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Szerelmi zsarolók
revolveres merénylete
Tőrbecsaltak és randevúé
*
kifosztottak az elegáns
Kazinczy-utcai lakásban egy kereskedőt
Vasárnap délben a főkapitányságon zsa
rolás cimén előzetes letartóztatásba helyez
ték Makovitzky Zoltán negyvenesztendős
állásnélküli gyógyszerészsegédet, azonkívül
Szabó Ilona 23 éves varónőt. A letartózta
tásnak érdekes előzménye van.
Pár nappal ezelőtt megjelent a főkapi
tányság bűnügyi osztályának vezetőjénél
Jóházy Rezső kereskedő és bejelentette,
hogy zsarolási ügyben szedetne följelentést
Unni.
Jóházy pár héttel ezelőtt egy kávéházban
megismerkedett egy elegánsan öltözködő
csinos fiatal nővel,

aki Szabó Ilonának mondta magát, s arról
panaszkodott, hogy unalmas az élete, nin
csenek Budapesten ismerősei. Jóházy meg
vigasztalta, hogy majd kalauzolni fogja
egyik-másik szórakozóhelyen és igyekszik
a nő magányos óráit kellemesebbé tenni.
Szabó Ilona eleinte a legszerényebben
viselkedett, igyekezett kedvére járni az idős
férfinak.
Egy alkalommal a kereskedő fentjárt a
Kazinczy-utca 5. számú házban, egy ele
gánsan berendezett kétszobás lakásban,
amelyről Szabó Ilona azt mondotta, hogy
az az ő főbérloti lakása. Alig tartózkodott
a lakásban negyedóra hosszat, amikor zaj
hallatszott az előszobából és nagy lármával
egy jól öltözött férfi rontott be a szobába,
aki gorombán rátámadt és
kérdőre vonta, hogy mert feljönni fele
sége lakására.

Jóházy meglepődött a váratlan jelenéten,
hjszen ő ugy tudta, hogy vendéglátója leány
és vőlegénye sincs. Az idegen férfi azonban
egyre fenyegetőbb magatartást tanúsított, a
nővel is botrányt rendezeti, ezt azonban,
mint ptólag kiderült, csak azért csinálta,
hogy a kereskedőt tévedésbe ejtse és tény
leg elhitesse vele, hogv a varrónő az ő fe
lesége.
Jóházy a legudvariasabb hangon
bocsánatot kért az állítólagos férjtől

és igyekezett megmagyarázni, hogy eszeágában sem lelt volna feljönni n lakásba,
ha tudta volna, hogy Szabó Ilona férjnél
van, vagv menyasszony- A férfi, amikor
látta, hogy Jóházy mennvire meg vrn döb
benve, nz iránt érdeklődön, hogy
van-c nála pénz, mert pénzzel el le
hetne Intézni ezt az affért,

nála csupán és nem tud rendelkezésére telte után kijelentette, hogy hajlandó elegei
állni a „gáláns" lovagnak. Erre az kijelen tenni a fölszólitásnak erre
tene, hogy nem muszáj készpénzben letenni
két váltót írattak vele alá, az egyik
az összeget, tudja, hogy jómódú ember,
3000, a másik 1000 pengőről szólóit.
váltót is elfogad tőle.
Másnap föl is vették a pénzt.
Jóházy ebbe sem akart belemenni, mire ul
A kereskedő azt hitte, hogy ezzel a nagy
timátumot intézett hozzá az amerikai áldozattal egyszersmindenkorra megszaba
gangszterekre emlékeztető zsaroló. Kijelen dult zsarolóitól, azonban nem igy történt.
tette, hogy
Egyidcig békében hagyták,
hnsz percnyi gondolkodási Időt ad neki,
pár nappal ezelőtt azonban ismét je
lentkeztek.
erre az időre bezárták egy szobába, amely
nek nem volt ablaka, közölte egyben a zsa A gyógyszerész közölte vele, hogy a legrö
roló azt is,
videbb időn belül
ha ezalatt nz idő alatt nem határozza
újabb kétezer pengőt juttasson el hozzá,
el magát, számoljon a legrosszabbat,
különben eltesz! láb alóL
többé nem fogja viszontlátni hozzátar
Jóházy most már a rendőrséghez fordult,
tozóit.
ahol azt tanácsolták neki, hogy látszólag
Hogy szavainak nagyobb nyomatékot sze menjen bele a dologba, beszéljenek meg
rezzen, From/ner-piszlolyt vett elő zsebéből randevút és a megbeszélt helyen majd de
és megmutatta, hogy az töltve van.
tektívek is megjelennek és leleplezik a zsa
A kereskedő megijedt és a határidő le rolót.

Szombaton este tiz órára volt megbe
*
szélve a találkozó a Visegrádi-köz egyik
háza előtt. A kereskedő egyedül sétált felalá a ház előtt, mig
pár házzal odébb két detektív helyez
kedett cl
a kapumélyedésben.
Abban a pillanatban, amikor a gyógyszer
rész átvette a kereskedőtől a borítékot,
amelyben
előre megjelölt százasok voltak,
odaléptek a detektívek és elfogták a zsa
rolót.
A főkapitányságra kisérték, ahol megál
lapították személyazonosságát.
Az éjszaka folyamán
a nőt is bekísérték a rendőrségre, ahol
mindketten állhatatosan tagadlak,
de a detektívek jelentése és a kereskedő
vallomása alapján Mákovitzkyt és Szabó
Ilonát letartóztatták.

A magyar munkást is
magunkhoz kell ölelnünk
mondotta Gömbös miniszterelnök
a Tesz küldöttsége előtt
Vasárnap bezárult a Nemzeti Munkahét
A Nemzeti Munkahét ünnepélyes lezárására
vasárnap féltizepkét órakor kezdtek gyüle
kezni a miniszterelnökségi palota nagy sárga
termében n TESz elnökségének és szakosztá
lyának tagjai Baross Gábor országos elnök ve
zetésével. Az érkező vendégeket bárejházi
Bárczy István államtitkár fogadta. Nagyobb
hölgyküldöttség h résztvelt a fogadáson, külön
csoportosullak a Magyar Jövő társaság, a „har
mincasok'' tagjai és nagyszámban Jelenlek
meg n Turul bajtársi szövetség vezérkara is.
A Turul szövetség vezetői a minisztclclnök
fogadása előtt
díszes oklevelet és ■ Turulok színes mell
szalagját

adták át a legutóbb megválasztott „tisztelett'ell patrónus"-nak: Antal István miniszteri ta
ellenkező esetben nagy kellemetlenséget nácsosnak. a sajlóosztólv vezetőjének.
okoz neki.
Pontban 12 órakor jelent meg a teremben
Jóházy kijelentette, hogy pár. pengő van Gömbös Gyula miniszter élnék, akit lelkes él

jenzéssel fogadott az egybegyült társaság.
BAROSS GÁBOR,

a TESz országos felnökc üdvözölte u miniszter
elnököt.
— Azért járultunk most eléd, — mondotta
— hogy kötelességünkhöz híven beszámoljunk,
jelentést tegyünk arról, mit láttunk és mit ta
pasztaltunk.
— Láttuk és tapasztaltuk, hogy a nemzet
minden várakozást felülmúló lelkesedéssel és
érdeklődéssel vett részt a Nemzeti Munkahét
mozgalmában.
Köszönetét mondott a magyar sajtinak,
amely szeretettel és hűséggel lómogafta a Nem
réti Munkahét eseményeit és pártatlan mun
kójúval nagyban elősegítette annnk llkcrét.
Végül kérte a miniszterelnököt, hogy tárja le
a Nemzeti Munkahetet.
Percekig tarló taps és éljenzés közepette
szólalt meg

GÖMBÖS GYULA

miniszterelnök
Azzal kezdte, hogy a nemzetnek meg kell
tanulnia megbecsülni a reális munkát, éreznie
kell, hogy egész történelmi vágyódása mind
külső, mind belső vonatkozásban minden kö
rülmények között a munkától jügg.
Kifejtette, hogy a helyes utón akkor járunk,
ha a renlitás gondolatát belevisszük a nemzeti
élet minden mcgnvilvánulásúba.
— Nem elég — mondotta — csak a célt mtv
falni a nemzetnek, az utakra is reá kell mutatai, amelyekkel a cél elérhető.
— Én tehát nem olyan politikát akarok hir
dőlni, amelyért való küzdelemben
a harcos kimerültén, rongyosan az árokba
hall.

hanem olyan politikát, amely minden dolgozó
magyar embernek a tisztes megélhetést, a rcndts ruhát • • megdégtfdolt
iládi életet j<>
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fióküzlet nincs
lenti.
Elismeréssel szólt nzután a termelési ágak
propaganda-felvonulásáról, amelyre nemes
*'
az egész magyarság < . uf. egész oriz'.g lehel
büszke, de umely súlyos nemzetközi jelentőié
*
b'I is fog adni a Nemzeti Munkahétnek.
A miniszterelnök nzznl fejezte be tetszésnyilvánításoktól sűrűn megszakított beszédét,
hogy iix elkövetkező Nemzeti .Munkahetek
során
■ munka végzőjét, h magyar munkást Is
magunkhoz kell ölelnünk,
.mert amikor a nemzeti munkát ünnepeljük,
ettől nz ünnepléstől n nemzeti munkát teljesítő
•nagyér munkás sem lehet távol.
— Ez a gondolat, ez. a célkitűzés legyen nz
elkövetkező év reális programja, mind belpolitikai, mind gazdaságpolitikai tekintetben.
Ilossziiuhirló taps és éljenzés után n minisz
terelnök viljósrcggdwe hívta meg vendégeit,
miközben csoportról csoportra ment és min
denkihez volt néhány barátságos szava. Majd
körülvclfe n turul Bajtársi Szövetség Vezér
kara,. később n hölgyek küldöttsége, utánuk a
„harmincévesei." — akik már mind negyven
körül vannak Minden csoportnál megállították
n fotográfusok és a miniszterelnök állta ezt n
rohamot is,
Közben láthatólag hosszabb komoly beszél
getést folytatóit a miniszterelnök dr. Kresz
Károllyal, a Tébc igazgatójával és budai Goldberger Leó gyárigazgaló, felsőházi taggal.
A beszélgetés után a Hétfői Napló munka
társa megkérdezte Kresz Károlyt, aki ti mi

Ma sWirat Ssnf

niszterelnökkel folytatott megbeszéléséről a kő
vetkezőket mondotta munkatársunknak t
— A miniszterelnök ur örömét fejezte ki afö
lött, hogy a nemzet mennyire megértette a
Nemzeti Munkahét jelentőségét. Ezt azonban
nem tartja teljesen elegendőnek éj éppen
ezért a külkereskedelmi és csoport-tárgyalások
során — ha barátainkkal tárgyalt —' mindig
r'e szokott mutatni arra,

Gömbös Gyula ministlerelnök dr. Kresz Kárglglyal és budai Goldbergcr' Leóval beszélget.

hogy Magyarország áll az export terén a
leghútrább
és minden nemzetközi tárgyalás alkalmával
erőteljesen hangsúlyozta, hogy az illető álla
mok a reális élet követelményeit szolgálják ak
kor, ha Importjuknál tekintettel vannak Ma
gyarország czirúnyu lehetőségeire.
Szóval elmúlt egy óra, amikor Gömbös Gyula
miniszterelnök visszavonult belső dolgozószo
bájába és a vendégek lassan eltávozlak a mi
niszterelnöki palota termeiből.

Budapest, 1933 november 20.

Vasárnap Budapestre
érkezett a revíziós
angol képviselők
egyik vezére
Llewellyn Jones angol képviselő a trianoni
békeszerződés revíziója érdekében megindult
angol mozgalom egyik elöharcosa, a magyar
barát angol képviselők csoportjának megalapí
tója vasárnap délben a bécsi gyorsvonattal a
Revíziós Liga meghívására Budapestre érkezeit.
Fogndására a Keleti pályaudvaron megjelent
báró Forster Pál ny. követ, a Revíziós Liga
társelnöke. Fali Endre, a Revíziós Liga ügyve
zető igazgatója, Faluhelyt Ferenc egyetemi ta
nár, a Revíziós Liga elnöke. Horváth Jenő
egyetemi tanár ós Guitleaume Arpádné. SchmidtPapp Ernő, a Revíziós Liga titkára Hegyesha
lomig elébe utazott az angol képviselőnek,
A pályaudvaron báró Forster Pál üdvözölte
Llewellyn Jonest, aki két napig marad Buda
pesten. majd kedden báró Forster Pál társa
ságában Pécsre utazik, ahol átveszi a pécsi
egyetem diszdoklori oklevelét.

Milyen a lűtsleseg?
A mintafeleség, mikor a szobalányt vagy
szakácsnőt vásárolni küldi az üzletbe, törődjön
azzal, hogy nevén- nevezzék a gyerekeit Ha
családjában valaki elrontotta a gyomrát, akkor
mondja azt: „Mariska, szaladjon, hozzon egy
üveg MIRA keserüvizetr
*
A MIRA nevet ním
szabad 'felejteni, annál is inkább, mert min
den jó háziasszonynak, anyának, feleségnek
tudnia kell, hogy e forrásvízben a legtöbb"' a
glaubersó. Nézze csak meg a címkéjét, olvassa
cl ■ rajta levő vegyclímzést, abból láthatja,
hogy a kellemes ízű MIRA nemcsak teljesen
görcsmentesen és gyorsan ható, hanem nagy
glaubersó tartalmánál fogva a világon egyedül
álló. igen nagy gyógyhalást kifejtő viz.
Kérdezze meg orvosát, igaz-e ezl

Szerdán visszatér Budapestre, aliol november
23-án délután a Budapesten tartózkodó Sqmerset de Chalre-rel együtt részlvcsz az All Pcopíes
Association teáján. November 25-én fs l26-án
Llewellyn Jones Szegeden tart előadásokat.

Szemere Istvánt kihallgatják
a Trettína-íígyben a 60,000
pengős váltó rejtélyéről
Pár nap múlva kitűzik a rágalmazás! perek tárgyalása
*
is,
ahol Turchányi és Trettlna meglepő adatokat tárnak íel
Az Ibusz—Trettina-úgyben
döntő fontosságú, meglepően
mények lesznek, amelyekre

ezen a héten hogy a váltókról felvilágosítást kérjen tőle.
szenzációs ese Közvetlenül Szemére kihallgatása után Trettinát is ki fogják hallgatni a váltó ügyében s ha
szükség lesz rá,
már vasárnap megtették az előkészületeket.
Szeniorét szembesítik is Trettlnávul.
Az egyre szövevényesebb, egyre bonyolultabb
bűnügy szálai már jórészt kibontakoztak a vizs
Dr. Kovács Péter, az Ibusz—Treltina-iigy
gálat során. Az eddigi kihallgatások nagyrészt referens ügyésze vasárnap már intézkedett
tisztázták a legkomplikáltabbnak látszó össze a kihallgatások foganatosításáról. Kovács ügyész
függéseket Is.
ségi alelnök va.-árnap délelöttjé a bűnügy ha
Egyetlen olyan momentuma van azonban a talmas aktatömegeinek tanulmányozásával töl
vizsgálatnak, amelyről a legautentikusabb fe tötte s délben telt intézkedést a legközelebbi
lektől még pein kapott felvilágosítást az ügyész kihallgatásokról Szemere Istvánon kivül
este adlak ki, arról számol be, hogy a dele ség:
még számos politikust is ki fog hallgatni

a világ leszereléséről

A vasárnapi tanácskozás nem vezetett eredményre
Gcnf, nov. 19.

(.1 Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclentése.) A népszövetség fővárosának va
sárnap ismét nagy napja voll Az egész vi
lág érdeklődése kisérle azt a tanácskozást,
ámelvct a négy nagyhatalom képviselői tar
tottak 7/rnder«on-nak, a leszerelési értekez
let elnökének szállóbeli lakásán a leszerelés
kérdésében. Ennek a konferenciának' arról
kellett volna határozni, hogy a négy nagy
hatalom az eddigi formák közl,;Vagy más
uj módon kíván állást foglalni a leszerelés
kérdésében.
Délután négy órától este hétig folyt
konferencia

a

gátusok

ez a Szcmere-féle 60-000 pengős váltó Ugye.

semmiféle konkrét megállapodást nem
kötőitek s ma, hétfőn történik döntés.

konferencián Anglia, az Egyesült Álla
mok, Franciaország, Olaszország veitek
részt, jelen volt még Benes csehszlovák
külügyminiszter, mint előadó.
Híre jár annak, hogy a hétfői tanácsko
zás után az angol és francia külügyminisz
terek el
utaznak , Genfiül. tEgygS| iiirck
szerint

A

Simon angol külügyminiszter áilahitltkárával Rómába utazik.

Római jelentés szerint, Mussolini össze
a a delegátusok valamennyien.irosolygós hívta decemberre a fasiszta nagytanácsot,
jfcrcCal, jókedvűen távozlak Iltíndcrson lak amely a leszerelés kérdésében fog tanács
osztályából, de a hivatalos jelentés, amelyet kozni.

Csonka törzzsé varázsolta,
'lrianon Magyarországot
A ngol képviselők helyszíni jelentése a trianoni Magyarországról
Rhys Davles és Rcn Biley volt munkás
párti képviselők, akik az angol munkáspárt
balkáni bizottságának megbízásából Jugo
szláviában jártak, később pedig a Magyar
Revíziós Liga meghívására Magyarországot
Is beutazták, tapaszt dalaikat nyomtatott je
lentésben foglalták össze, amelyet megküld
ték nz angol parlament valamennyi tagja
*
pák, o sajtónak és a közélet vezetőinek.
A jelentés részletesen ismerteti azokat a
veszteségeket, amelyeket Magyarország a
békeszerződés következtében szenvedett és
megállapítja,

Trettina Jenő kihallgatása során szó esett
arról, hogy ö Szemere István ismert nagybir
tokos 60.(100 pengős váltójának felhasználásá
val próbált kölcsönt szerezni az Ibusz-töl. Sze
mere Istyán viszont néhány nappal ezelőtt úgy
nyilatkozott, hogy ö semmiféle váltót nem zsí
róit ilyen kölcsönszerzési célokra.
Ennek a 60.000 pengős váltónak rejtélyét
tisztázza a bét elején, a» ügyészség. Informáéíonk' szerint
Szemere

Istvánt taniikihallgatásra
meg az Ügyész,

idézi

Értesülésünk szerint a napokban már tárgyalást tűznek ki azokban a rágalmazási pe
rekben is, amelyeket Turchányi Egon képvb
selő indított Trettina Jenő ellen.
Avedik Félix dr., a büntetőjárásbiróság elnöko fogja vezetni a tárgyalást, amelyen
úgy Turchányi,. mint Trelltua meglepő
adatok feltárására készülnek

s igy a járá sbirósági tárgyalás rendkívül szen
zációsnak Ígérkezik,

Vád alá helyezték
a késel® debreceni
orvostanhallgatát
Debrecen, november 19fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcntésc.) Emlékezetes az a véres utcai támadás,
amelyet november 8-án este Práger Pál ne
gyedéves debreceni orvostanhallgató intézett
dr. Sápy László belklinikái orvos ellen. Práger

n magyarok hajlandók is erre, ha kiküszö
kilenc késszurást ejtett az orvoson.
bölik a békeszerződés legdurvább igazság Különösen a nyakán olyan súlyosan megsebe
talanságait.
sítette, hogy napokig veszedelmes állapotban
feküdt a klinikán és

Bethlen István gróf
a rossz békeszerződésekről

az ügyészség
s ezután dönt a csalási bűnügy további sor
sáról.

csak

vérátömlesztés segítségével
megmenteni az életnek.

tudták

mcgbüntelését nem óhajtja, mert magánügy
nek tekinti az egész esetet.
A debreceni közönség azt hitte már, hogy
a sajnálatos affér aktái lezárullak, amikor
most a nagy feltűnést keltő ügyben szenzációs
fordulat történt. A debreceni rendőrség és az
ügyészség ugyanis hivatalból lefolytatták a
vizsgálatot az utcai támadás ügyében.
Az ügyészség vádat emelt Priiger Pál ellen
szándékos emberölés bűntettének kísérlete
mialt.

A vizsgálat ugyanis megállapította, hogy azok
Csakhamar nyilvánosságra jutott, hogy nz a sérülések, amelyeket Práger az orvos nyakon
utcai szurkolás Székely Katalin orvostanhall- ejtett, Sápynak
London, november 19.
könnyen a halálát okozhatták volna.
gatónő, a debreceni polgári iskola egyik taná
rának leánya miatt történt. Dr. Sápy László
Prágerl már meg is idézték a vizsgálóbíró
Hétfői
Napló
tudósítójának
telefon(A ...
,...........
, . __
_____ ...._______
_
hoz, de egyelőre nem lehetett kihallgatni, mert
jelentése.) Bethlen István gróf volt mihisz- mág

terel nők, aki két hétig tartó felolvasókör- I a betegágyon megkérte Székely Katalin
kezét.
utra ment Angliába, Londonban nyilatko I
j Egyszcrmsmind kijelentette, hogy támadója.
zott az. Observcr munkatársának.
Práger Pál ellen semmiféle eljárást nem kíván.
Kijelentette, hogy az általános európai Sem följelentést nem tesz ellene, sem pedig
nyugtalanságot mindaddig nem lehet meg
átvágta n korábban egészséges állam leg szüntetni,
fontosabb szerveit és lehetetlen, nyomorék,
hogy a trianoni szerződés elszakította
Magyarország testéből az összes szük
séges tagokat.

inig cl nem takarítják nz útból a rossz
békeszerződéseket.

Beszélt Bethlen gróf a németországi
zetről is. Kijelentette, hogy

hely

Németország részéről — szerinte —
nem fenyegeti veszély az európai békét
és hhz a német békeakarat Őszintesé
gében.

nem tartózkodik Debrecenben.

Megjelent a vizsgálóbíró előtt dr. Sápy László
orvos is és vallomást lett az utcai támadásról,
de újra hangsúlyozta, hogy nem kívánja ,az
orvostanhallgató megbüntetését.

Ma tárgyalja a tábla TroppauérIlona
feltűnő zsarolási perét

Az utóbbi Idők egyik legfeltűnőbb zsarolási
18 uj tanút hallgattak ki
hünpere kerül ma, hétfőn az ítélőtábla Kállay- a feltűnő zsarolási hlinügy hátteréről. Ezekután
lanácsa elé.
tűzött ki az ítélőtábla feílebhvltell főtárgyalást,
Troppauér Ilona áll ennek a pernek a
amely ma kezdődik, A. mai tárgyalásin
középpontjában.

Gyógyszertárakban kapható.

csonka törzsei hagyott meg.
megnyomorította
A trianoni azcrzMéa
az ipart, megfojtotta a kereskedelmet,
minden elképzelhető eszközzel nicgdrá
*
gltja az árucserét és a forgalmat a
s/omszédálliimokkul.

Ismertetni fogják a 16 tanú szenzációs
A nyilatkozat végén a volt miniszterelnök
vallomását.
,
Még hónapokknl ezelőtt történt, hogy a csi
megköszönte az. angol közvéleménynek a nos, elegáns Troppauér Ilonát
és mindazokat az adatokat, nmelyek a bltomagyar revíziós törekvésekkel szemben la-l
nyilús kiegészítése során a bíróság elé tárultak.
zsarolásért feljelentette Stréhn Károly
nusitolt érdeklődését s köszönetét mondott .
ny. százados.
A zsarolási bűnüggyel azonban nem zárul
annak az rnnsol képviselői csoportnak,
ív| |ir|6 |,moretaíB ulín tOrtén| , w. le Troppauér Ilona és Slréhn Károly elkesere
e atolatott Magyar
Mncvar- jelentés
......... x. xés. ..a büntelötörvényszék
i..,/un_..x...... _xi. v
—
.
_
n
amely a nyárr lolvnniún
folyamán ellátogatott
dett
háborúságat.
Krnyzell-tnnáországra. hogv a trianoni Magyarország csa két évi fegyházia itéite az urilcányt s a
A perek egész lavinája folyik
helyzetét tanulmányozza.
♦
tárgyalás után azonnal letartóztatta.
a felek közöli s egész sereg lövngias ügy is ke

Fellebbezés folytán nz ügy a Tábla elé került, letkezeti ebben nz ügyben. S'réhn Károly sú
ahol Troppauér Ilona szabadlábrahelyttését lyos feltételű knrdpárbajt vívott Troppauér
Endrével, a leány fivérével s lovaglás ügye ke
egyéb téli si’.övetekből készítünk
letkezeit Haj na Dezső dr. védővel is Ezek a
helyt adtak ■ bizonyítást kiegészítő Indít
perek és lovagin
*
ügyek még hosszú ideig fog
ványoknak.
kiállítva
.
A napokban fejeződött be ez az eljárás, lalkoztatni fogják a nyilvánosságot,
amelynek során nem kevesebb, mint

Az elmillt •óinyról megmaradt angol és rendelték cl s

öltözetet
P145J
télikabátot te P196.
*

A dunavÖk'vi államoknak nem lehel pia
cuk, mig nem teáik jóvá Trianon útkos I
készpénzért csak amíg a kétsiet tart.
gazdasági rombolásit. Ehhez Magyarország I jr
*.
<•
* hír. idtsiri
4
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Budapest, 1933 november 20.

a pénzügynök áldozata.
Gróf Somssieh Gézáné följelen képpen
A védők most már közölték a pénzügy
nökre vonatkozó adataikat a rendőrséggel.
tésére a rendőrség letartóz A főkapitányságról
tatta dörgicsei Antal János ny, és most mindenütt keresik, hogy kihallgat
huszárőrnagy-vezérigazgatót hassák.
Ugyanakkor azonban a védők terjedel

ÍO3S»2

detektívek mentek ennek az embernek
a lakására, de nem találták otthon

mes indítványt nyújtottak be a királyi
ügyészségen Antal érdekében. Arra hivat
koztak, hogy a büntetlen előéletű, jó anyagi
viszonyok között élő emberrel szemben
egyelőre még nincs bizonyítva, hogy bűn
cselekményt követett volna el, hivatkoztak
öreg korára, betegségére és azért szabad
Is kap, igen jó viszonyok közölt él,
lábra helyezését kérték. Az ügyészségen
tehát nem találták a magyarázatát annak, tárgyalás alá vették ezt a beadványt, amely
miért igyekezett volna bűnös utón pénzt teljes sikerrel járt.
szerezni. A védők alaposan utána néztek a
Másfél órával azután, hogy a rendőrség
dolognak és furcsa dolgokat tudtak meg.
ről az ügyészségre vitték Antal Jánost,
Rájöttek, hogy Antal János összeköttetés
az ügyészség elrendelte a szabadlábra
ben állt egy pénzügynökkel és az a gyanú
helyezését
merült fel, hogy
és el is hagyta a fogházépülctet.
a hetvenöléves öreg ur teljesen a pénz
A főkapitányság detektivjei vasárnap

A 75 éves embert az ügyészség másfélóra mulva
elbocsátotta — A rendőrség keres egy beugrató
pénzügynökiit — Hezegh-Huszágh Miklós
volt főkapitány védői premierje
Az utóbbi hónapok egyik legérdekesebb
bűnügyi nyomozása zajlott le tegnap a fő
kapitányságon. Az ügy központjában mint
gyanúsított dörgicsei Antal János nyugalma
zott huszárörnagy, volt biztositó társasági
vezérigazgató szerepel, a feljelentő pedig
gróf Somssich Gézáné.
Gróf Somssich Gézáné feljelentést
főkapitányságon, amelyben előadta,
Aidái János őt súlyosan megkárosította. A
panasz szerint
Antal teljhatalmú vagyonkezelője volt
a grófnénak, aki száz százalékig meg
bízott benne.

A grófnénak bérpalotája van a Váci-utca
fii. számú ház alatt, ennek a háznak az
ügyeit is Antal János vitte. A feljelentés
szerint nagyösszegü pénzeket vett át a
grófnétól azzal, hogy emeletet huzat a
bázra.

ügynök befolyása ulá került, aki min
denféle ügybe beugrottá.

egész napon

át

keresték

On is meggyőződhet az
Orion rádiókészülékek tö
kéletes szeiekilv.tásáról

7037- 3+1 csöves
3 hangoióköröe
7038 - 3 csövesegyenáramú
7333 - 3+1 csöveskis supar
7331 = 3+1
- csöves
- sávszűrő
*
— ®+-14 csöves
körös, egyenes
6-f1 csöves
nagy auper

f UÜU —

7066

a védelem állal

megnevezett pénzügynököt, azonkívül tanú,
A védelem szerint kétségtelennek látszik, kát hallgattak ki, hogy tisztázhassák ennek
hogy Antal jóhiszeműen járt el s tulajdon. a különös ügynek a hátterét.

Rablótámadás az AlsáerdOsoron
BoKszerrei leütöttek ás Hirabottak egy kereskedő

Kovács Antal kiskunlacházai kereskedő a környéken.
szombaton üzleti ügyben Budapesten járt.
A rendőr a Rózsák terén levő templom
Este betért vacsorázni az Alsóerdősor 3. egyik oldalmélyedésébe húzódva
számú házban levő vendéglőbe. Vacsora
kopott külsejű íérflí tuláll.
közben elővette a tárcáját, amelyben ötszáz Az igazoltatásnál kiderült, hogy Kiéin
FeVégül még egy panasz volt ellene: Somssich pengő volt. A szomszéd asztalnál többen ül renc a neve, állásnélküli szabósegéd, Azt
grófnénak az egyik budapesti nagybankban tek, akik
mondotta, hogy semmi köze a rabláshoz,
látták, hogy pénz van nála
safeje volt, ebben őrizte az ékszereit,
nem tud róla. Pár lépésnyire, a templom
és alaposan szemügyre vették.
Antal kinyitotta a safet, kivett
belőle
oldalmélyedésében azonban
Kovács éjféltájban indult el a vendéglő
egy értékes ékszert,
megtalálták Kovács tárcáját,
eladta és ezzel a pénzzel sem számolt el ből. A Dohány-utca felé haladt, mikor egy amelyet a rabló nyilvánvalóan menekülés
szerre
csak hátulról valaki
szabályszerűen.
közben eldobott.
boxerrel fejbevágta.
Megindult a nyomozás, Meskó Arisztid
Kiéin Ferencet ezután előállították a fő
dr. rendőrkapitány részletesen kihallgatta A kereskedő összeesett, támadója pedig rá kapitányságra és mikor megállapították,
Antal Jánost.
vetette magát, kiforgatta zsebeit, kivette a hogy büntetett előéletű,
tárcáját és elszaladt. Kovács rögtön magá
A hetvenöléves öreg ur azzal védeke
letartóztatták
hoz tért és segítségért kiabált. A közeli
zett hogy ártatlan, nem követett el sik
rendörörszem odasietett és kutatni kezdett és átadták az ügyészségnek.
kasztást,
nem történt szabálytalanság, elszámolási vi
szonyban van a grófnéval, kijelentette,
hogy tisztázni tudja a szerepét. Arra hivat
kozott, a feljelentéssel járó izgalmak na
gyon megviselték, belebetegedett és egész
Csendet kérek, mert beteg a feleségem — mondotta
ségügyi állapota olyan, hogy nem tudja ren
a hiénáknak Krausz Simon, aki végignézte, hogy
dezni gondolatait, haladékot kért az ügyek
az építkezésnél tulköltségeket számított,
adóilletékek fejében többet vett át, mint
amennyit kiadott és a házbéreket is
szabálytalanul kezelte.

rán Tilit és Rétit előállították a Tisza Kálmántéri őrszobán, ahol hosszasan vallatták őket.
amit:
mindketten beismerték, hogy ők rabolták
ki a vendéglőst.

Ezután átvitték őket a fökapilánysógra, ahol
visszavonták a beismerő vallomást. Konkrét
adat nem merüli fel ellenük, szabadonbocsájtották őket.
Közben kiderült, hogy ezt a betörést nem
Tili és Réti követték el.
Elfogták és

jogerősen elítélték
tetteseket.

az Igazi

Ezután tették meg Tili és Réti a három rendőr
ellen a följelentést, hogy az őrszobán súlyosan
bántalmazták őket.
A főtárgyaláson mind a három rendőr ta
gadta a vádat. Amikor a tanácselnök eléjük
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Árverés Krausz Simon villájában
kilenc ingét hét pengőért etlicitálták

rendezésére

Somssich grófné feljelentésében harminc
háromezer pengőre becsülte a kárát, Antal
nem tudott pontosan elszámolni, ezért a
rendőrség alaposnak találta a gyanút s mi
vel nagy összegről volt szó,
elrendelte az előzetes letartóztatást.

Árverés volt ismét Krausz Simon lakásán. | azután már a legnagyobb csendben árverezték
Ezúttal Mohácsi Gyula mészárosmester 1437 el
** a lefoglalt és árverés
•
■ alá.......................
bocsátott holmikat.
pengő követelése miatt árvereztek az egykor le
Eladlak egy szokatlanul nagy, négy falat bo
gendás vagyonú pénzmágnás Stefánia-ut 26. sz. riló ruhaszekrényt kétszáz pengőért. Három
házban levő lakásán.
öltözet ruha hét-hét pengős áron,
Rengeteg hivatalos árverező jelent meg a
kilenc ing hét pengőért kelt el.
Stefánia-uti villában. Olt volt az árverésen Egy csipkeszcrü női estélyi ruháért tiz pen
maga Krausz Simon is.
gőt adlak, egy látcső szintén tiz pengőért kelt
' Nagy lármával, zajjal, hangos vitatkozá
el, két éjjeli szekrény árát negyven pengőre
sok között kezdődött
meg a szomorú
verték fel. Az ezcrnégyszázharminchét pengős
aktus.
követelésre

Szombaton délután kihirdették az előze
tes letartóztatásról szóló végzést Antal Já
nos elölt és nyomban át kisérték az ügyész
ség fogházába. A vezérigazgatót nem a szo
kásos rabszállitó autón vitték, hanem kí
végül is 378 pengő folyt be.
vánságára saját költségén autótaxin küldték Krausz Simon azonban megkérte az árverés
résztvevőit, hogy csendben legyenek, mert fele
Az árverezés után az elárverezett tárgyakat
át egy rendőr kíséretében.
azonnal
elszállították
a Slefánia-uti villából.
sége
beteg.
Az
elnök
kérését
teljesítették
is
és
Mialatt a rendőrségen folyt a nyomozás,
a hozzátartozók felkérték a védelem el
látására Bezegh-Huszágh Miklós nyu
galmazott főkapitányt, aki nemrégiben
tette le az Ügyvédi vizsgát

és Mosonyi Kálmán dr. tb. vármegyei tiszti

Fogházbüntetésre ítélték
a rendőröket, akik gyanúsítottakat
vertek az őrszobán

főügyésszel együtt tart fenn ügyvédi irodát.
Bezegh-Huszágh Miklós és Mosonyi Kál
mán vállalták a védelmet és hozzáfogtak a
munkához. Teljesen érthetetlenül állt előt
tük, hogy az előkelő családból származó,
tisztamultu öreg ur hogyan keveredhetett
Két ember megvetéséért — háromszor három hónapi fogház
ilyen súlyos gyanúba. Antal János a Perenciek-tere 4. számú házban lakik, elegánsan
A
büntetötörvényszék
Várady-Brenner-ln-1 madia Dezső főtörzsőrmester és Ficcre
.................
Albert
...........................
‘
•
•
nácsa előtt tegnap három rendőr állt
vádlott-1 rendőrőrmester.
Az...............................................
ügyészség azzal vádolta n
berendezett lakásban.
megtakarított

vagyona

van, nyugdijat

. ként: Simon V. János fclügyelöhclytlos, Csíz- | rendőröket, hogy
a Tisza Kálmán-léri őrszobán súlyosan
összeverték a lopással vádolt Tili Józse
fet és Réti Józsefet.

Áruházunk átépítése miatt

eladjuk olcsón
teljes női

szövet- és selyemkészletiinket
Ez>ei kapcsodban a

Férllruba-osztályunkon

igen

eladásra kerülnek

olcsón

szőrmebundák, bekecsek, télikabátok,
átmeneti kabátok és öltönyük.
Arakat nem hirdetünk, tekintse meg kirakatainkat

NEMZETI RUHÁHOZ
(Pannónia szálló mellett.)

RÁKÓCZI-UT 7.

(Pannónia szálló melleit.)

Rádióval
tárta az orvosi látleletet, azt mondották, hogy
Tili és Réti összevesztek a rendőrségi fogdá
ban és
egymást verték meg.

Ezután dr. Minich Károly professzor, törvényszéki orvosszakértő terjesztette elő vélcmenyét: a kél panaszos testén, főként combján
és talpán veréstől származó súlyos sérüléseket
talált, amelyek csak nagyon kedvező esetben
gyógyulnak 21 napnál rövidebb idő alatt, A
professzor szerint
THII és Rétit valószínűleg gumibottal
bikacsckkel verték meg.

és

Kiderült a tárgyaláson az is, hogy Tilit és
Hivatalos halálommal való visszaélés és súlyos Rétit nz őrszobAról autótaxin vitték a főknpitestisértés cimén emelt vádat a rendőrök ellen tánvságra, mert ezt az utat már nem tudták
saját lábukon meglenni. A tanácselnök azután
nz ügyész.
Az érdekes per előzményei a következők: ismertette a húrom rendőr minősítését, amely
szerint
Marii József Nagyfuvaros-utcai vendéglős lamindhárman kiváló rendőrök.
kásám isincrellen tettesek betörlek és elrabol
Az
ügyész súlyos büntetést, a védő fölmentő
tak 1900 pengő készpénzt és egy aranyórát. A
vendéglős följelentésére megindult a nyomozás. ítéletet kért.
Rövid tanácskozás után kihirdette a bíróság
A gyanú Tilire és Rétire terelődött. Mindkét
az ítéletet: hivatalos hatalommal való vissza
fiatalember büntetett előéletű. Tili
élésért és súlyos, testisértésért.
Hosszú Jóska néven hírhedt alakja a kül
városi alvilágnak, jelenleg Ismeretlen he
lyen tartózkodik. Réti pedig most Is a
gyüjtőfogházban ill

— egy más ügyből kifolyólag.
A vendéglős elkövetett lopás nyomozása so-

mindhárom vádlottat három-háromhónapi
fogházra Ítélték, n büntetés végrehajtását
azonban három évi próbaidőre felfüggesz
tenék.

A hivatalvesztés és a politikai jogvesztés ki
mondását mellőzte a bíróság .

Elbán Gyula szűcs
üzletet
végleg megszünteti.
Hétfő reggeltől a teljes árukészlet likvidációs
árakon kerül eladásra.
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Budupcst, 1933 november 30.
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80 éves múltam, mert

■t ittam,

METEOR
csiitörgváman
vásároljon
4'íngu tnodern <7

Minden héten egyszer, félpohárral reggel.

fc heti slügorárai:

Tiltott műtéttel megöltek
egy szén fiatal leányt
Halálos agvön sem
akarta elárulni gyilkosat
Kilőnél!, veres noteszlapok nyomán
keresi a ronűűrsfig a gyilkost

I. EMELET
Sporlflancll In....................................... p
.58
Nt-liéz minőségű iiinroquiilu . . .
. P 4.80
hetién minőségű Crepe de Chine . .
. P 2.110
Rejtélyes haláleset ügyében indítóit nyo kásnő holttestét a törvényszéki orvostani
Muritqualn sznlln.................................. P
4.90 mozást a-főkapitányság sérülési osztálya.
intézetbe szállították, ahol felboncolják.
Divatos gyapjú tingnru...................
I*
3.50
Négyesig Eszter, egy szép húsz eszten
Vasárnap délelőtt egy detektív járt kinn
Dhnios fűggűtiyszihcl 300 cm. . .
. P 8.50
FDggUnygrcnndlti |.,0 < in
.................... p 1.90 dős gyári munkáslúny, aki n Telep-utca 11. a kórházban, aki átkutatta a leány holmi
Perun ágyrlfl, festve lenre, 100/60 . . P 2.90 alatt lakott, az uzsokiulcai kórházban vér ját, hogy esetleg azok között talál valami
Kombiné nnnsoitból hímezve
. .
. . P
1.78 mérgezés következtében meghalt. A leányt följegyzést vagy levelet, amelyekből
meg
Hálóin# iizstlr és hímzéssel . .. .
. .1* 3.90 kél nappal ezelőtt szállították be a mentők lehetne állapítani, hogy ki követte el a til
Dhnl/srbkentlők
........ P 0.09 a kórházba eszméletlen állapotban. Az or tott műtétet.
Törlők
................................... ..... . . . P 0.20 vosok megvizsgálták ts arra a megállapí
Négyesig Eszter rétiküljében
(ínnibiiszlHly tulkon 11 Icgdlvntosnbti gomb
tásra jutottak, hogy
és eHnlkiililnlegcsségek
találtak egy noteszt, amelyben a sze
tiltott műtétet hajtottak végre a lányon,
I cányknrnlin (KordbÁrsOny) 1. sz. . . P 7.50
rencsétlen leány
naplószerűen
leírta
I ittöllUny (divatos pcpilniinyag) 1. sz. .P 3 00 A műtétnél piszkos eszközöket használlak
élményeit.
Jáfsróriihn fflnncll) I. sz............................P 3.20 és ettől keletkezett a vérmérgezés. A leány
Ennek
a
notesznek
több
lapja
véres
és
szep
l.ednylnlézeli szttvrlriiha I. sz.. .
. P 9.— halála előtt rövid időre visszanyerte eszmé
tember közepétől kezdve ki vannak tépve
II. EMELET
letét. Az orvosok érdeklődtek nála, hogy
a
lapok,
bizonyára
azért
tépte
ki,
mert
eze
Svájci nadrág 40-cs.................................P 1.10
ki végezte rajta n mUfóiét, de Négyessy
ken voltak följegyezve a tiltott műtétre
Svájci kombiné........................................... P 1.98
Mii piiltovcr................................................ P 2.80
Eszter minden fölvílágositúM megtaga
vonatkozó dolgok. A leány, ugylátszik,
bibi luüsclycmhnrlsnyn............................P 1,—
dott.
a sirba akarta vinni titkát,
Angol oxlordlng 2 gallérral, 6 színben . P 0.30
Angol oxfordlng sport fazon . . P 5.90, 4.90 Később’ ismét elvesztette eszméletét és visz- azonban a rendőri nyomozás rövidesen meg
Piipliniiig la 2 gallérral, divatos színek P 7.80 sza sem nyerte többé.
fogja állapítani, ki végezte el rajta a halá
Puplhilng la s|km-(fazonban . . .
P 6.90
A rendőrség intézkedésére a gyári mun los műtétet.
l'< tiér piipllnIng la . . . . |> 7.90, 0.90, 5.90
I-hmctl pizsama kompiéit méret . P 7.90, 4.40
Mgyrétll keménygiillér
.......................P --.88
Ihíroinrélil kciiténygallér....................... P —.46
(ivUrlielellcn bouvlc nyakkendő P 2.80, 2.40
Tkztaselycm nyakkendő . . P 5.—, 4.50, 3.80
NŐI kutyabőrkesztyU 2 gombos , . . P 3.90
Férfi kutynbőrke.sztyű 1 gombos
. . P 4.90
Női kutynhőrkeszlyű teveszörbéléses,
csaloj
.............................. P 0.50, 590
Férfi kutyabOrkcszlyil tcveszőrbéléses
Haldokolva vitték
csalos............................................. P 0.80, 6.50
a keszthelyi kórházba
Női fekete dlvulkesztyU . . P
7.-,
Fess niigorasnpkn.................................P
2.35
Divaton filckalap
......................................P 2.80
Keszthely, november 19.
olyan snlyos belső sérüléseket Is szen
1 clnyulszőr nngorn Kristóf sláger . . P 5.80
CA Hétfői Napló tudósítójának telefon
vedett, hoky életbenmaradásához nincs
Valódi nyulszőrkulap belvárosi minőség P 8.80 jelentése.) Sávoly-Tőzegtelep
vasútállomás
remény.
Délutáni és estélyt cipők
közelében a vasárnapra virradó éjszakán a
A
szerencsétlen nőnél semmiféle olyan
C.rep mnroqualn cipő
............................ P 11.50 vasúti sínek mellett összetört tagokkal,
írást nem találtak, amelyből személyazonos
Fekete és barna bőrclpő.......................P
12.50
eszméletlenül találtak egy 24—25 éves
ságát meg tudták volnn állapítani. A retiAntilop bőrclpő......................................P
13.50
nek látszó elegánsan öltözött nőt.
küljéhcn csupán egy budapesti
fogorvos
III. EMELET
\ vasúti őr, aki a fiatal nőre ráakadt, elő névjegye, továbbá több boritéknélküli levél.
Bőrönd-, bőrdíszmű- és jdfékáru-onzfály
Mindegyik levél azzal a megszólítással kez
Valódi divatos liőrretlklll, inoaré bélés P 0.
zőleg látta, amint a szerencsétlen
P 5. , 4.50 és........................................... P 3.50
dődött, hogy „Kedves Margit" és valömcnykiugrott nz átrobogó trieszti gyorsvonat
Iinrju bős bőrreliklll, modern torma P 9.—
nyinek ez volt az aláírása: „János".
egyik személykocsijának ajtaján.
P 8.-- és................................................ P 7.—
A halálosan megsérült nő fehérnemű
Nyomban keresésére indult u sötét éjszaká
Valódi bőrerszények P 2.20, 1.58, —.86,
jében B. M. monogram van.
— .60 és..................................................... P - .25 ban. ma jd mikor az eszméletlen nőt meg
Bőrömlők, erőiemet, viilkánflbcr, Inkk,
találta, értesítette a csendőrséget.
A nyomozás eddigi adatai szerint, a gyors
valódi bőrből, szenzációs olcsó árban
A hajnali órákban a nyilván öngyilkossá vonat öngyilkosa valószínűleg a déli pálya
IV. EMELET
lett nőt a keszthelyi kórházba szállították, udvaron ült fel a 8 óra 3 perckor induló
'I ánclcmczck nngy választékban
. P —.80 ahol az orvosok koponyalörést, borda-, láb- trieszti gyorsvonatra, amely este 11 óra
T áskagramofon erőshangu
. . . . P 29.— és kéztörést állapítottak meg rajta. Azon
után haladt át a sávoly-tözegtelepi vasútál
Taniilóbcgvdű jávorfából ..... P 9.90
lomáson.
Valód! ezüst sószóró............................. P
—.05 kívül
Irt nlpncrakanál vagy villa...................P
1.05
Fúróra éves jótállással........................ P
0.80
Ébresztő óra jótállással
. . . . P 3.90
Kcrúmlavázii
......................................... P—88
Lakkozott srzlence . . női P 2.50, férfi 2.90
Dlvalgyűngv
......................................... P — .80
Turul gyufádéhoz.................................. P
—.80 Megkoszorúzták
r.rctZcII japán dotioz............................. P
G.00
a bajtársak az egyetemi hősök emlékművét
Futurll luntíMztarló............................. P
—.30
V. EMELET
A
TESz
nemzeti
munkahét
utolsó napján ták azt is, hogy
Ilőtarlópalack. félliteres
.... P 1.92
a Turul Szövetség kivonult az Egyetem
Tcncsé.szc,
hőálló
üvegből
színes
szociális segélyhelyeket létesítsenek
P —.78, fehér........................................... P - 08 térre és az Egyetemi Tanács jelenlétében
Ezután került sor a legaktuálisabb és
Tcnkniinn alumíniumból, 1 */t lil.P 4.28,
megkoszorúzta az egyetemi hősök em
legérdekesebb felszólalásra. Eszterliáz Ist
I liter
.........................
. .
. P 3.85
lékművét.
ván dr.. a szövetség dominusa
Éthordó alumíniumból, 3 csészéi fedő
vel
.......................................................... P 4.90 Az Egyetem-téren Szabó János mondott fel
az elmúlt hét egyetemi botrányait tette
Fürdőszobai űvegpolc, nikkeltarlóval
P 3.00 emelő hatású lelkes beszédet.
szóvá.
THriilkŰzőlartó, elhajtható nlkkelrudAz Egyetem-téri ünnepség után folytató
dal
.......................................................... P 1.90 dott a Turul Szövetség követ táborának Mindenképpen elítélendőnek tartja az egye
Törhetetlen pohár, színesműanyagból P —.78 Ülése. Kenyeres Balázs dr. egyetemi tanár temi verekedéseket, annál is inkább, mivel
Ilulinscprő,
selyemfényű
anyagból,
■ Turul Szövetség minden tagjának
nyitotta meg az ülést, amelynek felszólalói
zsvblortua.............................................. P
— .00
megtiltotta a verekedést.
tiltakoztak az utódállamok kisebbségellenes
lábtörlő, kókuszfonatból, fából vagy
vasrácsból
........................................... P —.94 politikája miatt. Követelték k batárontuli Aki a tilalom ellenére mégis verekedne, azt
magyarokkal a kulturális kapcsolatok fel a szövetség kizárja tagjainak sorából.
Ernyő, női vagy férfi, erős anyagból
P 6.90 cs........................................... P
4.95 vételét.
A gyűlés mindvégig lelkes hangulatban
Kaktusz, disxcscrépben, márkás P 1.20
Verboivszky József javaslatára elhntároz- folyt le.
és
............................................................... P —.80
Mllmárvány-hamiitál. modern bronz
figurákkal .................................................. P -.94
Tank vagy traktor, felhúzható gumi
ké, ékkel
................................................P 1.90
Lombfllrészkészlfl, kórlvára vnrrva,
mintával
. .............................................. P —.94
Bahacdény, 7-darahoi, alumíniumból.
kártyán.................................................P
—.94
VI. EMELET
10 dkg csokoládé mignon................... P
—.20
Vnsárnnp délután a Báró Eötvös-uti tu jöttek a menházha, de már halott voll.
10 dkg rsokolrtdé. vegyes drngée . . P —.20
2 kg fehérbab
P —,30 rista menedékházba betért egy idősebb tu- Agyvérzés ölte meg. A rendőri bizottság
% kg Tcakeksz....................................... |»
—40 ristaruhús ur és panaszkodott, hogy nagyon megállapítottá, hogy n menház halottja
1 doboz. Turul doboz, sajt (6cikkely) P —.48 rosszul érzi magát. Néhány perc múlva clSáfár Viktor A7 éve
*
nyugalmazott
1 kg .lapén rlrs........................................ p —,52 ájult. Telefonáltak a mentőkért, akik felktllügyminlsztériuml oszMIyfŐnök, Ház1 karika llcllcr v.t||. tea 45 dkg . . I' —.56
2 kg « g. v. ni 11 >11 Ibit........................ P
— .55
2 kg Zöld v. sárgaborsó .
. P —,50
1 kg u’-adalml mák................................ P —,58
'/» kg Teljes zsíros su||............................p —.70
Nrw York Cftibágó—l owdea—PAriK
*-!
tanul
10 'kg Nemes pörkölt) álé
. . . P —.78
nénvtitamrói hxMtérra
magammal hozva a légn'r.bn haj- C" pépu udclleket, mrgko&dtem uok beniurn/r>d»nMíe aarfnften, remelr
1 Hl. Pro.iiv-ah'lel 20 flll
P -.76
■
h
Mát
icfgel
8
tői
tlóluUo
Mg.
Mindenkit- fűszer- és rscmcgcáru kapható
frdasat,
prdAtfval firfl
*
aiffAnyt
vavv f
/* o» 4 t©f 30
Oroaz Jenő
Éícun'szeroszlúljunk este 8 Óráin nyílva,
P-érf k^aaltQnte. V 3 3 3 3 N r .
a „Figaró" hötgyíoárAaa-az.xión tuSXABÖSÁG, BottonlsHIorUjdonoM, VI., Andráiay út 10.
i óstul intgrtu Jeleveket pontosan eszközli! nk
utca 4/a. f. amolat.

Egy elegáns budapesti fiatal nő
kiugrott a robogó trieszti
gyorsvonatból

A Turul Szövetség kizárja
a verekedő diákokat

Sáfár Viktor külügyi osztályfőnök
hirtelen meghalt a Svábhegyen

Egy törvényszéki bíró feleségének hirtelen halála

Hölgyeim!

mértén szerint, divatos
szovotmaradenainKbet

eíéűlacsiusr P ll.

Olcsóbb csillárokban is
nayy választók I
HAJAI ÜZLETEINK:

Podmanlczky-u. 27 Józ«ef-kr» 44
-t
Váci-utca z
, Vtimháx-krt 11
ÍZ DEBRtCtN
MISKOLC
C
PÉCS
Készletre is !

.„ . .
Kérje most megjelent árjeieyzekonltet

leletbell nikonzul,

aki a Horthy Miklós-ut 57. számú házban
lakott.
Ugyancsak vasárnap délután a Lovas-ut
40. szániu villában özv. Gáti Öilönnénél
vendégségben volt barátnője, dr. Tóth Já
nos törvényszéki biró 50 éves felesége, aki
a Margit-körut 26. számú házban lakott, .
Tóthné, amikor estefelé haza akart menni,
a kertben rosszul lett és mire a telefonon
hivott orvos a villába érkezett, meghalt.
Szivszélhiidés ölte meg.
Srabad az u>
a nagy világba,
ha tud angolul
franciául

A dióknak, a
tis tviselönek,
a kereskedő
nek, minden
kinek,
aki érvényesülni és
művelődni akar
hasznos munkatársa

Durlum
UeszélCKünyu
törhetetlen
hanglemezekkel.
A beszólökönyv türelmes és fáradhatatlan. — Rendelje
meg még ma ! A hat lemez éra csak 24 P. Fok ez önnek ?
Ha igen, egyenként is meg'tárolhatja. így eny egy rész
4 P 20 fillérbe kertiI. Kapható mindenütt!
Tájékoztatót küld DI HII M KFT. BUDAPEST,
VII., Tböki.ly-ut 2.

Leány anya borzalmas
beííös csecsemögyiikosa nyiwnorélí leány

SÓga

két gyermekéi megfojtotta
Pozsony,

november

19,

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Borzalmas leletre bukkanlak va

sárnap hajnalban a csendőrök a Pozsony
melletti Tallós község községi temetőjében.
Az arra haladó csendőrjárőr megborzadva
vette észre, hogy
kóbor kutya egy földbűi kikapart cse
csemő holttestét marcangolja.

A nyomozást megindították és az orvosi
vizsgálat megállapította, hogy a holttest
élve született és megfojtott
hullája.

csecsemő

A gyanú rögtön Sándor Ilona 44 éves tallósi leányra irányult. Sándor Ilonának, aki
nyomorékon, lábak nélkül jött a világra,
már egyszer született törvénytelen gyer
meke, akit szintén megfojtott és elásott.

A törvényszék akkor hathónapi börtönre
Ítélte.
\
Sándor Ilona kihallgatásakor rögtön be
ismerte, hogy a most talált halott csecsemő
is az ő törvénytelen gyermeke volt, amely
sógorával

folytatott viszonyából
utazott.

szúr

A leányt és sógorát letartóztatták s
eljárást megindilotlák ellchük.

az

KIBftLV SZIHHftZ
Minden este a példátlan sikerű

SÜLT
GALAMB

50-75
Rökk Marika
Rátkal, Pa aki Juci i ntnbar,
Bókóssy, Fodor, Horll felléptével

150 szereplő!

Raoyofló kiállítás!

HÉTFŐS Í1APLÓ

Budapest, 1033 november 23.

Megt^iáS^áfe Zemplénné
végrendeletét; nMeiiét
a gyilkos fiora hagyta

5

•KMOTj.-SaOTZb'mr? w.'.Tk'owiaa

TELEFUNKEN

REKORD
3 ' 1-csöves
vá'tóáramu készülék, vilánitott skálával

Mínich professzor már vizsgálja, hogy épelmájü-e
Zempiew Kénes
Egészséges, mély álomból ébredt vasár
nap reggel Zemplén Dénes a pest vidéki tör
vényszék cellájában. Az örök, akik a fog
lyok éjszakáit figyelik, arról tettek jelen
tést, hogy szinte mozdulatlanul aludt egész
éjjel a fogházi priccsen.
A vizsgálat első huszonnégy órájának iz
galmai, az estébe nyúló kihallgatások fá
rasztották ki annyira Zemplén Dénesi, hogy
az éjszakát bódult, mély álomban töl
tötte.
Miután rendbeszedte magát, hozták a reg
gelit, olt gőzölgött elölte a kávé és darab
kenyér. Mohón, gyorsan reggelizett. Aztán
az izgalom minden jele nélkül kérdezte
Őreit:
— Most ml lesz? Hová visznek majd
innen?...
Délelőtt tiz óra volt, amikor Németh Pé
ter dr. törvényszéki tanácselnök, a fiatal
korúak bíróságának vezetője, megjelent a
pestvidéki törvényszéken.
Intézkedésére azonnal eléje vezették
Zemplén Dénest.
Egy arcizma sem rándult meg, egy taglej
tése sem árult el izgalmat, amikor harmadik
emeleti cellájából a fogház egyik különszobájába vezették s közölték vele, hogy ismét
vallania kell. Inkább a kíváncsiság, mint a
félelem tükröződött vissza arcáról. A szobá
ban már várt rá a fiatalkorúak bírája.
Az ajtó becsukódott és az anyagyilkos
diák egyedül maradt birájával.
Németh tanácselnök nem hozta el jegyző
könyvvezetőjét, nem állított őrt a fiú mellé,
mert
négyszemközt akart beszélni vele.
Másfél óráig tartott ez a négyszemközti ki
hallgatás, zárt ajtók mögött, aztán Zemplén
Dénest visszakisérlék a cellájába s a biró
eltávozott a törvényszék épületéből.
Ezen a vasárnapi kihallgatáson Zemplén
Dénes
feltárta birája előtt tizenöt esztendős
életének minden nyomorúságát, minden
megrázó drámaiságát.
A bíró, ki nagy figyelemmel hallgatta a fiú
vallomását, a kihallgatás után ugy intézke
dett, hogy Zemplén Dénes éleiének minden
körülményét fel kell tárni a vizsgálatnak.
A birói vizsgálattal egyidejűén
vasárnap már megkezdődött az orvosok
munkája is,
amelynek döntő szerepe van ebben a bűn

Ára: 220 pengő

ügyben. Minich Károly dr. egyetemi- tanár
és Szondy Lipót dr. főorvos folytatják le
az orvosi vizsgálatot, amely azzal kezdődik, CTE2SOTlME!aareU12k^^^51
hogv tüzetesen kihallgatják a fiút, észlele- és ebből konstruálják meg Szakvéleményü
tcikről pontos feljegyzési készítenek, köz ket:
vetlen hozzátartozóiról adatokat szereznek
épelméjü-e, dcgencráK-e Zemplén Dé

nes, vagy értelmes, szabad elhatározás
sal biró gyermek.
Vasárnap a szörnyű bűnügynek újabb
szenzációja pattant ki. Sokat foglalkoztatta
a nyilvánosságot, hogy milyen volt a vi
*
szony Zemplén Dénes és édesanyja között
*

Ezt a kérdést egy érdekes dokumentum világitja meg, amely most került elő.
Megtalálták Zemplén Gézánénak saját
kézírása feljegyzéseit és ez az Írás tulajdonkénnen Zemplénné végrendelete.

...

Í7

.
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Vasárnapi kihallgatását várja a gyilkos diák

"4J-

Mérleg — igy kezdődik az érdekes írás,
amelyből kiderül hogy Zemplénné kölcsön
ügyletekkel foglalkozott, ezekből a köl
csönügyletekből származó követelését,
egész vagyonát Dénes fiára hagyta.
Grcguss Andor dr., a Zemp/én-gyermekck
ügygondnoka, a tizenötéves diák védője
nem nyilatkozott még —, hogy rcficktái-e

Z^

az örökségre Zemplén Gézáné árván ma
radt gyermekei nevében vagy pedig ezt
visszautasítja. A Hétfői Napló ezt a rendkí

vül érdekes írást itt közli.
Zemplén Gézáné holttestét ma, hétfőn
délben fogják felboncoini a törvény
széki orvostani Intézetben.
A boncolás ulán történik döntés a temetés
napjáról. Vasárnapig még nem jelentkezett
Zemplénné hozzátartozói közül senki a te

metés ügyében. Valószínűleg ma jelentkez
nek a hozzátartozók s kikérik a rendőrség
től halottjukat.
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Elegáns lack félcipő
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Selyemfényű puplining
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■88,

Divatos kendősál
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Mlknlásra
Mlknlásra vagy
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karácsonyra ajándékozzon
ajándékozzon

I
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gyorsírással készült szenzációs
feljegyzései a magyar békefeltételeket elő
készítő 1919. évi párisi tárgyalásokról
amerikai diplomata

A drámai részletekben gazdag párisi tanácskozá
sok első és eddig egyetlen hiteles naplófeljegyzései

Benes, BraÜianu s a többi „békebirák" hóhérmunkája
A trianoni békebirálc szörnyű tudatlansága, lelkiismeretlensége és felelőtlensége
Második közlemény
Mint az angol parlament liberális szárnyának
egyik legképzettebb tagja — aki mint szónok is
mindenütt általános érdeklődést keltett — a világ
háború alatt is élénk politikai tevékenységet fejtett
ki. 1915-ben lőszerügyi miniszter lett, amely tárcát
Lord Kitchencr halála után, 1916-ban a hadügyminiszterséggel cserélte fel. 1916 decemberében
az Asquith-kormány lemondásakor a király őt
bízta meg kormányalakítással, amely fáradozása
alig huszonnégy órán belül teljes sikerrel járt.
.4 brit birodalom hat legsúlyosabb esztendejében:

1016-tól 1022-ig nagyszabású miniszterelnöki működéséuel maradandó emléket állított magának Anglia tör
ténetében. A világháború befejezésekor nagy felelősség
hárult a vállaira azzal, hogy francia kollégájának:
Clemenceaunak túlzott követeléseit és engesztelhetetlen
gyűlöletét a békekonferencia tanácskozásai folyamán
eleinte oly imponáló módon ellensúlyozni igyekezett.
Sajnos, minden igyekezete ellenére fölötte is győ7edelmcskedett Clemenceau, akinek diktatórikus poli
tikájával sehogyan sem tudott egyetérteni. A „Négyek14

radjon a parlamenti életből. Sem az 1893., sem az
1895. évi választásokon nem, jutott mandátumhoz.
Csak 1903-ban választották meg szenátorrá. Közben
uj lapjában, az Aurore-ban a híres Dreyfus-pör meg
újítását sürgette, amivel viszont a jobboldali pártokat
haragította magára.
A Combes- és TfouuZer-minisztériumok idején már
a kormányttámogató pártok oldalán látható, ami szá
mára viszont azzal az eredménnyel járt, hogy 1906ban a Sarnen-kabinetben belügyminiszter és ugyan
ezen évben miniszterelnök lett. Ebben az állásában
1909-ig tevékenykedik, amikor is a súlyos haditen
gerészeti panamák kérdésében kisebbségben marad
és lemondásra kényszerül.
1913-ban T Hőmmé Libre" címmel uj lapot ala-

tanácsában kétségkívül ő volt az egyedüli nagy állam
férfin, igazán nagyszabású egyéniség, akinek min
denre kiterjedő érdeklődését még a magyar békedele
gáció is tapasztalhatta. Amikor azonban látta, hogy

Clemenceau, Poincaré és a földből hirtelen elnbujt
pdrtfogoltjaik mint igyekeznek meghamisítani Wilson
eszméit, csakhamar felismerte ennek a politikának
végzetes következményeit, de mert az európai kon
tinens problémáit illetőleg ő is,— akárcsak Wilson —
teljesen tájékozatlan volt, ez a tájékozatlanság csak
hamar megbénította energiáját és teljesen elhomályo

sította még az ő különben világos szellemét is.
Később maga is beismerte a versaillcsi béke
szerződés és a békekonferencia munkájának csődjét
és nyíltan ellene fordult a francia engesztelhetetlenség
rövidlátó politikájának. 1925 óta a kettészakadt libe
rális párt kisebbségének vezetőié, mint ilyen, pártjá
val egviitt általában a munkáspárt politikáját támo
gatja. Mint a „Négyek
**
tancsának — az agg Orlandon
kivül — egyetlen még életben lévő tagja, idén ünne
pelte születésének 70 éves évfordulóját, amely alka
lommal nagy érdeklődést kellő emlékiratait is ki
adásra bocsátana.

FRANCIAORSZÁG
Clemenceau György Franciaország volt minisz
terelnöke 1841-ben született, a Wendée-hez tartozó >
WILSON
Muilleron-en, Pnrcds községben. Orvosnak készült, de
csakhamar a politikai pályára lépett és 1871-ben a | pit kimondottan Poincaré elleni irányzattal, hogy an
köztársasági párt programúijával képviselővé válasz nak megválasztását megakadályozhassa. Gyűlölettől
tották. A párisi konimün kitörésekor a forradalmi és fütött akcióját azonban nem kisérte siker, mert Poina Versailles! kormány között közvetítő szerepet ját carét végül is nagy többséggel elnökké választották.
A világháború kitörésekor a kormánnyal szem
szott és ez majdnem életébe került. A forradalom
leverése után a párisi községtanács 1875-ben elnökévé ben egyideig semleges magatartást tanúsított, de
csakhamar
összeütközésbe került a cenzúrával, mire
választotta. 1876-ban ismét képviselő lett s éttől
kezdve 1893-ig mint a radikális párt egyik vezetője. lapja nevét „THomm Enchainé“-re (,,a megbilincselt
nagy tevékenységet fejtett ki Franciaország politikai ember") változtatta és most már nemcsak Poincaré,
életében. Nagyfokú hiúsága, mérhetetlen önzése és hanem Briand, Joffre, Caillaux és Malvy ellen is meg
már akkor kirobbanó fanatikus gyűlölete minden indította harcát. 1917-ben kitartó, szívós küzdelem
után sikerült végül is a napokban elhunyt Painlevé
iránt ami nézeteivel ellenkezett, arra késztette, hogy
a köztársasági párt mérsékelt frakciójából kikerülő kormányát megbuktatnia és kierőszakolnia Poincaréminisztériumokat a monarchlsta pártokkal egyesülue tól, hogy Őt bízza meg a kormányalakítással.
79/7 novemberétől 1920 januárig tart Clemenceau
torra megbuktassa. A parlamenti életnek valóságos
mumusa volt, aki lejáratását féltve, miniszteri tárcát második miniszterelnöksége.
maga nem vállalt, de minden egyes francia kormány
Heves ellenzője volt minden néven nevez
nak megkeserítette helyzetét. Lassan az egész francia
hető békemorgnlomnak és ezért börtönbe záratta
közélet ellene fordult, pártja is széjjelszakadt és ami
kor az emlékezetes Panama-csatornaépítési botrány
CaUlaux-t és a többi békebarát politikusokat.
kipattant. Clemenceau is gyanúba keveredett.
Mint tudjuk, ő erőszakolta ki a versaillcsi béke
Ujabb csapást mért reá az a vád, hogv Anglia
szerződések zsarnoki feltételeit,
z soldjóban álló kém. Ez a vád azonban a lefolytatott
vizsgálat alapján nem bizonyult valónak. Minden amelyek állandó nyugtalanságot teremtettek Európá
esetre azonban elég volt ahhoz, hogy tix évig kima ban. És bár a trianoni szerződést előkészítő párisi

tárgyalásokon — éppen a német békeszerződés miatt
— csak ritkán vett aktív részt, ma már azt is tudjuk,
hogy ezeknek a tanácskozásoknak is ő volt gyűlölet
*
tői fütött éltető szelleme. Mert az Ö szemei előtt néni
a világ békéjének vagy Európa megbomlott rendjét
nek helyreállítása lebegett, neki egyesegyedül Frant
ciaország naggyátétele és korlátlan hatalmának bizt
tositása volt a célja. És mivel ehhez legbiztosabb észt
köznek ellenségei megsemmisítését tartotta, mindent
áron arra törekedett, hogy minél többet árthasson a
volt központi hatalmaknak. KÖzépeurópa hagyomát
nyos rendjének megbontását,
az Osztrák-Magyar Monarchia szétrot)bantását
azért tartotta szükségesnek, hogy a romjaiból
életrekelő utódállamokban megbízható szövetsét
gcseket nyerjen a netalán még veszélyessé vált
ható Németország, Ausztria és Magyojország
- ellen. •
.................

Politikai és gazdasági célkitűzéseit a Tegridégébb kit
méletlenséggel valósította meg s ha mással nem, a
francia nép véráldozataira való hivatkozással mindig
megadásra kényszeritette Wilsont és Lloyd George-ot«
Korát meghazudtoló csodás szellemi frissességével és
szinte legendás éberségével mindig megtalálta az alt
kalmas formulát, amely a legdurvább jogtiprást is
igazságos színben tüntette fel a „Négyek
**
tanácsa
előtt. Mérhetetlenül tudott gyűlölni és még
a békekonferencia hivatalos megnyitását Is két
pcs volt elhalasztatni csak azért 1919 január
18-ára, hogy azon a napon és abban a teremben
gyűljön Össze a békekonferencia, ahol ezelőtt
ötven évvel I. Vilmost a sokévszázad után vissza*
állított birodalom császárává választották.

lla már nem tudott a győztes francia csapatok élén a
Brandenburgi kapun át Berlinbe bevonulni, legalább
igy akarta megalázni a legyőzött Németországot.
öregségében talájó néven „Tigrisének nevezte
őt saját hazája, de a külföld nagy része is. Hogy
**
„Trianon
a mai formájában létrejöhetett, az Benes
és társain kivül elsősorban Clemenceau „érdéinek
Annak ellenére, hogy
fia .magyar nőt vett el feleségül, a magyarokat is
mérhetetlenül gyűlölte,

ö volt az igazi rossz szelleme a békekonferenciának,
aki fényes dialektikával végül is megszerezte Fran*
ciaország és szövetségeseinek a győzelmet, de egyut*
tál elvesztette EuTópa számára a békét. |920 január
18-án Deschanellel szemben az elnökválasztáson fel
*
tűnő módon kisebbségben maradt. Nemzete félreért*
betétién Ítélete telje
*
visszavonultságba kényszeri*
tette. Itt halt meg, stílusosan Önmagához. Még hald
*
Iában és végrendeletében is stílusos volt. Meghagyta,
hogy ne a Pantheonba temessék, hanem vidéki háza

mellé, úgyhogy koporsóját függőlegesen állítsák a sir
*
gödörbe, arccal kelet felé, hogy még halálában is
büszkén, Németországgal szemben, dacoljanak földi
maradványai.

OLASZORSZÁG
Orlando Viktor Emánuel miniszterelnök, a párisi
békekonferencián Olaszország fődelegátusa, a ma.
gyár határokat .megállapító tanácskozásokban., főbb’
Ízben vett részt és tárgyilagos hozzászólásaival ma.
gyár szempontból is egyik rokonszenves tagja volt a
„Niggek" tanácsának. Természetesen, mint olasz po
litikus, akinek szeme főleg az Alpesekre és az Ad.
riára volt szegezve, leginkább az Olaszor,zággt köz.

vétlenül érintő üggek iránt érdeklődött

és Igx á.ma.

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1C?3 november 20.

gyár ügyek tárgyalásánál különben is kevésbé súlyos

^cmélyisége meglehetősen háttérbe szorult a „Néfí
**
tanácsában. Külügyminiszterével, Sonnino már
kival együtt a magyar problémát közelebbről nem
ismerte, hiszen mindketten a volt Habsburg-birodalomnak voltak ellenségei és a tulajdonképpeni ellen
felük is az Osztrák-Magyar Monarchia volt. így ha
nem is menthető, de legalább érthető, hogy a magyar
kérdés tárgyalásakor is inkább a tájékozódó idegen
szerepét töltötte be, aki Clemenceau. Benes, Bratianu
és társai folytonos akciói mellett csak másodsorban
jutott szóhoz s akkor is erőtlenné tette felszólalását
a különben is féltékeny francia diplomaták koncent
rikus támadása.

KÜLÜGYMINISZTEREK
GALÉRIÁJA
LANSING RÓBERT
Amerikai
külügyi
államtitkár.
Született Watertownban (New York) 1864-ben. Jogi
tanulmányainak a Harward, majd a washingtoni és
a különböző európai egyetemeken való elvégzése után
rövid ideig ügyvédi gyakorlatot folytatott, mig 1900ban a washingtoni külügyi hivatal szolgálatába lépett.
1903-ban a Nemzetközi Döntőbíróságnak lett tagja.
Ebben a minőségében érte Wilson elnök meghívása
a külügyi államtitkári méltóságra, amely tisztséget
1915-től 1920-ig viselte. Feladatát ritka tájékozottság
gal, nagyvonalúsággal és az európai kérdések iránti
tárgyilagos megértéssel látta el. 1918-ban Wilsonnal
együtt érkezett át a békekonferenciára, amelyen az
Északamerikai Államoknak második fődelegátusa
volt. A versaillesi békeszerződést előkészítő tárgyalá
sok folyamán merev ellentétbe jutott Wilson elnök
túlzó francia-szimpátiájával, amelynek következtében
Amerikába való hazatérése után külügyminiszteri ál
lásáról lemondott. Lansing józan politikáját tökélete
sen igazolta az a körülmény, hogy
az amerikai szenátus végül Is nem ratifikálta sem
a versaillesi, sem a trianoni szerződést. Lansing
tiszteletreméltó állásfoglalásának volt köszönhető,
hogy az Északamerikai Egyesült Államok ilyen
formán nem vettek tudomást a trianoni határok
ról sem, és hogy Magyarországgal különbékét
kötöttek, amely különbéke szövegéből a trianoni
határok felsorolása hiányzik.

Lansing gerinces magatartásának volt tehát köszön
hető az amerikai közvéleménynek az az állásfogla
lása, amely a versaillesi, trianoni és a többi békékben
megállapított uj európai határok el nem ismerését

és a Nemzetek Szövetségével való teljes szakítást
eredményezte. A versaillesi béketárgyalások lefolyá
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sáról irt nagyjelentőségű munkája egyik legragyo
góbb kutforrása a békekonferencián történt esemé
nyek lefolyásának, egyúttal a legmeggyőzőbb vádirat
Wilson és Clemenceau politikája ellen. Mindig tár
gyilagos, az igazságot kereső, nobilis magatartása a

magyar ügyek tárgyalása során is nem egy ízben fel
tűnést keltett Az összes békebirák közül talán Lan
sing emléke érdemli meg egyedül, hogy a magyar
közvélemény tisztelettel adózzék iránta.

BALFOUR ARHUR
JAMES
Anglia volt külügyminisztere. Lloyd
Georgeval együtt képviseli Angliát a párisi béke
konferenciákon. Előkelő, nagymüveltségü diplomata,
aki főképen a német kérdések iránt mulatott
érdeklődést s a magyar ügyek tárgyalásánál tel
jesen átengedte a teret Lloyd Georgenak. Azok közé
a trianoni békebirák közé tartozik, akik az eddig
nyilvánosságra jutott feljegyzések alapján semmiféle
vonatkozásban nem állítottak maradandó emléket
párisi működésűknek. Szó szoros értelmében máso
dik sorban szerepelt és mint angol világbirodalmi
politikus, a legtöbb figyelmét a gyarmatpolitika
problémáinak szentelte.

ismételt belcokvctetlenkedése alkalmából Bethlen
gróf félreérthetetlen célzást tett Benes hiányos öltöz
ködésére, aki gyakran nyakkendő nélkül jelenik meg
úri társaságban s igy öt és szellemi sziporkáit általá
ban néni lehet komolyan venni. Hogy azonban saját
országa s a Nemzetek Szövetsége mennyire nagyra
értékeli „békés
**
működését, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint az a körülmény, hogy 1918 november
óta, immár 15 esztendeje egyfolytában külügyminisz
ter. De nemcsak külügyminiszter, hanem az általa
alapított kis-entente diktátora, aki a genfi leszerelési
értekezletek ideje alatt is megtalálta a módját annak,
hogy a kis-entente mind a három országát alaposan
felfegyverezze. Az úgynevezett párisi békebirák közül
az egyetlen veszedelmes ellenfél, aki még mindig taj
tékzik, ha a trianoni szerződés revíziójáról akár csak
említést is tesz valaki előtte. Mindazonáltal jellemző
semmitől vissza nem riadó mozgékonyságára és bá
torságára, hogy mig egyrészt — ebben az évben is
többször —
Magyarországon átutazva, nem győz udvarias
bókokkal nagystílű diplomata mivoltában tet
szelegni, másrészt ugyanakkor, hazatérve, egy
ecsetvonással leszedeti Kassán és Pozsonyban az
összes magyar cégtáblákat és egyszersmindenkorra kiirtja a magyar nyelv használatát.

PICHON

★

volt francia külügyminiszter Quai-

d'Orsay-beli hires vörös szalonjában folytak le nagy
részt azok a tárgyalások, melyek többek között a tria
noni határok megállapítására vezettek. A magyar
ügyek iránt nem sok érdeklődést mutatott, mindvégig
megőrizte hideg és hozzáférhetetlen diplomata-egyé
niségét, amely körülmény nem utolsó sorban Clemen
ceau hatásának volt következménye.

SONNINO SYDNEY
BÁRÓ
volt

főrésze

volt

abban,

külügyminiszternek

olasz

KRAMARZ KÁROLY 1865-ben született és mint
képviselő, rövidesen szerepet játszott Csehország politi
kai életében.

A háború kellős közepén 1916-ban felségsértés,
valamint a véderő ellen elkövetett bűntények sorozata
miatt halálraitélték, de később, előkelő pártfogóira
tekintettel, halálbüntetését 15 évi várfogságra enyhít
tették. 1917-ben kegyelmet kapott és szabadonbocsát
tották, persze akkor nem is sejtették, hogy
szabadlábra helyezése az egész Osztrák-Magyar
Monarchia pusztulását fogja jelenteni.

hogy

az olasz kormány 1915 májusában felmondta a
szövetségi viszonyt Ausztria-Magyarországnak és
miután már előbb megegyezett az entente-hatalmakkal, 1915 május 23-án a háborút is meg
üzente a monarchiának.

Salandra bukása után a Bo.seffí-kormányban, valamint

Mert természetesen azonnal összeköttetésbe lépett
külföldre szökött honfitársaival, hogy együttesen ké
szítsék elő Magyarország feldarabolását. A békekon
ferencián Benes mellett csak a másodhegedűs szere
pét töltötte be, de igy is, ahol lehetett, sok kárt oko
zott Magyarországnak. 1918-tól 1919 ig az uj köztár
saság miniszterelnöke volt, majd lemondása után,
mint a Nemzeti Demokratapárt vezetője és az orosz
barátság fanatikus hive, játszik jelentékeny szerepet.

1917-től 1919-ig az Or/ando-kabinetben is ismét kül
ügyminiszter. Ebben a minőségben kisérte el Orlandót a párisi békekonferenciára, ahol a magyar kér
★
dések tárgyalása iránt mindvégig mérsékelt érdeklő
dést mutatott, bár az Ausztria és Magyarország kö
BRATIANU JONEL 1860-ban született. A román
zötti uj határ meaállapitássakor magyar szempontból
igen rokonszenves- volt szereplése. 1922 novemberé politikai életben hamar vezetőszerephez jutott. Több íz
ben képviselő, mígnem 1914-ben miniszterelnök lesz
és egyben a hadügyi tárca teendőit is ellátja.

ben halt meg Rómában.

1016-ban az fí magyar-gyűlölete és makacs háborupártisága vitte rá Romániát arra, hogy a
központi hatalmaknak megüzenje a háborút.

Benes és Társai
BENES EDUÁRD 1884-ben születet a csehországi
Kozlauban. Közép- és kereskedelmi iskolai tanul
mányait Prágában végezte, ahol 1908-ban az egyik
kereskedelmi iskolán a nemzetgazdaságtan tanára
lett. Már fiatal tanár korában élénk tevékenységet fej
tett ki a cseh függetlenségi mozgalmak terén s emiatt
több Ízben összeütközésbe is került az osztrák ható
ságokkal. A világháború kitörésekor

bennünket választott meséje tárgyéul. Ha volna egy
olyan készülék, amellyel le lehetne mérni, hogy ki
gyűlölte jobban ellenségeit, Clemenccau-e a némete
ket, vagy Benes bennünket, talán el lehelne dönteni
ezt a kérdést? De igy szinte azt lehet mondani, hogy
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A békekonferencián, mint Románia első delegá
tusa vett részt és a bánáti területek megosztása miatt
még 1919 február 9-én lemondott miniszterelnöki ál
lásáról. Ugyanez év decemberében azonban már újra
miniszterelnök, de a bánáti kérdés megint merev el-

J Ó

SZOMSZÉD

megszökött Csehországból s előbb Svájcban-, majd
Franciaországban telepedett le, hogy ott az
ugyancsak Masaryk Tamás egyetemi tanárral
együtt megvesse alapját a független cseh köztár
saság megteremtését célzó mozgalomnak.

Párisban csakhamar megszervezte a cseh „emigrán
sokat" és Northcltffe lord anyagi támogatásával meg
indította „La Nation Tcheqae" cimü lapját, amelynek
főszerkesztője volt. Lapjában egymást érték a mo
narchia, de különösen Magyarország elleni legádá
zabb kirohanások, amelynek dija: a magyar Felfald

ebrakitása és ezrei Magyarország megcsonkítása volt.
Propagandája az eszközökben nem volt váloga
megszervezése körül
sem volt tekintettel a hadviselés erkölcsi parancsaira.
Hogy a cseh származású gyalogezredek sorban fel
mondták a szolgálatot, az nagyrészt Benes működésé
nek volt az eredménye. Northcliffe lorddal, Seaton
Wattsonnal, Wlckham Steeddel, a francia Chéradame-val, Dcnts-vel és Eiscnmann-nal, valamint saját
honfitársaival: Masarykkal és Ossnskyval minden
tőle telhetőt elkövetett, hogy Európában és Európán
kívül mindenütt felszabadítsa az alvilág szellemeit
Magyarország ellen.
Masarykkal együtt még arról is gondoskodott,
hogy az Amerikába kivándorolt tótjainkat is meg
nyerje az uj állam számára. 1918 májusában az ame
rikai lótok három egyesületével Pittsburgban külön
szerződést létesített, amelyben biztosította a tót Fel
föld „felszabadítását" s ezt a szerződést a békekonfe
renciával is elfogadtatta. A békekonferencián űzött
folytonos mesterkedései és mérgezett nyilu intrikái
eléggé jellemzik izgága egyéniségét. Legjobban jel
tós, mint ahogy a cseh légiók

lemzik azonban bátorságát és igazságjaló jellemét
azok a jclszálalásai, amelyeket a világ legtermészete
sebb hangján, szemrebbenés nélkül, a cseh ha'tármegállapitó bizottság ülésein, egy lélekretre képes volt
elmondanil Ó volt a világháború nagy mesemondója,
akinek esetében számunkra éppen az a tragikus, hogy

BENES
Csehoruáa

PAS1CS

bratianu
RtmAnia

A

„B ÉKE"

A

a maga nemében s e mértéket a szerényebb magyar
ügyhöz viszonyítva, Benes még Clemcnceaut is túl
szárnyalja. Jól jellemezte őt egyik parlamenti ellen
fele, hogy nem egyéb, mint: „a kondenzált emberi

gyűlölet és rosszakarat, amely minden lében kanál és
nem tud belenyugodni abba, hogy egy csomó tiszte
letreméltó öreg ur becsapása és egy nagy zűrzavar
véletlen körülményeinek kedvezése árán belecsöppent
egy mű-állam miniszteri bársonyszékébe."
Magyar vonatkozásban is jól emlékezünk arra a
néhány év előtti csúfos megleckéztetésére, amelyben
Magyarország akkori miniszterelnöke: Iiethlen István
gróf részesítette őt, amikor a magyar belügyekbe való
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lentétbe állítja őt a nagyhatalmakkal és Jugoszláviát
val. Minthogy miniszterelnöki minőségében vonakot
dik a békeszerződést aláírni, ismét lemond állásáról,
amelyet azután csak Take Jonescu lemondása után,
1922-ben foglalt el ismét.
Államférfim kvalitásairól és a békekonferencián
való szerepléséről megdöbbentő bizonyítékkal szol
gálnak az erdélyi határmegállapitó bizottságban el
hangzott felszólalásai, valamint azok a vagonszámra
gyártott statisztikai adatok, amelyekkel a tényleges
viszonyokat meghamisította.

(Folytatjuk)
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Szénné égeti az angol
repüiőraj két pilótája

gyormekruhaüzlol Aruraklóról

Sorozatos szerencsétlenségek érték a repülőgépeket
I.
Montecarlóból Írják a Kis Naplónak:
hagy szenzációja van a rulettvárosnak.
Majdnem bankrobbantás történt. Pár nap
pal ezelőtt egy fiatal berlini színésznő ér
kezett Montccarlóba. Litelolle von Schack.
.4 színésznő még aznap este beült a koszi
nóba. A legkisebb tétekkel kezdte és reg
gelre magyar pénzre átszámítva,
kétszáz
ezer pengővel kelt fel a rulettasztal mellől.
Montecarlo öröklőkéi, a szerencsehajhászok,
a szlszlémagyárosok és a rulett boldogtala
nul reménykedő rajongói, órákon át ostro
molták, árulja cl a titkot: hogyan nyert'?
Lisclottc von Schack el is mondta. Tizen
hármas szómra játszott. Mindig csak ezt a
számot variálta, 1 pilis A egyenlő néggyel,
azután a tizenhárom fordítva, egyenlő har
minceggyel és igy tovább. Elmondta ezt a
vorázsigét, azután megszökött, hogy többé
nem teszi be a lábát a kaszinóba. Szólt, vo
natra üli és elutazott Montecarlóból. Uraim,
ezennel átadjuk a titkot: tessék utána csi
nálni!
II.
Frigyes főherceg magyaróvári birtokára
a jövő héten előkelő vadásztársaság érke
zik. Résztvesz a vadászaton Horthy Miklós
kormányzó, Gömbös Gyula miniszterelnök.
Sztranyavszky Sándor és még sok előkelő
közéleti férfiú. Úgy hírlik, decemberben
még egy nagy vadászat lesz Magyaróváron.
Ott lesz Albrecht főherceg. Hunyady Ferenc
gróf, Eckhardt Tioor és néhány külföldi ur,
köztük Dollfuss kancellár államtitkárja és
Slarhemberg Rüdiger herceg.
IIL
.4 kormányzó különben kétnapos vadá
szaton volt Ráday Gedeon gróf somodor! bir
tokán. Szombaton és vasárnap dörgölt ai
puska, rengeteg zsákmány esett. Vasárnap
este autón jött vissza a kormányzó Duda
pestre.

/v.
Az idei farsangi szczón előkelő mulattággal gyarapodik. Estélyt rendeznek a
Hungár la-szállóban az ügyészek. Sztrachc
Gusztáv, Barát hy Pál és más nagyrangu
igazságügyi funkcionáriusok lesznek a véd
nököl: és elnökök. Februárban tartják meg
a szigorúan zártkörű, elegáns
estélyt,
amelyre az igazságügyi funkcionáriusokon
kivül csak közéleti férfiak és előkelő jogá
szok kapnak meghívót.

V.
Magyarország két jóbarátjáról érkezett
hir külföldről. .4r egyik Chllston lord, aki
Angliát képviselte Budapesten. A lordot
nemrégiben moszkvai nagykövetté nevezték
ki, már elfoglalta uj állomáshelyét. Kará
csonyra szabadságra utazik Angliába. Ma
gyar ismerőseinek megüzente, hogy mikor
hazafelé tart, feleségével együtt ellátogat
Budapestre egykét napra. Jóba látunk a
lord, nem tudja elfelejteni Budapestet, ahol
mindenki szerette. A másik hir Rómából
érkezett. Durini dl Monza őrgrőjol, Olasz
ország vn’t budapesti követét Viklor Emá
nuel király szenátorrá nevette ki

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- ben kényszerleszállást akart végezni, a gép
jelentése.) .Sorozatos szerencsétlenség érle azonban a magasfeszültségű áramvezeték
azt a tíz angol repülőgéplkil álló rajt, amely nek ment és lezuhant. A repülőgép teljesen
elindult Lympnc angol légikikötőből Kairó elégelt

felé.
Két pilótája szénné égett
A repülőrajt az egyiptomi kormány ren s n gép roncsai alól a két megszenesedett
delte meg és a gépeket a lehourgeti repülő holttestet tudták csak előhúzni.
téren kelteit volna átvennie az egyiptomi
Szörnvii repülökataszírófa
légügyi miniszlérium megbizoltainnk, Le
Bourgetba azonban
Varsóban és Rómában
csak 7 repülőgép érkezett meg.
Varsó

(A Hétfő! Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A római Lidótól öt kilométer
nyire súlyos szerencsétlenség érle Fant in

Árualja:

DIÚSV
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alezredes-pilótatisztet. Az alezredes repülő
gépe eddig még ismeretlen okból

sárnap délelőtt rendkívüli közgyűlést tar
tott, amelyet az Ügyvédek Független Párt
jának kívánságára hívtak össze, hogy az
ügyvédség különböző sérelmeinek ügyében
állást foglaljanak. A rendkívüli közgyűlé
sen feltűnően kevés számban jelentek meg
a kamara tagjai. Lázár Ernő, Boda Ernő,
Fábián Béla, Gál Jenő, Gondos Jakab és
Kúpért Rezső szólaltak fel. Lázár Ernő ha
tározati javaslatot nyújtott be annak érde
kében, hogy a kormány vonja vissza a kisközgyülésrc vonatkozó törvényjavaslatot. A
kamara 64 szóval 16 ellenében el is fogadta
a határozati javaslatot. Azután Pályi Gyula,
Vértes József és Kállay Miklós az illeték
amnesztia ügyét ismertették'és a katfíara
arra vonatkozóan is elfogadta az előterjesz
tett javaslatokat. A rendkívüli közgyűlést
hétfőn délután folytatják.

VII.
December A-án érdekes kiállttás lesz o
Vígadóban. A Magyar Szakácsok Kőre
szcndvicskidllitást rendez. A közönség tzemoláttára készítik el Budapest első szaká
csai a rcmekr.él-remekebb szendvicseket.
Ennek a kiálUtdrnak nem lest a szokott
mottója: mindent szemnek, semmit kéznek
Sőt. Minden kiállított „tárgy" megvásárol
ható is ott a hely színen elfogyasztható. Höl
gyeknek. akik fogyókúrát tartanak, nem
n'dnlfül:, hogy megnézzék a kiállítást, mert
biztos, hogy nem tudnak ellcnlállni a szakácsmüvés: t pompázó remekeinek. Ebből
pedig nagy haj lenne ... A kiállítást külön
ben Fabinyi Tihamér kereskedelmi ministicr nyiiju meg.

Vili.
Az Afrika-vaddsz Széchenyi Zsigmond gróf
míg november elején expedíciói ulra indult.
Mielőtt elindult volna, három vemlége ér
kezed
Három egyiptomi herceg: Jtisszuf
Kemál, Abdul Sald és Omár Said. A herce
geknek annyira megtetszett Magyarország,
hogy itt maradlak akkor is, mikor Széchenyi
Zsigmond már elutazott. Az egyiptomi her
cegeket a grófi családok kézről kézre ad)•’!;. mind-nő t nagy őrömmel fogadják
ő'(t. Szenvedélyes vadászok, végigvaddszszák n: egész országot.
—»Agl-

*£'" Bahy
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A megmaradt árat a kö’pontl raktárunkba szállítjuk

Hamar a ceruzát elő!
MuMhetl rejtvénypályázaiunk
eredménye

Megfejtés: Ferenc József születése. — Fekete-szárú cser- sznve
Nyertesek: Tizpcngős bankjegyet nyert: Gé
bics Júlia, Szekszárd.
Egyegy üveg tokajit nyertek: Hartmann Géza
Budapest; Sle/ák Mária, Kispest.
1—1 gramofonlemezt nyertek: Róth Menyhért,
Budapest; Erdős Duci, Budapest; Bakos Gyula,
Budapest. Adlcr Józsefué, Budapest; Vanek
Vilmos. Rákospalota: Török Imre, Kispest;
Weisz Margit, Szarvas.
Eyy-eyy könyvet nyertek: Hellebronth Miksa,
Dunaföldvár; Márkus Lászlóné, Budapest; Dr.
Singer Gyula, Budapest; Gábor Mimi, szeged;
"
Tóth Károly, Miskolc.
Vidékre a díjakat postán küldjük cl.
A budapestiek bármelyik nap
8—3-ig átvehetik kiadóhivatalunkban nyereménjeiket.

megérkezett,

— Tüntetés Göndör Ferenc ellen
New
Yorkban. Bécsi tudósítónk telefonálja. Ide

érkezett hírek szerint Göndör Ferenc, New
Yorkban élő magyar emigráns újságíró la
kása előtt több magyar és néger kommunista
tüntetést rendezett és ennek során meg
akarták Göndört lincselni. A rendőrség osz
latta szét a tüntető tömeget.

— Viharos gyűlést tartottak a bádogos

Ausztria

Párisiit l.sz. aiati

rendkívül olcsón

— Sublk prelátus-kanonok Eger város veze
a tőségét
támadta u legényegylet! közgyűlésen.
Egerből jelentik: Az egri katolikus legényegylet
közgyűlésén vitéz Subik Károly prelátus-kano
nok a drága villany miaU
.........élesen támadta n
— A finn hadsereg főparancsnoka Buda város vezetőségét. A múlt ____
__
évben____
1800_ pengő
pesten. Hugó Vidor östermann tábornok, villanydijat fizetett az egylet. A prelátus-kano
£ finn hadsereg főparancsnoka vasárnap nok kijelentette, hogy a város vezetői lesznek
délelőtt Budapestre érkezett. Az előkelő felelősek azért, ha a legényegylet kénytelen
vendéget vitéz Kárpáthy Kamillió. a hon- lesz beszüntetni működését.
—- Vakmerő betörés a magyaróvári gazda
sági akadémián. Győrből jelentik: Vasárnapra
virradó éjszaka vakmerő betörés történt a
roagvaróvári gazdasági akadémia irodájában,
ahonnan 600 pengőt vittek el. A csendőrség
megindította a nyomozást, amelynek során már
vasárnap délután kézrekerült a betörö. A tet
tes egy fiatalkorú .akit a csendőrség letartóz
tatott.
és még mielőtt a segítség
gép pilótájával elsüllyedt.

— Az ügyvédi Kamara rendkívüli köz
gyűlése. A budapesti Ügyvédi Kamara va

—

*
együtt
a^é^neiyls^gében

a tengerbe zuhant
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mesterek. Vasárnap délelőtt a bádogos- és
szerelőmesterek gyűlést tartottak, amelyet
a bádogosok szövetkezete körüli ellentétek
minit hívtak össze. A gyűlés rendkívül iz
galmas hangulatban zajlott le és a rendőrséngek kellett rendet teremteni. Végül is a
gyűlés résztvevői elhatározták, hogy a bá
dogosság számára a főváros vezetőségének
fokozottabb védelmét kérik.
— Gsokona|-emlékiinn.ep. Debrecenből jelen
tik: A Csokonai Kör emléküncpéiyt rendezett
Csokonai Vitéz Mihály százhatvanadik ■szüle
tésnapja alkalmából. Voigha János .ravatala után
Oláh bíró Író olvasta fel Csokonai és Debrecen
cimü értekezését. Dr. Bacsó Ferencné énekszámával aratott sikert, Nadányi Zoltán leg
Vt.
újabb költeményeiből olvasott fel. A szép ün
Hubay Jenő, a nagy művész tisztelői meg- nepély a kollégiumi kántus énekszámával ért
alapították a
Hubay Társaságot.
Hcrzog véget.

András báró, aki maga is Hubay-rajonaó,
szombaton estélyt adott a Társaság tiszte
li téré. Az Andrdssy-utl Herzog-pglola megt ’lt előkelő vendégekkel. .4 palota kapuid
tól a Körőndig hosszú sorban kígyóztak az
elegáns autók. Késő éjszakáig szórakozott
együtt a fényes vendégsereg.

november 19.

A nyolcadik repülőgép a sűrű ködben el
64 Hétfői Napló tudósitójának telefon
tévedt és kényszerleszállást hajlóit végre. A
kilencedik repülőgép líszakfranciaországhan jelentése.) Súlyos repülőózercncsétlenség
történt a lengyel főváros közelében. Egy ka
lezuhant és
tonai repülőgép gyakorlatozás közben neki
teljesen szétzuzódott.
repült az ottani rádióállomás adóantennájá
A gép pilótái csodával határos módon sér nak, úgyhogy egyik szárnya leszakadt.
tetlenek maradtak. A legszerencsétlenebbül
A gép nyomban lezuhant.
a tizedik repülőgép járt, amely a sürii köds amikor földet ért, benzintartálya felrob
bant. A gépben ülő repülő-főhadnagy és re
pülőaltiszt szénné égeti.
Róma, november 19.

uiáy foyssi

Katsinka
megvettük

kibékül

Németországgal?

Récsl tudósitónk telefonálja: A Korrespondenz Hon
*el
közlése szerint, akció indul,
amelynek nz a célja, hogy Németország és
Ausztria kibéküljön egymással. Hir szerint
rövidesen bizottságot alakítanak, amely
nem hivatalos tárgyalásokat kezd a néme
tekkel o közeledés lehetőségéről.
— Elfogott kommunista szervező. Szekszárdról jelentik: Az elmúlt héten StekszArdon és n

környéken a középületekre Ismeretlen tettes
különböző kommunista jelszavakat festett. A
dombóvári csendőrség vasárnap letartóztatta
Boldog Imre 25 éves budapesti foglalkozásnálküli egyént, aki beismerte, bogy n kommunista
felirázokat ő rajzolta. Beismerte azt la, hogy
n bátairéki rőten találkozott egy előtte Isme
retlen emberrel, akitől sejtek szervezésére is
kapott megbízást.
— Takarékoskodjunk céltudatosan.
Mindnváiunk érdeke, hogy luivi áramszámlánk a téli
;hónapok folyamán «c növekedjen meg túlsói
gosnn
és amellett n kiadott összeg fejében
I
fényerös
világítást kapjunk. Ezen célt nz izzó
1lámpák szakszerű kiválasztásával érhetjük el.
A Tungsrnm Miivek izzólámpái, gazdaságossá
guk és egyenletes fényerejük révén, az egész
világon elterjedlek A havi áramszámla ponto
san megmutatja, ml n különbség egv tökéletes
minőségű Izzólámpa és egy ismeretlen gyár
terméke között
— Nemzeti Ituhnhás (Rákóczl-ut 7, Panponiaszólló melletti. Áruházának átépítése miatt oh
csón eladja teljes női s-övet- és sclyemkéstletét. egyidejűleg eladásra bocsát férfiruhaosztályán rendkívül olcsón tillkabátokat, bun
dákat, bekecseket, átmeneti kabátokat is álló
nyákét.

— Itt a azlnhézl szezon! Ha meglepik önt
srinházleggyel, n ha!a pedig nincs rendben és
az idő kevés a hajmosásra, r „Fcketcfejü"
száraz shampQon 3 perc alwt’ rendbehozza
haját! Nincs hajmosás és szárítási

vedség főparancsnoka
vitéz Nánássy
Megay Ernő altábornagy fogadták. A finn
főparancsnok tiszteletére délután egy óra
kor Onni Talas finn követ a Gellcrt-szállóban löncsöt adott, amelyen a külügyminisz
térium képviseletében gróf Khuen-Héderváry
Sándor jelent meg. östermann tábornok
este az Operába ment, ahol a miniszterel
nöki páholyból nézte végig az előadást.
— Eltűnt a kórházból dr. Ratkovszky
Vince ügyvéd. Az
Uj Szent János kórház

igazgatósága vasárnap reggel értesítette a
főkapitányságot, hogy a kórház idegosztá
lyának egyik ápoltja, dr. Ratkovszky Vince
44 éves ügyvéd szombaton délután eddig
meg nem állapított körülmények között el
távozott a kórházból és azóta nem adott
eleijeit magáról. Ratkovszky dr. már huza
mosabb ideje állott a kórházban ápolás
alatt. A főkapitányság megindította a nyo
mozást az eltűnt ügyvéd felkutatására.

Mértékutáni remek
szabású féríitélikabát,
átmeneti felöltő vagy divatos férfi
öltöny rendelhető divatszövetmaradékokból kétszeri próbával
35 ós 40 pengőért, csak amíg a
maradékkészlet tart. Becsületes,
gondos munka. Ruhakereskedelmi
Vállalat, Ferenc-körut 39. I. em.
Egyszeri rendelés elég, hogy ál
landó vevőnk maradjon.
— Scialoja olasz szenátor vasárnap meg
halt. Rómából jelenük: Scialoja Viktor sze-<

nátor vasárnap este rövid betegeskedés
után 77 éves korában meghalt. Scialoja a
háború utáni olasz diplomácia egyik legis
mertebb tagja volt. A nagy locarnói triász
nak: Briandnak, Stresemannak és Chambérlainnak partnere. Eredetileg egyetemi tanár
volt, amikor a diplomáciai pályára lépett,
állandó vezetője lett a népszövetség olasz
delegációjának.

— A dohányárusok gyűlése. A Dohány
árusok Országos Szövetsége vasárnap dél
után tartotta közgyűlését. Szabó Ödön dr.
Usctty Bója
Jelentkezés hétfőn 2—4-1g Bihari elnöki megnyitója után dr.
Jahínró-ilzem, Józaei-körut fi. mondott beszedet, Borsody Béla a TESz üd
vözletét tolmácsolta. Schmidt Tiboldné, Han— Az órlizadó nappali próbaadásai megkez-ideí Béla, Dienstct Endre és Sikolya
István

Ez úuhsn őpsffsőtiizett

tiataiemüarekat teiooszunk

Már eddig is 'megállapítható, hogy nz | felszólalása után megtartották a tisztujilást.
új adó építői, a magyar Standard Villamossági ~
Elnök lelt dr. Usetly .........................
Béla és Kállay —
Tamás,
Rt. mérnökei elsőrangú munkát végeztek. Az elnök-helyettes dr. Szabó Ödön.
új nagyadó gigászi antennája hatalmas ener
—
A
gyomrunkon
át
vezet
az
egészség
útja,
giával tisztán sugározza Európa éterében a
Ha néha elromlik, ,Jgmándi" javHjnl
magyar kullúrfölóny legúfahb megnyilatkozá
sát. Kitűnően működik a Slinóard óriás-adó
— Működik az aj őríásadő. Az Orion rádió
és kitűnően, elsőrangú szelektivitással dolgoz készülékek következő típusai a nngyadó mű
nak n nagyadó működése alatt is a Standard ködése alatt kitűnően hozták úgy Bécset, mint
legújabb ródókészülékcl.
a többi külföldi állomásokat. Az Orion 7037-es,
— A férílruházat tökéletes szabást, határo 3 -j-1 csöves, 8 hangolókörös vevőgép, Orion
zott vopalvczelést és jó kidolgozást kíván. A 7038-as, 3 csöves egyenáramú vevőgép, Orion
női ruhánál csupán az a fontos, bogy sikk 7133-as. 3 4-1 csöves, reflexkapcsolású super,
legyen, 3 férfi ruhájának azonban úgy kell az Orion 7050-fs, 4 hangolókörös vevögép és
állania, „mintha ráöntőlték sölna“.<Ezt a jel az Orion 7066-os, 64-1 csöves nagy super. A
zőt lehet mondani a Magyar Divatcsarnok fenti készülékek kivitele, felépítése teljesen
minden egyes kész fórfiruhójóra^ Ma már a modern, mindegyike Orion dinamikus hang
világ férfiruha szflkséglctél nagyobbrészt kész szóróval vau egybeépítve.
árukból fedezik, mert így könnyebb a meg
— Hogyan öltözködjünk ősszel? Ezt a kérdést
felelő szín, forma kiválasztása és nem kell a
vevőnek Időt fecsérelnie a többszörös próbó- nehezebb eldönteni, mint azt, mit vásároljunk
val. Ha azonban valaki mérték szeriül óhajtja elsősorban a veszélyes őszi időjárás napjai
ruháját készíttetni, n Magyar Divatcsarnok azt ban. Természetesen: Diono-sósborszcsrt
Is vállalja és elsőrendű kivitelben elkészíti. A
— Jó emésztés, tiszta vér.
Magyar Divatcsarnok férflruha-oszlálya nívó
Karcsú termeit kincset ér.
ban r legelsők közé emelkedett. Zakó- és
Honnan mindez? Felelet:
soorlruha, lélikabál és bekecs egyaránt, mili
Igyon reggel, éhgyomorra
őén igényt kielégítő minőségben Kapható,
Egy pohár MIRA vizet.
dődtek.

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1033 november 20.
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upótmezűröl szSkött arait
vtros merénylete
aatort San lakásba és oiióuii meirsszurt agy asszonyt
Husánggal iautotWk a dühöngő erőltet

Hajökatasztrőfa
az Északi ten^e^en

Tegnap este a lipótmezei elmegyógyinté
zet igazgatósága bejelentette a főkapitány
ságon, hogy az elmegyógyintézet helyiségébői eltűnt az intézet egyik ön- és közveszé
lyes elmebeteg ápoltja, Szilágyi Károly
harminckilcnéves kőművesmester. Szilágyi
március óta a gyógyintézet lakója és leg
utóbb a dühöngő osztályon volt. Megindult
a vizsgálat, hogyan tűnt el az elmegyógyin
tézetből Szilágyi, azonban semmi pozitívu
mot nem tudtak megállapítani.
Vasárnap délután azután
véres esemény kapcsán kézrekerült Szi
lágyi Károly.

akiről kiderült, hogy valamilyen módon
megszökött az elmegyógyintézetből, eddig
Elsüllyedt a ECreutzsee még
tisztázatlan körülmények között pol
német gőzős
gári ruhát szerzett magának és azzal cse
rélte fel intézeti ruháját. Azt is homály
Rotterdam, nov. 10.
(A Hétfői Napló tudósilójának te'efonjelen- fedi, hogyan jutott az elmebeteg álkulcshoz
tése.) Az Egcria gőzös vasárnap a rotterdami és más betörőszerszámokhoz, valamint egy
kikötőbe egy hajótöröttet hozott magával. Ez a hatalmas éles ollóhoz.
hajótörött mentőcsónakban
Szilágyi, miután ilyen módon „felszerelte"
csaknem huszonnégy éra hosszat bolyon
magát, Budapest környékén bujkált. Elve
gott az Eszakl-tcngeren.
tődéit közben Rákosszentmihályra, ahol ál
Csakhamar kiderült, hogy a két nap előtt el kulccsal kinyitotta a Remény-utca 27. sz.
süllyedt Kreutzsee 1500 tonnás német motoros ház kapuját és hehatolt Lacskó Sándor ipa
hajólegénységéhez tartozik és a hajó első gé
rosmester lakásába. Benyitott
pésze volt.
Megdöbbentően mondotta el a Kreutzsee élctbenmaradt fögépésze a hatalmas hajé katasz
trófáját. Alig hogy Hamburgból kifutott a hajó,
viharövbe került és süllyedni kezdett.
Legénysége mentöcsónakokba menekült, de
az első mentőcsónak nyomban felborult és va
]amennyi bennülő a vízbe fulladt. A másik mentőcsőnakot egy holland gőzös meg akarta men
tem, de akkor
már csak egy halott matróz feküdt a csó
nakban.
A harmadik csónakkal menekült meg a rot
terdami kikötőbe jutott főgépész.

Változékony
Huss Idő
rendszerint nagy kínokat okoza

rheumás,
csuzos
bántalmakban szenvedő embe
reknek. Kenegessefmasszirozza)
fájó testrészeit orvosi tanács
szerint a valódi

DIANA
súsborszesszei.
Ez élénkebb vérkeringés felidé
zése kapcsán lényeges meg
könnyebbülést okoz, az egész
szervezet kiváló felfrissülését,
az izmok feszerejének tokozá
sát és az Idegek megnyugtatását
idézi elő.

a hálószobába, ahol ágyban fekve ta
lálta az iparos feleségét.

lehűlés

—

eddig nem létezett
olcsó árakkal!

Marocaln-, flamisol-, rgbuldin-, angora-, ggapjuszövet-,
délutáni és estélyi ruhák:
(.csoport

M

pengő

50

Az őrült ordítását és az asszony sikolyát
((.csoport
meghallotta a másik szobában tartózkodó
QR.50
tacskó Sándor, aki vastag doronggal a ke (■(.csoport Uu
zében azonnal berohant a hálószobába és
fejbevágta Szilágyit, úgyhogy az össze
esett.

Néhány perc mulva visszanyerte eszméletét,
de ekkorra mór Lacskó hívására megérkez
tek a szomszédok is, akik lefogták, majd
rendőrt hívtak, aki összekötözte, szijbi’incset tett kezére-lábára és a mátyásföldi ka
pitányságra vitte.
Lacskóék lakására hívták a mentőket,
akik bekötözték az asszonyt és lakásán
hagyták. Közben a rendőrség tisztázta a me
rénylő személyazonosságát, megállapították,
hogy azonos a Lipólmezöröl megszökött
ápolttal és ezért a mentők még vasárnap
este
visszaszállították az elmegyógyintézetbe.

A vizsgálat folyik, hogy hogyan szökött
meg Szilágyi a Lipótmezöröl.

Rabkórházból hozták őket a főkapitányságra
s mindkettőt átadták az ügyészségnek
A másik aszony Sziva Júlia huszonnyolc
Mialatt a főkapitányságon az anyagyijkos
diákgyerek kihallgatása folyt, egymásután éves takarítónő. Sziva Júliának gyermeke
két asszonyt kisértek a rendőrök a főkapi született.
tányság sérülési osztályára. Mind a kettőt
szabadulni nkart a „szégyentől0, fojto
a rabkórházból hozták, mindkettő ellen
gatta a gyermeket,
egyforma volt a vád:
de azután megsajnálta és bevitte a Gyöngyösi-uti Szülészeti otthonba. A gyermek
meggyilkolták a gyermekűket.
itt meghalt, de
Az egyik asszony Varjú András kazán
*
a nyakán fölfedezték a fojiogatás
fütő felesége. Varjuné egy héttel ezelőtt —nyomait.
mint emlékezetes —
Sziva Júlia szintén kórházba került, innen
megfojtotta kilencéves Irén nevű lányát,
azután öngyilkossági kísérletet követett el, pedig a rendőrségre, öt
gyermekülés büntette
fölvágta csuklóján az ereket, de életben
maradt és a rabkórházba vitték. Most fel cimén helyezték letartóztatásba.
épült és átkisérték a főkapitányságra. VarA két gyilkos asszony
junét a rendőrség
közös cellába került
szándékos emberölés
s tegnap délután a rabszállitó autón együtt
büntette cimén tartóztatta le.
vitték át őket az ügyészség fogházába.

„
„
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— Halálos kocsiszcrencsétlenség az országufón. Nagykanizsáról jelentik: A somogyi or
szágúton a mezőre akarta hajlani kétlovas ko
csiját Gyuranec Márton gazdálkodó. A lovak
megbokrosodtak, elragadták a szekeret és neki
rohantak egy másik kocsinak. Gyuranec lezu
hant a bakról, összetörte magát és belehalt
sérüléseibe
— Merénylet a tejeslány ellen. Debrecenből
jelentik: A csendőrök Derecskéről a debreceni
ügyészségre hozták Gyenge Gyula és Csenyerl
Lajos Antal legényeket, akik egy 18 éves tejes
lányt az országúton megtámadtak, az árokba
tepertők és merényletet követtek cl ellene. A
vizsgálóbiró a két legényt letartóztatta.
— Nemzeti szocialista gyűlés Győrben. A
nemzeti szocialisták dunántúli csoportja va
sárnap délelőtt a győri Lloyd nagytermében,
nagygyűlést tartott. A győri rendőrség már a
kora reggeli órákban megszállotta a város ut
cáit s a gyűlés végéig teljes permanenciában
maradt. Az ülésen gróf Pálff y Fidél bejelen
tette a nemzeti szocialista párl csornai gyűlé
sének betiltását. Számos szónok után dr. Meskó
Zoltán
országos
propagandafönök
mondott
beszédet.

— Négy halottja van a vasárnapi spa
nyol választásoknak. Madridból jelentik:
Vasárnap tartották meg Spanyolországban
a parlamenti választásokat, amelyeket rend
kívül éles agitáció előzőit meg. Minden köz
biztonsági szervet riadókészültségbe helyez
tek. A rendzavarások során eddig négy ha
lálos áldozatról érkezett jelentés. A válasz
tás eredményét előreláthatóan kedden hir
detik ki.

Dolly Jancsit kártyaadóssága miatt
elárverezték
Közel ötmillió frankot adtak a vevők Dolly lancs! ékszereiért
Páris, november 19.
sdgbeli hölgy és ur. Mindenki kíváncsian várta
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonfelen- mi lesz Dolly Jancsi legendás kincseivel, amit

köd.

—
Református lelkészválasztás
Egerben.
Egerből jelentik: Az egri református egyház
vasárnap 139 szótöbbséggel Paultk Bélát vá
lasztotta lelkészévé.
—
Szociáldemokrata népgyülés
Egerben.
Egerből jelentik: Vasórna pdélelött Érsek-utcai
helyiségében népgyülést tartott az egri szo
ciáldemokrata párt. Okos Bertalan megnyitó
beszéde után Szeder Ferenc országgyűlési kép
viselő apolitikai helyzetről számolt bo és bí
rálta a miniszterelnök politikáját.
— Ki akarta irtani családját egy építőmester.
Szombathelyről jelentik: Miiller Mihály fraknói építőmester baltával agyon akarta ütni fe
leségét és kányát, mert az asszony feljelen
tette őt, hogy megverte és ezért a járásbíró
ság 20 pengő pénzbüntetésre
ítélte Müllert.
Idejekorán megnkadílyozták
a
családirtást.
Az építőmestert letartóztatták, mert kijelen
tette, hogy nem mond le arról, hogy megölje
feleségét és leányát.
—- Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon
Héczey Pál magánkutató Irodájához, Eszterházy-utca 25. Telefon: 845-66. Gyors, olcsó,
megbízható.
— Rányarobbanás 14 halottal. Londonból je
lentik: Súlyos bányaszerencsétlenség történt
vasárnap a Chcsterfleld mellett levő bányában.
Kora reggel a bányában robbanás történt,
amelynek következtében 18 bányászt betemetett
« föld. Négy bányászt sikerült megmenteni,
14 azonban a föld alatt meghalt. A robbanás
okát még nem sikerült megállapítani
— Elgázolt az aulő egy kislányt, A Pclneházy-ulen óa Szent László ul sarkán Bodö Fefene sofTőr autója elgázolta Adóm Erzsébet
R éves tanulót ,aki az úttesten akart kérésitől___ ..
r_____
vitték o
menni.
A kislányt sulyoa ___
állapotban
mentők a Madarász-utcai gyermekkórházba.
,

az elmebeteg ordítva rávetette magát
és az ollóval mellbcaznrta.

Két gyermekgyilkos anya
a főkapitányság cellájában

Tavaszlasan tése.) A Hétfői Napló társasági rovata, a Kiselsőnek jelentette a múlt héten, hogy az
enyhe idő volt vasárnap. A hőmérséklet 12 napló
egyik Dolly Sistcrs, Dolly Jancsi nagy bajba
fokra emelkedett. A Meteorológiai Intézet került
*
prognózisa: Lassú lehűlés, sokhelyütt éjsza
a canntst kaszinóban óriási összeget vesz
kai ködképződés várható.
tett,
— Lassú

Az asszony, amikor meglátta, hogy egy ide
gen férfi nyitott be hozzá, az ijedtségben
az első percben szóhoz sem tudott jutni, a
következő pillanatban pedig már nem szól
hatott, mert

huhahet
Rendkívüli

hogy fizetni tudjon, elzálogosította az ékszereit, a terminus lejárt, nem fizetett 8 inkább
elárverezteti a drágaságokat.
Nagy feltűnést
keltett mindenütt ez a hir és
párisi Hotel Drout szürke árverési termet
ben most megtörténi az árverés.
Necsak a szokásos árverési hiénák jöttek el
a licitálásra, de rengeteg kíváncsiskodó társa-

annyian irigyeltek tőle.
Egymásután kerültek kalapács alá a hires
kincsek, karkötők, gyöngyök, gyűrűk és min
dennek a betetőzéséül
egy 52 karátos briliáns,
amelyért nem kevesebb, mint 1,625.000 fran
kot fizetett a vevő, Mr. Esder.
A kalapács szüntelenül kopogott, mindenre
akadt vevő,
végül összesen négymillió és 848.000 frank
folyt be.
A hiénák, a társasági hölgyek és urak ezután
eltávoztak. Dolly Jancsit elárverezték ...

M. I.

— A kultuszminiszter az egri érseknél.
— Elfogták a nyirábrányi gyilkost. Debre
cenből jelentik: A csendőrség vasárnap Nyír- Egerből jelentik: Hóman Bálint kultuszmi
ribrányból a debreceni ügyészség fogházába niszter vaasárnap autón
Egerbe érkezett,
kisérte Kerti Mihály gazdálkodót. Kerti el ahol ebédre Szmerecsányt Lajos érsek ven

len súlyos bizonyítékok vannak, hogy több
késszurással ő ölte meg Nagy Mátyásnét, aki
nek holttestét tegnap az árvizcsatornában
megtalálták. Kerti olyan szerződést kötött az
asszonnyal, hogy az ráíratja Kertire a bir
tokát és ennek fejében holta napjáig elle
lást kap. A gazdálkodó azért tette el láb
alól, hogy kötelességétől idő előtt megszabaduljon.
— Gyermekkép Rozgonyílól 3 darab 8 P.
— Vasárnapi Öngyilkosságok. Vasárnap este
a vigadótéri hajóállomás közelében a Dunába
vetette magát Hertz Hermina 70 éves szakács
nő. A mentőőrség kimentette és a Rókus-kórh.ázba saállitották, — Kelemen Pál 81 éves em
ber a Knssa-utca 21. számú báz padlásán felakasztotta tnngát ég mire rátaláltok, már halott
volt. — A Szentkirályi utca 2. számú házban
levő lakásán vasárnap este gázzal megmérgezte
magát h.'.irkarián Szcvérné, egy kereskedő 22
éves felesége. Eszméletlen Állapotban találták
meg. A mentők első segélyben részesítették és

lakásán hagyták.

dége volt. Ebéd után a főpap és a miniszter
hosszasan tanácskoztak. Hóman Bálint dél
után visszautazott a fővárosba.
— Elsüllyedt

egy japán gőzös — 28 ha

lőtt Tokióból jelentik: Szörnyű hajószerencsétlenséget jelentenek Hakodateből. A „Hanomaru" nevű japán gözös elsüllyedt és 28
főnyi legénysége a tengerbe veszett.

— Gyűlés a tejrendelet ellen. Ma, hétfőn lép
életbe nz uj tejrendelet, amely súlyosan érinti
a tejkereskedőket és termelőket. Az életbelép
tetés napján a tejkereskedők és termelők egye
sülete Úsetty Béla elnöklésével nagygyűlést
tart melyen kérik, hogy a kormány függessze
fel a rendelet érvénybeléptetését. Az errevonatkozó javallatokat as elnök Veetty Béla
országgyűlési képviselő is támogatni fogja.

IV„ Kossuth Lajos-utca 11.
— Nemzeti Munkahét Gyöngyösön. Gyöni
délelőtt nyitották
meg ünnepélyesen az önálló nemzeti munka
hetet. Gyöngyös nz első, amely a TESz felszó
lítására a Munkahetet megrendezte. Nagyszámú
közönség gyönyörködött u jól sikerült ipari és
gazdasági kiállításban, különösen a gazdák
együttes borkiállítása aratott nagy sikert.
— Mérték szerint rendelhető kétszeri próbá
val remekszabásu férfiöltöny, átmeneti vagy
télikabát 40 és 50 pengőért a raktáron össze
gyűlt szövetmaradékokból, csuk amig a kész
let tart. „Divaturiszabőság", Erzsébct-körut 1«
I. emelet. Cégem 40 éves múltja garancia.
— Felkérem igen tiszteit vevőimet, hogy az
utóbbi hetekben tapasztalt hatalmas forgalom
elkerülése végett, különösen a most folyó
karácsonyi vásár alatt, vásárlásait a délelőtti
órákban eszközölje, amikor is a saját ízlésé
nek megfelelő árut a legkényelmesebben tudja
kiválasztani. Tekintse meg kirakataimat
és
meggyőződhetik arról, hogy Gcrő Maradék- és
Divalóruhaa, VI., Andrássy-ut 6., mindenkinél
olcsóbb.

győsröl jelentik: Vasárnap

Férfítélikafcáfot

— Agyonvágta a kldőntölt fa Székesfehér- vagy térliöllönyt lenrelésre kéux) mérték
*
-árról jelentik.’ Schaner István herendi gazda után, a vóltoxo I viszonyodnak megtelő
18 éves fiával kiment a Bakony erdőbe fát töen lesaéUitoft érakon 40 éa SO P-erL
dönteni. A fa váratlanul eldőlt és maga alá szabó'er menthon évközben összegyűlt
készlet
tart.
temette Schaner Istvánt, aki a helyszínen meg maradókokból, amíg a
halt.
„Urlszabóság", Erzsébet-körút 1, I. em,
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CSIPETKE

Budapest, 1933 nnTember >0.

SZÍNHÁZ-MOZI
Bállá Licit Hollywoodba hívják, de a
Fővárosi Operettszinház nem engedi
Talán néhány hónap múlva is szükség
lesz rám - mondja a fiatal primadonna

1—1IIHIJITIIIIM HIT Ilii

Vidám jáiók rok rrnével én rok táncra!.
Irta : Törbk Rezső. — ZonóJM szerezte: Fónyos Szabolcs
Llci a nuryoffó uj tán
cos szubrett-prfmsdonna,
CSIPETKE - Bálin
Somogyi NaaJ ragyogó bo
CSIPETKE - ntóra,
Bcrkv Lili trnindlózua szín
művészete,
CSIPETKE játszó
a 2 LstnbAr boszorkányos,
CSIPETKE - táncos bninorn,
Góth SAndor szinuszt meeCSIPETKE - tcrtJr. Ritáén,
Gázon Gyula arr.nyos ke
CSIPETKE - <5*lyp,

CSIPíHE-

Felek,v
táncai,

Kamill Brdöngóa

látván Ize
*
kómlkunin,
CSIFETKE - Bársony
Vtifznry JdnoR bravúron ren
CSIPETKE - dezése,
Pán .József ragyogó színpadi
CSIPETKE - képei,
Keloty Hugó bravúros szín
CSIPETKE padi szenzációi,
CSIPETKE - Alpár Tibor dirigál
vAllhntók (légy
: 20-3-36)
CSIPETKE Sel:tármArtelefon

ÉSZAK

A FÖvfirozf Operellszinháznak, amely a leg
nagyobb elánnal kezdte szezónját, valóban
sok baja van a primadonnával.
A Dubarry sorozatos előadásait Alpár Gitta
betegsége sznkilolla meg s ezután a színház
néhány hétig kénytelen volt bezárni kapuit,
hogy elkészüljön uj operettjére, a Csipetkére,
amely alkalommal
a legújabb és legfiatalabb pesti sztárt:
Balta Licit fogja prezentálni a pesti publln
búmnak.
Még a ház' főpróbáig sem jutott el a da
rab, amikor Hollywoodból sürgöny
érkezett
Balta Lici Royalszállóbeli lakására. A kábelt
Hal Ronch, n Metró-film egyik főrendezője irta
alá. A sürgöny szerzödtelési ajánlat
heti hétszázdnlláros gázsival
december elsejei kelettel Bulla Llci számára,
aki az ajánlat szerint a népszerű Start és Pan-

fllmek női főszereplője lenne.
Bálin Lici rohant n színházhoz, megmutatta
a kábelt és megkérdezte a színháztól, mikép
pen lehetséges az amerikai szerződés elfoga
dása. A színház igazgatója, Vig Miklós, ter
mészetesen
a legerélyesebben tiltakozott az ellen, hogy
Balta Llci december elsejei dátummal el

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

hidegsége

NEMZETI SZÍNHÁZ. Szegény Mavrler (8).
VÍGSZÍNHÁZ. Több mint szerelem (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Kozmetika (M
MAGVAK SZÍNHÁZ. Tizenkettedik óra (8).
KIRÁLY SZÍNHÁZ Sült galamb (8)
FESTI SZÍNHÁZ: Papucs (8).
KAMARASZÍNHÁZ: Szuhuy (A)
VÁROSI SZÍNHÁZ: Feh’rvírl huszárok (8).
TI Rf.ZKORl'TI SZÍNPAD; Ha »életlenül (•)
ROYAL ORFEUM. Tessék kindllnl (»).
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ. Bridge (9).
BETHLEN TERI SZÍNPAD. Elflrt megfontolt
dékkal (*Ó9).

szán

Levelet irt Bécsböl a Színházi Naplónak
a bécsiek
nem tudják kiejteni és ezért Steve Geraynak „nngolositotta
**
magát abból az alka
lomból, hogy a Zsákbamacska egyik féri)
főszerepét eljátssza és a Theater dér Komiker-nek nem titkára,
hanem
igazgatója.
Gyergyai, — akinek „földöntul- szerelmé
ről", amelyet Kun Magda, az ismert és ki
tűnő szubrett iránt érez, többizben cikkez
tek a lapok, beszámolva arról, hogy Gyergyai egy étterem könyvelője lett inkább,
semhogy otthagyja Bécset és szive válasz
toltját — kedvesen és humorosan cáfolja e
hirt, azzal, hogy könyvelésre ideje sajnos
nincs, mert a Komödie-n kívül két revüszínházban is pendlizik. Beszámol viszont
arról, hogy valóban magyar invázió van
Bécsben és a Zsákbamacska pénteki pre
mierjének szinlapján Szilágyin és Eisemonnon kívül Kun Magda, ő és a kis Rótt sze
repelnek, mint magyarok. A , Feminában
Zilahy Irén, a Casinoban Kalmár Gerti és
Farkas, a Theater dér Komikerben Rótt,
Fazekas, a
magyarok, a Theater an dér
Wien uj világszenzációnak készüli revü
szerzői Hcrczeg Géza és Kari Farkas.

A vllAglrodalom Ingmeghatóbb regénye.

Jölt!

TWIST OLIVÉR

A főszerepben^W

DICKIE MORE
A ghe to szív
*
ás
A szók
*
Vénuaz
gyflny6rU
gyermekazeieplője

nem hagyhatom cserben a színházat,

bár ez a szerzödtetési ajánlat olyan, mint egy
álom. Hal Roach a nyáron járt Budapesten,
akkor megnézett a Tessék beszállni' cimü revüben és opciós szerződést iratot! alá velem.
Azóta eltelt néhány hónap, el is felejtettem az
ügyet és nem is tudtam arról, hogy a Metró
budapesti képviselete egy Pesten készült fil
mem néhány jelenetét elküldto Hollywoodba
Erre kaptam a szerzödtelési ajánlatot. Termé
szetesen minden vágyam az, hogy Hollywoodba
kerüljek, de jelenleg közelebbfekvö céljaim
vannak: szeretnék még egyszer levizsgázni a
pesti közönség előtt, mert akkor nyugodtan pa
kolhatok a hollywoodi utainra. Remélem, hogy
néhány hónap múlva :s szívesen látnak olt.

Uj olasz-magyar turné készül. A próbák itt
Pesten olasz rendező vezetésével már megkez
dődtek. A revü cime Fiatalok előrel Eisemann
zenéjére szövegét Szilágyi László irta. A revü
primadonnája Fenyvessy Éva, partnere Delly
Ferenc. A szubrett szerepét Molnár Vera játszsza, komikusok pedig a két Latabár-flu. A
turné december végén, vagy január elején
Milanóban kezdődik.

♦

Gycrgyai István, akinek nevét

jOm

fogadja az amerikai ajánlatot,
hiszen csak most, november 23-án tartja a szín
ház a „Csipetke
**
bemutatóját. A darabot egye
nesen Bállá Lici számára Írták a szerzők,
úgyhogy ezt hirtdenében
máa színésznő el sem tudná játszani.
Sokszáz ember kenyere is veszélyben lenne ak
kor, ha Ba|la Lici szerződést bontva, elutazna
Budapestről
— Erről sző sem lehet — mondotta Bállá
Llci —,

Női jazz-zenekar alakult
Budapesten,
amely a jövő hét vasárnapján a Zeneakadé
mián mutatkozik be. A jazz-zenekar kar
mester nője és énekesnője Verbőczy Ha, a
Király Színház kitűnő fiatal tagja,
*
Néhány nappal ezelőtt Pesten járt Alexan
der Jelsky ismert berlini filmproducer, aki

november végére lekötötte a Hunnia műter
meit a „Művészétét
**
cimü magyar-német
verziós filmjére. A film magyar rertdezöje
Czifíra Géza lesz, zenéjét Ábrahám Pál
Írja, női főszereplője pedig Iréné Eisinger,
a prágai opera énekesnője, aki egyformán
jól beszél magyarul és németül. Ugyancsak
januárban fog dolgozni a Hunniában ismét
Róbert Viennc, aki a „Pusztaherceg” cimü
filmjét csinálja. Tinó di Pattierával a fő
szerepben. A kiváló énekes egy magyar ci
gány figuráját játssza.

. át
ötven éve színésznő Kmochné, ez az egyéni
izü pesti komika, aki annyit nevettetto már a
pestieket. December 2-án, szombaton este 11
órakor a Kamaraszínházban rendeznek szá
mára Jubileumi ünnepséget mindazok a színé
szek, akik vele valaha együtt játszottak és
most a , pesti színpadok sztárjainak számítanak.

★

Zsúfolt nézőtér előtt folyt le a Sült galamb
vasárnapi ötvenedik előadása és a Király Szín
ház szenzációs revüoperettje diadalmasan há
lád az újabb jubileumok felé. Vasárnap is két
táblás ház tapsolta a nagyszerű
produkciót,
♦
A Fehér Holló Társaságban búcsúzik no élén Rökk Marikával, Rátkai Mártonnal, Pataky
vember 25-én Fedák Sári, aki „Iza néni44 Jucival, Békássy Istvánnal, Latabár Árpáddal,
cimü filmjével amerikai körútra indul. Fe- Fodor Artúrral és Hotti Sándorral.

dák — ahogy maga mondta — hóna alá
¥
csapja a film tekercseit és beutazza Ameri
A napokban fejeződött be jogerős bontó
kát, ellátogat a legkisebb faluba is, ahol ítélettel Szabó Lujza és Unger Ernő régóta
magyarok laknak — még ha ráfizet Is as húzódó válópere. Az Operaház rokonszen
üzletre.
ves • koloraturprimadonnája és a Zeneakadé
♦
mia temperamentumos tanára a legjobb
.4 héten kerül színre az Andrássy-uti egyetértésben szüntették meg házasságukat.
Színházban Harmath Imre sok vihart látott <4 válóper befejeződése most uj hivatalos el
érdekes darabja, a „Brtdge”, még pedig járásoknak nyitják meg az útját. De ezek
olyan szereposztásban, amilyenre a kitűnő már nem a tárgyalóteremben, hanem két
szerző álmában sem gondolhatott
Csortos. budapesti anyakönyvvezetőség előtt fognak
Törzs, Jávor és Pártos játsszák a férfi fő lezajlani. A kettős uj happy end, hír szerint
szerepeket. ,4 Bridge első felvonásában sze rövidesen megtörténik
repel a színház uj szenzációja, a „Pallós
★
Ladies". Ez az öt csinos fiatal énekesnő egy
A közeljövőben tartja 25 éves művészi jubi
beutazási engedély megtagadása miatt ma leumát Fehér Artúr, a népszerű előadóművész
radhat csak Budapesten.
a Zeneakadémián. Az ünnepséget száztagú bi
A Bethleniért Színpad kedden este mutatja
be fíaál Ernő és Nagy Károly Üzen a Hargita
cimü háromfelvonásos színjátékét. A színház
kitűnő szereposztásban hozza tzlffte az érde
kes darabot.

zottság készíti elő, amelynek elnöke Vészi Jó
zsef. A nagyszabású jubileumra a legtöbb tár
sadalmi és művészi egyesület bejelentette rész
vételét, annál is inkább, mivel az estély sze
replői s legelőkelőbb pesti művészek sorából
kerülnek ki.

Gaál
Franciska
Hörblger Pál, Szőke Szakáll
— FírBk.híl vagy öltöny rendelhető mérték
u»n, f.,uegyűlt rtövelmnrndíknkból SS é> 40
pengőért. Ruhikerrskedrlml Vállal,,:, Ferenc
körűi 89 I. emelel.
Eseményszámba menő élményben lesz hölgyközönségünknek
lu Hőtől kezdődőire része
n»’r« ekkor kezdődik Lipcsei Vilmos, IV., Appo’
Si!ilírríhlh‘?
"
• «nd-

•W magyarul be-rél« filmjét:

Miről
beszéínefc
Kz\ olvastam a héten, hogy egyik operettszinházunk primadonnát keres a nagy
közönség köréből. Hirdetések jelentek meg
a lapokban, amelyek felszólítják a maguk
ban tehetséget érzői fiatal hölgyeket, hogy
jelentkezzenek primadonnának. Minden
esetre uj ut ez, de talán mégsem ez a
módja annak, hogy primadonnát szüljenek
a pesti színpadok.
Keresni azonban igy is lehet primadon
nát, de találni — ahhoz bátorság is kell.
Ilyen bátran nagy létet játszott meg a
Pesti Színház, talán a színház létének tét
jét, amikor Komár Júliának adta uj da
rabja főszerepét. Állapítsuk meg: a szín
ház megnyerte ezt a játszmát.
Komár Júlia nevet eddig csak a házas
sági rovatból ismertem, amikor Páger An
tal, a népszerű színész felesége lett. Egész
biztos, hogy ezentúl a színházi rovatok
foglalkoznak maid élete és pályája esemé
nyeivel. Komár Júlia, ez az igazi magyar
race, hamisítatlan aranyszőkeségével, csil
logó szemével, hajlékony figurájával, sok
humorával és sok tehetségével — prima
donna lett Pesten, ott, ahol talán könnyű
primadonnának lenni, de legnehezebb meg
maradni annak.
Talán
tiz
évvel
ezelőtt
hasonló
sorokat
Írtam
férjéről és Páger
An
tal azóta valóban „befutott
**
.
Szeretném,
ha e primadonnaavaló sorokra nem cá
folna rá az a fiatal színésznő, aki most
boldogan és kipirultan fogadja a közönség
tapsait, (s.)

Ha az ember megnézi a
Filharmonikusok
3. hangversenyének műsorát, azt gondolja, kü
lönösebb csalódás nem érheti A műsor- Zádor
*
..Rondo
-ja (uj mű), Schumann gordonkaver
senye és Beethoven Eroicója. De ugylátszik, a
papírforma nemcsak a sportban, hanem néha
a művészetben sem válik be pontosan. Hogy az
Eroica mindezeken kívül és felül áll, olyan, ter
mészetes, hogy beszélni sem kell róla. Külö
nösen, ha olyan költői interpretációban halljuk. mint ahogy az Dohnáhyi vezénylete alatt
a Filharmónikusok vasárnapi főpróbáján hang
zott el. Nem szerencsés választás
azonban
Schumann gordonkaversenye. A nagy mester
nek nem nagyon sikerült alkotása ez a mü,
amelybe még a kitűnő szólista, Feuermann
Emánuel páratlanul remek csellójátéka
sem
tudja belevarázsolni azt, ami nincs benne.
Vasárnap délután, a novemberi napfényben
hagyta el Alpár Gitta először a szanatóriumi
ágyat. Ápolónője és barátnője kisérte karon
fogva végig a Liget utjain. Alpár Gitta azon
ban nem elégedett meg a sétával, színházba
vágyott. Megnézte a Terézkörutlban a Madame
Dubarry paródiáját, amelyet Kőváry Gyula irt.
Remekül mulatott és a közönség. amely észre
vette Alpár Gittát az egyik páholyban, lelkesen
ünnepelte a betegségéből felépült nagyszerű
énekesnőt.

Film, amelyet érdemes
megnézni...
Örömmel küldöm a moziba e héten a kö
zönséget. Néhány valóban értékes és kelle
mes filmet láthat. Először a „Szeretőt”, ox
Uránia slágerét ajánljuk, ahol egy uj filmszinésznőnek, Kalharine Kepburnc-nek tap
solhatnak. Igen jó a Palace filmje, az „Ár
tatlanság ára”, a Kamara és a Casino slá
gere a „Manolescu”, kitűnő kalandorfilm.
Jeritzát is élvezettel hallgattuk a hangos
film vásznáról a Décsiben és Fórumban.

Asszonyom
Nem kell két
ségbeesni, ha a

férj csapodár!
Okos feleség
nem engedi az urát, hanem
vteszaszerzi családi boldog
ságAL

De hogyan?
Erre tanít a

Szerdán
szereltelek
c. Fox-ttltn.

Tanítómesterek:

Ellssa Landl
Warner Baxter

Mitói klUrólag-

PftRDOR. TÉVEDTEHII ♦ PALACE

„TESSÉK KiszALLNF
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ROYAL ORFEUM

Premier szerdán

UFA

CASIÜO

HÉTFŐI NAPLC

Budupck 193,1 november 20.

„Egy rövid élet"
Vasárnapi premier
az Operabálban
Az alkotó zeneművészetnek évtizedek óla
legidőszerűbb- problémája a folklórt
*.
Az elmúlt
századok nagy zeneköltői a népdallá! és népi
tánccal .csak annyiban törődtek, amennyire
fantáziájuk és invenciójuk kiegészítésére voM
szükségük. Sajti egyéni invenciójuk bőségesen
ontotta a zenei gondolatokat éa ezek közül
nem egy vált maga is közkincsévé a nép ze
néjének. Más a XX- század fejlődése. A mai
mesterekprimőr tényezővé tették meg a fol
klórét és sokan közülük arra a vitatható útra
térnek, ahol a népi zenét nem fantáziájuk ki
egészítésére, hanem invenciójuk pótlására hasz
nálják fel. Ez a módszer azután olyan műfa
jokban, amelyeknek évszázadok óta a zseni
egyéhi alkotóképessége szerezte meg a halha
tatlanságot (ilyen műfaj az opera), hamar
megmutatja sebezhető pontjait. Manuel de
Pállá, a spanyoloknak világviszonylatban is
kiváló modern zeneszerzője, akinek „Egy rövid
élet'' c. kétfclvonásos dalművét vasárnap este
mutatta be az Operaház, szintén népi zenét —
spanyol népdalt és táncot — tesz meg operája
*
zenei
szövőiének alapjául. A feldolgozások rit
mikában,
harmonizálásban,
hangszerelésben
brilliáijjak. Mindezek azonban csak nagyon
kellpunes, hangulatos, élvezetes — betétszámok
ként hatnak, amelyek a zenedrámát (tulajdon
képpen erről volna szól) nemhogy előbb.e vin
nék, hanem inkább mepaftaszzdÁ. Ahol a
dráúia lüktetését (ha ugyan van ebben a vér
szegény szövegkönyvben ilyen) kellene zenében
kifejezni, ott de Falta egyéni invenciója jóval
alatta marad a népi zenéből átvett tó 11C lémák
életteli szépségének. Hiába keveri de Fallá ze
nekarában a legmagasabbrendü művészettel az
impresszionizmus hangs?ineit és hiába igyek
szik- az énekszólamokból verisztikus hatásokat
kicsiholni, a műből hiányzik nz a részleteket
összefoglaló erő, amely operává avathatná a
-— szccnirozott szimfonikus muzsikát. De Fóliá
nak e müve megalkotásánál kétségkívül Mascagni „Parasztbecsület“-e lebeghetett eszmény
képként szemei elölt. De ez az ideál a maga
természetes hús- és vérbeliségével nyomasztó
áraykéut takarja el az „Egy rövid éloT-et.
Gregor Vilmos

♦
r De Falta müvét nz Operabarátok Egyesüle
tének vasárnapi ünnepi estjén mutatták be. A
tiiealrc parée előkelő közönsége lelkesedéssel
fogadta a kitűnő szereplőket (Bodő Erzsit, fiit
danovUs Máriát, Réthy Esztert, Halmos Jánost.
Kálmán Oszkárt, Rösler Endrét, Mqlecky Osz
kárt), megtapsolták Brada Rezső
sikerüli
koreográfiájúi,. Oláh Gusztáv hangulatos díszle
tek Rétyii. András ügyes rendezéséi és Ferenctik János, körültekintő, vezénylését. Az elő
adás után az Opcrabaráilok Egyesülete társas
összejövetelt rendezett

Premier után

■f ■

PAPUCS. Köszönjük ezt a kedves, han

gulatos ék jói eltöltött két órát Lestytfn
Sándornak, a' kitűnő Írónak, aki Arníont és
Gerbidoh ötletéből, bár párisi miliőben, de
rgözí pesti vígjátékot prezentált a Pesti
Szinliáz előadásában. Néhányszor jókat ne
veltünk, sokszor niosolyogtunki, de majd
nem mindig tapsoltunk a fordulatos és öt
letes vígjáték premierjén, amelyet Krausz
Mihály—Szenes Andor néhány nagyszerűen
sikerült slágere telt hangulatosabbá és telje
sebb^. A premier külön értékéről, Komár
Júliáról máshol irunü Ezúttal Hadó Sán
dort mint színészt dicsérjük meg különö
sen. Fejes Teri a könnyű, bájos kokottszerepeket már kívülről tudja: még pedig
pómpásan. Tímár Kató, Kertész Dezső, Hel
*
tdi, Ahddy, Ujváry — igaz, a címszereplő
kutya is — részesei az elmaradhatatlan si
kernek.
* faELYET

AZ

IFJÚSÁGNAK!

Sírógörcsök között hagyta el Palásthy Irén
az utóbbi idők legfurcsább választott
bírósági tárgyalását
M. |örtW , prlmdonM
körül és hogyan lesz ezerhatszáz pengőből nyolcvan pengő
Palásthy Irén, a Külföldön sok sikert ara
tott szubréttprimadonná huszonhétszer ját
szott az Andrássy-uti Szinház szezonnyitó
műsorában. Mivel harminc estére szólt a
szerződése, 1600 pengőngi kártérítési pert
indított a szinház ellen, amely
rossz darabban hozta őt ki.

Keresetlevelében felszámította a férje által
Londonból Budapestre küldött gramofonle
mezeket és azokat a laxiköltségeket is, ame
lyek a művésznő rákosszentmihályi villájá
tól és vissza meglett útvonalon felmerültek.
Palásthy Irén egy balsikerü Tevőben ven
dégszerepelt és az egyáltalában nemhizelgö
kritikák miatt egész sereg sajtópert helye
zett kilátásba.
1.
Ilyen előzmények után ült össze a vá
lasztott bírósági tárgyalás, amely meghall
gatta Palásthy Irén keresetét. Ezután pedig
felállt Wertheimer Elemér, a szinház igaz
gatója és a következőket mondotta:
— Tulajdonképpen viszontkeresetet kellene indítanom a művésznő ellen, aki már
a szerződése aláírásakor
lényeges hibáit eltitkolta előttem.

,,ma dolgozni is csak szélhámosság árán
fiuk a fiatalság". Nagyszerű helyzeti ener

giája van ennek a darabnak éppen a piros
plüssel, bélelt foto jók színházában, a Belvá
rosiban. Néhány bankvezér és iparmágnás
bizonnyal őszinte elragadtatással fogja öszSz.eütni tenyerét, tapsolva az ifjúság' bátor
színpadi szószólójának, azt gondolva, hogy
cz?cl már eleget is tett annak a kötelességé
nek^ hogy: helyet az ifjúságnak! A darab
szociális szempontjaitól eltekintve, olyan
hiuYntságos, amilyen e két remek vigjálékiró
alkotása csak lehet. Az előndás nagy meg
*
lepetésc egy fiatal színész: Nagy György
kiugrása. Egy szegény, esett, pedáns bank
tisztviselőt játsziki, annyi mélységgel és oly
egyéni humorral, hogy a Halai szinés^ a
íiarab legjelentékenyebb fényezői közé
emelkedett. Már haílpin
*
is a bankHsj'lviselöket a nézőtérén: igén, ezek vagyunk mi!
Páffer. í\nta| debattőri készséggel és nagy
hiílél játssza pompás szerepét. Murát! Lili
ezúttal csak -kedves, de komoly dicséret illetiíA kia Simon Zsuzsát. Amit Góth Sándor
humorban produkáU, az szinte egyedülálló.
Pompás az egész előadás Kürthy Pál ve
zényletével: Hnróti József, fíoray, Hajnal
György, Apátjiy, Lengyel, Gonda kltünőeki
Stób Zoltán
* III. filharmóniai est ma fél 8-kor as Operában. A zsúfolósig megtért Zeneakadémia kő*őnsé«<í. n .főpróbán tomboló lelkesedéssel ÜnnepcIW DÍ>hnánylt, Feuermant és a fillharmóíÜkUMkat. Műsoron; Erolca, Schumann-konccri, Zódor: Róhdo. Néhány Jegy az Operánál
& KóhcrtlfaéL’

u művésznő egyáltaliban nincs tisy.tában a színpadi beszéd elemi szabályai
val.
— Hogy lehet ilyet állítani?! — pattant
fel Palásthy Irén —, hiszen külföldön többszázszor játszottam egy darabot.
(28
cm. m-gaa)
— Igen — riposztozott gyorsan az igaz
gató —, de a kedves férje vállalkozásában! ajftndékzacskóval w0(t

CSOKOLÁDÉ MIKULÁS

3.
— Mindezek után — folytatta Wcrthcimer igazgató — kérem a .művésznő követe
lését elutasítani és azt csak háromnapos
gázsira mérsékelni, ebből is azonban levo
nandó annak
amelyet a szinház volt kénytelen csinál
tatni az utolsó pillanatban a művésznőnek,
mert kiderült, hogy
olyan hajjal akart fellépni,
amely mostanában egyáltalában nem szín
padképei.

fülét

A zacnko tartalmú: 5deka szalon-, 5 deka selyem- I
cukorka, 5 deka pörkölt mogyoró, 5 deka keksz I

PÁRIS! NAGY ÁRUHÁZ
Andrássy-ut 39.

a parókának az ára,

— A művésznő ugyanis nem említette,
4.
mikor magasgázsiju szerződését aláírta,
Ezckután ítélethozatalra vonult vissza a
bogy
bíróság, amely kimondotta, hogy Palásthy
nagyothall.
Irénnek három napra esedékes gázsiját ki
Emiatt á művésznőnek nem feléltek meg a kelt fizetni, de ebből levonandó:
szinház kiváló és képzett karmestere, egy
1. a művésznő kívánságára szerződtetett
másik karmestert voltunk kénytelenek «:d- külön karmester honoráriuma;
mára szerződtetni.
2. a művésznő parókájának ára;
.. 2.
mindezek után pedig a fennmaradó nyolc
A művésznő szemét ebben a pillanatban van pengőt azonnal felveheti a szinház
elborította a könny, de még sírásba sem pénztárában.
5.
kezdhetett, amikor a szinház igazgatója a
következő még keményebb vádat mondta a
Palásthy Trón az ítélet hallatára sirógörszemébe.' 1
csöt kapott, azután pedig feldúlt lelkiálla
— A művésznő hangját egészen a főpró potban, köszönés nélkül hagyta ott válasz
(s. z.)
báig nem is hallottuk — kivéve az afférek tott bírált.,.

ROYAL APOLI.O. Erzsébet kórul 45 (Telelőn: 429—46
és 419—02.) Prolongálva. Iza néni. Fősz: Fedik Sári.
Híradók, — Az előadások kezdete hétköznap: 4,
6. 8 és 10 órakor, vasárnap: 2 4. 6. 8 és 10 óra
kor. — Az első előadáson mindennap félhelvárakl
UHUM FILMSZÍNHÁZ hossiiin t.ajo»-u lé < 1 eu
897 -07. 895-13.) A nagyhercegnő. Világíllm Fő
szereplő: Jerilza Mária. — Híradók. — Előadá
sok kezdete hétköznap: 4 6 8 és 10 órakor,
vasár- és ünnepnap: 2 4 6 8 és 10 órakor. —
Az első előadáson mindennap féíhelyárak.
DFCSl FIIMSZINHAZ létez kőim 28
lei 2)9—51
213—43.) A iincyhereefnó Világíllm. Fősz.: Jeritza
Mária.
—
Híradók.
—
Az előadások kezdete
hétköznap: 4 6 8 és 10 órakor, vas és önn 2 4
ti 8 és 10 órakor - Az első előadáson mindennap
félhelvártk
CASIN(» FILMSZÍNHÁZ
Eskfi tér 5 (Tel R31-O2.J
Mnnoleseu. n szélhámosok királva. Kalandorlilm.
Fősz.: Petrovlch Szveliszláv. — Híradó. — Ml új
ság a nagyvilágban?
—
Az előadások kezdete
hétköznap: 4 6 8 10. vasár- és ünnepnap: 2 4 0 8
10 órakor. — Az első előadáson mindennap félhelyárak!
PALACK. Erzsébet-krt 8. (Tel.: 36-5-23.) Az ártat
lanság ára. Erkölcsrajz. Fősz.. Jean Paiker. —
Híradók. -- Az előadások kezdete hétköznap 4 6 8
ts 10 órakor, vasárnap: 2, 4. 6. 8 és 10 órakor. —

Az utolsó Gaál Franci-mosoly
Ezentúl a tilmen sem. játszik vígjátékot a kitűnő szinészn
A híves, szabad akna zott -Gaál'tí FnmcU
*
mosoly y-r sajnos —meghalt-. Pedig »■ mo
soly mindig jólesik, különösen- most, ami
kor annyi szükségünk van a jókedvre'^ Gaál
Franci — mint ezt a Hétfői Naplónak ki
jelentette — ezennel
beszüntette mosolyát.

Nem mosolyog többé édesen, még a
vásznáról sem, jnert amint elárulta,
kizárólag csak drámai szerepeket
.szik — Hollywoodban is.

film
iát-

— Tisztán látom ? mondotta Franciska —, hogy mit érnek addigi filmjeim.
A film ma már olyan Onűvéwí terület, amely
ambicionál hát ja "a művésznőt. Erre gondof-

Bethlen-téri Szinpad

Lqkatos

László és Fodor László, a vígjáték ezüstoscsjllájuos stanioljába csomagollan pyujlja
át a darab igazságának keserű . piruláját;

alkalmival. A színészek kétségbeesve jöt
tek hozzám, hogy nem tudnak próbálni,
mert n művésznő állandóan „markira?". A
főpróba előtti házipróbán azután kisült,
hogy

n mi mozink

X' <7.
—Z____
CORSO. V4tl u. 9 (Tel 87-4-02) Ofenrfm Mcrel
*.me
VigliMék. Fósr.: Eggerlh Márta. — Bogárlsknla.
Trükklllm. *- Híradók. - Mindennap: 144 *46 %8 %10
A hétköznapi első előndás fólhelyárit.
CAPlTOI FII.MPAI.OI 4 Baio^ tct
<Tel 443-37
A fenség tjerelmea. — Vidám bogáriskola Trf)kklll
*n.
Híradó. — Előadások kttdete hétkőmop: Ul Hő HS’
MiiO. vnsárnap H2 H4 H6 H8 Hit). — Vasárnap d. e.
Inirlestkmaliné. — Ai első előadóink mindennap
_
’
~~ íélhelyórakkal
Vilnma
esA,»ár-ut Sfr 38
t.lTÁ FILMSZÍNHÁZ V
.........
„
(Telefon: 11-1-49.) A fenség uere'inea. Fl|n)npcrctl. —
Vidám bogórlskoH. Rajzlllm. ■— Híradók. — Előadások
ko»delc hétköznap 4 6 8 10. Onncp és vasárnap: 2 4
6 8 10 órakor. — Az első előadás mindennap íélhelvárakkal.

FILMHÍREK

x Eddie Cantor sikere. Eddie Caalor máso^
fami ihikOT «megkötöttem hollywoodi szerA
hölgy már hajlandó címmel
. ,
zfidésémef aZ' Universal igazgatójával és ki- dik filmjét
most játssza a Rádius Metró Filmpalota. A
fejfotlem - előtte azt a kívánságomat, hogy Ülni
még A spanyol kölyöknél i-' több alkat-

néibeiak a síercpet, hanem a darab, ren inat ad mulatságra. A Rádius kénytelen szer
delő és partneréiul megválasztását is bízzák ződéses kötelezettsége miatt a filmet műsorról
rám. Ezt sikerült is elérnem. Ezzel azon levenni, mert e bél közepén, 23-ún, már 3
ban egyet jelent az, hogy a „bűbájos, édes Rákóczi-indülőt mutatja be Azonban a dél
*
kés mosoly
,
**
amely jelzővel filmjeimet a után 2 órai előadáson mégis tovább játssza »4
kritika rendszerint illette, megszűnik. Drá Eddie Canlor-filmct.
mai szerepeket ambicionálok,
* Keleti és nyugati emberek. A Kelet forrón
*
gása már évek óta tart és a nyugati kuliurai
élfi embert akarok játszani a filmen Is.
Remélem, hogy Hollywood óriási appará emberei, Európa népei mind többel érdeklőd
titokzatos. eseményei iránt,
tusa, az irók és rendezők nagynivóju tö- nek a távoli Kelet......................
Ebbe a kohóba világit bele fles reflektorral
niege ezt lehetővé teszi
A flu-lcány cimü film, amelyet az Omnia>
Az élétben azonban nem szűnt meg n Corso, City és Capilol mozgók
” kedden
’ *’
mutatGaál Franci-mosoly, Franci mosolyogva te- nak be.
rrieti saját mosolyát.
* Twist Olivér — Dickle Moore. Emlékezünk
még Dickle Moore-ra, akinek gyönyörű szén
Kedden este H9 órakor
szemei olyan bánatosan néztek le a vászonról
ELŐSZÖR
A gettó szive cimü filmben A kis Dlckic Moore
Dickens világszép regényében, a Twist Olivér
írták : BAÁL ERNŐ
éa NAUY KÁROLY.
ben játssza a címszerepet.
'________
Rendezte:
Botrány egy ko.sztllm körül. Néhány héttel
■ ■■
CZOBOH1MRE,
ezelőtt nagy botrány színhelye volt a Fox
egyik stúdiója, ahol a „Szerdán szerettelek"
CORVIN FILMSZÍNHÁZ. Józscfkörut
és
l'llői-u című film felvételei folytak. Elisa
Landy, a
tarok (Tel.: 389 88 és 395—81.» A lenséf Moréimra és
a kísérd műsor.
—
Előadások kezdete naponta: Hl film főszereplője, aki egy prímaballerina sze
H6 H8 Hit) órakor
repét játszotta, valósággal meztelenül jelent
KAMARA MttZfióSZINHAZ
(Dohánv-n éa Nvir n meg a filmfelvevő gépek elölt, mindössze né
sarok. (Tel: 410—27.) Maqoleseu. a szélhámosok ki hány toll fedte a kritikusabb helyeket. A ren
rálya. KatandorOlm — Híradók. — Előadások kezdete dező haját tépte idegességében, de Elisa Kandi
*
hétköznap
4 6 8 10, vasárnap: 2 4 8 8 10 órakor. —
nem volt hajlandó felöltözni. Így készült cl ii
Az első előadások félhclyárakkal.
filmje és amitől legjobban féllek, a mérési
OMNIA FILMSZÍNHÁZ Vili
Kölcsey-tilca 1 (Tel
táncjclenctnck
volt a legnagyobb sikere a film
*
>301 -25.) A fenség szerelmes. — Vidám Intézel. TrOkklllm,
—
Híradó.
—
Az
előadások
kezdete ben.
hétköznap: 4 0. 8 és 10 vasár és Onnepnap: 2 4 8
A
Cavalcndc
bécsi
díszbemutatója.
Novem8 és 10 órakor - Az első előadás mindennap mérsékel'
l>e.r 17-én mulatták be Bécsijén a Foxnak „Cahelyáru
valcadc" cimü filmrcmekél, amelynek bécsi
RAhltlS METRÓ FILMFAI ÓTA
Nagvmntő o 22 2i
(Tel.: 220 - 98. 292-50.) A httlfy már hajlandó ... - díszbemutatóját az angol követ rendezte meg.
Juj. mit álmodtam! (Bejzlllm). — Noé apánk. — Hír
A diaibemutatón, amely óriási sikert aratott,
adó. — Előadások 2-6 -ig folytatólagosan. azután 6. 8.
*
Djál/tlS
l.:in«-»tl.ir is
10 ómkor, vasárnap: 2, 4. 6. 8. 10 órakor. — Vasár
nap d. e. 11 órakor, gyermekmailné. Burleszltek-

Kaharlno
HepNirn

fi SZ8P8IÖ
A színpadon:

Gróf Zichy Tivadar
és 14

tagú laxzxenekara

Nagy slkerl
Prolongálva
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DEBRECEN ÉS ÓBUDA
gyászbaboritotta
az „örök riválisokat
A Ferencváros és a Hungária egyaránt 2:1 arányban
vesztett — Az Újpest folytatta a győzelmi szériát —
A Szeged a Phöbus önérzetét tépázta meg — A kiesési
derbi drukkoló hősei barátságosan kiegyeztek
A fulbnll nagy társadalma vasárnap ismét szívvel búcsúzott a győzelem csalóka déli
felszisszent: alapos meglepetések tették pró bábjától, addig
bára a drukkerek egyébként már megedzöaz Újpest gőzerővel haladt tovább
dött idegzetét.
a megkezdett utón. Nagy gólaránnyal intézte
A vert csapatok aorábdu szerepeli va
el a Somoffpot és egyvonalba kerüli a konsárnap a Ferencváros és a Hungária.
kurrens Ferencvárossal. A bajnokság tehát
De amíg nz utóbbi csapat megfogyatkozott ismét nyílt.
fáimra már hozzászokott a rendszeres vere
A BAJNOKSÁG Állasa
séghez, addig a Ferencváros közönsége szá
Játék
Pont
mára a kellemetlen újdonság „ingerével
**
ha
tott ez a második vesztett csata. A Bocskai
1. Ferencváros
10
35:11
16
2.
Újpest
10
31:13
16
kiváló értékeit dicséri a listavezető bravúros
3. Kispest
9
23:13
12
legyőzése, amely korántsem veszélytelen, hi
4. Bocskai
9
19:13
11
szen ezzel az Újpest ismét egyenlő pontszám
5. Phöbus
10
10:16
10
mal áll a zöld-fehérek mögött. Ha ehhez hoz
fi. Szeged
19:20
8
9
zászámítjuk, hogy tavasszal a Ferencváros
7—8. Hungária
10
17:18
8
nehéz mérkőzéseit idegenben kénytelen le
7—fi. III. kér. FC
8
17:18
8
játszani, akkor érthető
az az aggodalom,
9. Somogy
11
15:38
8
amely nyugtalanná tette a Fradi-tábort.
10. Attila
7
9
16:22
11. Budai „11"
10
18:27
A kél kék-fehér csapat harcában a 111. ke
6
12. Nemzeti
9
12:29
4
rület megérdemelten győzött. Ugyanez volt
a helyzet Szegeden is, ahol a Phöbus hagyott
JÖVŐHETI PROGRAM
hátra két pontot.
Hungárla-ut: Hungária—Szeged.
A „kiesésiderbg" hősei: a Budai „11“ és
Berlini-utca: Phöbus—Ferencváros,
n Nemzeti, testvériesen osztoztak meg a pon
üllői-ut: Budai „11"—III. kér. FC.
tokon s igy a lista alján a helyzet továbbra
Kispesten: Kispest—Újpest.
is változatlan.
| Debrecenben: Bocskai—-Attila.
k Amig a Ferencváros és a Hungária fájó' Kaposváron: Somogy—Nemzeti.

I

<< ‘ la
KÉSZÜLŐDÉS EGY — KIÁLLÍTÁSRA. A LERÚGOTT TOLDIT ÖLBEN VISZIK Ki. HOGY
AZUTÁN, AMIKOR MAGÁHOZ TÉR ÉS JÁTSZANI KEZD, AZONNAL KIÁLLÍTSA A BÍRÓ.

felhördül a tömeg. Gyurka
feláll és bicegve
húzza a lábát. Juhász biró ezt meglátva, azon
nal fütyül s „fájdalomdijul" szabadrúgást ad a
Bocskai ellen. A 25. percben Kemény remek gólt
lő, ám a biró röptében fújja le a helyzetet. Majd
két téves offszájd-hclyzct holza lázba a debre
cenieket. Vitáznak a bíróval s szidják a laccsbirót. Igazuk is van. A debreceniek ideges han
gulatát a 37. percben használja ki a Fradi:
Sárosi a félpályáról Indul Toldi labdájával,
kikanyarodik a balszélső helyére, majd öt
hat Bocskai-játékoson
keresztüldriblizvc,
remek gólt lő. 0:1.

Szünet után erőteljesen rohamoz a debreceni
csapat. Egyelőre két korner az eredmény. Tán
cos könnyed elfutásai kellenek feltűnést, egye
bekben a csatársornak ö, a fedezelsornak pedig
Móré a legjobbja. Keménynek biztos helyzete
Bocskai—Ferencváros 2:1 (0 :1)
adódik, de nem talál az üres kapuba. Majd Mar
kos fut le zavartalanul a túloldalon s bődiiletes
K „stílus derbynek" megfelelő
remek őszi
Valóban konloly, igazi propegnndafutball. A közelségből a debreceni; nagytemplom-magossá-,
*
napsugara
idő, billiárdaszlal-pálya.
A Fradi 12. percben azért komik tini is akad: Háda kj- gába Jő.
drukkerhad — lehetnek közel hatezren —, nyu fut a Ifi-osig Eőrv elé, aki átjátssza a labdát
Gyulai, a debreceni középfedezet lerúgja
godt. A magyarázat rövid, de kevésbé logikus. feje fölött, majd Hevesy
zsákmánya lesz n
Toldit, akit levisznek a pályáról.
— A Bocskai még sohsem győzött ellenünk labda, a jeles szélső szép beadást akar, ez si
Közvetlenül utána a 18. percben
történik a
Budapesten, nem veszélyes ellenfél . . .
kerül is, mert pontosan a kapun kívül tizmé- Bocskai egyenlítő gólja:
. A zöld-fehér
csapatot is ez a hangulat üli terre álló Háda kezeibe röppen.
Sárosi nagy

A stilusderbit megérdemelten nyerte a Bocskai
a fásult Fradival szemben

Markos lefut, Papp végigkíséri a félpályán
s nagy lövése a háló sarkában akad meg.

Szép gól volt! 1:1. Toldi pár perc mulva visz
*
szótár. Azonnal „barátságos" összeköttetést ke
res előbbi lerugójával, Gyulaival. Látszólag igen
csúnyán megy bele, a mozdulat felháborító, de
a debreceni játékos sértetlen marad. Juhász dr.
Toldit ennek ellenére kiállítja.
A 27. percben
esik a Bocskai győztes gólja.
Palotás Telekihez passzol, aki Lázár fellett
Markost szökteti, őt viszont az Igen gyenge
Papp hiába akarja szerelni, mert szélsebe
sen elfut mellette, beadása ismét Telekihez
kerül, aki közelről hatalmas gólt küld Háda
kapujába. 2:1.

A Bocskai dicséretes győzniakarással küzd,
fölényben is van az ernyedt, kedvetlen, fásult
Ferencvárossal szemben. A több energia meg
marad a . já^ék
végéig, a tiz emberrel játszó
Fradival szbmberí.
— Forró debrecenit tessék ... Friss debrece
nit tormával parancsoljanak... — kiáltja a ven
déglői árus.
De nem nagy keletje van. A tormát a Bocskai
szállította hozzá ...

Óbuda bebiztositotta magát a kiesés ellen — a biztosítás diját
a Hungária fizette
TALOTAS

III. kér. FC—Hungária 2:1 (1:0)
Cseh újabb nagy
Kétezerölszáz
néző I A félidő utolsó percében
elölt müsoronkivüli szám helyzetet paccol el.
Szünet ulán nagy tűzzel vetik magukat já
mal kezdődik a mérkő
tékba a kékfehérek,
Steiner közben megsérül,
zés:
viszont
Gseh
Matyi
cilin
derben sétál végig a
pályán!

HUNGLÍfc

.CSAK PÁROSÁN SZÉP AZ ÉLET..MONOJA A BOCSKAI
GYŐZTES GÓLT. 2,1.

meg, mert a múltbeli
nagy akarásnak még a
halvány fénye sem dereng.
Kölcsönös stilustáncollalással, nagyszerű me
zőnyjátékkal kezdődik.
— De szép ... remek ... a szezón legszebb
meccse...

ÉS

BERÚGJA

A

MÁSODIK,

I helyzete elvésr, pedig gólt érdemelt volna. Ke
mény is megembereli magát s még Kohutot is
megszégyenítő bombát küld kapásból, a labda
vészesen „smirglizi'
*
végig a felső lécet. Táncos
és Sárost ördőngős trükkjei tapsra ragadják a
publikumot. Gyulai hátulról megrágja Sároslt,

fa

Biró mellett Kalmár moccanni sem tud.

Sorozatos korner jelzi a Hungária igyekvősét, közben pedig Fenyvesi ofTszájdról indulva,
majdnem gólt Jő. Csak Újvári bravúrja ment.
Az óbudaiak cgvre veszélyesebbek, mig végül
is a 24. percben Mandl csak nehezen ment,

Fogadásból. Fuclis, a
kék-közép vezéré, az att
rakció ulán kifizeti a tíz
pengős
fogadási dijat.
a labda pattog, Fenyvesihez kerül, aki né
Cseh leteszi a cilindert,
hány csel után kényelmesen lőhet a jobb
Fenyvest
azután játszani kezd ugy,
sarokba. 2:0.
mintha cilinder lenne a
feje helyén. Remek támadások
zúdulnak az
A Hungária
sorsa ezzel megpecsételődött.
óbudai kapu ellen, de egy szezonravaló gólhely Hiába agilis Opata, hiúba síivit remek labdája
zetet hagy ki „Matyi", akinek a népszerűsége a középre minduntalan,
még az is hiábavaló
rohamosan csökken
a tribünökön. Kalmár erőfeszítés, amikor a 39. percben
zsonglőrszerii mutatványait nagy elragadtatás
Turay—Titkos—Csch-akcló következik, ami
sal nézi a közönség,
de az egészei hallandó
ből megszületik az egyetlen Ilungória-gól.
lenne egy gólért elcserélni. Erre sem kell so
*2:1.
káig várni az — óbudai publikumnak. A 39.
Kornerek, kornerck . . . ha a gyerekek sza
percben
bályai szerint három
korner egy tizenegyes
Biró szabadrúgását Mandl hazafejcll, ám I lenne itt is, akkor a Hungária már régen győ
Kármán hirtelen mögéje kerül és közelről
zött volna. így azonban . . .
bevágja a labdát. 1:0.
| Egyébként meglepetés nem történt.

A két fekete-fehér csapat barátságosan megosztozott
a bajnoki pontokon
Budai 11—Nemzeti 1:1 (1: 0)

A világilátnál nem az izzólámpa beszerzési ára,
hanem fénymennyisége és áramfogyasztása
a mérvadó. Az .olcsó" lámpa használatban
a legdrágább, mert nagy áramfogyasztással
kevés fényt ad. A gazdaságos világítás kulcsa
o fényerőt, tökéletes, gazdaságos

„Kiesési derby"
—
mondották egymásnak a
Millenáris-pályára érke
zők. De hol maradt cl ez
a meccs a „derby"
fo
galmától? És hol va
gyunk még a kieséstől?
Kissé korainak mutatko
zott ez a minősítés, mely
nek ellentmondott a lá
tott Játék is.
A két fekete-fehér csa
pat — a hagyományok
Bihámi
hoz híven — keményen
gyúrta egymást. Heves csata dúlt
. . ezúttal
. ....... _a
betonteknőben és n fulballcsala első percei meg
hozták már a gól izgalmát.
Gólt azonban ke
vésbé. Csak a 12. percben érlelnek gyümölcsöt
a Budai „11" sorozatos rohamai.

percben Bihámi kiugratta Szecseyt, Fábián ki
szaladt a kapuból, a háló felé guruló labdát
azután Weber a vonalról rúgta ki.
Nyilvánvaló volt, hogy a Nemzetinek uz ere
deti csapatösszeállítás
mellett ismét veszteit
ügye van.
Éppen ezért nem kellett feltűnést,
hogy szünet után n Nemzeti felforgatta csapa
tát, amely szemlátomást eredményesebb volt. A
11. percben
Palágyi lefutott, beadását Odry Bihámi elé
tolla, aki megszerezte a kiegyenlítő gólt.

A siker felvillanyozta n már-már szárnyaszegélt csapnlot, amely azonban hasztalan roha
mozott az óvatosan dolgozó budai csapat ellen,
csak kornerekre telt erejéből.
A mozgalmat
második félidőben kitünően dolgozott Bihámi,
akinek a pontszerzésben oroszlánrésze van.

X Egy érdekes előadás a élsportról. Dr. Ernst
Hanausek. Ausztria egyik legkiválóbb magas
hegyi fura-sielője, hétfőn
este hét órakor a
MOVE székházénak nagytermében
(Podmaniczky-ulca 45. IT. emelet)
rendkívül érdekes
vetitettképes előadást tart „Mit Sktcrn au/,
A Budai „ll" folytaiUl támadó-akcióit. A 17. österreiclis höchsten Bergen" címmel.
Pozsonyi lefutott, beadása Szlancelk elé ke
rült, aki elrontotta a kliünő helyzetet, de
a pontosan érkező Rökk a hálóba küldte a
labdát.

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1933 november 20.
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Újpestnek használt a félidői fejmosás, mely gólözönt hozott

a BTSE (19 pont) n KASC (18 pont) és •
PTBSC (14 pont) előtt.
PTBSC—Várhatom 4:1 (1:1). Góllövők: Tápnv, Reinhqrdt. Ondrus és Androvits, III. Majsa.
a folyosóra Ennek azután hieg Is lesz az ered
B. Testvériség—Spárta 5:1 (3:0). Góllövőkménye, mert a csatársor most már nyílt ko Kiéin (2), Márton Csákó és Beck. ill. Braun.
ponyával, okosan játszik s jön a gólözön. Új
BIK—UFC 1:0 (1:0). Góllövő; Bakos. Egyen
pest támad — Somogy bánjai
rangú ellenfelek küzdelme.
ÉMOSx—LTE 3:3 (3:1). Góllövők: Szalay,
Már az első percben
Tóth és Kincses, ill Nagy (2) és Mezei.
Avar gólja megadja az önbizalmat (2:1),
KASC—BBFC 3:2 (3:0). Góllövők: Schneck
röviddel utóbb Pasztái helyezi el a har
(2) és CzáhI. ill Molnár (21.
madikat.

U/pesi—Somogy 7:2 (1:1)
A Illáknál szokatlanul
nagy az elbizakodottság.
— Gólrekorddal fogunk
győzni...
A csapat azonban kez
detben nehezen mozog,
bár tagadhatatlan, a So
mogy kapujánál rendez
kedik be. A 15-ik perc
ben
P. Szabó
Avarhoz
játszik, aki nem so
kat teketóriáz
1:0.

Az öröm azonban nem
Hóri könnyelniüsködéset Mészáros ügyesen
kihasználja: 1:0.

A 17-lk percben Hóri megint ..könnyelmű s
Györffy jóvoltából Ismét szépít a
Somogy az eredményen: 3:2.

lelkes

De most jön a gólszüreti
A. 23-Ik percben Jávor, közvetlen utána
Pusztai, a 33-lk percben Avar s a lefuvást
megelőző másodpercekben P. Szabó a gól
lövő: 7:2.

Állandóan az Újpest támad. Az ostrom azon
— Ezentúl jó lenni a meccs előtt fejmosást
ban meddő marad Somogy vára — egyelőre tartani... — hangzik a megállapítás.
bevehetetlen.
De azéit mindenki, még Kaposvár derék fial
Szünetben nagy fejmosás hangja szűrődik ki is, elégedettek.

Intőt kapták a kapitányok s azután a Phöhus gólt
Szeged FC—Phöbus 1:0 (1:0)
Szeged, november 19.
(A Hétfői Napló tud ősit ójának telefonjelen
tése.) Nehéz mérkőzés előtt állott a két csapat
és előrelátható volt, hogy a szenvedélyességig
elfajul a harc. így
’
|s történt, A mérkőzés már
az első félidőben eldurvult és mindvégig Izgulmás, helyenként
durva
maradt. Az első félidő
csatársorában
.Tombor
____
(
20-ik percében a Phöbus
megsérült és sántikálva
I
játszotta végig a mér
kőzést. A biró a máso
dik félidő 20-ik percé
ben a Szeged csapatából
Cyurcsót,
a
mérkőzés
utolsóelőtti percében pe
Gyurcsó
dig Sztrigánt, a Phöbus
jobbösszekötőjét, durva játék miatt
____ _________
kiállította.
A Szeged kezdett nappal szemben. Hullámzó

mezőnyjáték volt a 30-ik percig. A sorozatos
és kölcsönös durvaságok a bírót arra késztet
ték, hogy
mindkét csapat kapitányát megintse.

A 32-ik percben esett a mérkőzés egyetlen
gólja: Havas lefutása után a beadás Bognár
hoz került, akt átment a Phöbus közvetlen vé
delmén és a labdát Gerlének adta át. Gerle
tiszta helyzetből éles lapos lövéssel megszerezte
Szegednek a győzelmet jelentő gólt: 1.-0. A 35.
percben Solyom labdáját Gyurcsó a kapu
vonalról fejelte ki. Az első félidő végéig az
után inkább a Phöbus támadott.
A második félidőben a Szeged csapata völt
fölényben és megőrizte fölényét Gyurcsó ki
állítása után is. A 29. percben Szeged gólját a
biró lesállás miat nem ítélte meg. A játék fo
kozatosan eldurvult és még Bognár és Kalmár
sérült meg. Az izgalmas mérkőzés Szeged tá
madásával ért véget.

Ríflcásí Síeli rmélnl!

IV. OSZTÁLY

Északbcsoport
Az Autclgx: a vereségével átadta az első
helyét a P. Reménynek. Vezet a P Remény az
Autotaxi (1L—14 pont) és az UVASC (13 pont)
előtt.
Uránia—RÁC 2:1 (1:1). Góllövök: I,ászlop.
Kasza, ill. Tóth I.
Az Kp. Egyetértés—USC meccsre utóbbi nem
jelent meg.
. .
P. Remény—A'.itotaXl 4:2 (2:1). Góllövők:
Dávid, Barlkó (2) és Kosutzky, ill. Rózsa (2).
Az Est—RMTE 2:2 (2:0). Góllövők: Vámos
(2). ill. Sörös és Donia.
T. Előre—Zsolnay 2:1 (0:0). Góllövők: Garvány, B. Nagy, ill. Harangozó.
LTK—MTC 3:0 (0:0). Góllövők: Stipula (2)
és Járó
Keleti-csoport
A MÉMOSz első pontjait adta le. A második
(Köb. FC) és a harmadik (NSC) küzdelme
K. Törekvés—K. Húsos 4:0 (2:0). Góllövök:
nem dőlt el. Vezet a MÉMOSz (16 pont) a Köb. Nágelbach (2J, Ringwald és Zsellér (1 l-cs'ből)
FC és az NSC (15—15 ponl) elölt.
SAC—ETSC 3:2 (1:0). Góllövők. Srimácz (2),
X. kér. Remény—VII. kér. Amatőr 2:0 (1:0). Strégl, ill. Barlovszky és Szakács.
Góllövö- Tófalvi (2).
Valéria—SzNSE 2:0 (1:0). Góllövök: Pancsó
A VÁC—Siketek meccsre a siketek felszere és Kínos
lése nem érkezett ki.
MPSE—Szondy 2:1 (1:1). Góllövök: Szabó
X. kér- FC—Fér. Kaszinó 3:0 (1:0). Góllövök: (2), ül. Wágner II
Bisz és Vörös (2).
Nyugati-csoport
Cukrász—Droguisták 4:2
(3:1).
Góllövők:
A Kelenvölgv reményeit szétverte a JuvenVpstag (3) és Szolga, ill. Feigl és Schöninger
tus.
Vezet
a
GSE
(16 pont) az OMSC (15 pont),
MFOE—MÉMOSz 1:0 (0:0). Góllövö: Molnár
Schurmann (MFOE) n mezőny legjobbja volt. B. Magyarság és Sz. Juvcntus (10—10 pont)
elölt.
NSC—KŐb. FC 1:1 (1:0). Góllövök: Korti,
B. Magyarság—Fllatórigát 5:0 (5:0). Góllö
ill. Mészáros.
vök: Szternád (2l» Szabados (2) és Sztolarik. A
Déli csoport
A SAC elvette az ETSC veretlenségét. Az 60. percben az egyik Filalórigút játékos neki
ETC is nagy vadat terített le. Vezet nz ETSC szaladt a kapufának, az kidőlt, mire a játék
(17 pont) a SAC és az ETC (14—14 pont) félbeszakadt.
Sz. Juventus—Kelenvillgy 0:1 (2:1). Góllövök:
előtt.
ETC—P. Juta 1:0 (0:0). Góllövő: Kmetty. Sumi II.. Krizsmann, Straub, Varga (2). Stuni
I., ill. Horváth (11-esböl).
Megérdemelt győzelem.

A vezető amatőrcsapatok
G. Tóth (Elektromos), Scfranka
fekete vasárnapja A Hét Hőse:
(Pannónia), Németh (NTC), Schurmann (MFOE)
Kikapott a Törekvés, az UTSE, a MAFC, a VI. kér.
SC, a KSSE, az Autotaxi, az ETSC és a MÉMOSz!

Az Elektromos Miivek—Törekvés-meccs talán
az elsőséget jelenti h-csoportban, mindenesetre
derby volt, nagy meccs, amely iránt igen nagy
érdeklődés nyilvánult meg. A nagy mérkőzést
egy fiatal, nagyjövöjü játékos döntötte el: G.
Tóth Péter. Az agilis játékos mozgatott minden
.ElekLsoinosiláuiadÁst & -két
gólja jelentette a
győzelmet is.-.
u< K- Pannónia az RTK legyőzésével az élre ke
rült a csoportjában. A négygólos remek győze
lem Sefranka- József
centerhalf ritkán látott
szép és tartalmas játékának folyománya.

Az őszi forduló finise ritkán látott nagy küz
Pannónia—MFTR 5:1 (3:1). Góllövök: BHdelmeket hozott. Ennek következménye, hogy
zsinszky (2), Löb II., Kiéin és Brunecker, ill.
Müller (1 l-esböl).
a vezető-pozíciókért folyó elkeseredett küz
TSO^RTK 4:0 (1:0). Góllövők: Czanik, VL
delem a 11 csoport közül 8-ban húzta' ki a
tek, Kalkusz és SchSÍTer II. (öngól).
gyékényt a vezető lába alól.
ZSE—BLK 3:0 (1:0). Góllövők: Fckecs, IIoNem maradtak el a botrányok, (gumibotozás),
dusz és Gáspár.
* súlyos sérülések, de a kapufatörés sem.
Föv. TKÖr—ZAC 7:0 (3:0). Góllövök: • WamAbból, hogy tökéletesnek lehetett volna ne
vezni a fordulót, csak a biróverés hiányzott... schlager (3), Juhász (2), Lenkei és Kaiser,
BTK—Vasas 3:1 (2:1). Góllövök: Nínisz (2)
L OSZTÁLY
és Hütler (1 Lesből), ill. Benda.
B. Vasutas—UTSE: 5:0 (2:0). Góllövök: JerPáitos-csoport
A Törekvés legyőzésével az Elektromos áll zsabek (3), Kereszles és Sáncz (1 l-esből).
Kárpáti-csoport
a legjobban. A MÁVAG alig-alig tudott dön
tetlent kicsikarni az MTK-ból. Vezet a MÁVAG
öt góllal kikapott az eddig pontveszteség
(9 meccs, 13 pont) az Elektromos (7 meccs, 11 nélkül álló MAFC. Az SzFC mintha magához
poi l) és az EMTK (8 meccs, 10 pont) előtt. A tért volna sorozatos vereségei után. . Vezet a
Törekvés 5 meccsből szerzett 6 pontjával a 7. Köb. AC (15 pont) az SzFC (14 pont), CsTK
A' II. liga tegnapi fordulójában a Vasas a
helyen fekszik.
és BRSC (13—13 pont) előtt
Csepeltől is kikapott. Minthogy ponlveszlcsége
EMTK—„33“ FC 1:0 (0:0). Góllövő: KoronHungária—FSE 3:1 (1:0). Góllövök: Kosa 10-re emelkedett, minden reményét elvesztette
czay. Az EMTK jobb volt. A 33-asok kapusa, ras (2), Sosadek, ill. Kovács.
a feljebbjüláshoz. A favoritok végig győztek.
Herendi remekül védett.
SzAC—MAFC 6:1 (1:1). Góllövök: -Vizkeletl Meglepően tör előre az SzNFC. Vezet a Sorok
Kelenföld—FVSK 1:0 (1:0). Góllövö: Takács. (4), Borbélv és Kovács, ill. Benedek.
sár (20 pont) az ETC FC (18 ponl) és n
A kelenföldiek megérdemelten győztek.
KSC—BRSC 1:1 (1:1). Góllövők: Vanicsek, Szentlörinc (14 pont) előtt.
MÁVAG—MTK 2:2 (1:1). Góllövök: Antal, III. Kovács.
Budafok—Váci Remény 2:1 (0:0). Góllövők:
Pilcsik, ill. Berger (öngól) és Haluska. A
Féltén—Gan
*
4:2 (1:0). Góllövők: Boros. Nick és Fritz, ill. Tóth. A lelkes budafokiak
MÁVAG az utolsó percben lőtte be az egyen Gudra, Olt és B?nkő, ill. Kubicza (2).
megérdemelten győzlek.
Köb. AC—KTC 8:0 (2:0). Góllövök: Prechla
lítő gólt.
VÁC FC—Millenáris 5:0 (2:0). Góllövök:
Elektromos -Törekvés 2:1 (1:0). Góllövök: (2) és Énoch.
Mélcsz (3) és Krausz (2). A Millenáris széteső
BTC—SzFC 1:1 (1:1). Góllövök: Sáros, ill. játékot mutatott.
G. Tóth (2), ill. Melicharlk (öngól). Az elektro
mosok remek játékkal lepték meg híveiket. Huszár.
ETC FC—Szürketaxi 4:1
(2:1). Góllövök:
CsTK—OTE 8:0 (4:0). Góllövök: Fritz (4), Létay (2), Bereczki, Uitz, ill. Illés. Izgalmas,
Szünet után magához tért a Törekvés, de már
Szőke (3) és Preszler.
késő volt.
remek mérkőzés
BMTE—WSC 0:0. Túlfűtött Izgalmak jegyé
Soroksár—DrogoUták 7:0 (4:0).
Góllövők:
III. OSZTÁLY
ben folyt le a meccs.
Zimonyi (2), Szollár, Kelemen, Holczer I. (ön
Oprée-csoport
FTC—Cs. MOVE 5:4 (2:3). Góllövők: Fritz
gól), Tar (öngól) és Sípos (öngól). Könnyű
A derbit a P. Törekvés nyerte, legyőzte a győzelem.
(2), Bihámi. Barna és Morvái, ill. Jovanovits,
Martin, Uitz és Faragó. Az FTC fölényét nem veretlen VI kér. SC-t. Vezet a P. Törekvés a
Csepel—Vasas 3:1 íl:f). Góllövök: Pflum (2).
VI. kér. SC (14—14 pont) és a RAFC (18 pont) Gergely, ill. Haar. Izgalmas küzdelem Csepel
tudta jól kihasználni.
előtt.
fölénnyel,
Bíró-csoport
P. Törekvés—VI. kér. SC 1:0 (1:0). Góllövö:
Búdatétény—Nagytétény 2:1 (2:0). Góllövők:
Kialakult az élcsoport. Nagy meglepetés a Nagy. Izgalmas mérkőzés.
Rudolf, Nagy, ill Csörgei. A helyi riválisok
BSE veresége. Vezet az UTE (10 mérkőzés,
PMTK—Juta 5:1 (2:0). Góllövök: Molnár II. küzdelme erős játékot hozott.
16 pont) a BSzKRT (7 játék. 13 pont) a Pos (3) , Ehrlich, Csák vári, ill. Scherczer.
SsNFC—BAK TK 4:1 (0:1). Góllövők: Páli
tás (7 játék, 11 pont) és az URAK (10 játék,
NTC—MÁV Előre 4:0 (2:0). Góllövök: Né (2), Mézes (2), ill. Udvaros. A BAK szünet után
meth (3) és Maczck.
11 pont) előtt.
összeroppant. Déri SzNFC-kapus súlyos sérü
nAC—-BSE 4:2 (4:0). Góllövök: Csutorás és
Compaetor—Törökőr 5:2 (2:0)
Góllövök: léssel kórházba került.
Drolár (2—2), ill. Nagy és Aradi. A BSE igen Schmolkó (3), Bcrla (2), ill. Turczer (2).
I RAFC— UMTE 1:1 (1:1). Góllövők: Indrich,
gyengén játszott.
UTE—VL kér. FC 6:0 (2:0). Góllövők: Kál IU. Ficger.
Malaky csoport
lai (2), Aranyosi, Róna II (2) és oTmya (1 Lei
A két első (KSSE és Gránit) kikapott, a har
ből). Az UTE fölényesen győzött.
URAK—Testvériség 1:0 (1:0). Góllövö: Vajda. madik (NJTCI döntetlenül végzett. Vezet a
Hálókocsi az SzRTC (14—14 pont), NJTC,
Egyenrangú ellenfelek szép küzdelme
Debrecen, nov. 19.
TLK—Turul 2:1 (0:1). Góllövők: Pfandlcr. KSSE és Gránit (13—13 ponl) elölt.
(A Hétfői Napló' tudóstójának tclefonjclenKEAC—NJTC 1:1 (0:0). Góljövök: Papp II., tése.) A MOTESz vezérkara, élén gróf Telcky
Jágcr II., ill Tauzin 11. Budát, a Turul kapusát súlyos sérüléssel a mentők szállították el. Ili Wendler.
*
Sünöm
elnökkel Debrecenbe érkezeit, ahol a
SzRTC—KSSE 2:1 (1:0). Góllövők: Hűbéri, bemutató tornaversenyeket szemlélték meg. ElA TLK tulerélyesen játszott.
BSzKRT—BÉAC 3:1 (2:1)
Góllövők: Ger Rakottyai, ill. Kiss Cseh, a KSSE kapusa kéz ismrésse) aflóztak n kiváló munkáért, valamint
gely, Szallcr és Berecz. lil. Rein (1 Lesből). A fejtörést szenvedett. A meccs befejez léve] vere a 25 ezer férőhelyes Stadion megépítéséért. El
BEAC javuló formája is kevés volt a BSzKRT- kedés tört ki, a rendőrök gummíbotot hasz határozták. hogy az 19.14. évi lornászvilágbajnáltak.
hoz.
nokság alkalmából
Debrecenbe 0000 tornászt
Drasclie—Menekültek
no
(0:0).
Góllövö visznek és ugyanakkor nemzetközt futballtornát
Postás—HL kér. TVE 2:0 (2:0). Góllövök.
Bobrik és Kertész A postások szép játék után Füri.
is rendeznek.
KAC—Gránit 4:2 (2:2). Góllövők: Friodval
győztek.
szky (3), Hossaln, ill. Kecskés és Kompig.
II. OSZTÁLY
X Mérkőzések a Komjádl-kupáért. Vnsárnap
Hálókocsi—KAOE 6:0 (3:0). Góllövők: Un
Stobbe-csoport
kél meccset
játszottak a fedett uszodában s
"tinger (3) és Spélh, Lőrinc és Marion.
Knmiádt-kupáért. Az eredmények: 111. kér. TVE
Az UTSE öt, az RTK négy góllal kikapott.
KTK—Húsos 4-1 (3:1). Góllövök: Biczó,
—MUE 3:1 (3'1)
Biró: Németh János. —
Vezet a Pannónia nz UTSE (16—16 pont), a Reich, Horabck és Szabó III, ill. Wolf.
.MTE—NSC J):2 (2:0). Báró: Bariba István.
Piiniutipm és nz RTK (15—15 pont) elölt.
Springer-csoport
Pamutipar—PSC 4:3 (2:1). Góllövök: Mersva,
X Kéz labda bajnokság.
Elektromos—GoldAz egyetlun csoport, amelyben nem voll berger SC 10:0 (4:0)., .MAFC-Széchcnyi TE
Kcrncr, Fodor (2), HL Ina ti torta (2) és Brenmeglepetés, a favorllok sorra győztek. Vezet 7:3 (3:1).
ner.

Németh Gyula, nz NTC jeles csatára az utolsó
helyen kullogó csapatát vitte győzelemre az elő
kelő helyen álló Máv Elörc-vel szemben.
Schurmann József
nz
MI-’OE bekkje a
MÉMOSz elleni derbin olyan formát játszott ki,
hogy a jelenvoltak nem tudtak hova lenni cso
dálkozásukban. Egymaga gombolt#
az el
lenfél támadásainak javarészét.
A Hét Hősei ősi Blazsek László szobrászmű
vésznek a Hűvel Pál cég állni kivitelezett remek
Hét Hőse — plakettjét szerdán este 6—7-ig ve
hetik át a Hétfői Napló szerkesztőségében

A Vasas újabb veresé VILÁGSZEMLE
gével végleg kieseit GYŐZÖTT AZ ARSENAL PÁRIZSBAN
Párizsból jelentik: Vasárnap négyezer főnyi
4 a versenyből
közönség jelenlétében, esős időben, csúszós pá

6000 tornász és nemzetközi
íu'balltorna Debrecenben

■

I

lyán játszott a londoni Arsenal csapata a Racing
Club ellen. Az angol proficsapat fölényes játék
után. Hulme góljával l:0-ra győzőit.
NAGY GÓLARÁNYU ATTILA-GYÖZELEM
FRANCIA FÖLDÖN
Tourcoingból jelentik: Az Attila Francia
országban túrázó labdarngóc-apa'.a vasárnap
fölényes szép játékkal 7:2 (3:1) arányban győ
zött az Excelsior FC Roubaix csapata ellen. A
gólok közül Seper négyei, Kábák keltőt és
Dóczl egyet rúgott.

AZ UTOLSÓ ŐSZI FUTBALLVASÁRNAP
BÉCSBEN.
Bécsböl jelentik: Osztrák lahdarugóeredménvek: I. liga: Admira—WSC 3:1 (1:0), Hakoah—
Wacker 4:1 (2:0), Rapid—FC Wien 3:0 (1:0),
FAC Floridsdorf—Vicnna 2:0 (l:0», WAC—
Donau 4:2 (2:1).
A SLAVIA ÉS A SPARTA 2:0-RA KIKAPOTT
Prágából jelentik: Cseh labdarugó eredmények:
I. liga: Kladno—Slavia 2:0 (1:0), Viktória Pilsen—Sparta 2:0 (1:0), Viktória Ziskov—Boliemlans 4:0 (3:0), Teplitzer FK—Czochic Carlin
5:0 (3:0). Tehát Prágában csakúgy kikapott a
Slavia és a Sparta, mint Budapesten a Ferenc
város és a Hungária. Külön érdekesség, hogy
Prágában is egyforma gólaránnyal kaplak ki a
nagycsapatok.
A NÉMET FUTBALL OROSZLÁNKÖRMEI
Zürichből jelentik: Németország és Svájc vá
logatott labdarugói vasárnap mérkőztek a Hnrdturm-léren lévő pályán az niasz Barlassina b'ró
vezetésével.
A mérkőzési Németország nyerte
2.0 (0:0) arányban. Gólnélküli félidő után » né
metek vezető gólját Hohmann érte cl a máso
dik félidő 28. percében a svájci kapu előtt, szüglelrugás után keletkezett kavaradásból. A máso
dik német gól n mérkőzés befejezése előtt öt
perccel esett
llufschmidt svájci védőjátékos
hibájából A mérkőzést 25.000 főnyi közönség
nézte végig.
X Máfra-értckezlel lesz a Msport problémái
ügyében. A Magyar S( Szövetség sorra feltárja
Magyarország síelésre alkalmas terűidéit, hogy
ezzel a magyar sísportot fellendítse. A Sí Szö
vetség sporlszempont jai mellett
nemzetgazda
sági szempontból
is fontos célkítün’lét ízolgólja a novemher 25-iki Mátra értekezlet, ahol
a helyszínen nz összes érdekelt — minisztériu
mok, helyi-, közlgnzgnlrsi-, közlekedési és egyéb
érdekeltségek,
vnlamint a sajtó bevonásával a
Mátra síszcmponthól
számbavehetö időszerű
kérdéseit beszélik meg.

HÉTFŐI NAPLÓ

Sáros!, Kalmár, Biró, Toldi
és Szabó a francia
menedzserek listáján iso.ooo franko.

kínálnak
Gschweidlért a francia fútballllgyn ükök

Bécs, november 19.
Schmaus, Adolbrechf, Machu, Ifannemann,
Pavlllsek, Hummcnberger, Kaburck, Purz,
M Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.)
■Sponn. Ililtl, Miiller, Nausch, Spéciit),
*,Ismeret"
hogy az osztrák labdarugó szövet
Plnfz«r. Weltz.
súg a napokban hozott határozatában kiviteli
tilalmat léptetett életbe, ami annyit jelent, vagyis n fiatal futballisiók szine-javn. Köz
hogy egyelőre n határozat visszavonásáig oszt- tudomású volt az is, hogy az Olympigué Lilié
rák játékosnak külföldre való átigazolását nek Gschiveidlre, n Víenna kiváló középcsntásemmi körülmények közölt som engedélyezi, ráio fáj a foga, akiért
A szövetség eerélyes
"
fellépésére nagy szükség
nem kevesebb, mint 150.000 frank leiépési
voll, mert •>/ .........................
Ausztriában dolgozó francia ügydijat njánlotlnk
fel a
kék-sárgáknak,
mfikök fényes ajánlataikkal mór alapjában veGschwcldlnck pedig havi 4000 frank gásrélvcztclték uz oszlrák
..... ..............
labdarugósporlot.
zAlt biztosítottak.
Wlndtner (Wackcr), Chloupek (FACI és Facco
Ar ajánlatot a Vienna visszautasította.
(Admira) átigazolását még engedélyezték, cze- ,
Bécsi futballkörökben ugy tudják, hogy
ken kívül azonban több osztrák játékos belát- ■
...
ható időn belül már nem kerül Franciaország- i a francia ügynökök jegyzékén számos kitűnő magyar játékos is szerepel, Így pél
ha. Az. osztrák szövetség vezetői sokáig haboz
lak. míg meghozták a tiltó határozatot, vég- 1 dául Sárosi. Kalmár. Toldi, Biró, Szabó.
leges döntésre akkor került sor, mikor bízni Reméljük, hogy a hivatalos magyar körök,
mos utón tudomást szereztek arról, hogy okulva nz osztrák példán, még idejekorán in
Bécsben dolgozó francia menedzserek újabb tézkednek mert kétségtelen, hogy a bécsi
jegyzéket kaptak megbízóiktól, nmelvck sze „Ausfiihrvcrbot" után a francia ügynökök Bu
rint n következő játékosok megvásárlását kell dapesten és Prágában fogják folytatni műkö
perfektuálniuk minden árondésűket.
Andor León
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Sí JlOíivr" minf a magyar festneve„MlCOIiyiNCgy usi problémák megoldást
A mérnökegylef városépítészeti kiállításának
slágere: A NEMZETI STADION

Budapest, 1933 november 20.

tcnniszversenypálya, 15.000 személy befogadá
sára alkalmas tribünnel, azonkiv . fedett
tenniszcsnrnok 1500 ni3 terjedelmű K.na és
vivócsarnok, 10 gyakorló lenniszpálya, 3 gya
korló labdarúgópálya, de helyet kaphatna a
tornaréten a vitorlás repülők részére a start
hely is. A tornarél maga 150.000 in3 terjedelmű,
.amely n környező földsánc tribünjein ugyan
csak 30.000 ember foglalhatna helyet.
A helynek különleges történelmi levegője
van: a római város és amphilhealrum és a
környéken pedig Árpád vezér sírja.
Eddig ő— ő millió kontemplállatott egy Ily
nagyarányú munka elvégzésére, miit n
mostani terv 2’A—2 ’/j
millió pengővel
megoldható.

Ez a szép, praktikus és aránylag olcsó megoldás újból életrekelletle és felszínen tartja a
Stadionépítés problémájának sürgősségéi.
1935-ben rendezi meg a Magyar Főiskolai
Sporlegyesülctek Egyesülése a főiskolások vi
lágbajnokságál, amelyre már nagyban készül
a főiskolások kiváló vezérkara. Ugy mini leg
utóbb Torinóban, ide is cl fog zarándokolni
40 nemzet ifjúsága és ma még azt sem tudjuk,
hogy ezt a versenyt, hol lehet majd megren
dezni. A Stadion megnyitása egybeeshetne a
főiskolás világbajnokság megnyitásával és a
világbajnoki versenyek zászlóerdős nagy finá
léja kezdetét jelenthetné — alkalmas hely
meglétében — a tömegsport hajnalánakl
Zöld Ferenc

dr.

Éjjeli őrök vigyáznak Londonban
a lumpoló futballistákra
Kiöregedett tack, a „gözmozdony" és bevonult a második ligába.
500.000 pengőért vásárol játékosokat egy másodosztályú egyesület
London, nov. 19.

Mint ahogy n
„Sporting Chronicle" írja, a
londoni elsöosztályu ligacsapatok drága profljétékosai sincsenek fából. A szerződésben előirt
hivatalos
lefekvés! idő 10 óra 30 perc, amit
azonban nem tartanak be és őrizetlen pillanat
ban előszeretettel rzökdösnek ki a penziókból,
hogy élvezzék a ködös londoni éjszaka kétes és
'utballistára nem túl jó hatású
gyönyöreit. A
imaradás szenvedélye annyira elterjedt a pro
fik körében, hogy az egyesületek komoly rend
szabályokhoz voltak kénytelenek folyamodni.
Minden nagyobb egyesület éjjelt őröket al
kalmazott, akik este tiz óra után a mulatók
és egvéb lokálok környékén cirkálva, kö
nyörtelenül lecsapnak a lumpoló futballis
tára,

nck fel és az másnap fegyelmi
bizottság elé
kerül.
♦
Az angol válogatott csapat világhírű csatárát,
Jacket, a ..gőzmozdonyt
**
az Arsenál hires jobb
összekötőjét is utólérte az öregedő profik elke
rülhet ctlpii keserű sorsa. Egyesülete 2000 font
ért a napokban eladta egy másodosztályú csa
*
pofnak, a Charlton Atletic Club-nak. Ez a klub
most nagy anyagi áldozatokkal igyekszik csapa,
tál annyira feljavítani, hogy a jövő szezonban
bekerülhessen az első ligába és
a vezetőség uj játékosok vásárlására 30 000
fontot engedélyezett.

Harmincezer font — mintegy hatszázezer
leien, közlekedése célszerűen meg nem old
pengő —, ennyit tud áldozni uj játékosok véte
ható, a lágymányosi kiállítási területnél, mely
lére egy
másodosztályú angol csapat. Boldog
akit
udvariasan
figyelmeztetnek
szerződésbeli
nek terjedelme ugyan elégséges, közlekedése
Anglia.
kielégítően nem oldható meg és feltöltése kötelezettségeire, autót hozatnak és azon hazaA.
kisérik.
Az
ellenszegülőről
jegyzőkönyvet
veszszükséges. Felmerült még az Üllői-uti honvéd
gyakorlótér Stadionná való
átalakításának
terve is, azonban a környezet, az FTC-pályáról jólismert forgalmi torlódásuk ismétlődése I
a vizisporlok lehetőségének hiánya miatl al
kalmatlan Ugyancsak a vizisporlok lehelősé
gének hiánya miatt alkalmatlan a régi lovas
Amíg minden szövetségben tevékeny szerepet
sági gyakorlótér is, amely azonban nehezen
játszanak a bankligások, addig a labdaru< ásparkosítható és meglehetősen nagy távolság
ban fekszik és közlekedési lehetőségei szinten
bán egyetleni pozíció sem jutott a részükre
torlódást okozhatnak.
Árkay és <lr. Bierbaner építészek az óbudai
Hogy ezen a területen mily nagy mulasztá
Az kétségtelen, hogy a Labdarugó Szövetség
Mocsáros-dülő, Aranyhegy lejlőjein kép
politikus-elnökei közül az uj elnök-ügyvezető: sok terhelik a labdarúgás mértékadó köreit,
zelik cl a Stadion helyét.
(Jsetty Béla működésé elé tekint a legnagyobb arra talán az a legjellemzőbb példa, hogy
Kétségtelen az, hogy a terület itt elégséges és várakozással a sportközönség Határozott cél
a
bankliga
hatalmas
futballtáborának
„Budapest városépítészeti problémái
*
4
annak nagyrésze a főváros tulajdonában van. kitűzései, agilitása, sőt az eddig elért eredmé
egyetlen tagja sem kapott szerepet az
cJmmel most rendezi meg kiállítását. amely A közlekedés HÉV, Beszkárl, autóbusz és du nyei is azt igazolják, hogy a labdarúgás benne
MLSz-ben. Egyetlen bizottságban, a ta
sporlszcmpontból is nagyon érdekes. Sze nai hajó közlekedése elsőrangú. A központi tevékeny, harcos vezérre talált A futball nagy
nácsban, de még csak kisebb jelentőségű
münkbe tűnik a margitszigeti Nemzeti Sport városházától 9 kin-nyire van. A vizisporlok anyagi és erkölcsi válságának óráiban gyor
pozíciókban sem fedezhet fel a kutató
uszoda kiegészítésekén! a mellette lévő térség részére kiválóan alkalmas. A nágy aniphi- san felismerte a splyos kór okát:
szem a banksport exponensei közül senkit.
felhasználásával a nyíl! sportuszoda gyönyörű Iheatrum az Aranyhegy lejtőjébe építhető be,
hiányzik, vagy csak elenyésző számban
terve. Vágó Pál és Witlcnbart Győző stadion a kiemelt földsánc
Ezzel
szemben szinte természetes, hogy a test
kiépitéséra
használható
szerepel az intelligencia mind a futball
edzés többi szövetségeiben előkelő szerepet
tervei mellett érdekes megoldást talált dr. fel. Az Aranyhegy oldalába épített lépcsős
esatamezőiről, mind pedig
a
szövetségi
visznek
a banksport inteligens, lelkes és ön
űierbaiicr és Árkay építészek terve.
nmphitheafrumban 100.000 néző helyezkedhet
adminisztráció boszorkánykonyhájáról.
zetlen barátai.
A leglényegesebb a Stadionnál már maga nz cl, felépíthető 50-szer 33.3-es versenyuszoda,
elltclyezkcdés. A Vérmező terjedelme erre elég- 15.000 néző befogadására alkalmas tribünnel, A szükséges intelligencia pótlása az eleven
Csupán
az MLSz kebelében áll fenn ez az
sport területén nem pusztán a Labdarugó Szö
érthetetlen „numerus clausus
**
a bankligá
vetség akaratán múlik. Amíg a KISOK-rendval szemben.
szer elzárja a diákok elöl az utat, addig hasz
talan minden erőfeszítés. Nem igy áll a hely
Hisszük, hogy Usetty elnök csakhamar meg
zet a másik oldalon. Joggal érheti szemre érzi azt a morális erőt, ami szívesen áll ren
hányás a szövetség mai adminisztrációját, delkezésére a „számüzöltek" tömött soraiban
amiért — tudva, vagy akaratlanul? — elzárta és gyakorlati. érzékével gyorsan megtalálja a
az érvényesülés ösvényeit azok elöl, akik in módját is annak, hogy ez az érték ne hever
telligenciájuk és sportszerctctiik révén méltán jen parlagon akkor, amikor a labdarúgás szel
Mai keresztrejtvényünk vízszintes 1. és 0/c.« megfejtők között egy tizpengős bankrészt kérhetnek a vezetés felelősségteljes mun lemi és erkölcsi tartalékalapja sürgős kiegészít
függőleges 14. sz. sorainak megfejtését jegyet,
borokat, gramofonlemezeket,
tésre szőrül.
kájából.
lessék levélben, vagy postai levelezőlapon kitűnő .szépirodalmi könyveket, összesen
szerkesztőségünkbe, VII., Erzsébct körut 4., 15 dijat sorsolunk ki. A megfejtést és a
legkésőbb csütörtök estig eljuttatni. .4 cím nyertesek névsorát jövő héten közöljük,
zési oldalra ráírandó; Rejtvény. Semmi — .4 mull heti pályázat eredménye a Hí
(8:10) Kovács II. F. m.: Enyém II., Leopárd,
Budapesti íigetőversenyek Sámson,
féle szelvényt nem kell mellékelni. A he- rek rovatban található.
Bessie. Tol. 10:48, 11 11 11. Olasz 34.
Kettősfogadás:
—Poganac 10:123. Ili. FU
Vízszintes
Rekord közönség, rekord forga TAM. 1. FischerFuss
M. Erika (1%) Jónás. 2. Sze
1. ill.
Ddkny
*
Jánn
rető (pari) Marschall. F. m.: Meridián (f. n.),
lom
a
vasárnapi
ügetőversenyen
. t)ll .. .** c. költeni#
Éber B., Nurmi. Tót.. 10:45 Olasz 27. IV. FU
nyénrk
egyik nnitynr
A galopszezón befejezésével az ügetősport is TAM. 1. Szirihay F. Tenoré lánya (l’/i) Ko
»ríp
*orn
(rnkbetük:
hozzájutott az első, jól megérdemelt vasárnap vács II., 2. Kurucz (8) Fiszter, 3. Eladó (8)
I. d, é. a, ni).
!. Mngjnr költő.
hoz. Hogy mit jelent ez részére, legékesebben Fityó. F. m.: Vava, Darling Krilatica, G. Trust
IS. K/pct nkimtnnnk rá.
mutatja, hogy vasárnap
jun., Navigator, Vadorzó Dolly. Tót. 10:22.
1!. TeMrínt.
13, 31, 24. Olasz 124. V. FUTAM. 1. Szöllősi J.
13. HoMm ideig
a megnyitó napot Is meghaladó, közel tíz
14. Kedvelt dhznörény.
Szerető (pari) Marschall. 2. Erika (1’4) Jónás,
ezer főnyi közönsége volt, a kasszák for
15. Itt benne lenni nem *
F.
in.: Meridián (f. n.), Éber B., Nurmi. Tót.
galma
pedig
csaknem
elérte
a
százhúszezer
legkelleme«ebb.
10:18. Olasz 26. VL FUTAM. 1. Guttmann M.
IS. Görög
öasteUtelbeni
pengőt.
uj.
Junak
(8:10) Fityó. 2. Eliász (3) Kovács J. 3.
A nagy sikert minden tekintetben megér
II. Hóisahegjl I.dailA modemli az uj pálya s tizenegy futamos programja Szeszélyes (2) Kovács II. F. ni.: Gall! Curcl,
nogrnniln.
?#. Van lljen ..való'
*
sportszempontból teljes mértékben rászolgált Rikkancs, Revizionárius, Harpla, Mogul. Tót.
II. Nem tál.
az elismerésre. A vasárnapi programból a 10:25. 12 18, 16. Olasz 56. Kettősfogadás:
14. Az Ihereadás jele.
33. (’rmérték rövidít#
*.
nemzetközi Heathajtás emelkedett ki, melyben Tenoré lánya—Junak 10:59. VII. FUTAM. 1.
77. November 30.
egy
a Becsből lerándult Meridián számára istállója Szöllősi J. Szerető (5:10) Marschall. 2. Erika
kllllnii ne
*ll
*zóval.
oly kimagasló esélyt vélt, hogy fogadások nél (4) Jónás. F. m.: Meridián (f. n.), Éber B.,
31. Védelmez.
____ 22. .......
VIII. FUTAM.
kül inditotta. A vendéget azonban erősen lul- Nurmi. Tót. 10:12, Olasz
31. Ma
bizony
dvnlosnn
esetekül n kerrnkedő.
bccsülték, bár kétségtelen, hogy nem lehet tel 1. Valcría-lst. Pálma (2%) Hauser, 2. Zulcjma
32. Mondjuk lelevt,
vagy
(3) Zwillinger. F. m.: Urbér, Lenke, K. L., Ha
jesen
rendben,
mert
a
három
részben
lefutott
könyvet lr r#!a. *th.
versenyben csak egy esetben bírt második mupipőke. Tót.: 10:59. 38, 24 Olasz 47. IX,
34. Igeklílö.
34. Áz.lal tó
lenni. Az első részt a legkevesebb sánszu FUTAM. Elmaradt. X. FUTAM, első rész. 1.
34 Rag. -nek párja.
Erika nyerte Szerető ellen, a következő két Göndör M. Sony Boy (3) , Jónás. 2. Tündér
37. lletakar.
részben már Szerető győzött igen jó időben. lány (5) Wiesncr. 3. Melinda (l>í) Maszár f.
II. XIIL Állom neje.
41. Vádol.
Nagy meglepetést okozott Najád győzelme az F. m.: Gyurka, Ormuzd, Mirha, Oline. Tót.
43. Német kettő
*
belli.
első futamban, a többi versenyt nagyobbrészt 10:35. 13, 14, 11. Olasz 52. X. FUTAM, máso
41. Ez meg nz ulnlaó l>elü
n fogadott lovak nyerték. A második és a ti dik rész. 1. Galgagyörki m. Tamerlnn (pari)
a német ARC-ben.
41. Többe
*
*
atemélye
zedik versenyt két részben futották le. Az első Masz.ár I. 2. Ipse (6) Feisre. 3. Bohumiln (2%)
má«.
rútamban Jericát a második helyről diszkvali Wolf. F. m.: Pezsgő, Orkán, Tominy, Cigány
41. Származás
fikálták, a negyedik futamban a könnyen nyerő báró. Tót. 10:21. 12, 13, 13. Olasz 44. Kellős
ál. AlnjuJI,
Vavát fosztották meg a díjtól tisztátalan üge fogadás: Sonny Boy—Tamerlan 10:136.
M. Fém.
14. Csökken.
tés miatt. Részletes eredmény a következő:
&J. Kinyitja
S. Itnnnnveri folyó.
n. Fardfaiobakellék.
I. FUTAM. 1. Bozsó-ist. Najád (6) Fityó. 2.
44. Festmény.
I. Amikor
* bűnöznek M. Ebben n
relhényben 41. Ataml Zenész Egyedi
függői ctfeM
Uptipa Epops (16) Kovács F. 3. Guardian
eremébe
mondják
a
r*ak
e<y ran.
let
Broke (l’/i) Fciser. F. m.: Győző, Gudrunc,
tájakat
2S. A ..Debrreenhe
*
kén
41. Rlrtokn* névmás.
Mo*| h e«eb határ.
1. Zola Emil
I
egyik ma
Kacér, Ragyogó, Olivia, G. Todd, Udine, Jerica.
*
menni'
e. dal ee> kör- 44. Élei kel ki belólr.
» járulI l«
.............
megjelrnt
hmert rétre.
E» egy férfinév Idegen
Tót. 10:203. 31, 59. 14. Olasz 252. II. FUTAM,
43. Letelek végén otereplö
kisebb mUvének elme.
M. Művelteid képaő
változata.
első rész. 1. Földi E. Fuss (8:10) Földi. 2.
szó*
3. Igevégződ#
*.
2S. IdAbaUrmó hó.
hmeri
Shnke* M. Cl.
4. A
*
*«al
iparo
t* e.lnrtb 14 F.ty
Gézengúz (4) Marschall. 3. Elga (1 ’/<) Kovács
47. Etve*(lktbei tartozó.
penrr Idézet (tnkbelükt 31. Hü«é(e«en.
Mk.
II. Ellentétes kötőszó.
II. F. m :Tündérlánv, Gallinula. Berci, Juta
b. p ti r. üt.
I. Nővén
*
r#«re.
33. A föld hfennftir.
SS. Kettős má««n1hanató.
lom. Tót. 10:19. 12. 13, 12. Olasz 57. II FUTAM,
I. Nl» határul.
IS. Török rang.
A szerkesztésért és kiadásért felel:
37. Nfll név.
17 Római «
GÁL GYÖRGY
7. Spanyol ar.
*ám!
SOS.
második rész. 1. Verő E.-fló Poganac (3) Zwil33. Gjftretem.
DR. EI.EK HUGÓ
linqer. 2. Jeles O. S. (!•/«) Maszár F. 3. Darlus
A Nemzeti Stadion kérdéséül évek 6ln fog
lalkoznak és c hosszan vajadé kérdés legutóbb
az olasz-magyar futballmérkőzéssel merült fel,
amely azt igazolta, hogy az FTC-pálya amely Budapest legnagyobb sportpályája —
ilyen nagy sportesemény befogadására szűknek
bizonyul, rosszak a közlekedési viszonyai és a
mni gazdasági viszonyok mellett is az igazi jő
sportol 50—60.000 ember is végignézi, ha
megvan a megfelelő kényt Imii összeköttetés s
n modern nagy befogadóképességű stadion.
Kétségtelen nz .hogy mni mélyrczuhanfságunkl'.'in. gazdasági fuidoklás'
*
n!'han nem lehelnek
olasz méretű álmaink. A bolognai Litloriale
100.000 es arénája, Róma, Torino vagy a német,
francia, angol, nem is beszélve az amerikai
Stadionokról, amelyek szinte luxuskivitclüek,
—, nálunk ma megvalósíthatatlan.
A Magyar Mérnök- és Építész Egylet

Szigorított numerus clausus a bankligával
szemben

Hamar a ceruzát elő !
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