont) előtt.

KSSE—NJTC 5:1 (1:1). Góllövö: Gál (2,41-es. 
böl), Spaczicrer (2), Kiss. ill. Frej.

KEAC—Meneküllek 3:0 (1:0). Góllövő:
Schláger, Lehmann és Balázs.

SzRTC—KAC 0:0. Izgalmas mérkőzés reális 
eredménnyel.

Hálókocsi—Gránit 2:1 (1:1). Góllövö: Lőrina 
és Fábos, ill. Kompig.

Kalapos—Húsos 9:1 (5:1). Góllövő: Lux (4), 
Tóth (2), Ullmann, Schlemmer, Welsz (lt-es- 
ből), ill. Wolf. A biró cgy-egy játékost kiállí
tott, majd a Husoc hót játékosa egyenként el- 
hagyta a pályát, mire a 73. percben a biró le
fújta a meccset.

KTK—KAOE 3:0 (2:0). Góllövő: Lehosek. 
Biczó és Eisncr.

Sprlnger-csoport.
Az I ker. harmadik lett. Vezet a BTSE (21 

pont), a KASC (18 pont). I. ker. SC (16 pont) 
és PTBSC (15 pont) előtt
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4:2 (1x2). Góllövö:

rinde és Cziegler (2—2).
A BSC—-L kér. SC meccsre a BSC nem jelent 

meg.
IV. oazúály.

Északi csoport.
he Aulótaxi pontvexzlcsége nagy meglepetés. 

Vezet a P Remény (18 pont), az Autótaxi és az 
UV-ASC (17—17 pont) elölt.

Uránia—Autótaxi 1:1 (1:0). 
pavsrky, ill. Neumann.

Kp. Egyetértés—RMTE 2:1
KfHa (2), ill. Söröss.
/ P. Remény—T. Előre __
Buna, Pánczéj (11-esből), Bariké, Dávid, ill. 
Vanya (2).

UVASC—Az Est 4:0 (2:0). Góllövő: Kiss, 
^chwarcz, Gárdonyi I. és II.

MTC—Zaolnny 3:1 (0.0). Góllövő: Kovács, 
Kiéin, Strinkl (öngól), ill. Hechtl.

Keleti csoport.
K derbit az MFOE nyerte. Nagy meglepetés 

a EMOSz és az NSC veresége, Vezet az MFOE 
(í# pont), a Köb. FC (17 pont), a X. kér. FC, 
MÉMOSz és NSC (16—16 pont) előtt.

A VÁC—Fér. Kaszinó meccs elmaradt, mert 
a tóutcai pálya használhatatlan volt.

PATE—Droguisták 4:0 (1:0). Góllövö: Vorel
(2) , Tóth és Pető.

X. kcr. FC—MÉMOSz 3.-0 (1:0).
Szántó, Kovács és Vörös.

Cukrász—NSC 8:3 (3:2). Góllövő: Pető (3), 
Fril.- Rlumherger (2—2), Szolga, ill. Sláhl (2) 
és Németh.

MFOE-—KFC 1:0 (0:0). Góllövő: Pohner. 
Egyenrangú ellenfelek küzdelme.

Déli csoport.
A vezetők közül csak a SAC játszott, élre is 

került. Vezet a SAC (18 pont), az ETSC (17 
pont) és az ETC (16 pont) előtt.

DGSE—Kp. VI. kér. 4:0 (4:0). Góllövő: Fitop
(3) és Kraposzky.

K. Törekvés—SzNSE 3:2 (1:2) Góllövö: Ka
locsai, Nógclbach (2), ill. Horváth és Simon.

SAC—MPSE 5:0 (1:0). Góllövö: Fritz (2), 
Szing (2) és Auor.

Vuléria—Szondy 2:1 (10). Góllövö: Paucsó 
II.. Fazekas, 111. Grosx. fit perccel előbb lefújta 
a bíró a meccsel, mert a Valéria javára meg
ítélt döntő gólnál a közönség berohant a pá
lyára.

Góllövö: Bara-

Góllövö;

KÉZILABDA BAJNOKSÁG
VÁC—Széchenyi TE 2:2 (21). — FÖTE— 

GSE 3-0 (0:0).

A Soroksár a Vasast is 
legazolta

A Soroksárnak a Vasas som volt akadály. 
A többi vezető is könnyen győzött. Vezet a So 
főksár (24 pont), az Etc FC (22 pont), Szent 
lörinc (16 pont) és Budufok (15 pont) előtt.

Budafok—Millenáris 5:2 (1:1). Góllövő: 
Trilz (3), Nlck, Král, ill. Solt (2) A Budafok 
szünet után hatalmas fölénybe került. Két 
11-est Is kihagyott

Szürketaxi—Váci Remény 9:2 (3:1). Góllövö: 
Neumann (4), Római (3), Illés (2), ill. Kőbl II. 
és Brandl. A taxisok csatársora tüneményes já
tékot produkált.

A Vác FC—Budatétény meccs elmaradt, meri 
a lóutcai pálya használhatatlan volt.

Pesterzsébet—Droguisták 3:0 (1:0). Góllövő: 
Létay. (2) és Bereczky. Igen szép mérkőzés. Az 
erzsébetiek iskolajátékot mutattak.

Szcntíőrinc—Nagytétény 7:1 (3:1). Góllövő:
Rcisner (2), Szobéhelyl, Páll, Schusztcr, Takács 
(öngól) és 'Basszon (öngól), ill. Urbán. Köny- 
nyü győzelem.

Soroksár—Vasas 3:0 (0:0). Góllövö: Szeder. 
Gúrdos, és Zhnonyl. Állandó soroksári fölény 
Ml játszott a Vasas közvetlen védelem.

Csepel—Bak TK 4:1 (1:1). Góllövö; Fchl I. 
(3), Molnár, ill. Satek. Izgalmas mérkőzés vá
ratlan eredménnyel.

34 ha á'eset, 16.000 méter 
kötés a rugby egy esztendei 

mérlege Amerikában
A rugby nemcsak a legnépszerűbb, de n 

legveszélyesebb sport is Amerikában. Ejfy 
nemrég kiadott statisztika szerint az elmúlt 
esztendőben megtartott rugbymérközéseken

34 játékost ért halálos baleset, 
a sérültek részére pedig 16.000 méter kőlést 
használtak el a páltrorvnitok,

300 pengő készpénzjutaloml 
Kétheti üdülés Bledben, vasúti költségekkel együtt 
Rádiók — Aranyóra — Gramofonok — Asztali óra stb. 
tiss-.esen 300 a/áncUk kerül királyi I.özjegyzó közbeniö.tevel 
hisorsotósra az

ESTI KURÍR
Szombaton mcukcxdődfltt lw 
ou»rl» rejtvényverxeuyén.

Ez
volt n palyAza! e!»ö feladvl- 
ara. Aki riszt akar venni a 
......... , az ki és ál
lítsa össze ez: a képet és olvassa 
el az Esti Kurír hét.ó délután 
megvonó számában magiamét- 
lendő páházati feltételeket. A 
izombaion már meglelem első 

Vám *áolvény  helyeit ezt a 
A|vdgott képet is elfogadja u
Esti Kurír.

G Basel büszkeségét porig alázta 
a Ferencváros

Ferencváros-FC Basel Bs3 (4i0)
(A Hétfői Napló tudóidtfijának telt főnjeién-1 a nézőket. Az 5. p-ben Sárosi, majd a 8. p-ben

' a «• x l. ...............Kemény gólja rcz.egtell meg a hálót. Mezőny
játék után ismét Kemény, majd Toldi lövése 
szerez gólt.

Szünet után még nagyobb a fölény és sor
rendben Toldi, Takács, Kemény, Súrosi és Toldi 
lövi a gólokat. A védelem ekkor már jóformán 
nem Is törődött a feladatával úgy, hogv a Ba
sel szélsői három góllal enyhíteni tudtak az 
egyébként katasztrófáiig vereség arányán.

Jó re*'lám  a Fradi a magyar fntball-cxport 
számára! Az FC Basel nagy vereségét viszont

fóse.) A Ferencváros szombaton az utazástól 
fáradt turacsapatával döntetlenül játszott a 
Joung Fellows ellen. A svájci lista alján kul
logó csapattal szemben elért döntetlen nem sok 
jóval biztatott a vasárnapi mérkőzésre, amikor 
a bajnokság felé haladó FC Baseliéi kellett 
megütközni. Az aggodalmakra a Ferencváros 
huszáros gesztussal válaszolt és példátlan gól
aránnyal, 9:3-ra verte Basel büszke égét. Egyet
len éjjeli pihenés elegendő volt ahhoz, hogy u 
zöldfehérek tel les hnrclkés-»sé'»gel áll janak a
pályára. Iskolajáték, szeniet‘’yönyörködtető ak- iménti az a tény, hogy az olaszok ellen játszó 
clók halmaza és a gólok tömege kápráztatta el | svájci válogatott a legjobb erőit vitte eL

Az MLSz informálja az egész 
világot a Szigeti-ügy kulisszatitkairól

Költségeken tnuloE a bűnvádi feljelentés megtétele
Szigeti Imrének, a Szeged FC volt menedzse

rének eltűnése hetekig lázban tartotta a sport
világot, különösen pedig azokat, akik hiába 
várták Szigeti elszámolásait. A hírhedt futball- 
vezér eltűnt s csak hetekkel később oldódott 
meg a rejtély: Délamcri' ába távozott a tekin
télyes összegű elszámolnivalókkal egy'tt. Levél
ben jelentkezett és megígérte, hogv ha sikerül 
’ó üzleteket kötnie az újvilágban, megtéríti a 
károkat.

Az MLSz elnöksége nem érte be ezzel a 
blematikus értékű ígérettel és

megtorló lépéseket tesz.
Egyelőre ez abban nyilvánul, bogy 

a FIFA összes tagállamainak szövetségét 
levélben értesítik Szigeti viselt dolgairól

pro

zzA Hét Hőse:
Báder
Vaska

BSzKRT—Postás amatőrderbi közönsége a 
vagy hidegben alig-alig látott valamit a futball- 
játék szépségeiből. Csak a BSzKRT jobhszél- 
söje, Báder Károly játéka adott Ízelítőt ebből. 
Minden akciója a közönség tetszését hozta ma
gival, mikor hozzákerült a labda, elfelejtett 
topogni a párezer láb, mert ilyenkor mindig 
izgalma*  fordulat Ígérkezett.

Schüffer II. Vilmosnak, az RTK ccnterhalfjó
nak határtalan 1 Ikesedése és nagy játéktudása 
a nagy favorit Pamutipar feletti győzelemben 
jutott kifejezésre.

Lerakják a testneveléstudomány 
a szervezet kém- szervezetének alapkövét 
lében felállítják az egyes tudományágak szakosztályait

A Hétfői Napló legutóbb megjelent számá
én hirt adtunk arról, hogy zászlót bont a 

Magyar Sportirodalmi Társaság. Ez elgondo- 
ásnak alapját a szervezők időközben megvál
toztatták. A bizalmas tanácskozások sarán 
ugyanis az az álláspont alakult ki, hogy 

egy általános, a tostneveléstudomány min
den ágával foglalkozó társulat megszerve

zésére van szükség.
Az alapítók ugyanis minden Irányban ki 

akarják mélyíteni a testnevelés tudományát, 
amellyel eddig az eszme fanatikus rajongói a 
legkisebb megértés nélkül, csak ötletszerűen 
foglalkoztak.

A tervek szerint a szervezet kebelében kü- 
lön-külön szakosztályokban tömörítik a test
nevelés egyes tudományágait. Az elgondolás a 
következő: 

A történelem
uj alapokra fektetendő. Tudományos szem
pontból teljesen értéktelen az adatok szolgai 
elvonultatása és a sportesemények felsoro

lása.
A

és tanácsolják, hogy vele minden érintke
zést, főként pedig üzleti kapcsolatot sza

kítsanak meg.
Felmerült az a kérdés is. hogy miért maradt 

1 a bűnvádi feljelentés. Mértékadó körökből 
nzt az információt kaptuk, hogy

a bűnvádi eljárást csak azért mellőzték, 
mert Szigeti vlsszehozatala rengeteg költ

séggel járt volna, 
amelynek fedezetéről senki sem akart gondos
kodni. Szigeti visszaszállítása közel ötezerpen- 
"ős költséget igényelt volna, mivel nemcsak 
Szigeti, de a kíséret utiköltségelt is fedezni kell. 
A kárvallottak megelégelték már az eddigi vesz
teségeket is és nem voltak hajlandók a szüksé
ges összeg előteremtésére.

(BSzKRT) Schüffer II, (RTK), 
(PMTK) Fritz (SAC)

Vo.to Milliós, a PMTK kapusa ai MSC el- 
leni meccsét káprázatos védésével gólnélküli 
döntetlenné tette. Lövés-lövés után ment a ka
pójára, de egy pillanatra sem hagyott ki, min
dig idejében lépett közbe.

Fritz Mihály, a SAC centere pompás irányí
tásával került az osztály többi játékosai fölé. 
Két gólja mellett a többi gól is az ő érdeme.

A kitüntetettek ösí Blazsek László szobrász
művész remek Hét fiőr.e plakettjét szerdán este 
6— 7-ig vehetik át a Hétfői Napló szerkesztő
ségiben (VII., Erzsébet-körut 4. I. emelet).

teljesen uj ösvény a tcstncveléstudomány gö
röngyös országutján. Az uttörö: Doros György, 
akit bizonyára követni fognak a jövőben má
sok is. Szükség van egyelőre a Játszó kis
gyermek és a modern sportoló nő leikének 
kutatására

A fizika és a matematika 
tudománya nélkülözhetelleu a testnevelésben. 
Ezt alátámasztják Neldenbach Emilnek, n 
KISOK testnevelési Igazgatójának nagyértékü 
szakmunkái.

A sportorvosi tudomány
ugyancsak nélkülözhetetlen része a testneve
lésnek. A Testnevelési Főiskola sportorvosi in
tézete és laboratóriuma, nemkülönben 
megjelent szakmunkák inár kezdetben 
losilják >i szakosztály aktivitását.

Idő tartozik 
a mQrzakl tudomány

is, amelynek a sporttelepek és egyéb , 
tositniények épité’p bizonyítja a munkakörét. 
Hajós Alfréd és Mattyfik Aladár e tudományág 
előliarcosai.

A jövő fogja eldönteni, hogy bekapcsoljúk-e 
a szervezetbe

I a sportmiivészetet éa a sport publici sztikát, 
nemkülönben a sportasépirodainiaL 

la Igen, úgy nagy Jövő vár a sport képzőmű
vészetére és bckillcszkedhetik a szervezetbe a 
sport irodalom számos kiválósága is.

A helyzet kulcsa az Ü’IT kezében van. 
legkézzelfoghatóbb megoldás az lenne, ha

a már 
is biz-

sportlé-

A
„ .,____ __ ......... , a

szervezet az OTT keretében folytatná műkö
dését. A szervezők bíznak abban, hogy az OTT 
kötclcsségsz'TÜen elő fogja segíteni ezt a le
hetőséget. Es ebben az cselben a zavartalan 
működés biztosítottnak tekinthető.

X A MAFC Junlur kordvcrscnyél Tor dal 
MAC nyerte 7 győzelemmel, Nyilas MTK, Bod
nár FTC, Rónai MAC és Mészáros RAG előtt.

X A Nemzeti Tornaegyesület 70 éves juhi- 
.'elírna. A Nemzeti Torna Egyesület december 
’O-cn ünnepli fennállásának hetvenéves évfor
dulóját. A jubileumi ünnepen, amelyen Vályi 
Vagy Géza, a Petőfi Társaság tagja, ünnepi 
költeményt mond, megjelenik Jótsef királyi 
icrccg is

X A BEAC nyerte a fői kölni újonc usbó- 
verscnyl és az MFSE vándordíját 41 ponttal, 
Eger 34 pontja és a Ludovikn 30 pontjával 
rémien. A női újonc ver senyék re kiirt vándor

díját a TFSE úszói nyerték.
X A Szegedi Vasutas nyerte Magyarország 

ezévi Ifjúsági birkózó-csapatbajnokságát, mi
után a döntőhen az MTE-t 3:2 arányban kr- 
gyűlte. A győztes csapat tagjai: Fodor. Szőcsi, 

i Szabados, Szűcs és Vasi. A második helyen az 
•MTE, a harmadikon a Szolnoki MÁV végzett.

Ön nem mossa ki 
szervezetéi?

Nem fél, hogy beteg lesz? Nem akar egészsé
gesen hosszú éleiét élr.l? Pedig erre senkinek 
nagyobb lehetősége nincs, mint Magyarország 
lakosainak, szegénynek, gazdagnak egyaránt. 
Ma már mindenki tudja, hogy az Alföldön. 
Júszkarajcrőn fakad nz egész világon egyedül 
álló, legnagyobb glaubersó tartalmú gyógyvíz*  
a MIRA vl? Miért rém próbálja meg egyszer, 
reggel éhgyomorra, fél pohár MIRA vizet inni? 
Milyen más ennek az Ize, a tintása, mint bármi 
másunk. A MIRA nem okoz hányingert, gör
csöket. s ami a fő. ez gyógyvíz. Kérdezze meg 
orvosát. Mn már bármely üzletben knphntjn.

VILÁGSZEMLE
K KAPOTT AZ UTE VÍZ PÓLÓ CSAPATA 

PRÁGÁBAN.
Prágából jelentik: Az UTE vlzipóló csapata 

Csehszlovákia válogatott együttesével játszott 
vasárnap este nagyszámú közönség jelenlété
ben. Az UTE legjobb formájától igen messze 
van s igy a feljavult csehszlovákok 4 3 (2:'2) 
aránya vereséget mértek a lila-fehér bajnok- 
csapatra. A csehszlovákoknál kiválóan játszott 
Epstein, aki Némethet teljesen lefogta és ártal
matlanná tette.

Az uszómérkőzést-k során a 103 méteres 
gyorsuszásban Boros második lett 1 p 02.8 
mp-es idővel. A győztes Slciner (Barkochba) 
ideje 1 p 02.6 mp volt.

BOROVSZKY LETT BÉCS PÁRBAJTŐR 
BAJNOKA

Becsből jelenük: Bécs város pórbajtÓrbaj- 
nokságábnn több magyar versenyző is részi
vett, még pedig teljes sikerrel. Á bajnokságot 
Borovszky Jenőnek, a Honvédtiszti V. K. ki
tűnő versenyzőjének sikerült megszerezni 7 
győzelemmel és 1 vereséggel. 2. Timér, 3. Ha- 
nisch (Ausztria). 4. Palócz, 5. Medzerek (Ausz
tria), 6. Feledi, 7. Idrányi, 8 Fjscher (Cseh
szlovákia).
DUNAI PÁL BÉCS VÁROS TÖRBAJNOKA

Bécsből jelentik: A Konzerthausban va
sárnap este fejezték be Bécs város egyéni 
tőrbajnoki versenyét. A tárbajnoksrígnt Du
nai Pál nyerte 7 győzelemmel, vereség nél
kül. Gázsi ötödik helyen végzett, 4 győze
lemmel.

NAGY FORMÁBAN A SPARTA
Prágábfil Jelentik: A vasárnapi clsőíiga mér

kőzések eredményei a következőle: Slavia— 
Bohemians 6:1; Sparta—Ccchie Karoltn 10:0; 
Viktória Pilsen—Zidenice 4:1, Teplilz— Vik
tória Ziskov 2:0.

AZ OLASZOK KÉT FRONTON IS GYŐZTEK 
SVÁJC ELLEN

Firenzéből jelentik: Az uj firenzei stadion
ban húszezer néző elölt ütközött meg Olasz
ország és Svájc, válogatott csapata. .4 mérkőzést 
Olaszország nyerte meg ó.2 (2:2) arányban. Az 
olasz gólókat Ferrari, Pizziolo, Orsi, Meazza 
és Monti, a svájiakét Bossi és Kirlholz lőtte.

Luganóbfil jelentik: Olaszország B-válogal >tt 
csapata Svájc tartalék együttesét 7:0 (1:0) 
arányban nagy fölényben legyőzte.

PIKÁNS EREDMÉNYEK BÉCS FUTBALL- 
VASÁRNAPJÁN

Bécsből jelentik: Érdekes téli futball-vasár- 
napja volt Bécsnek, annak ellenére, hegy 
egyetlen bajnoki mérkőzést sem játszottak. A 
barátságos és válogatott meccsek közül konli 
ncnlális figyelmet érdemel n bécsi II. liga vá
logatottja ts a Rapid közölt lefolyt érdekes 
harc, amely a Rapid 20:0 (9-0) arányú győzel
mével végződött. A bécsi zöld fehérek csatárai 
közül Kaburek egyedül tizet lőtt. (A Hungária 
bécsi játékosvásárlási terveinél jó lesz ezt fi
gyelembe vonni.) Ncmkevésbé érdekes az a 
mérkőzés sem. amely n régi osztrák válogatott 
és a WAC közőft zajlott In 4:2 (3:0) arányban, 
oz öregek javára. Az egykor félelmetes hírű 
öreg nagyágyúk közül Ktifhan. Wom'rak, Scidl, 
Gcycr, s a kapuban Fcigl pompásan játszott.

MEGNYERTÜK A MAGYAR-OSZTRÁK 
TÖRCSAPATVERSENYT

Bécsből jelentik. Rendkívül Izgalmas ver
senyt vívott a magyar tőrcsapat az osztrákok
kal a Konzerthaus zsúfolásig megtelt termei
ben. A két csapat végig fej-fej mellett haladt s 
az egyforma egyéni győzelem végül 8:8 ará
nyú volt. Végül mégis Magyarország győzött 
54-fíJ jobb tussarányával.

X A torinói főiskolai világbajnoki versenyek 
dljklns: tó vacsorája. A Magyar Főiskolai Sport
egyletek Egyesülése hétfőn este fél 9 órakor a 
Gellért-száfló márvónylcrmébcu tartandó díj
kiosztó vacsoráján megjelennek nz összes fő
iskolai egyesületek, sportszövetségek, sport
hatóságok és a sportsajtéi képviselői Különöl 
érdekessége a díjkiosztó vacsorának, hogy 
azon nz egyetemet ezelőtt 25 évvel elhagyó 
BEAC tagok által alapított Magyar Jogász 
Sport Egylet vezetősége is teljes számban — 
köztük Karafléth Jenő. Kelemen Kornél, Hó- 
mán Bálint, l.ázéir Andor, Tasnódi Nagy And
rás, Darányi Kálmán, Hlndy Zoltán is megje
lenik.

X Három vándordíj dőlt el vasárnap a fe
dett uszedában, még pedig a 260 in-e« Ven- 
czell vándordíját gyorsuszó-versenyt Székéig 
András FTC nyerte 2 p. 24 6 mn-cs idővel. 
Lengyel BEAC és Cstk BEAC előli. A gr. Ká- 

' rolyi vándordíjai növekvő nyorsuszó staféta- 
i versenyt a MAC csanata 4 p. 39 mp-ccl nyerte 
az UTE és az MTK ellen. A József főherceg 

[vándordíjáé 800 m-cs gyorsuszó-verseny pyőz- 
| lese Lengyel Árnód BEAC lett. 11 p. 16.2 mp-es 
idővel Jakab UTE előtt. A 800 m-cs puorsussó- 
versenyben Vojtek János BSE győzőit 12 p. 
10.8 mp. alatt. A Magyar Kupo-mérkőrések so. 
rán az MTK 8:2. (8:1 i aránya fölényes győzel
met szerzett a BSE ellen. A III. kér TVE ba» 
rátsáf> j alapon 4:3-ra verte a MAC-ot.
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„Üsd, csak ne a fejét!"
Vészkiáltás az ökölvívás mai szabályai
nak brutalitása ellen — Megdöbbentő 
adatok : a ba/nokok közül sokan elmebalt 
szereztek, sokan megvakultak

evőeszközök, dísztárgyak 
alkalmas ajándékok 

legolcsobban
POLGÁR KÁLMÁN Budape t^VII., Kazlnczy-utca < s

Pirin, december 3.
(A Hétfői Napló pórin szerkesztőségétől) 

Francia körökben példátlan izgalommal tár- 
fyaljúk Arnold Bonlémps kiváló sportpubllcista 

íállvúnyót, amely nz ökölvivósport mai ke
gyetlen szabályainak megreformálására szó
lítja csatasorba az embericsen gondolkodó 
sporttá rsadalmat.

. —• Ne értsenek félre. — irta Bontemps, —- 
nem vugyok hisztériásán érzékeny s azzal is 
tisztában vagyok, hegy a botolón nem oly ár
tatlan mulntsi.g, mint - teszem fel — a bridzs, 
vagy a kuglizas. Harcias sport ez. amely ter- 
i .Vetésén kockázattal jár De itt a legtöbb 
ideje, hogy felhívjuk a figyelmet tirrii: vannak 
ennek a sportnak olyan távolabbi következmé
nyei is, amelyeket a nagyközönség nem Ismer 
eléggé;

as elmebaj és a megvakulté.
A francia publicista ezután feltúrja megdöb

bentő adatait. Az elmebaj — mint mondja — 
többnyire nem dühöngő őrület formájában 
szokott jelentkezni, hanem a szellemi képessé
gek csökkenésében

A ring egykori sztárjai között sok a ^lills", 
a „hólyagos**  ember.

A neveket boxoiókörökben ismerik, ezeket nem 
akarja pellengére állítani. Ellenben minden 
tartózkodás nélkül felsorolja azokat, akik u 
,,nemes" sport következtében elveszti tték sze- 
mükvilágát, vagy már a vakság küszöbéig ju-l 
toltak. I

A névsor valóban megdöbbentő. |

Legutóbb — írja — Len Johnson és és Billy 
Baker voltak kénytelenek végleg búcsút mon
dani a ringnék, mert a megvakuld*  fenyegette 
őket. A kis Meinlt. Locafteti legyőzője, szintén 
szemorvosa tanácsára mondott le szépen Indult 
boxolókarriérjéről.

Ezc k a legújabb mementók. A régiek közül 
a vakság örök éjszakájában boicrkálnakt 
Young Trave.’, Klcber, Alverel, Franci-s 

Charles, Frl . eh, ftoutis én Piadner.
Az első négyen Francia ország bajnokai vol 

tak. Paul Fritsch olimpiai bajnok, Routis és 
Piadner pedig víluybajnök.

Bontenips az ijesztő baj okót a mai szabó 
lyok kegyetlenségében látja E szabályok nem
csak megengedik, de egyenesen favorizál jók a 
fejre irányított ütést két. amelyeknek knock- 
out bán kell kulminálniuk.

A fej Irgalmatlan döngi lésének idővel bor
zalmasak a következményei.

Mi hát a teendií? — veti fel a kérdést és 
nyomban meg is adja rá a választ:

Eddig az volt a jelszó: „csak a fejét, hogy 
meg ne sántuljun". Az uj jelszó legyen:

„üsd, csak ne a fejét!**
A sportnrónu közönsége, amely megszokta az 
erős izgalmakat, először morogni fog, de ké
sőbb majd beletörődik az uj rendbe is. De 
akárhogy is áll a dolog,’ tovább nem szabad 
tétlenül nézni jobb sorsra érdemes sportférfiak 
rendszeres, tervszerű megnyomoritását. A 
hozol ószabályokat sürgősen meg kell refor 
málni — az emberiesség nevében.

WAC meglehetős olcsón, 4b00 schillingért adta 
(I Ildiit a /randáknak és most már csak az a 
kérdés, mihez fog az Excelsiar a práteri csa
tárral, ha. nem kap átigazolási engedélyt. Sport
körökben nagy érdeklődéssel s árják a további 
fejlcméii veket.

lliltl után Müllcr, a WAC válogatott jobb
összekötője is kedvet kapott a kivándorlásra 
és hir szerint egy svájci egyesül. ítél folytat 
tárgyalásokat amelyek nagyon előrehaladó!! 
állapotban lehetnek, mert

Meisl Glasgowból te efocon hívta fel a 
szövetséget és a kiviteli tl’alomra való hl- 
vatkozúasal követelte, hogy Milllert semmi 

körülmények l:6zölt se engedjék el.
Hir szerint Adalprecht, a Vicnna kitűnő csatára 
is megállapodott már egy francia egyesülettel.

Fentiekből megállapítható, hegy a bécsi pro
fik. nkiknek legnagyobb része munkanélküli ás 
kizárólag a j. t.kukért ka|>otl szerény dótól 
dókból élnek, nem sokat törődnek a szövetség 
tilalmi rendeletével és nem hajlandók felál
dozni magukat az osztrák iahdarugósporlért, 
hanem odahuz a szivük, ahol jobb megélhetés 
és elhelyezkedési lehetőség .vár rájuk.

A labdarngószövelségnek joga van kivándor
lási tilalmat életbelj pt< tni kérdés azonban: 
emberi Szempontból helyes és méltányos-c 
megakadályozni, hogy dolgozni akaró fiatal
emberek külföldön ogíisztendút alapítsanak, 
amire illhon saját hibájukon kívül képi .lenek. 
Kérdés, ami ma nagyon aktuális és ami felett 
diktatórikus alapon mégsem lehet dönteni.

A Gallyatető a „hórekorder“
A vasárnapi hcrelenfé3

Vasárnap napsütéses, de hideg téli napra 
virradtunk. A villamosok megállóinál nagy tö
megek állottak sliccekkel fölszerelve, de a 
Mátra és a Blikk felé induló vonatok is töme
gesen fogadták be a hósport híveit.

Egyelőre, a Gallyatető a „hórckordcr".
A 20 cm-es hórétegről beszámoló jelentések

nagy őrömet váltottak ki. Utána sorrendben a 
Pilis felé fordult nz érdeklődés. A Dobogókőn 
ugyanis Ki cm a hó. A Kékes 14 cm-es hórétege 
is sokat hódított. A Bükk gerinceiről átlagban 
10—12 cin-cs havat jelentenek.

A budai hegyek hórétene általánosságban 10 
13 cm. A Svábhegyen 13 cm, a Hármashatár- 
hegyen, a Csúcshegyen és Nagyszénáson 10 cm.

Bécs a rádió mellett lesi a londoni meccs 
szpikertének /elentkezését

Meisl Hugó három svájci előadása — Az osztrák profik 
nem tőrödnek a szövetség kivándorlási malmával és 
vígan tárgyalnak a külföld! egyesületekkel

,Mít csinál a télen?4" ..... .......Látogatás a sport primadonnáinál>>
Nyilatkozik: a válogatott futballista,a vivóbajnoknő,a vizipólózo,a rekor
der-futó, az uszóbajnoknő, a tornászsampion-jelöltés a — futballdrukker

Bécs, dcc. 3.
(A Hétfőt Napló bécsi szerkesztőségétől.) Ma 

délután, egy héten belül másodszor egész Becs 
a rá^ió mellett fog ülni, hogy végigdrukkolja 
a Wundermannschaft—Arsenal londoni csábi
ját. Minden kávéház, vendéglő ablakaiban szí
nes plakátok jelzik, hogy a londoni mérkő
zést itt továbbítják és mitsem törődve a napi 
élet gondjaival

a bécsiek már vasárnap biztosították he
lyeiket a törzskávéházakban.

hogy el ne mulasszák a nagy eseményt.
A glasgowi eldöntetlen után kő esett le a 

Ring kúv-éházbcll vezérkar szivéről. Búr senki 
se merte bevallani, de titokban mindenki vere
ségtől féltette nz oszlrák válogatottat, melynek 
tagjai, kétségtelen voltak már jobb formában 
is. mint most. A fehéringes fiuk azonban dere
kasan mcgálllók n helyüket és ma már min
denki abban bízik, hogy nz Arscnállal szemben 
sem fognak kudarcot vallani.

Fél’nappal a mérkőzés előtt tippelőknek 
nincs sok értelme, katasztrofális vereség bizo
nyára nem éri az osztrák csapatot mert az ma

már kétségtelen, hogy a két ország labdarugó 
sportja között klasszisdifferencia nincsen.

Az oszlrák válogatott csapat egyébként va
lószínűleg Meisl fingó nélkül érkezik Bécsbe 
Melsit ugyanis a svájci szövetség meghívta, 
hogy budapesti előadásához hasonlóan, Bern 
ben, Bőseiben és Zürichben is tartson felolva
sásokat, nmit Meisl el is fogadott.

Ellenére az osztrák szövetség „Ausfuhrver 
bot**-jónak,  lliltl. a WAC kitűnő középcsatára 
mégis elpárolgott Pécsből és ma már vígan 
költi a frankokat Roubalx-ban, ahol az Excel- 
sinrhoz szerződött le. A Hiltl-ügyből valószí
nűleg diplomáciai bonyodalmak lesznek, meri 
állítólag az osztrák szövetség nem fogja enge
délyezni átigazolását. A WAC vezetőségének 
nz nz álláspontja, hogy ők átengedték Hiltlt a 
franciáknak, miután a játékosnak már régi 
vágya volt Franciaországba kivándorolni, ezt 
soha nem titkolta egyesületében és igy mél
tánytalanság lett volna erőszakkal visszatar
tom. Ha a szövetség nem engedélyezné nz át
igazolást az a kivándorolt futballista és uj 
egyesületének dolga, a WAC-Ot nem érdekli. A

Hamar a ceruzát elő !
Tizenöt szép dij nyerhető 8

Fenyegetően közeledik a tél. a szabad ég 
alalt űzhető sportágak legtöbbje már passzi
vitásba merült és néhány hét múltán már a 
labdarúgás is idegenbe teszi át küzdelmeinek 
színhelyét. Az 1934 esztendő lelve van nagy 
eseményekkel.. Nem érdektelen tehát megtud
nunk, hogy az egyes sportágak mindkét nem
beli képviselői

mit csinálnak a téli hónapokban?
Nevekel nem Írunk ki. mert a megszólítottak 
egynémelyike esetleg nem egészen Őszinte fele
letet adott volna Nézzük tehát a válaszokat:
A SOKSZOROS VÁI/OGATOTT FUTBALIASTA:

— Decemberben elbúcsúzom Budapesttől. 
A labdarugó té t sorsa ez. A karácsonyt vala
hol Afrikában fogom megülni. Jó ez a kondí
ciót javító állandó foglalkozás, mert a világ
bajnokságra készít elő és mert én minden gon 
dolatommal már az olasz ég alatt lefolyó nagy 
küzdelmekben élek és nem fogok elmulasztani 
semmit sem, hogy a telet ét a tavaszt is for
mám javítására használjam fel.

A VIVOBAJNOKNÖ:
— Kérlek, tudod, hogy mennyi mindenre 

kell ezen a télen készülnöm. így tehát ismét 
elbúcsúzom a tánctól, a színháztól és kemé
nyebb munkába kell fognom, mint valaha. 
Hogy miért? Meg akarom verni ar idén Ellen 
Preisst. Persze csak ugy, ha nem bújik ki a ta- 
’álkozás elől, mint az idei Európabajnokságo- 
kon.

A VIZIPÓLÓZÓ:

sek el Javítani fogja a kondíciómat. Vgy-e, 
igazam van?

A TORNÁSZBAJNOKJELÖLT:
— Ja. nekem csak nyári szünetem van Most 

kezdődik a hadd el-hadd Én márts erős tré
ningben nagyok, az idén felfökózom a trénin
get, mert nagy célok lebegnek előttem ^Mcg 
akaróm közelíteni Béliét és a budapesti világ
bajnokságon meg akarom áHani helyemet, ami 
pedig nehéz lesz.

Végül megkérdeztük a közismert
FUTBALLDRUKKERT

is. ö máris tréningben van- tréningtelcpén, 
a kávéházi asztal mellett találjuk meg. Elgon
dolkozva felel kérdésünkre:

— Tavaly annyit vesztettem az alsóson, 
hogy az idei télen, amig u fiuk túráznak, meg
tanulok bridzsezni.

December 5, B, 10-en délután tét 3 orakor

I íigeiouersenyeK.

Mai kcrcsztreltvén'jünk vízszintes 1. és 
függőleges 7. számú nyilas sorainak meg
fejtését levélben vagy postai levelező
lapra Írva legkésőbb csütörtök estig kell 
szerkesztőségünkbe VII., Erzsébct-körut 4 
a címzési o'dalon „REJTVÉNY" megjelö
léssel beküldeni. — A helyes megfejtők

között egy 10 P-s bankjegyet, finom to
kaji borokat, gramofonlemczekct, bridzs- 
kártyát, diszkötésü könyvekei, össze
sen tizenöt dijat sorsolunk ki. A megfej 
lést és a nyertesek névsorát jövő héten 
közöljük. A mu'.t heti pályázat eredménye 
a „Hírek" rovatban található.

— A kemény szezont szívesebben cserélte’ 
volna el egy kis pihenéssel, mert erre is szük
ség van. Á téli kupaküzdelmek igénybevesznek, 
egyesületen,nck szüksége van reám és ha már 
muszáj, legyen tökéletes u játék. Január ét 
február havát fogom a szórakozásnak szen
telni, utána pedig kemény munka lön: készü
lődés Magdel urgra. Nem szabad a németek 
nek győzniük.

A REKORDER-FUTÓ:
— Nem rajongok túlságosan a tornatermek 

levegőjéért. Es aztán — mit tagadjam? — jól
esik egy kissé széjjdnézni a pesti társaságban. 
Idei eredményeim azonban köteleznek és igy 
nem hagyom abba a munkát, mert az Európa- 
bajnokság elsői között akarok lenni. Sőt... 
talán ...

AZ USZÓBAJNOKNŐ:
— Tavaly téltől a. mai napig csak a tréning 

foglalt le, no meg a hivatásom. Álszenteskedés 
lenne, ha azt mondanám, hogy nem unom a 
dolgot. A sok verseny izgalma ráfeküdt az ide
geimre is. Trénerem sem ellenzi, hogy mórt 
már néhány hónapot tornával és tánccal tölt-

Ssabad az ut 
a nagy világba, 
ha tud angolul 

franciául

A d'Aknnk. a 
tla tv.aclónHlt, 
a ker«-nkedő- 
nek, minuen- 
ktnek,

akt érvénvcsfllnl és 
mövei' dni akar 

hasznot munkatársa 
a 

ourtum 
basztto- 
Künvv 

törhetetlen 
han li-mexekkel

A beszélókfinyv tOreurea é« fAradhafrttan. - Re-del r 
mer tru I A hét lereex érr cea'r t*  I’. Fö*  r« ? 
Ha <-pvenké"t 's m' t'A Arolhi tjs. Ijrv e y cm r*s7  
4 P 10 f'Ildrbc kerti'. Knoható r'lntlenOtf! 
Tájékoz Htftl küld DUHII'M KéT BUDAPEST.

VII., ThUk ly-ut S.

Budapesti ügető verseny ek
Kömény fagyban kezdte meg decemberi fht- 

.ingjét az ügetősporl. Közönség ennek ellenére 
volt bőven s a versenyek is jó sportot nyújtot
tak. Minden győztes könnyen nyerte versenyét, 
csak Arditti győzelmét nehezítette meg istálló
társa Enyém II. Nagy meglepetést okozott Erika 
győzelme. A Mandicapet két részben futották lo 
s a második rész startja nagy izgalmat váltott 
ki. A starter ugyanis amikor lecsapta a zász
lót, ugyanakkor azt mondta „nincs start", ami
vel a mezőny hátsó részét félrevezette. A hely, 
leien start miatt a közönség hangosan tiltako
zott. Részletes eredmény következő:

I. FUTAM: 1 Verő E. Poganac (6:10) Zwil- 
linger, 2. Olt (3) Maszár F., 3. Danka (2)
Fityó. Több ló nem futott.' Tót.: 10:16, olasz 
10:19 11. FUTAM: 1. Fischer M. Erika (10) 
Jónás, 2. Jeles O. S. (6:10) Maszár F., 3. Bú
felejtő (10) Steinitz. Ind.: Favorité, Tamerlnn, 
Gnllinula, Suhancz B., Sámson, Fuss, Brutus, 
Bcssic. Tót.: 10:106, 25, 13 41. olasz: 10:53. — 
’II. FUTAM: 1. Farkas I. Dolly (5:10) Maszár 
F.. 2. Simba (2) Fityó. Ind.: GalH-Curci, Navi
gator. Tót.: 10:15, olasz: 10:28. — IV. FUTAM: 
1 Broadway ist. Nincs tovább (4) Marschall. 
2. Szeszélyes (U'í reá) Kovács II.. 3. Győző 
(3) Maszár I. Ind.- Sony Boy II, Örzse, Tün
dér. H. Boriskn. Tót.: 10:44, 12, II, 12, olasz: 
10:13. — Az Erika—Nincs tovább dóublé 10 3.
V. FUTAM: 1. Stein 1. Sellfí (l’/| Síéin, 2. Eb-r 
B. |10) Járás. Ind.: Szerető, Muscicapn Trt.: 
10:21. olasz: 10.58. — VI. FUTAM: 1. Val ria 
ist. Pálma (1%) Hnuser, 2. Mercedes II. (10) 
I ampert, 3. Pezsgő (6) Kovács I. Ind.; Estike, 
Gyi-rka, Gnszton, K. L, PrSza, Nngvlda, Dongó. 
Tol.: 10:40, 18, 70. 38, olasz: 1Ó:M6. — VII. 
FUTAM felső rész): 1. Puaztabcrénvi ménéi 
Oszlány (3) Mnszár F„ 2. Esély (4) Steinitz, 3. 
Hárpia (10) Jónás. Ind: Sára. Magul, Feri O,. 
Delila, Vlnko, Mirha, Leopárd. G. Todd. Tot.r 
10:71, 19, 25, 21, olasz: 10:78 — VII. FUTAM 
(második rész): 1. Fuhrmnrn M. Arditti (2/P 
Zwilllngcr, 2. Enyém H. (3) K< vftes j„ 3. Helyre 
Kati (6) Marék Ind.: Olivla. Cigánybáró, Haj
nalka, Áebmed, Kacér, Express, Tntnerlan. Tót.: 
10-34, 18. 18, 24. rlnsz: 10:39. — Ar Os-I’nfí^ 
'r'ittl dombié 10453. — VIU. FUT»M: 1.
Wn’d”cr G. Mrgvrs (S:lrt) Zwilllngcr, 2 P I I- 
-ia (101 Mnrck. Ind.: Rcvizionarius, EliAsz. 
Tót.: 10:16.

A szcrkcvtésérl és klndft éri felel:
DR. FJ EK I1VGÖ
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