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Weis István vezérigazgató 
távozik az OTI éléről

Rendkívül súlyos feltételű kard- és pisztolypárbaj Weis István 
’ és Serényi Sándor szerkesztő között

Weis István, az OTI vezérigazgatója, akit 
Berényl Sándor dr. az Uj Nemzedék politi
kai szerkesztője a járásbíróság folyosóján 
inzultált, lovagias útra terelte az ügyet és 
a tárgyalások vasárnap már a befejezés stá
diumához közeledtek.

W:eis István vezérigazgató Ireghy Béla 
koronaőrszázados és Horváth Jenő honvéd
százados utján kért elégtételt dr. Berényi 
Sándortól, aki dr. Dusárdy István ügyvédet 
és báró Collos Tibort nevezte meg segédeiül.

A két fél megbizoyai több tanácskozást 
tartottak és a hir szerint,

rendkívül súlyos feltételű párbajbau 
állapodtak meg,

tekintettel arra, hogy igen súlyos, tettleges 
inzultus történt.

A feltételek valószínűleg a következők 
lesznek:

először pisztolypárbaj, kétszeri golyó
váltással, utána kardpárbaj, nehéz kar
dokkal bandázs nélkül, végkimerülésig.
A segédek hétfőn állapítják) meg a vég

leges feltételeket és lehet, hogy az ellenfe
lek már kedden szembeállnak egymással.

A lovagias ügytől függetlenül, politikai 
körökben vasárnap az a hir terjedt el, hogy

Weis István, az OTI vezérgazgatója a 
lovagias ügy befejezése utáu beudja le
mondását és visszavonul az OTI éléről.
ÍVcís István, aki — mint ismeretes — , a 

népjóléti minisztériumban teljesitett szolgá
latot, még annak összeomlása előtt szabad
ságol kért a népjóléti minisztériumtól és 
clioglalta a Falu Országos Földműves Szö
vetség ügyvezető igazgatói állását.

Ebben a minőségében körülbelül egy esz
tendeig dolgozott, azonban az akkor már 
kissé élettelen Falu Országos Földműves 
Szövetségbe ő sem tudott uj életet önteni, 
úgy, hogy közel egy esztendei ottmüködés 
után — mivel Úgyis lejárt a szabadsága és 
mivel közben a belügyminisztériumba osz
tották be —, megvált a Falu Országos Föld
míves Szövetségtől és

mint ■ belügyminisztérium miniszteri 
tanácsosa, került az OTI élére.

Az Országos Társadalombiztosító Intézet
nél kifejtett működéséről n nyilvánosság 
nem sokul tudod, viszont

■ belső adminisztrációban igyekezett 
mindazokat a változtatásokat, leépítése
ket végrehajtani, amelyeket részben a 
népjóléti minisztérium megszüntetése, 
részben az OTI teherbíró képessége 

megkövetelt.
Hogy azután

ml a közvetlen oka 
annak, hogy Weis István — aki egyébként 

nagy buzgalommal látott neki az OTI admi
nisztrációja rendezésének — elkedvetlene
dett és távozni készül, arról különböző ver
ziók keringenek.

, Annyi bizonyos, hogy Weis István, aki 
évtizedeken át komoly tudományos munkás
ságot fejtett ki, az OTI élén, ugyancsak a 
legnagyobb alapossággal igyekezett a belső 
adminisztráció legaprólékosabb részleteiben 
is rendet teremteni.

Az ö vezérigazgatása alatt a legkomolyabb 
és az egyébként szegény emberek ezreitől 
látogatott hivatalos helyiségekből cl kelleti 
tűnni minden kirívó és kihívó és ma bizony 
nagyon sok hivatalban uralkodó szokásnak, 
hogy például

a női tisztviselők feltűnően öltözködje
nek, cigarettázzanak és ott a hivatal
ban, hivatalos működésűk alatt arcszé- 

pitő szereket használjanak.
Nem kerülte el a figyelmét hivatalában a

Franciaország
elnök eltörli a politikai izgalmas vasárnapja 
államtitkárságokat és
több minisztériumot megszüntet — A német-francia tárgyalások ujabb eseményei

Páris, november 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

tése.) A francia politikai életnek izgalmas va
sárnapja volt. Ez az izgalom azonban átcsapolt 
nz egész francia közvéleményre s mindenütt 
rendkívüli érdeklődéssel 'tárgyalták

a kormányválság legújabb eseményeit
« nem kisebb érdeklődéssel a nemzetközi po
litika másik szenzációját: a francia-német 
közvetlen tanácskozások ügyét.

Vasárnap sem változott a francia közvéle
ménynek az a bizakodó kedvező hangulata, 
amellyel Chautemps kormányalakítási meg- 
bírálását fogadta. Chautemps, a dczlgnált mi
niszterelnök

egész vasárnapját tárgyalásokkal töltötte.
Minden reménység megvan arra, hogy mára, 
hétfőre készen lesz az uj francia kabinet lis
tája. A délelőtti órókbnn a szenátus pártvezé
reit, majd n Francia Bank kormányzóját fo
gadta s délben alig másfélórás ebédszünet után 
pedig megjelent az Elysée-palotában, ahol 
Lebrun köztársasági elnöknek bejelentette, 
hagy ■ kormányalakítási megbízatást véglege

legosekélyebb olyan dolog sem, amely bánt
hatta volna azoknak az érzékenységét, akik 
ott naponta ezrével és ezrével megfordul
tak.

Weis István elkedvctlenedésc tehát súlyos 
vesztesége az Országos Társadalombizlosild- 
nak, amelynél nagy szükség volt az olyan 
eröskezü vezérigazgatóra, mint amlnönek 
Weis István, a komoly és tudós férfiú mu
tatkozott.

Természetesen megindultak már a kombi
nációk is, az OTI vezérigazgatói állasára 
azonban addig,

mig a lemondás ténye be nem követke
zik, minden személyi kombináció csak 

találgatásnak tekinthető 
és igy nem lehet belemenni a felbukkant 
nevek kolportázsába.

Annyi azonban bizonyos, hogy Weis Ist
ván lemondásával és távozásával együtt 
egyéb más irányú személyi változásokról is

sen vállalja Az elnöki kihallgatás után bizo
nyos volt mór, hogy

az uj kormányban a középpártok Is he
lyet kapnak s Chautemps koncentrációs 

többség kialakításán dolgozik.
Híre járt annak is, hogy takarékossági okokból 
esetleg csökkentik a miniszteri tárcák számát 
s eltörlik az összes politikai államtitkári állá
sokat.

A késő esti jelentések szerint a baloldali 
köztársasági párt több tagja is helyet kap a 
kormányban. A fontosabb miniszteri tárcákra 
a kővetkezőket kombinálják: miniszterelnök 
és belügyminiszter: Chautemps, külügyminisz
ter: Paul Boncour, hadügyminiszter: Daladicr, 
tengerészeti miniszter: Albert Sarraut, pénzügy: 
Pietri. Ezek n miniszterjelöltek, Paul Boncour 
kivételével, valamennyien n radikális páll tag
jai.

A német-francia közvetlen tárgyalások ügyét 
a kormányválság sem vonta cl az érdeklődés 
előteréből. Boland Köztér párisi német nagy
követ felkereste n Quai d'Orsay főtitkárát, Lé
géri, akivel

bossubb kihaló lárgjalásoknt folytatott.

[beszélnek politikai körökben. Mindezek
a kombinációk azonban ma még ko- 

r ralak.
"egyelőre csak annyi bizonyos, — mondják 
politikai körökben, — hogy az OTI vezér
igazgatójának lemondása alighanem rövide
sen meg fog történni.

Weis István, akinek szolgálati ideje több, 
mint huszonöt esztendő, a nyugdíjazása 
után, miután még munkaképessége és mun
kabírása teljességében van — hir szerint —<

teljes mértékben társadalompolitikai és 
agrárpolitikai tudományos munkássá

got fog kifejteni.
Eddigi hasonló működéséből következtet

ve. kétségtelen, hogy ezen a téren is értéxes 
alkotásokkal fogja gyarapítani az czirányu 
szakirodalmat, amelynek kevés olyan hiva
tott művelője van, mint nz OTI lemondás 
előtt álló vezérigazgatója.

A lnpok azt hangsúlyozzák: eröskezü kor
mányra van szükség, amely alkalmas a tár
gyalások eredményes lefolytatására.

Milánói jelentés szerint nz olasz közvéle
mény igen nagy jelentőséget tulajdonit a köz
vetlen német-francia tárgyalások megindításá
nak. Az olasz laptudósitók információi szerint 
o berlini francia nagykövet /M/rr kancellárnál 
érdeklődött arról Is, hogy Németország

milyen feltételekkel hajlandó résztvennl 
Ismét a leszerelési konferenelán.

Szóhakcrült n Soor-vidék ügye is. Hlltler kan
cellár kérte, hogy a Saar vidéket még idő előtt 
ürítsék ki, nehogy a népszavazás körüli harc a 
két állam viszonyát elmérgesltse. A leszerelés 
kérdésében az olasz lapok szerint Hitler kan
cellár ezt jelentette ki:

Ha a többi hatalom nem akar leszerelni, 
úgy meg kell ergednl Németországnak, 
hogy nélkülözhetetlenül szükséges vé

delmi fegyverekkel ellássa magát.
A megbeszélés végén Hitler ismét hangsú
lyozta Németország békekészségét és a német*  
francia viszony megjavításának szükségességéi,
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Horogkeresztes tüntetéssel zavarták 
meg Fábián Béla beszámolóját

Va,í,rn«|> M.-.l..|öl, ,, viB.„>ó („m.-it
""'“‘*• ‘4 ............... k..,..,w, .tóit i„rtou. m..
f'iman Bda országgyűlési képviselő hí-szásae/ 

hmelynck első része csendben és zavar- 
talavul foht je, mjg ., második részét
• ►aJlgatóság között clhrlyeekelt nemzeti szó 
ciedi.stál; megzavarni próbálták.

Tizenegy orvkor jelent meg a nagygyűlésen 
hátiján B<la, akit óriási éljenzéssel fogadtak, 
majd a közönség felállva hallgatta végig n Ma 
gyár HlszeJuigyet. I tana Vitéz Aladár fővárosi 
fői yényliutósógi bizottsági tag, mini a gviiiés 
elnöke, megnyitotta a nagygyűlést, Neggedi- 
Szabó Béla a peshármegyei Független Nemzeti 
Ücmukratapárt, dr. iiuryer Dénes a lipótvárosi 
szervezet, Ángya Ifi Sándor a Ferencváros űd 
'önkiét IcihiMícsoltn. Dr RaUagi Ernő és Föld 
vűry Béla leJsnólabisíü utáu

Fábián Béla 
mondott hosszabb imszósk t, anmlylien kiilönö- 
MM a demokrácia eszméit hirdette.

Magyarországot Húkócziról és Kossiitliról 
ismerik a világban — mondotta —, arról a 
Ko*>kuti>ril.  ekimk neve a smhadsóg és demo- 
kzáciu lugalmávU azonos a külföldéin. Beszélt . 
a gazdák megsegítéséről, amelyet helyeset, 1 

de követeli a városi , olgúrsúg rész.'re Is 
legalább azl uz üdédért<sl kedvezményt, 
amelyet a védett birtok tutajdoiHmai kap

uid:.
.Mikor nzwlón arról b*sz/4(,  hogy Európa egy 

jelentékeny része n szabn lséig és demokrácia 
eszméit lábbal tapossa, felugrott a harmadik 
sut bún egy fiatalember és hangosun eikiáitoiia

— Le a zsidó demokráciával!
Óriási zűrzavar keletkezeti s ettől fogva ioly

fon igyekeztek megzavarni Fábián bi szódét. 
A következő közbekiáltások hangzottak >*1:

— Beszélje*  a hadirokkantukról!
— Éljen a nímzetl szocializmus!

A zsúfolásig meg: élt Vigadóból tizenegy 
zavargót állítottak elő a rendőrségre

tói ér azonos volt a gyári árral a Így a rész- 
vénytárMság a hirdetésben nem állított va
lótlant.

Az ítélet ellen 6arai fellebbezéssel élt s a 
budapesti ítélőtábla a törvényszék Ítéletét 
megváltoztatta, a részvénytársaságot

pénzbírság terhével eltiltotta a gyári áron 
való eladás hirdetésétől

s egyben kötelezte, hogy az ítéletet ugyanabban 
a napilapban tegye közzé, amelyben a hirde
tés megjelent, végül arra is, hogy a perköltsé
geken felül háromszáz pengő nemvagyoni kárt 
fizessen a kereskedőnek.

Az ítélet megokclása szerint a pervita el
döntésénél az a döntő jelentőségű kérdés, hogy 
a vevőkőzönség gyári ár alatt mit ért. Etekiii- 
‘ * '*  * hogy a köztudat

„ nem n gyáros által 
|a márkacikkcknél előirt árakat, hanoinkul az 

ó.w, .. a viszonteladónak
.1 i’z,fl(/^fl at (írllt. önként értetődik, hogy a gyári 

akarta a közönség Által ismert ezen jelentősége
| mellett csak az az összeg tekinthető gyári ár- 
__ k, uinely a gyárost az eladott áru ellenében 
\ megilleti. A viszonteladónak vagy bizományos
inak bármily címen haszonként nyújtott szol
gáltatás -y jutalék, vagy százalékos részese
dés — n gyári ár összegét csökkenti.

A részvénytársaság beismerte, hogy a rádió
készülékek után a rádiót forgalomba hozó

—■ Le Fábiánnal!
— Élpa Mvwkó Zoltán!
Valahányszor egy-egy k<b bekiált**  ciháiig- 

z< tt, maga a közönség néhány kiáltozó fiatal- 
embert kieiudt és kiadta a folyosón tartózkodó 
rendőröknek. Körülbelül hatvan tüntető lehe- «, a>B
Irt u lerrmlHW, akik Mnm tlbcn !• percekre l i|lcn „ tábl. felfogása aí, 
megakasztották Fábián beszédét. Közben ko- szírjnt a vevőközönség 
aiolyabb összeütközés történt. fl ii,íi!i^ikkőkiiZl dől,; uinn<v

ónyyalfy Sándor ,a párt ferencvárosi elnöke, I fual írt|, amelyért a gyáros a 
volt törvényhatósági bizottsági tag leszaladt . . m.......................
emelvényről és az egyik tüntetőt le 
fogni. A dulakodás alatt azután az illető ........

Anyyalffy Sándor, a párt ferencvárosi elnöke, huk, 
•Mára, hogy a secsne körül nyomban nagy I 

daganat támadt.
Ezután megtisztították a termet a rendzava-l 

róktól, ugyh >gy Fábián Béla mér a jelehvob.j 
lak teljes figyelme közepette fejezhette be be-! 
szédét a következőképen: |

— A régi magyar határokat nem a gyűlöl-- 
kedés szerezheti vissza, csak a szent gondolat 
jegyében való összefogás, a testvéries szeretet
tel e gyért - egy el a k a rá s.

Vitéz Aladár zárószavaivni a nagygyűlés vé
geiért s ezalatt a rendzavarók közül

a rendőrség tizenegy egyént állított elő a 
főkapitányságon.

Az előállítottak között volt Helbig 
mindé vés magántisztviselő, aki a 
nak egyik vezetőembere.

Ugyancsak vele együtt került a

Perlem magver-nemet 
mrs- es gépírót.
aki lapterlesztéal, adminlsatráolóa 
ügyekben járatos.

azonnal felveszünk!
Héttői Napló, Erzsébebkörút 4.

gyártól jutalékot kapott, ha tehát mégis azt 
hirdette, hogy gyári áron ad el rádiót,

valótlan lényt állított.
A gyári áron való eladás hirdetése a valóság
nak csak az esetben felelt volna meg, ha az 
árut olyan áron hozta volna forgalomba, mint 
amennyit a gyáros a szóban forgó készülékért 
a viszon'.claaólctól, vagy bizományosoktól vé< 
felárként kapni szokott

Az Ítélet további inodkolása szerint ez a va
lóságnak meg nem-felelő hirdetés megtévesztő 
tartalma mellett a kelendőség fokozáséra két
ségtelenül alkalmas, mert a vevőközönségben a 
gyári áron való vásárlás lehetősége a különös 
előnyös vásárlás lehetőségének benyomását 
kelti. Ezért a tábla ugv találta, hogy ez a hir
detés a szédelgő feldicsétés elemeit kimeríti.

Orosz flottalátogatás Nápolyban

Viktor hnr-
Meskó-párt-

„„„______ ___ ____ rendőrségre
dr. Vjj Károly, aki az egyik horogkereszteí inp 
seerkrMlőjénck mondotta magát, de kijelen
tette, hogy csak mint hallgató vett hitet <i yyíi 
lésen és a rendzavarásban semmiféle része nem 
volt. A többiek egyetemi hallgatók és fiatul 
magántisztviselők. Kihallgatásuk után vala
mennyinket elbocsátották a rendőrségről, de a 
kihágás! eljárást folytatják ellenük.

Négyhatalmi paktum készül 
a Balkánon

A török külügyminiszter vasárnap Jugoszláviába érkezett
Bclgrúd, november 26.

(A Hétfői Napló tuti ősit ójának telefon- 
jelentése.) Teufik Rüzsdi bég, török kül
ügyminiszter vasárnap n .Sím/don-expresz- 
szel

Ih'lgrúdlNi érkezette
ahoj ma írja alá a lörök-jugoszláv barát
sági és megnemtámadási szer; "dóst. A tö
rök külügyminiszteri a pályaudvaron ün-

nepélyesen fogadták.
Trvfilt Rüzsdi nyilatkozatot adott a .saj

tónak, amelyben ugyan a Balkán négyha
talmi paktum lehetőségeiről nem adott 
konkrét választ, politikai körökben azonban

számolnak egy négyhatalmi Balkán
paktum tervével,

ha ez még nem is érett meg a döntésre.

A napokban több hatalmak hadihajóból álló orosz flotta látogatta mén Nápolyt. Az olaszok 
hagydn barátságosan fogadták a látogatást.

Rabiótámadás Cinkotán
Egy cigányasszony leütött és kirabolt egy leányt

Elfogták a weekend-házak rettegett 
tóméit A bankutcai autós banditák utáni razzián 

kerültek kézre a veszedelmes betörők
A weekettd-háznk rettegett rémei kerültek I 

rendőrkézre hz elmúlt éjszaka. Egész nyáron 
hajszolta őket u rendőrség, mig most a hűvös 
őszi éjjelen a véletlen juttatta oki t megérde- 
njclt helyiikre

Az elmúlt éjszaka a rendőrség
nagy razilál rendezett u főváron egész terü

letén és környékén.
Tulajdonképpen a bankiitcni autós bandlláknt 
koreaiék, helyettük azonban

a weekend-házak tolvajai kerültek kézre.
A Szent Lószló-uton egy kis kocsmába nyitot
tak be a detektívek, ahol uz egyik asztalnál 
fiatal nők társaságában két sportruhás fiatal
ember Ült. Az igazoltatásnál zavarosan visel- 
kcdluk, erre előállították őket a főkapitány- 
tágra. A központi ügyeletén csakhamar felis
merték őket: Vidor hívén 27 esztendős gyári

Az Általános Gázizzófény
u ki letiltott hirdetéseKereskedő részéről rádió 
eladásának gyári áron való hirdetése, tisztességtelen verseny

Elvi jelentőségű tisztességtelen versenyper
ben hozott ítéletet a budapesti llélőiAhln 
///opdfz-tanAcs.'i.

Garat Árpád budapesti rádiókereskedó 
amiatt panaszolta be az Általános Gázizzófény 
és Vi.lamossdgi H<’szvénytarsaságot, hogy ez a 
mull év karácsonyán az egyik napilapban oly 
tartalmú hirdetést telt közzé, hogy

gyári áron ad cl csillárt, rádiót és vll- 
lamoskészülékckrl.

A keresettel szemben a részvénytársaság az
zal védekezett, hogv a gyári árat Csak a csil
lárokra Vonatkoztatta. I rt a védekezést a tör-

marién szerint, divatos 
szöveimaraűeKainKDOl 
mindenfélo salnben, 9*a»
báamal, kófezorl zaróbávat férfi
öltönyt vacrv téllkeabétot 3'J 
P-é-1 kéaaltünk. V K ff 9 K H y- 
« Z A 9 O S Á Ö, ffotfnélllT- 
utca 4/a, /. eme/et. 

munkás és Misi Pál 26 esztendős géplakatos 
voltak az előállított emberek, akiket már ré
gen ismer a rendőrség Viktor tíz, Misi tizenhét 
esetben volt büntetve. Belátták, hogy hiábavaló 
lagadús; beismerték, hogy Ők fosztották ki a 
weckcnd-házaknt. Misi egyedül IS esetben dol
gozott, barátja nem is tud visszaemlékezni az 
„egyéni" és „közön munkákra". Vallomásuk 
során elmondták, hogy legtöbb helyen

kisebb voll n zsákmány, mint amennyi kárt 
a falak kibontása és egyéb rombolás*  során 

okoztak.
Két cselre emlékezlek csak, ahol érdemes volt 
dolgozni: dr. Nagy Imre butorgyáros Konkoly- 
Thegc-utca 17 és dr. Felsingef Gyula njug. tan
kerületi felügyelő Csillebércen levő weekeiid- 
házában.

Mindkettőjüket leturlózt itták és Atkilérték 
nz ügyészség Mnrkó-utcal fogházába.

vényszók nem fogadta el, mert n szokásos fi
gyelem mellett n hirdetésnek ncin lehet más 
orlclmet tulajdonítani, minthogy u gyári úr 
az összes hirdetett árukra vonatkozik.

A rádióra vonatkozólag a törvényszék cl 
rendcllo a Itádii'vdlumossági kereskedők és 
Kisiparosok (írstrigos Egyesületének megkere
sését annak közlése iránt, hogy n inult évi 
karácsonyi szezonban mi volt a rúdiókereske- 
delmi forgalomban a Standard Super 33-as 
rádiókészülék gyári ára?

Az igyctiilct válasza szerint ennek a rádió
nak gyári ára a kcrcskedelnli forgalomban 
készpénzfizetés mellett 405 péngő, hat havi 
részletre pedig 150 pengő volt. Azt is közölle 
az egyesület, hogy a gyári ár azonos a ma- 
gánjogyas-tói árral, mert a gyúr normális kö
rülmények közölt rádiókészüléket kiszolgál
tatni nem szokott, hanem főként bizontímyi 
áruként iidla ki a kereskedőknek, fogyasztók 
részére való eladás céljára

A törvényszék ezut. n Ítéletet hozott, amely- 
Ijcl a keresrfet

elutasította.
Az ítélet inrgokolása szói Int a magAnfogvass-

Vasárnap délelőtt Prepeliczal Imre cin- 
kólái tisztviselő lakásába egy cigitnyasz- 
Szony kopogtatott be. Csak a tisztviselő 
háztartási alkalmazottját. Burka Máriát 
találta odahaza. Az asszony beszélgetni 
kezdett a konyhában foglalatoskodó 
leánnyal s mikor az egy pillanatra hálát 
fordított,

felkapta az asztalon heverő mozsár-
Híréit és haliilmas csapást mért tele ü 

leány fejére.

Burka Máriát nz ütés a földre tetitélté, 
hang nélkül esett össze és

POUUKAI NAPLÓ
Gömbös Gyula miniszterelnök Keresztes- 

Fischer Ferenc belügyminiszter és Ktillay 
Miklós földművelésügyi miniszter e héten 
eleget tesznek Dollfuss osztrák kancellár 
régebbi meghívásának és részt vesznek a 
müriííuschlagi vadászaton. Miután a mull 
héten nem volt minisztertanács, a kormány 
tagjai még a szerdai élutazás előtt — való
színűleg kedden — minisztertanácsot tarta
nak, amelyen tárgyalni fogják az iparosok
nak Gömbös mhiiszlerelnöknék és Fabinyi 
kereskedelmi miniszternek küldöltségileg 
élötörjesített kívánságait,, miként a minisz
terelnök még a küldöttség előtt felkérte a 
kereskedelmi minisztert, hogy az iparosok 
ügyét hozza a legközelebbi minisztertanács 
Óléi

Ma, hétfőn délelőtt Bécsbe utazik nz Állandó 
vegyes bizottság, amely az Ausztriával fennálló

Gandtl Ignác és neje ugy a maguk mint egyet
len leányuk Ilua, valamint a gyúszhaborult csa
lád nevében a fdjdálomtól porig sújtva Jelvn- 
llk, hogy imádáalg Moreiéit egyetlen fiuk

munkás és szorgalmas élűén"'- ?ft|k ívébe 
rftvfd szenvedés ulán Uintlantil elhdhyt.

A megbolrlogült hált felemelt f«lyó M M-íti, 
railán t árakor a (nrkasréü iir. tert»"!ö hd- 

lollasháiából helyctaOk örök nyugalomra.

Kmiékadei SrZkre Mívűnkbe tárjak.
Kosturhk és réSitéfUlognfátnk HtáltMésél 

kérjUk.

elvesztette az eszméletét.
A cigúnyasszony, mig a cselédleány esz

méletlenül feküdt, felforgatta az egész la
kást. A hálószobában nz egyik szekrényben 

tiz pengőt talált, azzal elmenekült.

Burka Mária a merénylet titán pár perc
cel visszanyerte eszméletét és

fellúrmázla a szomszédokat,
akik első segélyben részesitclték.

Pontos személylcirást adott a támadójá
ról, rttneiynek alapján a csendöfség egy rá
koskeresztúri cigányasszonyt őrizetbe vett. 
Burka Máriát lakásán ápolják.

kereskedelmi szerződés alapját! nz iniport és 
exportforgalmat időről időre átvizsgálja és az 
esetleges eltolódásokat szabályozza.

♦

Litvinov orosz külügyi népbiztos római 
Iúlogatúsa áll most n nemzetközi politika 
érdeklődésének központjában. Magyar poli
tikai körökben ezt a látogatást szintén nagy 
érdeklődés kiséri, mert előrelátható, hogy 
ezen a találkozáson szóbakerül Magyaror
szág ügye is.

♦

Bethlen István gtóf angliai előadásairtAk 
befejezése utón nem megy — mint tervezte 
— Genfbe. hanem hazajön és csak a lesze
relési konferenciának december 4-éről ja
nuár végére elhalasztott ülésére utazik majd 
ki Genfbe.

♦
Eckhardt Tibor ugyancsak előadásokat tart 

Londonban. Eckhnrdt szombaton utazott el és 
közel három hétig tíiurad Londonban, niély 
idő alatt hat előadást túrt.
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az utolsó ember

Felismerte a bankuccai 
autós banditákat a kispesti 

benzinkutas
vidékén hajszolják a rahiGnat — Kilenc gyanús 

emberi elfogtak

/ne/jítt/icJj AÚntu/fi

A bankutcai autós banditák után szombaton 
éjszaka és vasárnap egész nap lázas nyomozás 
folyt.

Szombaton, a késő esti órákban egyszerre bi
zakodó lett a rendőrségen a hangulat és már- 
már úgy látszott, hogv pár órán belül sikerül 
elfogni az amerikai stilii bűnözőket. Az történt 
ugyanis, hogy a különböző városrészekben és 
kültelken nyomozó detektívek két olyan érdekes 
adatra bukkantak, amelyen elindulva, biztosra 
vették a sikert.

Azok-a • detektívek. akik a pestkörnyéki ben
zinkutakat járták végig és az iránt érdeklőd
tek, hogy szerdán, az autós rablájs napiárt nrm 
járt-e ott valaki., aki motalkót vásáron, érde
kes nyomra bukkantak. A kispesti benzinkút 
tulajdonosa a személylcirás alapján határozot
tan visszaemlékezett arra, hogy a mull héten, 
a kritikus napon, egy magánautó járt ott 
amelyből

két sportruhás, sportsapkás fiatalember 
szállott ki. Az egyik az autót vezette, a másik 
a soffőriilés mellett foglalt helyet. Nagyon ide
gesen viselkedtek, azt mondták, hogy rövidesen 
az egyik pestmegyei községben kell lenniük és 

nincs idejük sokáig várakozni.
Benzintartályukat teletöltették ,.motalkoval, 
azonkívül tartalékoltak is, majd sietve elin
dultak az országúton tovább. A benzinkút tu
lajdonosa a lapokból értesült a rablásról és 
az autó leírásából, valamint hozzávetőleges 
személylelrások alapján

felismerte szerdai vendégeiben a bank
utcai banditákat

’A detektívek kérdéseire elmondotta azt is, 
hogy az egyik fiatalembert ismerősnek ta
lálta. Úgy emlékezett, hogy már többször meg
fordult nála, rendszerint motorkerékpáron fölt. 
A benzinkút tulajdonosa sofförnek, vagy mo- | 
torszerelönek nézte a fiatalembert.

A detektívek a szenzációs felfedezésről 
azonnal jelentést tettek a bűnügyi osztály ve- : 
zetöjének, aki intézkedett, hogy a fontos nyo
mot szolgáltató embert

autón hozzák be a főkapitányságra 
és mutassák meg neki a bűnügyi nyilvántartó
ban azoknak a fényképeit, akiket a rendőrség 
a bankutcai rablással kapcsolatban gyanúba 
vett.

A nyilvántartóban alaposan szemügyre vette 
az elébe tárt fényképeket, mindegyiket gondo
san, hosszabb ideig nézegette, mire

Elfogták a legpechesebb 
budapesti kasszafurót 

í

Betörés után elaludt, egy másik tolvaj ellopta a 
zsákmányát és végUl osztozkodás közben lepték 

meg a detektívek
A rendőrség tegnap betörés miatt letar

tóztatta Boros Mihály asztalost és Béry 
Géza kereskedősegédet és velük együtt 
rendőrkézre került Schanzenbacher József

Főútvonalon, világos, nagy üzletrész 

különálló 
lakható résszel 
kötődé, füzőkészitő. Iparművész, ernyő
készítő stb. részére külön udvari be
járattal azonnali a kiadó. V., Vilmos 
császár-ut 22: Vegytisztító. 

büntetett, de 
a rendőrségen, 
volt egy ven-

az egyik, fényképben felismerni vélte azt 
az embert, aki nála motalkót vásárolt.

A fénykép egy rovottmultu betörőt ábrázolt, 
aki már autólopás miatt is volt büntetve.

Kimentek ennek az embernek a lakására, 
ahol közölték, hogy pár nappal ezelőtt vidékre 
utazott, azzal, hogy ott kapott állást egy autó
fuvarozási vá'ialatnál. Azt a helységet azon
ban, ahol álhióiag állást kapott, nem nevezte 
meg. A rendőrség természetesen nem hagyta 
ennyiben a nyomozást,

értesítették az összes vidéki városok rend
őrségeit, valamint csendőrörseit, állapítsák 
meg, hogy az illető,. akinek nevét a nyo
mozás érdekében titokban tartják, hol 

tartózkodik.
Most ebben az irányban a vidéki hatóságok 
folytatnak nyomozást, de eddig nem érkezett 
még munkájuk eredményéről jelentés a fő
kapitányságra. Addig, mig a gyanúba vett em
ber alibije nem nyer igazolást, ö az egyik leg
komolyabb gyanúsítottja a bankutcai rab
lásnak.

Vasárnapra virradó éjszaka egyébként soro
zatos előállítások és házkutatások történtek 
az ügyben. A másik komolynak látszó bejelen
tést egy valamikor betörésért ........................
azóta jó útra tért ember tette 
Közölte, hogy az Angyalföldön 
déglőben és ott

egy rovottmultu fiatalember 
szélt egy másikkal a bankutcai rablásról.

Az illető, aki a bejelentést tette a rendőrségen, 
elmondta azt is, hogy a pesti alvilágban ugy 
tudják, hogy ez az ember több nagyobb betö
rést követett el az utóbbi időbén, igv többek 
között a Harisközben egy ötezer pengős lakás
nyitást is ö követett cl.

A detektívek riadóaufón mentek ki An
gyalföldre és a gyanúba vett iparoslegényt 

előállították a főkapitányságra.
Ez tagadja, hogy ő követte volna el az autós 
rablást, azonban gyanús a viselkedése és a 
rendőrségnek az a feltevése, ha n rablásban 
nem is vett részt, de valószínűleg más bűncse
lekmények terhelik a lelkiismeretét. Most a 
betörési ügyekben dolgozó detektívek foglal
koznak vele 3 hétfőn délelőtt döntenek to
vábbi sorsa felelt.

Ezenkívül vasárnap estig még nyolc embert 
állítottak elő a rendőrségen, akiknek a sze
mélye gyanúsnak tűnt föl a detektívek elölt. 
Ezeknek az alibijét kutatják.

suttogva be-

munkás, aki állítólag segítőtársuk volt.
Az utóbbi betekben soA- kasszafurds tör

tént Budapesten. A betörési ügyekben nyo
mozó szakdctektlvck

nagy hajtóvadászatot rendeztek a tet- 
tcsek után.

A nyomozás során megtudták, hogy Budán, 
a Koronaőr-utcában lakik egy Boros Mihály

Városi Színház Mutiltáz 
elsőrangú Kabaré- es variete-eiűadas

nevű ember, aki gyanús életmódot folytat. 
A detektívek mind a kettőt előállították a 
Boros Mihály lakására. Boros éppen asz
talnál ült barátjával és

pénzen osztozkodtak.
A letektivek mind a kettőt előállították a 
főkapitányságra és rövidesen kiderült, hogy 
jónéhány betörés szerepel a biinlajstromo
kon, de kiderült az is, hogy Boros Mihály 
Budapest legpechesebb kasszafurója.

Boros pár héttel ezelőtt betört a Kálnuin- 
utca és Hold-utca sarkán levő vaskereske
dés pincéjébe. Este, mikor a ház eiesönde- 
sedett, kibontotta a pinceboltozatot. A bol
tozat erős kövekből épült, késő éjszaka 
lett, mire végzett a munkájával és akkora 
rést ütött, hogy azon keresztül fölmászha
tott az üzlethelyiségbe. Ott hozzáfogott a 
páncélszekrény megfúrásához.

Éjszakától hajnalig dolgozott, verejté
kezett.

Már csak pár iniliméternyi vastagságú pán
célfalat kellett volna kibontania, mikor ki
világosodott. Most már nem mert tovább 
dolgozni, abbahagyta a inunkat és elmene-

Véres ostrom egy
József-utcai vendéglő ellen

Alvilági emberek bosszúból késsel ledöfték 
a vendéglőst és elpusztították Üzletét

n is 
ven-

a

aki- 
és

mentek a legsi- 
ren- 
nem

A pesti alvilág bosszúja foglalkoztatja a 
főkapitányság sérülési osztályát. Az áldozat 
egy’ józsefvárosi vendéglős, aki életveszé
lyes sérülésekkel fekszik a /fóAus-kórház- 
ban. Rovottmultu emberek, betörök, zseb
tolvajok támadtak rá üzletében és össze
szurkálták. Az volt a gyanújuk. ho«>v a 
vendéglős árulta el társaikat a rendőrségen.

A József utca és a Kemény Zsigmond-utca 
sarkán már régebb idő óta vendéglő van. 
A vendéglő látogatói többnyire békés ipa
rosok, polgáremberek, de néha megfordult 
közöttük egy pár gyanús külsejű ember is, 
akiknek már dolguk volt a rendőrséggel. A 
razzia alkalmával történtek előállilások is 
a vendéglőből, mire Gyulovics József 
déglős

elhatározta, hogy megtisztítja üzletét 
kétes hirü emberektől.

Ismerőseitől megtudta, hogy kik azok, 
két a rendőrség állandóan nyilvántart 
akik gyanúba vehetők azzal, hogy jelenleg 
is bűnös utón keresik kenyerüket. Ezeket 
a nem kívánatos egyéneket egymásután 
szólította fel, természetesen udvarias han
gon, hogy

kerüljék vendéglőjét, mert nem akarja, 
hogy miattuk állandó vendégei kima

radjanak.
Ezek a kiutasítások nem 
mábban, botrányokat, verekedéseket 
deztek az alvilág ismert alakjai és 
egyszer fenyegették meg a vendéglőst, hogy 
elbánnak vele, bosszút állnak azért, mert 
kikezdett velük, Gyulovics ezután bízott ere
jében s nem ijedt meg a fenyegetésektől.

Az utóbbi időben zsebtolvajlás és egyéb 
bűncselekmények miatt többen kerültek 
rendőrkézre a kiutasított vendégek közül, 
mire

barátaik körében az a hir terjedt cl, 
hogy a vendéglős bosszúból besúgta 

őket a rendőrségen.
Egy’ közeli kocsmában mintegy tizenöt-hu- 
szan összejöttek rovottmultu egyének és 
elhatározták, hogy leszámolnak a vendég
lőssel. Szombaton éjszaka állott bosszút a 
pesti alvilág a józsefvárosi vendéglősön.

Tizenegy óra tájban két rovottmultu 
ember beállított Gyulovics üzletébe és szit
kozódva, tulhangosan viselkedve, italt kért. 
A vendéglős felszólította őket, hogy azon
nal hagyják el a helyiséget, mert különben 

rendőrért 
Erre még hangosabbak 
déglős alkalmazottaival 
vúnntos vendégeit az 
csend lett az üzletben és már majdnem el is 
felejtették a történteket, amikor az utcáról 
fenyegetések, trágár szavak hangzottak és 
az ajtóban megjelenő vendéglős felé egy
szerre öklök emelkedtek.

— Majd megtanítunk téged, hogy merted 
kidobni barátainkat!

— ütött a leszámolás órája! Ma élve 
nem mész el innen!

A vendéglős csendre intette a zajongókat, 
de azok még hangosabbak lettek és 

kUld.
lettek, mire a ven- 
kituszkolta nemki- 
utcára. Egyidöre

kült. Ebben a páncélszekrényben nagy ösz- 
szeg volt és Boros fillérnyi „jövedelem**  
nélkül verejtékezett estétől reggelig.

Pár nap múlva a Schopper-vascég dráva- 
utcai telepére tört be. Innen két írógépet 
vitt el. Kapunyitás előtt

nem mert hazamenni a Koronaőr-ut
cába,

nehogy a házmester észrevegye, mit hoa 
magával. Inkább kiment a Horváth-kertbe 
és leült egv padra. hogy ott várja be a 
kapunyitás idejét. Közben elálmosodott, 

elaludt s mire fölébredt, a két írógép 
eltűnt: amíg aludt a betörő, egy tolvaj 

ellopta a zsákmányt.
Utána Bérczy Gézával együtt a Szinnyei- 

.Versc-utcában lévő Bartók-fé\e sajtkeres*  
kedésbe tört be, Schanzenbacher pedig ál
lítólag kint őrködött, mig ők bent „dolgoz
tak". Ez a munka végre sikerült, 1500 
pengő készpénzt és árut zsákmányoltak, de

a harmadik kaland Is rosszul sikerült, 

a detektívek akkor fogták el őket, amikor 
a zsákmányon osztozkodtak.

adott jelre berontottak a vendéglőbe.
Tizen-tizenketten lehetlek a támadók, 

úgy, hogy a vendéglő személyzete a túlerő
vel szemben nem tudott védekezni és jobb
nak látták rendőrt hozni a közeli örszobá- 
ról. Az alvilágiak neszét vették, hogy 
rendőrért ment valaki és ezért igyekeztek 
a legrövidebb idő alatt elintézni dolgukat, 
hogy mire a rendőrség megérkezik, már ne. 
találjon olt közülük senkit.

Pillanatok alatt kiürült a vendéglő, 
íörtek-ziizlnk ii helyiségben s a táma
dók valamelyike élesre fent kését két

szer bclcdöftc Gyulovlcsba.
Gyulovics a sérülések következtében esz
méletlenül esett össze. Mire a rendőrök 
megérkeztek, a támadók már elmenekültek.

Gyulovicsot a mentők részesítették első 
segélyben, majd súlyos állapotban a Rókus- 
kórházba szállították. Eddig még nem tud
ták kihallgatni.

A főkapitányság delektivjei 
nagy créllycl nyomoznak 

a merénylet ügyében. Razziákat tartanak a 
Józsefvárosban s igy igyekeznek kézre- 
keriteni a merőnylöket.

A fíoroy-utca lő. számú ház előtt lévő 
telefonfülkében talált csecsemőholttest 
ügyében vasárnap egész délelőtt folyt a nyo- 
mazás.

A rendőrorvos megállapítása szerint a 
kétnaposnak látszó, barna csomagolópapi
rosba csomagolt leánycsecsemőt nem fojtot
ták meg, hanem a halál fulladás következ
tében állott be. A kisgyermeket

dunyhával takarhatták le,
úgy, hogy levegőt nem kapott és ennek kö
veik eztéhen halt meg.

Az esti órákban, amikor a gyermekgyil
kosságot felfedezték, több taxisoffőr és a 
szomszédos házak lakói tartózkodtak a te
lefonfülke közelében, akik a rendőrségen 
jegyzőkönyvbe mondották, hogy

a csomagot egy elegánsan öltözött, 
barnakabátos, svájci sapkát viselő fiatal 

nő helyezte el a fülkében.
Többen hozzávetőleges személyleirást is 

adtak az állítólagos gyermekgyilkos anyá
ról, akit a szetuélyleirás alapján keres a 
rendőrség.
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Kub-sit C sor* déle?

l'uskaropogás hangzik. Mire fényképészünk a helyszínre ér, már csak egy halolt fek
szik a járdán és egy súlyosan sebesült forródat márt segít ének barátai az autóba

Csoda Taksonyban...
Butordcbáié, Wrő-zwzö „«zel0em“ garázdálkodik 
SzabO Sándorők elátkozott portáján — A Hétfői 
Napló munkatársa csendőrökkel együtt virrasz*  
tóit át egy éjszakát a kisértetek házában

Taksony, november 20.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósllójál'd.) Kü

lönös és I e mié szel fölöt li mendemondák foglal 
koztat'i'k és Inrljnk Izgalomban Taksony lakos- 
sfip/ii.'Borzongva és rettegve né/lk a Jámbor 
falubeli svábok Szabó Sándor éleliuiszerkcres- 
kedö földszintes házacskáját: sr.ilárdnn hiszi itl 
mindenki, hogy ezt a fehérre meszelt, szép 
tiszta parnSÉlházaeskál éjszakánként 

szellemek és kísértelek látogatják,
— legalább is igy mondják n Inksonyink. akik 
talán egy kicsit büszkék is a „saját" kisérte- 
íilkfc.
• Szabóik, nz „elátkozott ház" gazdái kálvi

Repülő cipő, mozgó bútor, 
vándorló seprő

Éppen ma négy hrte, éjszaka, nyugodtan 
aludt mindenki Szabóéit házában: a férj és 
hláságe a nagyágyon, a legidősebb kislány, a 1*2  
éves, gyönyörűségei, szőke madonnaarcu Pöty- 
tyike nz egyik gyerekágyban, a másik két kis
lány — az t'gylk 5 éves, a másik 3, — a kiseb- 

■ bik gyerekágyban. Éjszaka ’/»‘2 órakor Szabó 
Sándor és fei-ségc titokzatos koppanásokra eb- 

' redtek fel. Meggvtijlollák a pellólemnblmpót és 
megdtíbbenten látták, hogy Pötlyike ágya mel
lől

minden nh nélkül kiemelkedik és repülni 
kezd az egyik cipő.

Megnémultnk n rémülettől. Egy peré millvn a 
12 éves kislány vaságya zúgni, r< illegni kezdeti 

, és egyszerre n dunyha alól zuhant nagy köp- 1 
panaszai a földre a repülő cipő párja. Szabóik 
reggelig dermedten figyellek:

a bútorok ugv reszketlek, mintha földrengés 
lenne, Pfillyike P<*dlg  perienként felriadt és 

sírt, hogy valaki a haját clhriljn.
Ettől n naptól fogva éjszakáról éjszakára 

íficgUmótlÖdtek n titokzatos jelenségek. Sza
bóik átvirrasztottak minden éjszakát, nem is 
oltották el a lámpát, a rejtélyes tünetek még 
.Min ninradlak cl

Minden alkalommal Pöltylke fekvőhelye

Kopogó szellem, aki szereti a víg nótát
Vasárnapra virradó éjszaka 

munkatársunk leutazott Taksonyba
Sötét téli éjszaka borul a községre, csak 

egyetlen házacskában van világosság: Siabőék 
hazában. Ónk szigora Igazoltatás után enged
nek he a lakásba, ahol ágyban fekszik már a 
család öt tagja. AZ asztalnál uniformisban vlr 
rnszl a diinahnrnszli csendőrön parancsnoka. 
Figyel a budapesti csendörliszlhelyetles is.

Mindkettőjük előtt töltött revolver fekszik.
Szabó Sándor és felesége elmondják nekünk 

az utolsó négy hét „borzalmas éjszakáinak'’ 
történetét. Roziién n család hagy félelmében há
lóm nhpra AtkOltÖIÖH a szomszédba, de

a szellem ide Is követte Őket.
Vád kopogta lés mán felvágta a dunyhát abban 
ni ágyban, ahol Pöltylke aludj egy másik kis
lánnyal. Most Pöltylke veszi át a szót és el- 
Mondja:

— Dörrenésre ébredtem. Azt álmodtam, hogy 
a szomszéd kocsmáról puskával belelölt a 
dunyhába. A kővetkező pillanatban szemem (s 
.szám tele volt pehellyel...

Az asszony elmondja, hogy 
már beszélgetlek Is a szellemmel. A takso- 
njrl láthatatlan rém Igennel vagy nemmel 

válaszol kérdéseikre.
kitapasztalták, hogy egy koppantás nem et, 

Igent Jelent. Igv, hosszas faggatás után

Remekszabásu 
férfitéliíiabát, 

doubl Átmeneti kabát vagy divaté*  
ösxl fárflö.töny rendelhető mérték 
Ut In a váltoxoH viszonyoknak meg*  
feleljen rondklvül losxáliitoit ára
kon 35 40 pengőért, évközben 
ilestsgyült szövotmnradékokbó*,  
de csak amin a kész'et tart Ruha
kereskedőim! Vállalat, Ferenc- 

körut 30. I. em. I

nista magyarok, kis sziget a taksónyi katho- 
likus svábok közölt. Szabó Sándor, aki felesé
gével ák három kislányával lakik a titokzatos 
ház egyetlen szobájában, a csendőrségen is be
jelentette ni esetet. Megindult a nyomozás 
hogy tulajdonképpen kik a kísérletek, kik okoz
zák n bárban előforduló titokzatos jelensége
ket’ Miután a vizsgálat nem vezetett ered
ményre,

bekapcsolódott a nynmoeásba a budanrell 
esendőrkerlllct nyomort! alöíílfllya Is, 

amelynek egyik tiszthelyettese titkos rejtek
helyről már három napon és három éjszakán 
át figyelte Szabóék „elátkozott házát**...

kötelében kezdtek dolgozni a szellemek.
Egy éjjel megindult n terítő az éjjeliszekré- 

nyen. Szabó Sándor gyorsan leemelte a vekker 
órát és a lámpát és azután izgatottan Ügyelte 
ini fog történni. A terítő három métert repüli, 
egy bögre víz felfordult, a falon kaparás hal
latszott, Szabóék rejtélyes fényjeleket láttak a 
mennyezete)!, Pötlyike pedig felriadt és felki
áltott:

— Jaj Istenem, valaki fejbe IHHtt!
Érdekes, bogy az éjszaka megmentett vekker

óm bem kerülte el sorsát: másnap, világos nap
pal tönkretette valaki, teljesen összetörve talál 
tők. Ettől fogva nappal is megismétlődtek a 
titokzatos jelenségek: a söprő felvándorolt a 
padlásra, a nyers hús a levesbe repüli, kiöm
lött a tinta, bögrék, evőeszközök röpködtek a 
szobában. Sznbóné ruháit összevágták. Menüéit 

nemcsak Szabóék, hanem n falunak leg
alább 20 lakosa Is látta.

Az „elátkozott ház." kétségbeesett tulajdo
nosa bejelentene rtz esetet a dtlhahnraszli 
csendörségen, a nyomozás mohban nem veze
tett eredményié. Ekkor kapcsolódott be n vizs
gálatba a budapesti csendőrkerület nyomozó 
alosztálya amelynek egyik tiszthelyettesét Tak
sonyba küldték, hogy „tapasztalja ki*  a csodát, 
vagy még inkább a „csoda**  órát, 

megtudták n szellemtől, hogy Réz! a neve, 17 
éves, menyasszony, tnég 12 napig fogja őket 
kísérteni, mert

haragszik Pöflylkére.
Szereli a víg nótákat. Ha egyházi dalt énekel
nek, dühösen kaparja a falat.

Éjszakai lesen 
a kísértetek házában
Mór órák óta ülünk a csöhdes szobában, de 

„Hézi nem jelbnlketik. Végre éjfél után 2 óra
kor az egyenruhás rsendőrllsrthelyettes eltávo
zik és előlijük a petróleumlámpát. Néhány perc 
múlva

Pötlyike ágya felől titoklatos kopogás hal- 
latszik.

Szabóné megszólal:
— Héj/, te hagy?
Két koppanlás jelzi, hogy igen,
— Hány napig fogsz még kísérteni? ■— kér

dezi az asszony.
Tizenegy kopogást hnllunk, ami Szabóék sze

rint 11 napol jeleni. Egyszerre Pöltylke fclsi- 
kollt

— Megint libái ja a ha jómat I
A zsebvillanvlámpát meggyujtják: semmi 

gyanúsat nem látunk. A szobában csönd vun. 
Eloltjuk a lámpát. Néhány perc múlva hangos 
koppnhAs:

az éjjeliszekrény felső résre a földre tu- 
hánl.

Újra lámpát gyújtunk, kutatunk, ném állapít
hatunk meg semmit. Csak bem Pöltylke dobta 
le? Nem, nem lehet ennyi ereje egy 12 éves kis-

POLGÁR KÁLMÁN g

lanynax .. ,'
Újra j>csötétitjük a szobát, de a zseblámpá

kat felgyujtásra készen a kislány ágya felé Irá
nyítjuk. Úgy látszik a szellem tudja ezt és —' 
tél.

Hojnallg várutak, nem ad több életjelt.
Már szürkül, amikor elhagyjuk a kísérteties 

házat. Szabóék csak, most merik álomra haj- 
tani fejüket. A titkót még mély homály fedi, 
de a nyomozók nem lankadnak, bíznak, hogy 
leleplezik a Inksonyi kísérletet...

Taksonyban se tart őrökké a csoda.
Gosztonyi Lajos.

Berlinben eltűnt dr. Neuror
Ferenc budapesti orvos

A rendőrség kutatja, mi történt a fiatal orvossal
Vasárnap megjelent n főkapitányság el- 

lünési osztályán dr. Neutot János földbir
tokos, akinek a román botár közelében lévő 
(íaláboson van birtoka és az egv esztendő
vel ezelőtt

eltűnt fia, dr. Neuror Ferenc 27 eszten
dőé orvos Ügyében kérte a rendőrség 

segítségét.

A földbirtokos már több aikalonimál be
jelentette a hatóságoknál fia eltűnését, de 
ezídeig a nyomozás nem vezetett eredmény
re. Elmondotta, hogy fia, aki Budapesten 
végezte az egyetem orvostudományi fakul
tását és 1931. éviién szerezte itteg orvosi 
diplomáját, a múlt év julihsa óta nem adott 
éietjelt magáról.

A fiatal orvost
édesapja Berlinbe küldte ki

további tanulás végett. Az egyik ottahi kli

Döntő fordulathoz 
érkex&tt Paupera Ferenc 
ellen Indított bünügy

Hónapokig tartott és két nap 
előtt befejexödiiif a vizsgálat

A budapesti királyi ügyészségen hónapokon 
keresztül folytak a kihallgatások, abban a ínon- 
sh'üóztis üftybeh, amélyh'éK Pau perit Ferenc, a 
Földhitelbank egykori elnöke all a középpmt- 
jábaii. A Földhitelbank bukása után uz ügyész
ség

megindította a vizsgálatot 
annak tisztázására, hogy Polipéra elnököt és a 
bank Vezeti igazgatóit büntetőjogi felelősség 
lerheli-e a pénzintézet összeomlásáért. Mázsa
íz ómra duzzadlak n hatalmas per aktái, ame
lyek a vizsgálat során az ügyészség elé kerül
lek, hiszen -

a bank egész Ügyvezetését évekre vissza
menően át kellett vizsgálni.

Dr. Auer György királyi ügyész kapott meg
bízást n Paupvra-ügy vlisgáhilára. Atler ügyész 
éji-nappallá téve dolgozott s legutóbb, amikor 
főügyészhelyettessé nevezték ki s a táblára osz
tották l)c, tovább folytatta a vizsgálatot,' de mi
vel uj beosztáséban is igeh sok munkája volt, 
fizikailag nem maradhatott annyi ideje, hogy 
olyan tempóban folytathassa a vizsgálatot, 
ahogy az megindult. Részben e körülmény 
miatt nem fejeződhetett be eddig a vizsgálat, 
részben pedig azért nemi mert a Földhitelbank 
ügye

Ma kezdik tárgyalni a pécsi három
negyed milliós sikkasztási pórt

A Kúria a biróküldés! kérelmet elutasította
Pécs, november 25.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen
tése.) Ma kezdi tárgyalni a pécsi törvényszék 
Halász BéláhflK, a Pécsi Tárházak és Kereske
delmi Rt. volt vezérigazgatójának hagyszabásu 
bűnügyét.

Az ügyészség nem kevesebb, mint 90 sik- 
kaaztáMal, 25 magánoklrathomlsltással és 
hlielaértéMel vádol]*  Halászt, aki hozzáve- 
tólegtk becslés szerint 750.000 pengővel 

károsította meg Üzletfeleit.

A károsultak körött ar. Örszágös Központi 
Hitelszövetkezet 400.000 pengővel szerepel.

Halász Béla vállalata egvike volt a Dunántúl 
leghagj’obb téS2vénylársasHgának és üzletfelei 
Tolna, Sbmógii és Zala vármegyéből kerüllek ki. 
1920. nyarán Halász csődöt kért n részvénytár
saság ellen és néhány hónap múlva érkeztek 
Illene a följelentések, amelyekben

három évig nyomoztak ■ hatóságok.

A vállalati vezérigazgatót kőiben letartóztat- 
Iák, majd ismét szabadonbocsátothik. Bonyo
lította a bűnügyei, hogy ügyvédje, Müller ht-

evőeszközök, dísztárgyak 
alkalmas ajándékok 
legolcsóbban

Hasznos tudni
Idösehia egydneHnBk, 
kik anyagcsere nehézségekkel küzdenek, 

hogv
SCHffl DHÍRUER 
természetes

keserüvizének Időnkénti használatával 
életüket évekkel meghosszabbíthatják

Igmándi

nikán kapott állást és minden két héten 
levélben számolt be szüleinek egészségi ál
lapotáról és élményeiről. Az utolsó levél a 
múlt év július 1-i dátummal volt keltezve.

Ebben a levélben közölte a fiatal orvos, 
hogy sokat dolgozik, de jól érzi magát, mert 
tág tere nyílik tudását fejleszteni. Anyagi 
helyzetét is kedvezőnek jelezte, különben 
sem lehetett volna anyagi gondja, mert ha
zulról Is megfelelő támogatást kapott. A 
szülök teljesen

érthetetlennek találjuk fiuk hallgatását 
és attól félnek, hogy valami baja 

történt.
A földbirtokos arra kérte az eltűnési osz

tály vezetőjét, hogy hivatalos utoh lépjen 
érintkezésbe a hé- et hatóságokkal és ezen 
az utón próbálják megállapítani a fiatal
ember jelenlegi sorsát, illetve eltűnésének 
körülményeit.

a csődbíróságot is foglalkoztatja 
és az akták egész tömege fekszik a csődbíróság 
elolt, ahol hónapok óta tárgyalják a Földhitel*  
bank ellen benyújtott csődnyitási kérelmet.

Szombaton Ilire terjedt annak, hogy befeje
ződött az ügyészi vizsgálat és megtörtént a dön
tés Páupera és a többi vezető igazgatók ügyé*  
ben.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap beava
tott helyen azt az információt kapta, hogy

valóban döntő fordulathoz érkezett a bűn
ügy, befejeződött a vizsgálat, maga h dön

tés azonban csak e héten történik meg, 
vagyis e héten kerül nyilvánosságra, hogy Vád
irat készül-. Pnnpera elleti, vagy pedig az eljá
rást megszüntetik bűncselekmény hiánya miatt. 
Beszéltünk a Paupera-iigy szereplőivel is, akik 
vasárnap éstig semmiféle értesítést nem kaplak 
árról, hogy döntés törtérd már ügyükben, jn*  
formációink szerint

szerdán vagy csütörtökön lesz publlkussá 
az ügyészség döntése,

amelyet rendkívül hngy érdeklődéssel várnak a 
vagyonbukott Földhitelbank betevői, hitelezői, 
akiknek ügyéit cgylől-cgyig út kellett vizsgálnia 
az ügyészségnek.

vón dr heves támadásokat Inlézett a pécsi tör
vényszék Sziics-táhácsa ellen, amely elé Halász
nak az ügye tartozik.

Az ügyvéd támadásai miatt a törvénySiékl 
tanács

blróküldésl kéréssel fordult a Kúriához, át*  
zal az Indokolással, hogy saját magát elfo

gultnak tekinti.
A Kúria elutasította a biróküldés! kérelmei éa 

ig.V végre tárgyalásra kerül az egész Dunántúlt 
érdeklő bűnügy.

A Szücs-lánáca hétfőn reggel kezdi meg a 
tárgyalást, amelyen Halász Bélát dr. Müller 
István védi.
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Dávid Hunter-Miller . z , , z z . ,
amerikai diplomata gyorsírássá! készült szenzációs 
feljegyzései a magyar békefeltételeket elő
készítő 1919. évi párisi tárgyalásokról

A drámai részletekben gazdag párisi tanácslcozá 
sok első és eddig egyetlen hiteles naplőfeljegyzése

Benes,Bratianu satöbbi „békebirák46 hóhérmunkája
A trianoni békebirák szörnyű tudatlansága, lelkiismeretlensége és felelőtlensége

Harmadik közlemény

Honfitársaival: Goga Oktaviánnal, Take Jones- 
cuval, Jorgával, Diamandival és az akkor még alá
rendelt szerepet játszó Titulescuval minden követ 
megmozgatott, hogy az erdélyi zsákmányt biztosítsa 
Románia számára. A békekonferencián elhangzott 
felszólalásai mindennél többet mondanak. Típusa 
volt Pasiccsal együtt a „balkáni politikusnak", aki
nél talán csak Benes értette jobban a zűrzavarosban 
való eredményes horgászást.

★

PASICS MIKLÓS. 1846—1926. A régi Szerbiának 
szinte örökös miniszterelnöke s az egymást érő király
gyilkosságok után is elmozdithatatlan politikai ve
zére. A békekonferencián ö képviselte az újsütetű 
szerb-horvát-szlovén állam érdekeit. Temesvár meg
szerzése érdekében Bratianuval folytatott késhegyig 
menő harcában bizonyitotta be a régi balkáni politika 
oroszlánkörmeit.

Munkatársaival: Vcznics-cse\ és Cvijlcs profesz- 
szorral, valamint a dalmát származású Trumbics-csal 
végül is kiharcolta hazája számára nemcsak a bánáti 
terület nagyobbik felét, de Fiúmét is, amelyről tud
juk, hogy susaki részében végül is jugoszláv maradt. 
A békekonferencia után 1921-ben ismét miniszterel
nök lelt, amely állásában rövid megszakítás után még 
1925-ben is ott találjuk, ő volt a Balkán úgynevezett

Tardieu, Laroche és Berthelot
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menceau benső barátja és munkatársa és igy -termé
szetesen élénk részt vett a békekonferencia munká

lataiban is. Bennünket 
magyarokat különösen 
azért érdekel Tardieu 
személyisége, mert

ő volt a magyar ha
tárokat megállapító 
bizottság elnöké,

aki különösen a jugo
szláviai és erdélyi ha
tárok megállapítását 
előkészítő tanácskozá
sokban vett igén aktív 
részt. Ma már hozzá
tehetjük, magyar szem
pontból nem mindig 
a legrokonszenvesebb 
és tárgyilagosnbb ke
retek között. Ha néha- 
néha felül is kereke

dett benne az igazságot kutató jobb lelkiismerete, 
mesterének és vezérének, Clemenceaunak szelleme 
és a friss államok újdonsült politikusainak intrikái 
őt is megingatták.

A békekonferencia befejeztével is élénk poli
tikai ev'kenységet fejtett ki hazája közéletében. 
1920-ban a felszabadított területek minisztere, 
1926-tól 1028-ig közmunkaügyi miniszter, majd lég 
utóbb néhány évvel ezelőtt Franciaország miniszter
elnöke lelt. Ezen utóbbi minőségében számos alka
lommal tanú jelét adta a magyar probléma iránti ér*  

great old man-je, akit mindig meghallgattak a londoni 
Downing Streeten éppen úgy, mint a párisi Quai- 
d‘Orsay-n. A magyar határokat megállapító bizottsági 
üléseken csaknem mindig részt vett, de sokszor küldte 
maga helyett csatasorba Veznics és Trumbics kollé
gáit.

★

TRUMBICS ANTAL. 1864-ben a dalmáciai Spala- 
tóban született. Jogi tanulmányait Zágrábban, Bécsben 
és Grácban végezte. Előbb ügyvéd, majd szülővárosá
nak polgármestere lett. Mint ilyen, a dalmát tarto- 
mánygyülésnek, majd 1898 óta a bécsi Rcichsratnak 
is tagja volt. A világháború kitörésekor, 1915-ben 
előbb Rómában, majd Londonban megalakította az 
úgynevezett délszláv komitét, mely az entente olda
lán, mint a monarchia délszláv képviselete működött. 
E komité elnökeként 1917 júliusában Pasiccsal meg
kötötte a korfui egyezményt, amely a Karagyorgye- 
vicsok uralma alatt keletkezett délszláv királyság 
alapokmánya. 1918 decemberétől 1920 decemberéig 
az újdonsült királyság első külügyminisztere volt s 
mint ilyen, résztvelt a békekonferencián, ő kötötte 
meg Olaszországgal az adriai kérdést szabályozó ra- 
pallói szerződést is. 1926 óta a horvát fcderalista párt 
elnöke.

deklődésének, de sem külpolitikája, sem a Nemze
tek Szövetsége keretén belül sem kísérelte meg elmé
leti állásfoglalásának gyakorlati következményeit le
vonni. •

*

LAROCHE
Gyula 1918-ban már a külügy

minisztérium európai osztályúnak vezetője, aki a 
középeurópai államok és a Dunamedence ügyeinek 
egyik legalaposabb ismerője. Ez a magyarázata an- 
nak, hogy

■ „Négyek" tanácsa őt bízza meg a magyar ha- 
tárokat megállapító bizottság előadói teendőivel, 

amely tisztségét mindvégig inkább Clemenccau- 
szellemben, mintsem tárgyilagossággal látta el.

Különösen tevékeny részt vett Magyarország és 
Csehország közötti határmegállapitó bizottsági ülé
sek tanácskozásain- Bencssel és Bratianuval való 
meghitt barátsága természetesen már eleve kizárta 
azt, hagy a magyar részről érkező előterjesztéseket 
és észrevételeket jóindulatú elbírálásban részesítse. 
Mindvégig megközelíthetetlen, szabályos diplomata 
maradt, aki egy lépést sem tett Clemenceau és 
Tardieu tudta nélkül.

A békekonferencia befejeztével ismét visszatért 
a külügyminisztériumba, ahol 1924-ben a politikai 
.és kereskedelmi jigyek főcsoportjának vezetését 

vette át. 1924-től 1025-ig a francia államtanács tagja 
volt, 1925 óta Franciaország nagykövete Varsóban.

¥

BERTHELOT
Fülöp 1866-ban született Sevrés*  

ben. 1889-ben lépett diplomáciai szolgálatba. Külügyi 
pályáján fokozatosan haladt előre és eközben, mint 

követségi tanácsos és 
konzuli főtisztviselő 
csaknem az egész vilá*  
got bejárta. Egyideig 
a Quai d’Orsay poli-« 
tikai osztályának he*  
lyettes vezetését látta 
el, majd a békekötés 
és azt követő évek 
alatt, egészen néhány 
évvel ezelőtt történt 
visszavonulásáig, n 
francia külügyminisz
térium adminisztratív 
államtitkára volt.

A békekonferencia 
folyamán is inkább 
adminisztratív, mint 
politikai teendőket 
végzett és mint ilyen

Pichon külügyminiszternek egyik legmeghittebb ta
nácsadója volt. A magyar ügyeket tárgyaló bizott
ságnak csak a plenáris ülésein vett részt, de mint a 
békekonferencia ügyvitelét adminisztráló francia 
külügyminisztérium egyik legbefolyásosabb diploma
tájának, a magyar békedclegációval is sűrűn volt 
érintkezése.

A Japán 
békebirák

Az 1919 január 18-án megnyitott békekonferen
ciának legfelsőbb fóruma eleinte a „Tizek tanácsa" 
volt, amelynek a két japán delegátus, Makkino és 
Matsui is tagjai voltak. Japán azonban csak március 
25-ig vett részt a „tizek" tanácsának ülésein, amely, 
az ő k'válásuk után a többi nagyhatalmak másod de
legátusainak egyidejű kirekesztésével alakult át -a 
„Négyek" tanácsává.

Makkino és Matsui japán delegátusok általában 
csak a plenáris üléseken vetlek részt, az egyes szak*  
bizottságokban nem igen szerepellek. így történt, 
hogy a r.agyar határokat megállapító bizottsági ülé*  
seken sem voltak nfíndig jelen és ha jelen is voltak,- 
nem egészen precíz francia és angol nyelvismereteik 
révén amúgy sem tudták volna nyomon követni 
Clemenceau, Tardieu, Laroche és a többi bizottsági 
előadók leginkább francianvelvü hadarásait.

Makkino és Matsui japán delegátusoknak a 
magyar ügyek tárgyalásán való passzív részvétele 
magyar szempontból mindenesetre sajnálatraméltó 
körülmény volt, mert hiszen személyükben feltétle*  
nül támogatókat talált volna a magyar ügy. A ma*  
gyár probléma igy őket már csak azért sem érdé*  
kelte túlságosan, mert ugyanezen időkben voltak a 
német békcszerződési tárgyalások is, amelyeknek 
gyarmat politikai rendelkezéseire fektették inkább a 
fősulyt. ők képviselték a békekonferencia ötödik 
láthatatlan nagyhatalmát.
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Benes és társainak gyülekezése 
Pichon francia külügyminiszter 
vörös szalonjában

K vakító téli napsugár káprázóan ömlött végig 
a „Gore des Irmai ide s“ előtti térségen, amelyet festői 
keretbe foglalt a nagy pelyhekben aláhulló februári 
hó. A végtelen fehér hótakaró a külügyminisztérium 
híres rácsos kapuja előtt is megnehezítette az autó
közlekedést, amely a fehér bársonyszőnyegen szinte 
nesztelenül terelődött a külügyminisztérium elé- Az 
egymásután érkező külföldi autók láttára csakhamar 
egybegyült a Párisban is elmaradhatatlan kiváncsiak 
serege és délután 3 órára, amikor Wilson elnök 
autójának érkezését várták, már rendőröknek kellett 
gondoskodni a fényképészek csapatának visszaszorí
tásáról. Wilson elnök autójának a Quai d’Orsay pa
lota elé való megérkezése mindig eseményszámba 
ment, különösen, ha érkezését Clemenceau és Lloyd 
George megjelenése is megelőzte, akikről a benfen- 
iesek és az újságírók tudták, hogy vagy a német, 
vagy a magyar határokat megállapító bizottságok 
üléseire érkeznek.

- 1910 február 1-én is felsorakozott ez az elmarad- 
hatatlan autólábor. Már 2 órakor kezdetét vette a 
külföldi delegátusok felvonulása. Legelőször érkezett 
a két olasz fődelegátus, Orlando és Sonnino, akiket 
csakhamar köveiéit a japán Makkino és Matsui. 
Pompás angol autómárkán érkezett Lloyd George az 
angol delegációval, akiknek kocsiját Clemenceau 
egyszerű párisi torival követte. Ugyancsak farín ér
keztek Lenes, Bratianu és a többi balkáni delegá
tusok, akik — tekintettel a tárgyalásra kerülő ma
gyar határkérdések és békefeltételek megállapítá
sára — ez alkalommal szinten meghívást nyertek 
Pichon francia külügyminiszter vörös szalonjába.

Már az előcsarnokban nagy sürgés-forgás vál
totta fel a különben oly exkluzív palota előkelő 
csendjét. Ahol évtizedeken keresztül parfőmös és 
monoklis diplomaták adták egymás kezébe a kilin
cset, most az angol és amerikai delegáció délceg, ci- 
linderes delegátusai körül egészen ismeretlen „állam- 
férfialC alakjai tűntek fel. Bratianu balkáni elegáp- 
ciája mellett is az érdeklődés középpontjába került 
egy alacsony növésű, öltözködése után ítélve legjobb 
esetben egy tisztes vidéki könyvelő vagy középiskolai 
tanár alakjára emlékeztető egyén (Benes Eduard.) 
De ugyancsak feltűnt egy szögletes arcú, kockás for
mára vágott hajú, gömbölyded személyiség (Kramarz 
Károly), aki az előbbi igénytelen delegátussal, mint 
elválaszthatatlan barátok és küzdőtársak állandóan 
együtt voltak láthatók.

A balkáni diplomaták koszorújából sem Bra
tianu, sem Pasics vagy Veznics alakjai nem keltettek' 
különösebb feltűnést, hiszen a párisi közélet és az 
újságírók már béke idején megszokták örökösen Pá
risban clöszobázó szereplésüket. Itt azonban, a. fa
gyos arcával mindig előkelő Wilson és a fehér ka- 
mosnia Lloyd George nyugateurópai társaságában, 
valahogy mégis groteszkül hatottak! Igaz, hogy Cle- 
menccau szörnyű hanyag öltözködésével és csoszogó 
járásával némileg átmenetet képviselt Bratianu me/n 
egészen szalontiszta gallérja és Wilson csillogó mo
noklija között, — mégis a fantáziának végtelen csa- 
pongásával lehetett volna csak azt a merész megálla
pítást megkockáztatni, hogy ez a párisi értekezlet a 
legcsekélyebb mértékben is emlékeztetett a 100 év 
előtti bécsi kongresszusra. És ezt valahogy különö
sen az angol és amerikai delegáció tagjai is érezték, 
akik eleinte az őket jellemző tartózkodással érintkez
tek a prédára éhes uj államok delegátusaival.

♦

4919. február hó 1-én, 3-án és
S-én délután pontosan 3 órakor együtt vol

tak az összes delegátusok. A korai téli sötétség be
álltéra tekintettel már égtek Pichon külügyminiszter 
vöröskárpitos szalonjának vagyonokat érő csillárjai, 
amikor Pichon, Wilson elnököt és kíséretét — nz 
előcsarnokban történt ünnepélyes fogadtatás után — 
szalonjának XIV. Lajos korabeli arannyal dúsan dí
szes Íróasztalához vezette, amelyhez kétoldalt egy- 
egy zöld takaróval leteritett ülésasztalt áliitottak 
patkóalakban a többi delegátusok részére. Mind a 
három alkalommal Wilson elnökölt.

A cseh, román és szerb hatá
rokat megállapító bizottságok 
munkálnak kezdetét jelzi e há
rom dátum.

’.4í Ausztria és Magyarország közötti határ egészen 
fantasztikus megállapítására csak későbbi időpontban 
került a sor.

Wilson elnöktől jobbra Lansing államtitkár, 
majd mellette Lloyd George és Balfour angol delegá
tusok, mig tőle balra Clemenceau, Pichon, Dutasta, 
Berthelot, valamint Orlando és Sonnino, végül a ja
pán Makkino és Matsui fődclcgátusok ültek. Az első 
ülés elején

Benes és Kramarz cseh delegátusok cgyldeig az 
előszobában várakoztak,

mert Wilson elnök, majd Clemenceau kizárólag a 
nagyhatalmak fődelegátusai részére tettek bizalmas 
közlésekéi, azokról a munkálatokról, amelyek 1918. 

évi december és 1919. évi január hó folyamán az 
egyes delegációk előkészítő munkáival voltak kap
csolatosak.

Délután 6 óra lehetett, amikor Bcrtbelot a kül
ügyminisztérium szertartásmestere Wilson kéré
sért Benes Eduard és Kramarz Károly cseh dele
gátusokat a vörös szalonba bevezette és őket a 
francia kiküldöttek oldalán hellyel kínálta meg.

Wilson a cseh kiküldöttekkel igy kiegészült ér
tekezlet tagjaival közölte, hogy a békekonferencia 
irodája, a teremben most megjelent cseh delegátu
sok és

Mas&aryk Tamás egyetemi professzor szakértői 
véleményének meghallgatása után Magyarország 
északi határának, az uj cseh állammal szomszé
dos vonatkozásban való megállapítására nézve 
részletes tervezetet dolgozott ki, amelyet — 
a technikai okok folytán még 
nem kész néprajzi térképek be
mutatása nélkül —

Clemenceau üdvözli az értekezleten megjelenő Benest és társait

Benes meséi az „ezeréves**  
cseh-szlovák államról
Humoros „becslései" a magyarság 
lélekszámárél

Este fél 7 óra lehetett, amikor szemben a szalon 
remekművű fehér márványkandallójával, csak a 
rőzseláng pattogását hallható ünnepélyes csendben. 
Wilson felhívására Benes hozzákezdett mondanivaló
jához.

Benes mindenekelőtt háromszázéves osztrák el
nyomásról, Csehszlovákia nemzeti vágyairól és régi 
területi igényeiről beszélt. Előadását azonban már a 
legelején Wilson, Lloyd George és Balfour sűrűn 
félbeszakítják oly kérdésekkel:

— Tulajdonképpen mennyien vannak összesen 
a csehek?

— Mikor volt az utolsó népszámlálás?
— Cltek-e cseh képviselők a bécsi Reichsratban? 
Benes azonban nem jött zavarba és — mint 

Hunter-Miller feljegyzi — a következő mesét tálalta 
fel Wilsonnak és gyanútlan társainak:

— Szlovákia tulajdonképpen 
egyszer régen részeveit a nagy 
Csehszlovák államnak a x-ik ««ír»d 
elején azonban h magyarok meghódították eze- 
két a területeket, mélyeket azonban a hódítók 
századokon át hiába Igyekeztek „magyarlzálnl". 
Erre Irányuló próbálkozásuk minden eredmény 
nélkül maradi. A lakosság mindig „csehül" ér
zett és nem volt m$s vágya és most sincs más

azzal terjeszt a teljes bizottság elé, hogy most már at 
clsősorbcn érdekelt cseh delegátusok személyesen 
előadandó érveinek meghallgatása ulán, e tervet; 
részleteiben is le kell tárgyalni. . ?

Clemenceau ugyancsak még az érdemi tárgyat 
lás előtt jelzi, hogy a riiaj.i cs a francia kormány 
részéről

nagy súlyt fektet Benes Eduard és Kramarz 
Károly személyes meghallgatására, mert most egy, 
több évszázados elnyomás
tál elalélt nép függetlenségi 
harcáról van szó, mely kérdés
nek elbírálása a legmesszebb
menő megfontolást Igényli
(Sajnos, arról scholsem találunk feljegyzést at 

emlékiratban, hogy Cclemenceau ezt a személyes 
meghallgatást és a kérdésnek alapos megfontolását 
Magyarország részére is egy ékezett volna biztosítani. 
Mint tudjuk, sem ezeken a párisi, sem 
a későbbi tárgyalásokon Magyar
ország képviselői nem vehettek 
részt, őket a tárgyalások résztve
vői közül kizárták és őket soha 
meg nem hallgatták.)

vágya, minthogy az uj államhoz csatlakozhas
sák. Szlovákia önálló különválásának még csak 
a gondolata sem merült fel soha, ami sziute ter
mészetes is, ha tekintetbe vesszük a „közös 
nyelv (?)“, az azonos lelki kapcsolatok (?) és 
az „azonos" vallási viszonyok (?) összekötő ere
jét. A szlovákok nemzeti enthuziazlzmusát 
persze béklyóba kötötte Magyarország ellenke
zése.
Szlovákia északi határát a Kárpátok adták, 
déli határa a Duna volt; a Duna déli hajiásátó! 
a Tisza folyólg részben természetes, részben 
mesterséges határ határolta. Ez a terület persze 
most magyarokat is magában foglal s Így ez 
olyan problémát képez, amelyet a konferenciá
nak kell megoldania.

Bencsnek erre az egy lélegzetre elmondott első 
„expozéjára**  LLOYD GEORGE válaszolt először, 
aki a következőket mondta:

— Ami magát Szlovákiát Illeti, talán nem lehet 
kétséges ennek önállósága és lakosai független
ségi Igényelnek jogossága. Ha már most ez 
tényleg Így van, akkor legjobb volna, ha Benes 
dr. talán inkább a vitatható pontozatokra nézve 
volna szives megjegyzéseit előterjeszteni.
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Borzalmas vasutösszeütközés Németországban

A Slendal—Hannovcr-i gyorsvonat hibás válíóállás miatt beleszaladt egy zsúfolt mun- 
kásvonatba. Jobbra a gyorsvo nat felfordult mozdonya látszik.

fog Baróthy Pál főügyésznek, az ügyészség 
elnökének s ha e? is megtörtént, dönteni fog 
az ügyészség a vádemelésről, illetve az eljá
rás megszüntetéséről.

E bét közepén lesz a döntés, 
amelyet érthetően nagy érdeklődéssé! vár 
Turchányi Egon és Trettina Jenő.

De még mielőtt az ügyészi vizsgálat és 
esetleges büntetőtörvényszéki főtárgyalás 
feltárná az Ibusz—Trettina-iigyet,

a bonyodalmas bflnper minden pikan
tériáját megvilágítja majd az a járás
bírósági tárgyalás, amelyet a közeli na

pokban tartanak meg.
Itt Turchányi Egon sérelmére elkövetett rá
galmazásért Trettina Jenő áll vádlottként a 
bíróság elé s kihallgatása során el fogja 
mondani mindazt, ami eddig oly rejtélyes, 
oly problematikus volt ebben a szövevényes 
bünperben. De Turchányi Egon is teljes 
nyíltsággal tár a bíróság elé sok érdekes és 
megmagyarázhatatlannak látszó dolgot s 
igy rendkívüli érdeklődésre tarthat számol 
a járásbíróság! tárgyalás.

A Lipótmezőn találtak rá 
a pesti részletüzletek rémére

Ma detektívek mennek ki a tébolydába, 
hogy tisztázzák, hogy kerUlt ide Puiai Ferenc

HANGÚ 
I SOROZO
B Vigadó-épület

Bás hg István Ipar
művész tervei sze
rint magyar stílus
ban berendezve

HOLNAP, KEDDEN

MEGNYÍLIK
Villásreggell- 
ebéd- 
vacsora

RÓNAI TESTVÉREK

Pusztító tűzvész tombol
a uronnüergl szénbányában
Lángban áll a négyszáz métsr mélységit akna - 
Foltó füstben lángoszlopokkal viaskodnak a tűzoltók

Sopron, november 26.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Sopron szomszédságában lévő 
brennebergi kőszénbányában vasárnapra 
virradó éjszaka tűz ütőit ki, amely egyre 
nagyobb méreteket ölt és egész vasárnap

óriási lángnyelvek látszottak abban 
a mély aknában, ahol a tűz keletkezett.

A brennebergi kőszénbánya egyik négy
száz méter mélységű aknájában nagy rémü
lettel fedezték fel a bányászok, hogy tűz 
ütött ki. A következő percekben már vész
szirénák jelezték a tüzet és óriási pániki tá
madt az egész bányában. Abból az aknából, 
ahoj a tűz keletkezett, szerencsére

még idejében sikerült megmenekülni az 
összes bányászoknak,

ugy1, hogy emberéletben nem esett kár. A 
bányászok hozzátartozói, amint értesültek a 
tűzről, riadtan tódultak az akna köré és 
óriási izgalommal várták a föld felszínére 
menekülő bányászokat. A hajnali órákig 

valamennyi bányász már kimenekült az égő 
pokolból s

a hatalmas láugnyelvek elborították az 
egész aknát.

Vasárnap is nagy lendülettel folyt a tűz
oltók munkája, hogy megfékezzék a tüz- 
veszedeimet. Vajk Artúr banyaigazgató sze
mélyes irányítása mellett dolgoznak a tűz
oltók, de munkájukat lendkivül megnehe
zíti, hogy

a fojtó füsttel telitett mélységet lehetet
len megközelíteni.

Az oltási munkálatok közben Horváth 
Kálmán bángamester súlyosan megsebesült. 
Vasárnap még nem sikerült lokalizálni a 
tüzet s még mindig méteres lángnyelvek lát
szanak az aknában és vastag füstréteg teszi 
lehetetlenné, hogy a tűz fészkét megköz 
litsék. Eddig még a tűz keletkezésének oká 
sem sikerűit megállapítani.

A Sopron melletti Brenneberg bányában 
nyolcszáz munkás dolgozik 

s 30—35 vagon szenet termelnek naponta.

Az ügyészségre és a rendőrségre számos 
feljelentés érkezett az elmúlt napokban egy 
budapesti tisztviselő ellen, nki

valóságos réme lett a budapesti részlet- 
üzleteseknek.

Mindent, ami részletre megvásárolható 
volt, megvette, de sehol sem fizetett s csak
hamar a feljelentések lavinája indult meg 
ellene

Puiai Ferenc tisztviselő áll a központ
jában a részletkereskedők panaszára 

megindult bűnügynek.
Puiai régebben vámszaki tisztviselő volt 

és miután elbocsájtolták állásából, magán
hivatalnok lett belőle. Ekkor történt, hogy 
Pulait hivatalában nap-nap után szinte csa
patostul keresték fel a legkülönbözőbb rész- 
letügynökök s rengeteg holmit adtak el 
neki. Többezer pengőre rúgott az összevá
sárolt áruk értéke, de Puiai már

az első részletek fizetését nem tudta 
teljesíteni

s a tulajdonjog fenntartásával vásárolt áru
cikkeket sem adta vissza.

A bűnvádi feljelentések egész tömege 
érkezett a hatóságokhoz Puiai ellen, akit 
csalással vádoltak meg a károsult kereske
dők.

' rendőri nyomozás megkezdődött s első- 
•nrban Pulait akarták előállítani, de a tiszt
viselőnek nyomaveszett. A napokig tartó 
izgalmas nyomozásnak vasárnap meglepő 
eredménye lett: 

megállapították, hogy Puiai Ferenc a 
lipótmezei elmegyógyintézet lakója.

Ma detektívek mennek ki a tébolydába, 
hogy tisztázzák: hogyan és mikor került az 
elmegyógyintézetbe Puiai Ferenc. Azt is 
tisztázni fogják, hogy

a tisztviselő nem beugrató ügynökök 
áldozata lett-e

s nem a pesti alvilágban oly jól ismert 
„nepperek” keverték-e bele a bűnügybe.

A nyomozás nagy eréllycl és lendülettel 
folyik az érdekes ügyben.

Lezárultak a kihallgatások, 
a jövő héten dönt az ügyészség 
az IBUSz-Trettína ügyben

Trettina Jenőt holnap újból kihallgatják 
és az összes eddigi vallomásokat elébe tárják

Kiraboltak és fclgyaíjfolfak 
egy falusi fogyasztási szövetkezetei

Betörés és gyújtogatás a hevesmegyei Ludas községben

Az Ibusz—Trettina-iigyben ezen a héten 
döntő fordulat következik be. A királyi 
ügyészség néhány napon belül határozni fog:

vádat cmcl-c Trettina Jenő ellen, vagy 
megszünteti az eljárást ellene?

Dr. Kovács Péter ügyészségi alelnök hete
kig tartó vizsgálat után

lezárta a kihallgatásokat.
Többszáz oldalra terjednek azok a jegyző
könyvek, amelyeket a vallomásokból Ielvet
tek. Az utolsó tanú Techert Gyula dr. ügy
védjelölt volt, akinek kihallgatásáról felvett 
jegyzőkönyvet vasárnap áttanulmányozta az 
ügyészségi alelnök s most már csupán egy 
idézést küldött ki

Trettina Jenőnek szól n az idézés.
Keddre idézte maga elé az ügyész Trettinát, 
akit újból részletesen ki fog hallgatni és 
elébe tárja az összes eddigi tanúvallomáso
kat. Erre azért van szükség, mert Igen

lényeges ellentmondások vannak Tret-

Amit az emberek 
nem tudnak

Gyógy ivókúrát orvosi rendelet nélkül tartani 
veatélycs. Ivókúrát csak természetes forrásvi
zekkel. leginkább glaubersós gyógyvizekkel le
het tartani, még pedig úgy, ahogy azt nz orvos 
előírja. Kimondottan glaubersós forrásvíz pedig 
esnk egy vnn Magyarországon, n MIHA.termé
szetes glaubersós gyógyvíz Ezt minden orvos 
tudja.

Vigyázzunk léhát, mielőtt u reklámozott ku
rázsim belekezdenénk, kérdezzük meg orvo
sunkat, mert ma mór nyakló nélkül, jobbra- 
kaira ajánlanak Ivókúrákat,

tina előadása és a tanuk vallomása kö
zölt

s a bűnügy elbírálása szempontjából múlha
tatlanul szükséges ezeknek az ellentéteknek 
tisztázása.

Trettina kihallgatása után a referens 
ügyész a bűnügy egész anyagáról referálni

Eger, november 26.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A heves

negyei Ludas községben tegnap éjszaka 
arra ébredtek a falu lakói, hogy a Fogyasz
tási Szövetkezet épülete, amelyben a szövet
kezet füszerboltja is van,

lángokban áll.

Azonnal megkezdődtek az oltási munkála
tok, sikerült is a tüzet lokalizálni, de

a berendezés nagy része elégelt.

A vizsgálat megállapította, hogy éjszaka

az üzletbe ismeretlen lettesek betörtek nagy, 
értékű árut és jelentékeny készpénzt elra
boltak és azután

felgyújtották az épületet.

A tettesek minden valószínűség szerint a 
helyzettel ismerősök voltak, ezt mutatja az 
a körülmény, hogy az üzletből

a legértékesebb árucikkeket vitték cl
és ott gyújtották fel a helyiséget, ahol gyű*  
lékony anyagok voltak felhalmozva.

Az egész vármegye csendőrsége keresi a 
gyújtogató betöröbandát.

Építkezésünk során 
mcíjvcltuh CÍRÓliZlCt 
teljes árukészletét!
Női, férfi.- és gyermekcipőket, 

házicipöket, papucsot stb., 
amelyet most

cipőosztályunkon
rendkívül olcsón árusítunk

DIWc&aBKOK
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I.
.4 vitézi rendhez tartózd képzőművészek 

kiállítást rendeznek a Budai Vigadóban. 4 
vitézi címmel felruházott szobrászok, festők 
és képzőművészek szerepelnek a kiállításon, 
amelynek a védnöke Horthy Miklós kor
mányzó lesz.

II.
.4 .Vopyarorsrrípon élő mohamedánok sok 

szép és érdekes célt tűzlek ki maguk elé. 
Telket kérnek a fővárostól Budán és mecse
tet építenek. Ezenkívül mohamedán kon
gresszust akarnak tartani Budapesten. Erre 
a kongresszusra messzi földről jönnének a 
mohamedán előkelőségek. Idegenforgalmi 
szempontból nagy hasznára lesz ez az or
szágnak. Husszein Hllml budai mufti nagy 
lelkesedéssel propagálja a mohamedán-ma
gyar baráti ozás eszméjét. Tegnap is érdekes 
küldöttségjárás volt. Husszein HU mi mufti 
vezetésével a mohamedán kolónia tisztelgő 
látogatáson jelent meg a Budapesten tartóz
kodó Serédi Jnsztlnlán hercegprímás várbeli 
palotájában. A hercegprímás szívélyesen és 
kegyesen fogadta a mohamedánok küldött
ségét, akik a magyar nemzethez való barát
ságukat, hűségüket hangoztatták és a her
cegprímás jóakarata pár fogását kérték.

III.
„Ne tőrje a fejét. Mi minden rejtvényt fil

lérekért megfejtjük. Ma leadja — holnap 
megkapjál'' Ilyen szövegű nyomtatott kis 
plakátok jelentek meg mostanában a buda
pesti kávéházakban és vendéglőkben. Ötlet
nek, talán üzletnek se rossz, de mit szólnak 
hozzá a lapok rejlvényrovatvezetői. Vigyázat

- a közeljövőben ezerszeresre emelkedik a 
„helyes megfejtők" száma. A rejt vény fejtő
gyár megalakult. Budapesti üzlet: 1933.

IV.
Az Arsztld-viccek után most az áf^Hidné- 

viccek kezdenek divatbajönni. íme az első 
és talán a legjobb.

Arisztidék a dumaparti étteremben ülnek 
pezsgős vacsorán. 4 hangulat emelkedett. A 
cigányprímás ott áll az asztalnál. Egyik hó
dolója megkérdezi Arisztidnél:

— Grófnő, ml a kedvenc dalai
4 cigány már gyantái. Arisztidné pedig:
— 4 Rigoletto . ..
4 hódoló próbálja megmenteni a szituá

ciót:
— Igen, de melyik részei
Arisztidné azonban azért Arisztidné, hogy 

ne hagyja magát:
— Az egész.

V.
Angol pilfitaházaspárt várnak Budapestre. 

Mr. Denman és felesége engedélyt kértek a 
légügyi hatóságoktól, hogy „CABSU" jelzésű 
"21.1 lóerős Slimson-sportgépükkel európai 
kőrútjuk során leszállhassanak Mátyásföl
dön. Megkapták az engedélyt s néhány napig 
Budapesten vendégeskednek.

VI.
Mióta a külföldi vadászok fölfedezték Ma

gyarországot, mint vadászterületet, nemcsak 
a régi hazai vadászok hódolnak ennek a ne
mes sportnak, hanem „sikk" lett a vadászat 
olyan tájakon is, ahol eddig inkább a bridzs 
és römi számit ott sportnak. Különösen a 
hölgyek rajonganak a vadászatért, vagy még 
inkább azokért a képekért, amelyek az arisz
tokrata vadász-hölgyeket sokszor remekbe 
szabott bricsesznadrágban ábrázolják. Egy 
ismert és szép lipótvárosi hölgy úgy oldotta 
meg a dolgot, hogy a Berkovlcs-szalónban 
egyszerre négy vadászkosztümöt rendelt. Az
óta minden második-harmadik délután va
dászkosztümben bridzsel egy dunaparti sta- 
Iónban

VII.
Madarassy-fíeck Zsuzsa bárónő hosszú 

hetekre elmaradt a társaságától. Most derült 
ki, hogy nagy munkát végzett: regényt irt 
Zsuzsa bárónő könyve nemsokára kikerül a 
sajtó alól. Akik ismerik, azt mondják, a ka 
rdcsonyi könyvpiac szenzációja lesz.

Vili.
Mihály István, a kitűnő filmíró sokáig 

Rerlinben élt. 4 felesége azalatt kitanulta az 
orvosi kozmetikát és intézetet nyitott a Kur- 
fürstendammon Berlin legelőkelőbb közön
sége, pénzmágnásnék, filmcsillagok és más 
nagyságokból verbuválódtak a páciensei 
Mihály Istvánné most Budapesten a Rákó- 
cii-uton nyitott modern és elegáns orvosi 
gyógykozmetikai intézetet. -- sági —

•— Ködös, esős Idd. Esőre hajló, borult 
i.lö volt vasárnap. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa: borult, ködös idő várható, Dél 
nyugatról ujabb esők lehetségesek, hő emel
kedés valószínű.

— Halálos tűzharc román turisták és 
rendőrük közt Bukarestben. Bukarestből 
jelentik: A C.uza párt tagjai vasárnap nagy 
tüntetést rendeztek a liberális párt klub- 
háza előtt. Mivel n rendőrség a tüntetőket 
széjjel akarta oszlatni, revolverharc fejlő
dött ki, amelynek során egy rendőrt meg
öltek.

veres botrány a vasútállomáson
a pfiürnostor uasooMorrai megsebesített egy debreceni Joghallgatót

Debrecen november 26.
(A Hétfői Napló tudósitájának telefon

jelentése.) Véres botrány történt Debrecen 
közelében, a józsai vasútállomáson. Még a 
vonaton összeszólalkozott Weisz Sándor jó
zsai pékmester két joghallgatóval, Bozorszky 
Bélával és Darány Józseffel.

A vita a debreceni diáktüntetések kiörül 
forgott és mikor a vonat a józsai állomásra 
ért és mind a hárman ieszállottak, Weisz 
Sándor

rálcsett a két joghallgutóra az állomás 
kijáratánál, boksz.errel támadta meg

— Matuska súlyosan megbetegedett. 
Bécsi tudósítónk telefonálja: Matuska Szil
veszter, aki a steini fogházban tölti bünte
tését, súlyosan megbetegedett. Matuska ke
délyállapota felesége halála óla elborult s 
15 kilót fogyott néhány hónap alatt.

— Németországba menekült osztrák 
emigránsok vissza akarnak térni Auszt
riába. Bécsi tudósítónk telefonálja: Az oszt
rák határvédelmi osztagok parancsnoksága 
azt a bizalmas információt szerezte, hogy 
a Németországba menekült osztrák nem
zeti szocialista emigránsok vissza akarnak 
lérni Ausztriába, hogy ott ujabb propa 
gandaakacióba kezdjenek. A parancsnoksúg 
most elrendelte az osztrák-bajor határ meg 
erősítését és a határátlépés ujabb megszi
gorítását.

— Éjszakai utonáilás a Budafoki-utón. Mun
kás János 21 éves napszámost szombaton éj
szaka a Budafoki-ut 70. számú ház előtt egy 
ismeretlen férfi megtámadta, késsel összeszur
kálta, mnjd ki akarta rabolni. A napszámos se- 
gélykiáltásalra azonban a támadó megijedt és 
elmenekült. A rendőrség keresi az utonállót.

Gyönyörű hálö, eüőúlö
sürgősen eladó. Iöld«"'n(k7. U<C" a*’ 

— A gyermekfolográfus is lehet költő, ha 
képein a gyermeksereg tavaszt daloló leike él. 
(Veres, gyerniekképspeciálista. Telefon: 824-13).

— A házbirtokosok a lakbérleti szabályrendelet 
ellen. A Ház- és Telektulajdonosok Országos 
Egyesülete gróf Somsich Tihnmér elnöklésével 
tartott ülésén elhatározta, hogy megfellebbezi 
nz uj fővárosi lakbérleti szabályrendeletet. A 
fellebbezés a liftpénz tekintetűben azt ; ^ meg
oldást ajánlja, hogy a IV-ifc enrelelon vagy an
nál magasabban lakó bérlő a bérként fizetett 
összeg minden 2 pengője ellenében egy liftjegyet 
kapjon díjtalanul. Az egyesület egyébként a 
házfelügyelők kívánságait is magúévá teszi és 
sérelmeik orvoslását kívánja.

—- Általános sztrájk és sioclálista forradalom 
fenyeget Spanyolországban. Madridból jelentik: 
A szocialista szervezetek a választás eredmé
nyéről tanácskoztak tegnap s ezzel kapcsolat
ban egész Madridban a legvadabb rémhírek 
vannak elterjedve készülő szocialista forrada
lomról Bizonyosnak tartják, bogy a szakszer
vezetek december 3-án kikiáltják az általános 
sztrájkot és megkísérlik a második választási 
menet megakadályozását.

— Színészek a színészekért! címmel december 
8-án délután félnegyórai kezdettel tartja meg 
a Kövessy-pár a Király-Színházban hagyomá
nyos előadását. Az előadás bevétele az öreg 
nyugdíjas színészek, özvegyek és árvák kará
csonyi segélyezésére szolgál. A rendkívül érde
kes és nagy műsorban a fővárosi színházak 
minden számottevő művésze fellép. A Király- 
Szinház már árulja is a jegyeket.

— öngyilkosság a Boráros-téren. Rekctyei 
János 18 éves fodrászsegéd szombaton éjszaka 
a Boráros-téren egy pádon mellbelőtle magát. 
Tettél szerelmi bánatában követte cl. Súlyos ál
lapotban szállították a Rókus-kórházba.

—■ Ungár Jenő bankigazgató lelt a debreceni 
Izraelita hitközség elnöke. Debrecenből jelentik: 
Izgalmas választási harc után megválasztották 
a debreceni izraelita hitközség elnökévé, a le
mondott dr. fehér Ferenc, helyére Ungár Jenő 
bankigazgatót. Az u| hitközségi elnök népszerű 
és köztiszteletben álló polgára a városnak.

— Menyasszonyi kép Rozgonyitil 3 drb 8 P 
(Calvin tér 5.. félemelet )

— Polgári Iskolai tanárok Hcrczcg Ferenc 
Ünnepe. Az Országos Polgári Iskolai Tanár
egyesület Budapesti Kört vasárnap délelőtt 
diszgyülés tartásával ünnepelte Herczcg Ferenc 
hetvenedik születésnapját. Az ünnepséget Dré- 
ger Rezső köri elnök vezette be, mnjd Simon 
l.njos Herczcg Ferencről szóló tanulmányát 
olvasta fel. Végül Kerékgyártó Ilona és dr. 
Raikovich Kálmán tartottak felolvasást a het
venéves Íróról.

— UJ kabaré nyílt a Rákóczl-uton. A csütör
töki megnyitó óla Budapest szenzációja a Vá
rosi Szinház-kávéházban (Rákóczi-ut 59.) ját
szó kitűnő kabarécgyüftes, élén Kende Máriával. 
Kitűnő műsor

— Örökké szőke marad, ha a ..Foketefejü" 
Hydrogén Shampoonl használja. Minden cso
magban hajfényesitöpor van mellékelve. Be
szerezhető minden szak üzletben.

— Agyonütötte a lezuhanó fatörzs. Sop
ronból jelentik: Borzalmas szerencsétlenség 
történt vasárnap délelőtt a Sopron melletti bot-, 
leheni erdőben. Egy félig kivógott fotörzs Ko
csis János magyarkercszturi földmunkásra 
zuhant, akit csuk félórai megfeszített munka 
után tudtak a fa alól kiemelni. Kocsis súlyos 
bordatörést és belső sérüléseket szenvedett. ( 
Válságos állapotban szállították a kórházba. ,

— Lázas, meghűléses betegségekről. A leg
több súlyosabb meghűlést láz kíséri. Aspirin- 
tablelták a Mr ereit kitágitjók éa ezáltal nem- j 
csak bő izzndást, hanem a láz csökkenését is 
eredményezik. Aspirin-tabletlák a vérelosztás 
kedvező megváltoztatása által elősegítik a be-1 
tegség tüneteit előidéző káros anyagok kiküszö- ' 
böléaét. A valódi Aspirin-tabletlák ismertető 
jele a Bayor-kereszt, mely minden tablettán és 
csomagon látható.

Újhelyi NándorviRj«t4ka:

Barátom a milliomos
i.'.npb..: HermánThlomlg ♦ K,CITY

őket és Bozorszkyt úgy fejbesujtotta, 
hogy az egyetemi hallgató súlyosan 

megsebesülve esett össze.
A csendőrök Weisz Sándort letartóztat

ták és szándékos emberölés kísérlete címén 
bekísérték a debreceni ügyészség fog

házába.
A pékmesternél tartott házkutatás alkal

mával
két töltött revolvert találtak a lakásán.

A revolvereket elkobozták és szintén a bűn
jelekhez csatolták.

— Lltvlnov Bécsbe utazik. Bécsből jelen
tik: Nagy feltűnést kelt osztrák politikai 
körökben a berlini Börsenkurirnak az a 
híradása, hogy Litvinov orosz külügyi nép
biztos Olaszországból jövet Bécsbe is ellá
togat. A berlini híradás szerint az orosz 
külügyi népbiztos Dőli fuss szövetségi kan
cellárral Oroszországot és Ausztriát ér
deklő gazdasági kérdésekről folytat majd 
tárgyalásokat.

— A béres vasvillával leszúrta gazdáját, 
a gazda sógora agyonszurta a bérest. Nyír
egyházáról jelentik: Jobbágy György nyir- 
gyulaji gazda és bérese Éles László között 
heves szóváltás támadt, mert a béres nem 
akarta gazdájának egy utasítását teljesíteni. 
A vita hevében Éles vasvillával megszurla 
és fojtogatni kezdte gazdáját Jobbágy só
gora odarohant és nyakszirten szúrta a dü
höngő bérest, aki a helyszínen meghalt. 
Jobbágy Györgyöt kórházba vitték, ahol hal
doklik.

— Előlépett o letartóztatott katonaorvos. 
Debrecenből jelentik: Ismeretes, hogy a 
Földest Ilonán végzett halálos műtét ügyé
ben letartóztatták és a katonai ügyészség 
fogházában vizsgálati fogságba helyezték 
Marosi Imre dr. katonaorvost. Marosit még 
a bűnügy kipattanása előtt ezredorvosi ki-, 
nevezésre terjesztették föl és a kinevezés 
most meg is történt. A letartóztatott orvos 
a fogházban vette át az ezredorvosi kineve
zéséről szóló értesítést.

— Halálrodöfött egy urhsszonyt a megvadult 
tehén. Győrből jelentik: Vasárnap délután a 
Balatonaligai Fürdő Részvénytársaság területén 
borzalmas halálos szerencsétlenséget okozott 
egy megvadult tehén, özvegy Ha inaid Adolfné 
42tjfves' úrasszony az áldozata a ■szerencsétlen
ségnek, ,akii a megvadult tehén' földretepert, 
összetaposott és szarvával összedöfködött. A 
szerencsétlen urlasszonyt haldokolva szállítot
ták kórházba, ahol belehalt sérüléseibe. •

— Egy cigány brutális merénylete egy ötéves 
kislány ellen. Veszprémből jelentik: Vasárnap 
délelőtt Nyári István húszéves veszprémi ci
gánylegény egy ötéves kislányt cukorral a 
Veszprém melletti Benedekhegyrc csalogatott és 
olt erőszakoskodni kezdett vele. A félájult 
gyermek füléből kitépte arany fülbevalóit és 
eltűnt. A sírva hazaérkező gyermeket ijedten 
faggatták szülei, majd feljelentést teltek az 
ismeretlen merénylő ellen. A veszprémi rendőr
ség pár órai nyomozás után kézrekeritette a 
tettest, aki részegségével védekezett. Nyári 
Istvánt letartóztatták s a veszprémi ügyészség 
fogházába kísérték.

— Wllhelm Adolf síremlékének felavatása. A 
Pesti Izraelita Hitközség síremléket állított elöl
járósága érdemes tagjának, dr. Wilheim Adolf 
ügyvéd sírja fölé. A síremléket vasárnap dél
előtt Grossmann Zsigmond, a hitközség rabbija 
avatta fel a rákoskeresztúri temetőben. Blum 
Ödön dr. méltatta Wilheim Adolf dr. érdemeit, 
végül Pfeifíer Izsák monori rabbi búcsúztatta 
az elhunyt elöljárót.

— Evangélikus templomavató Pestújhelyen. 
Raffay Sándor evangélikus püspök ma dél
után avatta fel az ui pestu'helyi evangélikus 
templomot. A püspök avatóbeszédében hang
súlyozta, hogy evangélikus templomból csakis 
a békesség szelleme áradhat ki. Ezután több 
Üdvözlő beszéd hangzott el.

REroim aszta os butorazem
ttját és hozott terv rzer'nt alakit, Javít
IV., MolnAr-atca 27. szóm TelefonhKvó 84-1-85

KLEIN M. k
ARANYKOSZOHUSMESrER

EZÜSTÁRUGYÁR
VII., SlP UTCA 20
FIÓKÜZLET NINCS

Mc Govern, angol munkáspárti képviselő, a 
király trónbeszédc után váratlan közbeszó
lással akarta a parlament figyelmét n nép 
nyomorára felhívni. Az crősbangu közbe
szólás nagy zavart keltett a parlamentben

Kinek van 
a házban telefonja ?

Megmondja 43-7-00
Vasárnap a hivatalos lapban báró Szalay 

Gábornak, a posta vezérigazgatójának aláírá
sával olyan rendelet jelent meg, amely célszerű 
ujitást jelent a telefon-forgalomban.

A budapesti telefonhálózat területén a tele- 
fon-előfizetőket újabban

utca és házszám szerint Is nyilvántartják. 
Ennek révén a tudakozódónak módja van fel
világosítást adni arról hogy valamely házban 
névszerint kiknek van telefonja és mi azoknak 
a száma.

A tudakozódó
43—7—00

számú állomása ebből a cé.lból mindenkinek 
rendelkezésére áll Ezért a szolgálatért külön 
díj nem jár, a tudakozódó felhívása díj alá 
eső helyi beszélgetésnek számit.

. „ .... <As. Huszonhetedig tan-4v. VII. kerület, I)ohAny>utca 84. Tetefon 424—47

Hamar a ceruzát elő!
Mullhcfl keresztrejtvénj’pályázalunk eredménye:

MEGFEJTÉS: A földre dőlnék, ha az óra int ... —t 
A boldog perc hamar elrepül.

NYERTESEK: Egy tizpengős bankjegyet nyert: Hcr- 
mann Lajos, Budapest.

Egy-egy üveg tokajit nyertek: özv. Szabó Mihályné. 
Kispest Hajdú Sándor, Budapest, Kiéin Béla. Rákos
palota.'

Brldrskártyít nyert: Dr. Erdős Gyula. Szeged.
•-g)'-»Ky gramofonlemezt nyertek: Dróth Eta Buda

pest. Ehrenfeld Jrrör.é Budapest. Rohrmann József 
Budapest, Mihálkovics Miklósné Budapest, Hercz Sándor 
Budapest, dr. Pajor Jenóné Budapest.

Egy diszkötésü könyvet nyertek: Singar Pál 
Mátraháza, F.ngel Gusztáv Lajosmizse, Müller Géza 
Sashalom. Kálmán Viklor Párizs.

Vidékre, küllőidre és a környékre a nyereményeket 
posl; n küldjük el. A budapesti nyertesek ajándékaikat 
kiadóhivatalunkban bármelyik hétköznap d. e. 8-lól d. u. 
3-ig kellő igazolás ellenébe.: átvehetik.

FérHtélikabátot 
vagy férfiöltönyt landolásra készli mérték 
után, a változó t viszonyoknak megfele
lően leszállított árakon 40 és 50 P-ért, 
szabó ermemben évközben összegyűlt 
maradékokból amíg a kész ot téri. 
„Urlszabóság”. Erzsébet-körút 1, I. em.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Fordul
jon Héczey Pál magánkutató irodájához. Esz- 
terhúzv-utca 25. Tel.: 345—-66. Gyors, olcsó, 
megbízható.

—UJ brldgeszalon. Bródy Mimi és Lakos 
Márta a Greshanj kávéház külön termében 
(Mérleg-utcai bejárat) bridgeszalont nyitottak, 
ahova ezúton is meghívják barátaikat és isme
rőseiket.

O Az Első Magyar Részvényserfőzde igazga
tósága tegnap tartotta dr. Mcltzer Jenő elnök
letével mérlcgmegállapitó ülését, amely a köz
gyűlésnek részvényenként 2 pepgő osztalék fi
zetését hozza javaslatba Az adminisztráció# 
költségek csökkentése céljából javaslatot tesz 
továbbá a társaság alvállntainak beolvasztása 
iránt is.
— Ml a photomélcr? Nagv érdeklődést keltett 
szakkörökben a Tungsram-Müveknck egy uj 
műszere, az úgynevezett pholométer. Az uj mű
szer révén egészen sajátságos dolgok derültek 
ki. A silány minőségű u. n. „olcsó**  lámpák 
például ugyanazon áramfogyasztás mellett sok
kal kevesebb fényt bocsátanak ki, mint a tö
kéletes minőségű Tiingsram lámpák. Ez annyit 
jelent, hogy u silány lámpának azonos mennyi
ségű fényhez lényegesen több áramra van 
szüksége. Az áramszámlának már 25% os nö
vekedése Budapesten egv fii) Wattos lámpánál 
azonban 5.40 pengőt, egy 100 Wattos lámpánál 
pedig 9 pengőt tesz ki, tehát többet, mint a 
lámpaár két-hároinszorosál Vidékén a ráfizetés 
jóval több E súlyos számok mellett a tökéle
tes és silány minőségű izzólámpák árkülön
bözete elenyészően cseléig.

Dr. FEHVES S
Hftkúcxl-ut B3, L cm. L Rőkusssl szsmbsa.
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Dr. Siephcn J. Maher, amerikai tudós, hosszas 
kísérletezés után egy uj, hatásos tuberkulózis

ellenes szérumot állított elő

Három diák világgá 
ment Ok: az intő

Vasárnap délelőtt három kisdiák eltűnését je- 
le.r tették be a főkapitányságon, akik az intő 
miatt határozták el, hegy „világgá mennek".

Kovács István 11 esztendős tanuló, 
aki Csepelen, a Hajnal-utca 19. számú házban 
lakik, pénteken reggel eltávozott szülei lakásá
ról és azóta nem tért haza.

Kaszás József 13 éves gimnazista, 
Kispest, Vasa Gereben utca 19. alól, szülei la
kásáról tűrt el három nappal ezelőtt és azóta 
nem adott életjelt magáról.

Tótb Árpád 14 éves tanuló, 
aki Pesterzsébeten, a Pacsirta-utca 55. alatt la
kik, pénteken reggel azzal ment cl hazulról, 
hogy az iskolába megy, azonban az iskolában 
nem jelent meg és azóta nem került haza.

A rendőrség az eltűnések ügyében megindí
totta a nyomozást.

— A lakásügyi plakát és a rendőrség. 
A rendőrség tudomására jutott, hogy la
kásügyi korlátozások megszüntetése tár
gyában kiadott 1300/933. M. E. számú ren
deletet tartalmazó és a miniszterelnök ne
vével aláirt plakátot hoztak forgalomba. 
A plakáton mint kiadó dr. Bérczy Ernő és 
Sinkovics István szerepelnek s a nyomtat 
vényt a Fővárosi Nyomda állította elő. A 
terjesztők a plakátot házról-házra járva 
hetven fillérért árusítják. A rendőrség fel
hívja a közönség figyelmét arra, hogy a hi
vatalos színezetűnek látszó plakát semmi
féle vonatkozásban nem tekinthető hivata
los kiadásnak.

— Llevellyn-Jones, a magyarbarát angol 
képviselő vasárnap Szegeden járt. Szegedről 
jelentik: Llevellyn-Jones Frigyes, a magyar
barát angol képviselő a vasárnapot Szegeden 
töltötte Kogutouricz Károly egyetemi tanár, 
a Revíziós Liga szegedi elnökének és Nagy 
Emil volt miniszternek társaságában. Lle
vellyn-Jones gyalog járta be a trianoni ha
tárt és kijelentette: Ezek az állapotok nem 
maradhatnak igy sokáigl Az angol képviselő 
tiszteletére Balogh István dr. plébános ebé
det adott.

— Lindberg vasárnap Ismeretlen helyre 
startolt. Las Pálmásból jelentik: Lindberg 
vasárnap reggel 7 óra 40 perckor utrakelt 
ismeretlen rendeltetésű hely felé. Indulás 
előtt kijelentette, hogy útközben drótnél
küli üzeneteket fog leadni. A Havas-iroda 
madridi távirata szerint Lindberg délelőtt 
11 óra tájban drótnélküli üzenetben jelezte, 
hogy mintegy tiz perc múlva Villacisne- 
rosba érkezik.

—- Az Országos ügyvédmuzeum bemutatója. 
Vasárnap az Országos Ügyvédszövetség nz Or
szágos Ugyvédmnzcummal együtt ünnepi ülést 
tartott, amelyen egyrészt Katona József, a Bánk 
bán halhatatlan szerzőjének áldoztak, másrészt 
bemutatták a máris gazdag gyűjteménnyel ren
delkező Ügyvédn»uzc’’mot. Kecskemétről kül
döttség hozta Katona Jó,..-' Mctnagyságu port
réját, amelyet a város a múzeumnak ndomó- 
nyozott. Dr. Révay Bódog és dr. Boda Ernő 
tartottak előadást a múzeumról, majd dr. ba- 
lázsfalvi Kiss Endre, Kecskemét város főügyé
sze beszélt Katona Józsefről, dicső elődjéről a 
főflskálisi székben. Az flnenség előkelő jogász
közönsége végül megtekintette a muzeum érté
kes relikviáit.

fm höieiszaiis^emre való lekln- 
tfi 1Pl "Álam deo-mbsr 1—Hl-'g «ona nem lét zrt áron áru 
tv Ivl mto n la kivitelű ncumlmk"t, foteleket, 

kombnáh szobákat, kttnyvál1ván.vokatt 
lo elHgyn imut s egyéb le kberendezéoi targyaku. 
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— Fuzionál a két legnagyobb bécsi bank. 
Bécsi tudósítónk telefonálja: Közgazdasági 
Körökben elterjedt hírek szerint a két leg
nagyobb pénzintézet, a Wiener Bankverein 
és Wiener Oesterreichische Escompt Gesell- 
schaft fuzionál. Ezt a hirt fenntartással kell 
fogadni, mert eddig ínég nem erősítették 
meg Illetékes körökből.

— Bajtársi egyesületet alakítanak a soproni 
tüzérek. A volt soproni tüzérek bajtársi egye
sülete december 3-án, vasárnap, délelőtt 
órakor tartja a soproni Pannónia sz. Iló 
üvegtermében alakuló közgyűlését. Az előké
szítő bizottság felkéri a volt soproni tüzér
be jtársakat az egyesületbe való belépésre.

— Autószerencsétlenség hat halottal. Neu>- 
yorkból jelentik: Goshcn ncwyorkóllambcll vá
roska mellett négy fiatal leány és két fiatal
ember eljegyzési lakomára igyekeztek. Útköz
ben azonban az autójuk összeütközött egy te
herautóval. Az autó valamennyi utasa szörnyet 
halt.

Vasárnap este egy szép 
fiatal modell leugrott a 
Elegyedik emeletről és 
halálrazuzta magát

Rejtélyes tragédia Budán
Vasárnap es’.a tiz óra tájban Budán, a 

Markoviét Ivún-utca 4. szánni házban meg
jelent egy rendkívül elegánsan öltözött, fel
tűnően szép fiatal nő és a házfelügyelőt ke
reste. Amikor a házfelügyelő megkérdezte 
tőle, hogy mit óhajt, a leány azt kérdezte, 
hogy

otthon van-e Gáspár Dezső fővárosi 
tanár,

ki a ház negyedik emeletén lakik.
A házfelügyelő azt válaszolta, hogy Gás

pár tanárt nemrég látta eltávozni hazulról 
egv nőnek a társaságában.

Ennek a hallatára a fiatal leányon szem- 
mellátható idegesség vett erőt, tépdeste a 
bundájának ujjait és

uz arcát halálos sápadtság öntötte cl.

Pár pillanattal később halkan megkö
szönte a házmesternek a felvilágosítást és 
úgy tett, mintha a kapun át távozni akarna.

Néhány perccel később a házfelügyelő, 
aki figyelemmel kisérte a feltűnően visel
kedő leányt, azt látta, hogy

az ismeretlen nő besiet a lépcsőházba
és gyors léptekkel halad felfelé.

A házfelügyelő utána ment, mert meg 
akarta állapítani, hogy melyik lakásba fog 
a leány becsöngetni. Mikor a fiatal nő 
észrevette, hogy a házfelügyelő követi,

rohanva szaladt fel a negyedik emeletig 
cs mielőtt a házfelügyelő utolérte volna, 
éppen Gáspár Dezső tanár lakásának 
ajtaja előtt, hangos sikoltással, keresz
tülvetette magát a negyedik emelet vas

korlátján.
A következő pillanatban a házbelick bor

zalmas zuhanásra lettek figyelmessé és 
riadtan rohantak ki lakásaikból. Az udvar 
kövezetén

üsszetört tagokkal, eszméletlenül fe
küdt az öngyilkos leány.

Tömeges gázbaleset
Három munkást mérgezéssel a kórházba vittek

Veszedelmes baleset történt a Pharmacia- 
vegyészeti gyár Dembinszky-utca 4. szám 
alatt levő telepén.

A gyár egyik műhelyében, amelyben mér
ges gázokkal dolgoztak, egy gázzal telt pa
lack tartalma szétáramlott a helyiségben és 
hét munkást megmérgezett.

Gara Pál, a P/iarmacía-vegyészeti gyár 
laboránsa

dinatil-sulfat nevű gázzal telt palackot 
tartott a kezében.

A palack szájára a gáztartó szelep azon
ban rosszul volt felerősítve.

Gora észrevette a hibát, megakarta igazí
tani, azonban a palack kiesett a kezéből s a 
dinatil sül fát

szétáramlott a helyiségben.

— Éjjeli tűz a királyi vár alagsorában. | — Gonda Béla emlékezete ■ Magyar Adria 
Szombaton éjszaka a királyi vár alagsorá- 'Egyesületben. A Magyar Adria Egyesület va- 
ban tűz keletkezett. A központi és az I—II. ’^rnap délelőtt a Nemzeti Mueum Baross-utcal 
kerületi tűzönnek vonultak ki, a tűzoltók eWadAteijnMacn iinn.pl üléíl tartott elhunyt ...... PlnnL-nnck. Rnnrlrt Híln n,ini*7tor,  lnnní*m<.kiérkezésekor azonban már a tüzet eloltot
ták. Az egyik raktárhelyiségben felhalmo
zott széna gyulladt ki eddig ismeretlen ok
ból, amit a személyzet időközben eloltott. 
Megindult a vizsgálat annak megállapítá
sára, hogy a tüzet mi okozta.

— A demokraták klub-avatása. Szombaton 
este avatta föl a Központi Demokrata Kör 
Andrássy-ul 12. szám alatti uj helyiségét. Az 
avató beszédet Vázsonyi János képviselő 
mondta, kívüle Láng Lajos felsőházi tag és Gál 
Jenő képviselő szólaltak föl. A vacsorán a VL 
kerületi elöljáróságot Wirnhardt 
Keresztes Miklós képviselték.

— Gyűlést tartottak a szekszárdi 
bortermelők. Szckszárdról jelentik: 
és bortermelők vasárnap gyűlést 
amelyen örffy Imre országgyűlési 
nagyobb beszédben Ismertette a termelők hely
zetét. A gyűlés határozati /avaslatot fogadott 
cl, amelyen a szőlő- és bortermelők megsegí
tését kéri a kormánytól.

— A La Fontaine Társaság lengyel matinéja. 
A La Fontaine f ár saság vasárnap délelőtt nz 
Akadémia kistermében előkelő közönség jelen
létében lengyel matinét rendezett. A lengyel 
követség kép\ iselctéhcn gróf Mycielski Kúzmér 
titkár, Kórsak Raimund sajtóallasé és Dab- 
rowski János krakkói egyetemi tanár jelenlek 
meg.

Ágoston és

szőlő- és 
A szőlő - 
tartottak, 
képviselő

— Borzalmas népltélef a forrongó Havanná
ban. Havannából borzalmas népitélelel jelente
nek. A tömeg meglincselte Machado volt elnök 
öl hívét. Az öt katonatiszt a havannai fogház
ban volt elhelyezve, a feldühödött tömeg azon
ban behatolt a fogházba, kiszabadította az öl 
foglyot a cellákból és a főváros egyik terén az- 
öt szerencsétlen embert agyonköuették.

— Basllldes Mária Schubert-estje december 
5-én (kedden) este a Zeneakadémián.

a 
és

A házfelügyelő azonnal mentőkért telefo
nált, akik a kórházba érkezve, megállapítot
ták, hogy a szerencsétlen nő súlyos, életve
szélyes sérüléseket szenvedett.

Miután a mentők első segítségben része
sítették, kivitték kocsijukra, hogy a Rókus- 
kórházba vigyék

a mentőkocsiban azonban az öngyilkos 
leány kiszenvedett.

Időközben rendőri bizottság ment 
Markoviéi Zpdn-utca 4. számú házba 
megkezdődött a nyomozás.

Megállapították, hogy az öngyilkos 
Sándor Laura 21 éves leány, 

aki a LeheZ-ulca 33. számú házban lakott.
Sándor Laura az utóbbi időben azz; 

kereste a kenyerét, hogy több ismert fővá
rosi festőművésznek és szobrászművésznek 
modellje volt. A rendőrség azt kutatja, hogy 

milyen kapcsolatban volt Sándor Laura 
Gáspár Dezső tanárral és mi indította 

arra, hogy végzetes tettét elkövesse.
Az eddigi jelek azt mutatják, hogy a sze

rencsétlen leány szerelmi féltékenység 
miatt szánta el magát a halálra.

A Hétfői Napló munkatársa a késő éj
szakai órákban megállapította, hogy Sándor 
Laura Gáspár Dezső fivérénél, Gáspár 
László Lehel-utca 33. szám alatt levő ét
kezdetulajdonosnál volt alkalmazva és itt 
is lakott. Gáspár Dezső ajánlotta be a le
ányt az étkezdébe.

A tanár mintegy másfél évvel ezelőtt 
szerződtette modellnek a leányt, 

akivel később bensőbb kapcsolata is volt, 
most azonban

szakítani akart Gáspár a leánnyal, aki 
emiatt rendkívül el volt keseredve.

A vasárnapra virradó éjszakát Sándor 
Laura átsirta. Pillanatra sem hunyta le a 
szemét. A leány szobájában eddig búcsúle
velet nef találtak.

A műhelyben dolgobő munkások mindnyá
jan rosszul lettek a veszedelmes méregtől 
A legsúlyosabb mérgezést Gara Pál szen
vedte, mert ő lehelte be a legtöményebb 
mérget.

Akik távolabb állottak, azoknak kevésbé 
volt súlyos a mérgezése, mert a gáz erősen 
keveredett a levegőbe.

Kovács Sári munkásleányt a mentők a 
zsidó kórházba vitték, ahol állapota vasár
nap sem javult. Rajta kivül még egy másik 
alkalmazottat ápolnak a zsidó kórházban, 
Gara Pált pedig a Rókus-kórházban kezelik.

A gyári baleset többi áldozata vasárnap 
valamivel jobban lett. A legnagyobb részü
ket a lakásukon ápolják.

elhunyt 
elnökének, Gonda Béla miniszteri tanácsos
nak az emlékezetére. Az emlékünnepen az egye
sület tagjain kivül résztvelt Gonda Béla özve
gye és gyermekei, valamint a kiterjedt rokon
ság számos tagja is.

— Kiélesedett Bulgária és Jugoszlávia viszo
nya. Belgrádból jelentik: Bulgária és Jugoszlá
via viszonya újból érezhetően feszültté vált. 
Szófiában kémkedés gyanúja miatt letartóztat
tak több politikust, akik eddig Jugoszláviában 
emigrációban éltek.

PERZSA BUNDÁT 
most nagyon olcsón 

vásárolhat

BREITFELD szűcsnél,ÜTcki<.c'

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart

/nőm G/zzÁ áí,

Ezt kérje cipészétől!

Napokban ünnepelte százhuszonnyolcadik szü
letésnapját Délkaliforniában senora Martina de 
la Rosa, a világ legöregebb asszonya. Senora 
Martina kifogástalanul érzi magát és reméli, 
hogy megünnepelheti százhuszonkilencedik szü

letésnapját is

— Az osztrák határon agyonlőtt katona 
temetésén a német hadügyminiszter Is részi
vesz. Berlinből jelentik: Nagyszabású kül
politikai demonstráció jellegét ölti az 
osztrák-bajor határincidens során agyonlőtt 
német katona temetése, amelyet ma, hétfőn 
délutánra tűztek ki. Schumacher temeté
sén, amely Nürnbergbcn lesz,' megjelenik 
Blomberg birodalmi hadügyminiszter és 
báró ffammerstein ' ..............

— Letartóztattak 
Lukács András volt 
nyitót a Bcthlcn-tér 
óvadékos alkalmazottat vett fel. 
társa is volt, Oláh Imre pincér és Oláh Bálint 
vendéglős. Lukács felvette az óvadékot, de ál
lást nem tudott adni. A károsullak mintegy 
1500 pengőt követeltek tőle. Mikor nem fizetett, 
feljelentették. A rendőrség nyomozást indított 
és vasárnap mindhármukat letartóztatta.

- Nagyarányú sikkasztásért letartóztatták 
a kismartoni kereskedelmi testület főtitká 
rát. Szombathelyről jelentik: Az ausztriai 
Burgenlandhan levő Kismarton kereskedelmi 
és iparteslületében visszaéléseket fedeztek 
fel. Az eddigi nyomozás azt állapította meg, 
hogy Kern Viktor, a testület főtitkára nagy
arányú sikkasztásokat követett cl. Az 57 éves 
Kern Viktort, akit egész Kismartonban jól 
ismertek, letartóztatták

vezérkari főnök is. 
három óvadékszélbómost. 
gépkocsivezető vendéglőt 
3. számú házban. Több 

vett fel. Ebben két

a márkaesokoládé

rchányásokat leit neki, mert nem tudott pénzt

— Lefejeztette magát u vonattal egv 75 éves 
földműves. Debrecenből jelentik: Szabó Imre 
75 éves földműves ma délben a Füzenabony 
felé haladó vonat elé feküdi, amely valóság
gal lefejezte és két kezét levágta. Az öreg em
ber azonnal szörnyethalt. Megállapították, 
hogy azért lett öngyilkos, mert feleségével 
összeveszett. Az asszony ugyanis heves szem
rehányásokat tett neki, mert nem tudott pénzt 
adni vasárnapi ebédre.

— A győri Klnfaludv Irodalmi Kör huszon
ötéves jubileuma. Győrből jelentik: Vasárnap 
délelőtt a győri városháza nagytermében dísz
közgyűlés keretében ünnepelte a győri Kis
faludy Irodalmi Kör megalakulásának húszon, 
ötödik évfordulóját. Az impozáns ünnepség 
után a résztvevők egy tömegben kivonultak 
Kisfaludy Károly szobra elé s az emlékművet 
megkoszorúzták.

— Édesanyja sírján főbelőtte magát egv asz
alón?. Egerből jelentik: Lángó János, Csány 
köz.y’g molnárának felesége Hatvanban édes
anyja sírján főbelötte magát. Súlyos állapotban 
felhozták a budapesti Rókus kórházba. Senki 
sem tudja tettének okát

— Sserelmi hánutában öngyilkos lett egv 
községi irnokrő. Szekszárdról jelentik. Fad 
községben mellbelőlte magát Ráthonyi János 
pénzügyi tisztviselő felesége, aki a községházán 
mint írnok volt alkalmazva. Az öngyilkos asz- 
azonyt bcszállitoltnk a szekszárdi közkórházba, 
ahol elmondotta, hogy Eberling István községi 
adóügyi jegyzővel régebbi ismeretségben volt s 
az ismeretségből szerelő n kit. 1* bcrlingct. mi
után elhelyezték n községből és egy másik köz
ség vezető jegyzője lett, nem akar róla tudni. 
Ezért követte cl az öngyilkosságot. Ráthonvin< 
állapota igen súlyos.

iinn.pl
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Premier után
CSIPETKE. Dubarry-AIpár produkciója 

után felfokozott igénnyel ül be az ember. 8 
Fővárosi Operettszinház nézőterére. Vala
hogyan többet várunk ettől a színháztól, 
mint régebbien. Ezt érezték is a szinház ve
zetői és egy olyan produkciót kanyaritottak 
elénk, amelyről elmondhatjuk: tiptop! 
Nem szökős n szövegről Írni elsőnek akkor, 
ha operettről van szó, de Török Rezső, aki 
a Csipetkét irta, ebben is kivétel. Régen lát
tunk már ilyen épkézláb mesét, ennyi for
dulatot és ilyen jóízű humort, mint ezúttal. 
Könzseniálls társa Fényes Szabolcs, a zene
szerző, aki bravúrosan ötletes, invenciózus 
muzsikával gazdagította ezt a vidám törté
netet és néhány jól hangzó slágerrel ajánké- 
kozta meg á pesti utcát is. Szerzőtársuk. Pán 
József, akinek szinte vidám, elegáns s ta
lán bűbájos díszletei iskolát csinálnak Bu
dapesten, csakúgy, mint Vaszury János át
lagon felüli kitűnő rendezése. Bulla Licittel 
él a darab! Táncban, prózában, különösen 
pedig humorban egyedülálló. Ez kell ma! 
A remek színészek egész tömegét tapsolhat
juk. A szédilő táncos iramot a két Latabár- 
testvér és Feleky Kamill diktálja, akik hu
morban is igen bőkezűek. Milyen jó, hogy 
a harmadik felvonásban az Ismét kiugró 
Somogyi Nusi, a finom Berky Lili és Bár
sony István mellett uj szereplőket kapunk: 
Góth Sándort és Gázon Gyulát, akiknek ket
tőse valóságos nevetörohamokat támaszt. A 
Csipetke többi szereplői, igy a kitűnő Justh 
Gyula, Szőke Kató, Major István, egy 
vés amerikai leány: Ann Francié nagy 
kérnek és kapnak az operett kivételes 
sikeréből.

BRIIM1E. Ar Andrássy utl Színházban 
math Imre rendkívül 
szatíráját láttuk. Igaza 
amikor az operettek kétcsértékü 
megpróbálkozott a komolyabb műfajjal, 
Iám: ezt is nagyszerűen értil Az előadás 
gyogó: Törzs Jenő fölényesen vezeti az elő
adást, amelynek nagyszerű hangszerel: Csortos 
Gyula, Jávor Pál, Raffay Erzsi és Pártos Gusz
táv. A műsor első részében ragyogó kabarét 
láttunk Balázs Sándor falusi komédiájában: A 
komá ban Rózsahegyi Kálmánnak tapsolhat
tunk szívből. Nagykovácsi Ilona ismét sanzón- 
iaivnl remekelt. A Pallós Ladics öt hölgyéne- 
kese ragyogó. (a. a.)

kód
részt 
nagy

. ......... ___ Har-
vidám, de mélyenjárő 

van Harmath Imrének, 
sikerei után 

mert 
ra-

Szeghő Endre meghalt
Tüdőbaj ölte meg a Vig
szinház kitűnő művészét

Vasárnap felrepült a fekete zászló a Vígszín
ház homlokzatára: ismét gyász étté a magyar 
színészetet. A színház egyik rendkívül tehetsé
ges és lelkes tagja, Szeghő Endre a Horthy 
Mikiós-kórhózban meghalt.

Szeghőt néhány hónappal ezelőtt a legveszé
lyesebb kórok egyike: a tüdőrák támadta meg 
s az életerős, vidám ember

egyszerre összeroppant
és barátai tanácsára a debreceni tüdőgondozó 
intézetben keresett bajáin enyhülést. Három 
hónapig ápolták ott a gyógyulás minden remé
nye nélkül. Nemrégiben balsejtelmek kezdték 
gyötörni, megkérte orvosait, hogy szállítsák fel 
Budapestre, mert barátai és rokonsága körében 
akarja eltölteni utolsó napjait. Kérésének ele
get tettek, Pestre hozták és vasárnap kilehelte 
Iáikét a magyar színpadok eme rendkívül tehet
séges tagja.

Sokat küzködött életében. Pályáját a Király- 
Színházban kezdte, majd Kolozsvárott és Sze
geden aratott jelentősebb sikereket és legutóbb 
a Vígszínház tagja lelt. Többször beszéltek ar
ról, hogy

a Nemzeti Színházhoz szerződtetik,
de ebben szerencsétlen sorsa mindig megaka
dályozta. Komoly, elmélyült művészt vesztett 
benne a magyar művészet, amely hétfőn dél
után három órakor temeti a rákoskeresztúri 
temetőben Szeghő Endrét.

Premier 
a vígszínházban

szombaton, 
december 2-án

Shaw
vti&ghtro azhidarabia

„TESSÉK KISZÁLLHI"

MOZI
Lukács Pál megérkezett Budapestre 
és a Vígszínházhoz szerződik

Hat éve nem volt Pesten és most azzal Jött: 
Sándor, fizesse ki a taximat. ..

Szombat éjjel kedves vendég érkezett 
Pestre: Lukács Pál, a Vigszinház egykori 
amorozója érkezett, — amint ő mondja — 
rokonai és barátai látogatására. Lukács Pál 
elmondja, hogy ha* * és fél évvel ezelőtt; 
hagyta el Budapestet, hogy

Hollywoodban szerencsét próbáljon.
Akkor egyetlen szót sem tudott angolul, 

de erre nem is volt nagy szükség, mert 
akkoriban még a némafilm ideje járta. A 
beszélőfilm nehéz feladat elé állította Lu
kács Pált, aki éjjel-nappal tanult, mig 
végre annyira vitte, hogy felléphetett a han
gosfilmben is. négy évig n Paramountnál, 
két évig az Universalnál dolgozott, de film
jei közül nem sokat láttunk Budapesten és 
október ŐO-ika óta szabadságon van. Útja 
Pórison át Budapestre vezetett, ahol Korda 
Sándorral folytatott megbeszéléseket.

A vasárnap délelőttöt és délutánt rokonai 
és barátai társaságában töltötte Lukács Pál, 
aki ,

erősen lefogyott
és izmosabbnak és acélosabbnak látszik, 
mint valaha. Vasárnap este a Vígszínházba

MAGYAR INHAZ
Szerdán, csütörtökön, pénteken

CsalldunK szégyene legnagyobb vígjátékeikere

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

M. Mr. OPERHAZi Tannhluser (H8). 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Fösvény .(H8). 
KAMARASZÍNHÁZ: The rlturn journey (8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Több mint sterelem (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ, TlicnkeUcdlk óra (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ- Sült galamb (8) 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Helyet at Ifjúságnak 
FÖVAIIOSI OPERETTSZINHÁZ; Csipetke (8). 
PESTI SZÍNHÁZ: Papucs (8). 
ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ: Brldge (9). 
TEREZKÖRI'TI SZÍNPAD: Ha véletlenül (•) 
ROYAL ORFEUM: Tessék kiszállni (9).
BETHLEN Tf.Rl SZINPAD: l'ten a Hargita (6, ’.Í9).

(8).

Péntek éjjel nagy telefonálás indult meg 
az Operaház igazgatósági irodájából, ahon
nan megállították azokat a nyomdagépeket, 
amelyek az Operaház e heti plakátjait 
nyomták. .4 régi szedés helyett újat küldött 
be az Opera és ennek a müsorváltoztatásnak 
érdekes és az Operaházra jellcmiő előz
ményei vannak. Pénteken játszották az 
Operaház színpadán Delibes „Lakmé"-ját, 
ezt az egyáltalában nem érdekes és idejét
múlt operát, amelyet csak akkor szabadna 
előadni, ha a különleges nevű énekművé
szek kedvéért váltaná meg jegyét a közön
ség. A Lakmét azonban Szűcs László, a 
színház favorizált fiatal énekese és Mik
lósig Irén nevű fiatal tagja énekelte, akik 
egyáltalában nem feleltek meg annak a 
követelménynek, amelyet a komoly, zene
értő publikum támaszt a naggmultu Opera
házzal szemben. Mondjuk meg nyíltan: a 
második felvonásban kínosan érezte magát 
a közönség és mire legördült az utolsó fel
vonás függönye, az Operaház irodájában is 
kénytelenek voltak beismerni, hogy ez a 
Lakmé megbukott. Miután azonban e hétre 
Is kitűzték a Lakmét, sürgősen megváltoz
tatták a műsort, a régi helyett uj plakátot 
nyomattak, amelyen mór az Aida állott. 
Furcsa, hogy a próbákon nem derült ki az, 
ami a közönség előtt az előadáson és az 
amugyis deficittel küzdő Operaháznak az 
ilyen balsikerű kísérletek költségével is szá
molnia kell.

♦
Jő Ismerőseink Mr. Stirling és slaggione- 

lársnlata az idén Is eljött Pestre és a Kamara- 
színházban vendégszerepelnek. Az angol színé- 
s.-ck uj műsort hoztak. Angol tengerészek röl 
júlszollak a pesti onglomanlkusoknak. A dráma 
nem tévesztette el hatását a különösen elegáns 
nézőtéren, bár a pesti közönségtől »z angolok 
darabja! még magyar előadásban is távol álla
nának. A kuriózumot azonban megéri.

♦
Ismét egy kedves házassági bír. frve.y 

Klárát, a feltűnően szép fiatal magyar film
színésznői, aki egyébként nővére Simon 
Zsuzsának, a Belvárosi Színház tehetséges, 
fiatal tagjának, szombaton feleségül vette 
Nagy György hírlapíró.

★
A Bethlen-léri Színházban „üzen a Hargita" 

című színműnek sikere bontakozott ki. Baál 
Ernő és Nagy Károly Írták ezt a szivhezszóló

ÓRIÁSI OMKKR III

NYAL MfEUM

igazgatóval folyta- 
megbeszélések cd- 
nagyon valószínű,

ment, ahol Jób Dániel 
tott megbeszéléseket. A 
digi stádiuma szerint 
hogy

Lukács Pál nem Is megy vissza Hally- 
woodba, ahol állítólag szerződése van, 

hanem a Vígszínház tagja lesz.
Lehet azonban, hogy Párisban fog fil

mezni. Mindenesetre csak néhány napig tar
tózkodik egyelőre Budapesten.

Lukács Pálról annakidején köztudomású 
volt, hogy rendkívül könnyelmű és állan
dóan „számla-zavarokkal**  küzdött. A vig- 
szinháziak éppen ezért tréfát készítettek 
elő. A szinház Sándor nevű portásának azt 
a szerepet osztották ki: hogy ha Lukács Pál 
belép a színházba, álljon eléje és mintha 
a hat év alatt semmi sem történt volna, 
ezekkel a szavakkal fogadja:

— Lukács ur, kérem, számlát
Lukács azonban megneszelte a 

jól kivédte azzal, hogy amikor 
maga után a Vígszínház kiskapuját, ezt ki
áltotta Sándor portásnak:

— Sándor, fizesse ki a taximat!
Mintha hat éve semmi sem történi volna...

hoztak .. . 
tréfát és 

becsapta

Reinhardt-vendegio
Szombaton először

drámát, amelyet Czobor Imre rendezett meste
rien. Az előadás színházi sikere Sarlay Imréé, 
aki, — ha nem csalódunk .— nagyobb színhá
zakban fog nemsokára vezetőszercpeket ját- 
azani.

♦
Ha már uj és fiatal színész-értékekről 

Írunk, nem mehetünk el szó nélkül az Uj 
Szinpad nagyszerű törekvése mellett, amely 
tényleg heroikus küzdelemmel és akarással 
próbál újat és szépet nyújtani a pesti publi
kumnak. .4 „Vica" cimü darab főszerepét 
e héten Gyarmathg Anikó nevű fiatal szí
nésznő vette át. 4 tehetséges és egyéni 
hangú, kitűnő színésznő nagy sikert aratott 
Még egy bravúros beugrásról kell beszá
molnunk. Ez a fíogal-Orfeúmban történt, 
ahol Somogyi Nusi szerepét a Tessék ki
szállni cimü revüben vette át a fiutal Mar
ton Irén. Szinte próbák nélkül ugrott be a 
nagy és jelentős szerepbe, de a közönség 
azonnal észrevette, — hogy uj primadonnát 
avat.

♦
Mig Budapesten a legnagyobb bizonyta

lanság uralkodik a Magyar Színházban, 
hogy ki is legyen tulajdonképpen a Ball In 
Savoy primadonnája, addig Bécsben inár 
nagyban készülnek Ábrahám Pál remek 
operettjének bemutatójára a Scala Színház
ban. Bécsben találtak énekesnőt a tősze
repre Mary Los se ff személyében, szubrett 
Zllahy Irén lesz, partnere pedig Bécs leg
kedveltebb komikusa, Curt Bois. Ugyanak
kor még egy magyar darabra készülnek 
Bécsijén, a Josefstádter Tbeater Bus-Fekete 
László „Több mint szerelem" clmtl darabját 
mutatja be. Iliidé Wagener kamaraszinész- 
nővel a főszerepben, akinek a Burgszinház 
erre a darabra szabadságot adott.

♦
A Pesti Színházban a Papucs iránt mindig 

nagyobb és nagyobb lesz az érdeklődés, ezért 
a szinház egyelőre nem is gondol uj bemuta
tóra. Max Preminger, a Josefstádter Theater 
igazgatója, aki rendkívül előszeretettel mutat 
be magyar darabokat, szerdán Pestre érkezik, 
hogy a Papucsot 
számára.

megnézze és lekösse színháza

★

vasárnap alaposan megUlo- 
etínhár nagyszerű komikájá-

A Vígszínházát 
gnltn a gyász: a wt, ___________ --
nak, Pártos Erzsinek édesanyja meghalt Pár
tos Erzsi, aki a Több mint szerelmiben az egyik 
Monti-lányt játssza, nem vehetett részt a vasár
nap esti előadáson. Szerepébe Btrend Erzsébet, 
a színház Igen tehetséges Halál tagja ugrott be 
sikerrel.

*

Fehér Artúr huszonötéves jubileumi ün- 
népségé díszes külsőségek között zajlott le 
a Zeneakadémián. .4 kiváló előadóművész, 
mint vidéki színész kezdte meg pályáját. Ké
sőbb a Népoperához énekesnek szerződtet
ték, majd a Vígszínház tagja lett. Másfél év
tizede csak, mint előadóművész szérépelt 
szinte egyedülálló sikerrel. A jubileumi es
ten Fehér Artúr alig győzte a sok ünneplést

KAMARA
SZÍNHÁZ VÁMOM ÁACÁD H VÁNDOU IGNÁC ubudTfc

EGYSZER AZ ELET8HI!
Igaz Gustav Fröhlich-szerep 

Elegáns í Szimpatikus I Jókedvű !

Premier szerdán /

BÉCSI ♦ KARIAM
megköszönni. — Vasárnap ugyancsak a 
Zeneakadémián The Melody Girls néven egy 
bravúros női jazz-zenekar mutatkozott be, 
amelynek karmestere Verbőczy lla, a Király 
Szinház kitűnő fiatal tagja volt, aki Je
szenszky Mariával együtt nagyszerű ének
számokat is adott elő nagy sikerrel.

♦
Palásthy Irén, a kitűnő táncos primadon

na rövidesen ismét külföldre utazik. Bécsbe 
szerződött, ahol az egyik most készülő-nagy 
revü főszerepét játssza.

♦ . .
A Nemzeti Színházban nemrégen egy rend

kívül tehetséges fiatal színésznő tűnt fel,-aki 
első szereplésével is osztatlan sikert aratott. 
.4 fiatal hölgy igen előkelő családja azonban 
sehogy sincs megbékülve azzal, hogy a fia
tal színésznő a darab instrukció'ja szerint a 
színpadon kénytelen csókolóznl partnerével. 
Ezt természetesen ilyen kereken nem mon
dották meg a fiatal színésznek, akit egy ba
rátságos tea keretében igyekeztek rávenni 
ana, hogy a csókot csak „markirozza". Eb
ben a pillanatban tehát csóktilalom alatt áll 
a színpadon is a nagyjövőjü fiatal színésznő, 
akit egyébként Bajor Gizi méltó utódjaként 
emlegetnek. _____________ .

n mi mozink
CÁRITÓL FILMPALOTA. Baross-tér. (Telefon: 343 

-37.) A flu-leány. Filmregény. Főszereplő: Helenc 
llavcs. — A tazlbáró. Burlcszk. — Híradó. 
•Aló. vasárnap >A2 »Z»4 Vj6 W ‘AlO - Vasárnap d. a. 
burleszkmatiné. — Az első előadások mindennap féi- 
belyárakkal _ ,,

I.ITY FILMSZÍNHÁZ V . Vilmos császár-ut 38 », 
(Telefon: 11-1-40.) A fiu-leény. - Minek ■ szürke én
nekem. Burleszk. — Mnlngrad. Helyszíni felvétel. — 
Híradók. — Ar előadások kezdete hétköznap: 4 6 8 
10, ünnep és vasárnap: 2 4 6 8 10 órakor. — Ar első 
előadás mindennap félhelyárakkal.

CORSO. IV., Václ-u. 8. (Tel. 87-4-02.) A fla-leány. 
Filmregény. Fősz.: Ilclene Haycs. — Illand, a Vikin- 
gek hazáin. Riport. — Híradók. - Mindennap: %4. 
%6 $Í8 % 10. — A hétköznapi első előadás félhelyáru.

LOItVIN FILMSZÍNHÁZ Jórsef-könil és L'ilől-at 
sarok. (Tel : 389-88 és 395-84.) A fehér apáca és a 
kísérő műsor. — Előadások kezdete naponta: Hl, ttO, 
*zi8, H10 órakor.

KAMARA MOZGÓSZINHA2 (Dnhány-0. és NvAr«. 
sarok. (Tel. 440-27.) Twist Olivér. — Híradó. — 
Előadások kezdete hétköznap: 4, 6. 8. 10. vasárnap: 2» 
4. 6. 8, 10. — Első előadás naponta félhelyárakkal.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ Vili Kölese)-utca 2 <TeLf 
301—25.) A flu-leány. — Minek a szőke énnekem..,. 
— Híradó. — Előadások kezdete hétköznap: 4 6 8 10. 
Vasár- és ünnepnap: 2 4 6 8 10 órakor. — Az első 
előadás mindennap mérsékelt Leíróm.

Nagymező-u. 22—24. 
(Tel.: 220-98. 202-50.) 
Rákóczi Induló. Szín
mű. — Hej. kutya- 
élet! Trükkfllm. —

Híradók, — Előadások: 4, 6, 8. 10 órakor, vasárnap: 
2. 4, 6, 8. 10 órakor. — A .2 órai előadásban minden 
hétköznap: A hölgy tmir hajlandó. — Vasárnap d. e. 
11 órakor gyermekmatiné. Burleszkek.

UFA FILMSZÍNHÁZ Tcréz-körut 60 (Tel 107-87. 
197— $8.) Szerdán szerettelek. Vlgl - Amerikai vasat. 
Ismeretterjesztő film. — Ohisa fürdők. Varázsszőnyeg. 
Híradó. — Előadások naponta: 4, 6. 8. 10 órakor.

(MÁNIA FILMSZÍNHÁZ Rákócri-ut 21 ileletoM 
460—15 és 480—40.) Prolongálva: A szerelő. — Gróf 
Zichy Tivadar é« reneknröiiak jarztevüle. — Híradó. — 
Előadások kezdete mindennap: *,44. L6, ¥j8. 1410, — 
Az első előadás mérsékelt helyárakkal.

HOVAI. APÓI,I.O. Erzsébet kőrút 45 fTelefon: 429-41 
és 410—02.) Prolongálva. Ira néni. Fősz: Fedák 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 (élbclvárakt

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ. Kossuth Lajos n 18. (Telt 
897-07, 895—43.) Rákóczi Induló Színmű. Fősz.: 
Csortos Gyula. — Híradók. — Az előadások kez
dete hétköznap: 4. 6. 8 és 10 órakor, vasár é» 
ünnepnap: 2, 4. 6. 8 és 10 órakor.

DF.CSt FILMSZÍNHÁZ. Teréz körút 28 (Tel 259-81 
213—43.) A nagylieveegnö Világíllm Fősz.: Jeritro 
Mária. — Híradók. — Az előadások kezdete 
hétköznap: 4 6 8 és 10 órakor, vas. és önn 2 4 
0. 8 és 10 órakor. — Az alsó előadáson mindennap 
félhtbárak

CASINO FILMSZÍNHÁZ EskO-tér A (Te! RSt-OZ.I 
Szerdán szereltelek. Vlg|. Fősz.: F.llssa Lendl. — 
A Vezúv vidéke. — Broadway. — Híradók. — 
Az elóoáások kezdete hétköznap: 4. 6. 8 és !• 
órakor, vasárnap: 2, 4. 6. 9 és 10 órakor. — 
Az első előadáson mindennap lélhclyárak!

PALACFa Erzsébet-könit 8. Tel.: 365-23.) Pardm. 
tévedtem!.. Fősz.: Gaá! Franciska, — Híradók. 
— Az előadások kezdete hétköznap 4 8 8
és 10 rakor. Vasár és ünnepnap 2 4 6 8 és 10 
órakor. — Az első előadáson mindennap fél
hely árak. 
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Áfáról bcsxélne^
Siómba! este * Fővárosi Opnrettsalnház 

uj és' forró sikerének atmoszférájában a 
Hétfői Napló egyik nyári Ítéletét szentesí
tette n közönség. A szószoros értelmében, 

- szűnni nem nknró tapsviharral alig akarta 
leengedni a nagy színpad deszkájáról ezt 
nz icipici szülésznőt: Dalia Licit, aki — mi- ' 
képi már egyszer megírtuk róla — uj ér- 

, t ékmérőnek jeleni kezeit az egyre kevesebb 
meglepetést tartogató és egyre atütkébbé 
váló pesti színpadon. Dollii Elei a mai 
1933-as óv tij láncos primadonnája, abban 
az értelemben, ahogy régen Küry Klárát, 
vagy éppen Fedák Sárit avatta az akkori 
kor ítélete.

Nyárok ogy tövűben láttam Bulla Licit, 
aki a nyát piimadonndja lett. Az első eh- 
triójának első jeleneteit dcriticdt-hldegen 
fogadta a publikum is ijedten nézétt kö
rül a főpróba közönsége: mi történt itt, mit 
akarnak ezzel a parányi növel? A kővet
kező jelenetekben mindjobban felmelege
dett a közönség s a revü második részé
ben már tombolf mellette és esküdött érté. 
Bulla Licinek, aki ismeretlenül ós sajtó
kampány megelőzése nélkül érkezett kis 
bécsi szereplésé után Budapestre, talán 
könnyebb dolga volt, mint most, ainikór 
a téli sziliház előkelő ízlésű közönsége 
már sokat odri tőle. „Lássuk a Daliát, aki 
ről annyit beszelnek" — mondogatták a 
rosszmájú pestiek a zsöllyékben és tagad
hatatlan, hogy a minden nem köznapi je
lenséggel megnyilvánuló ellenséges indulat 
sugárözöne elborította a színpadot is, ahol 
ennek a bűbájos kis teremtésnek sziszifuszi 
munkál kellett végeznie.

Bálin Lici Csatát nyert. Az első nagy 
flyórl siketét követte a nagy téli győzelem, 
megmutatva nzt, hogy ez a színésznő — 

■szándékosan nem mondom, hogy prima
donna •—* kivételes értéket jelent a pesti 
színházi életben. E rovat, amely mindig 
ujjong a fiatalokért és a megbecsülés ér- 
.deiprcndjct tűzi azok mellére, akik csnk 
egy szilinél, vagy csak egy hanggal Is élén
kítik, frissítik n pesti azinpndok világát, 
Bállá Licinek átnyújtja a színházt tighum 

: fatáHsL («.)

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

“ . Blliócz:-IXbt’Lrt' ”

ünnepi kÖIíflségeje között mulatták be a ma- 
gyrtr' neinzeti filmgyártás valóban reprezentáns 
órtfsíilnijtt: a Rákóczi-indulót, amelyhez ha 
sóittó nagyvonalú magyar film még nem ké
szült Magyar levegő árad a film minden koc
kájából, az az igazi és hamisítatlan magyar 
kjmgulat, amely magyar marad akkor is, ha a 
/Ibiiét némctill vagy angolul játsszák. Ez ni. a 
film, amelyet büszkén küldhetünk Bcrliiibé, PA- 
ÍTsba, Londonba, de Hollywoodba itt, ez ,.pz a 
film, atnélv a magyar filmgyártás művészi m'n- 
jrayet büszkén telitli le a film vllághatalnuissá- 
gatnak Oszlóidra. Ilerczcg Fémbe „A . dólövni 
hábob lánya" cimil szlnmílvóből irta filmte a 
Bákóczi-lndulót Zsoldos Andor. A zeneszerző 
Abraliám Pál. rendező■Székely István, a gyár
tási vdzelő pedig Gál Ernő. A magyar filmgyár
tásnak elitje fogott tehát össze, hogy n Cltv- 
frtmvállalnt bőkezűsége alapján letegye a ma- 
gynt hcmzctl filmgyártás igazi alapját. Ez hz 
alapkőletétel nagyszerűért sikerült s nhd leg
jobban dicséri a filmet, az. bogy még a legjobb 
és leghatásosabb részhteki öl is mértékkel 
adott a film. A mese és a történés rováséin 
még a gyönyörű szüreti mulatságot, a htiszét- 
iinztck tiszai usztntásának bravúrját sem hang
súlyozták ki fölöslegesen. Minden kockának, 
ntinden méternek megvan a helye. Székely Ist
ván, akinqk szerencséje volt a-legnagyobb ma
gyar sHnószgárdAvnl dolgozni, valrtbnft brillí
rozott. Dayka Margit, Csortos Gyula, Halmay 
Tibor; Gáton Gyltlh. Turay Ida, Kiss Ferénc, 
Znia Karola, Jávor Pál. Beregi Oszkár, a ma
gyar Színpadok e tündöklő csillogni szivhcMró- 
Irtán. finoman és hatásosan játszották n film 
szerepeit. Eit a filmet valóban érdemes meg- 
nétnil

FILMHIREK
Két uj film bemutatója. A Kamara-mozgó- 

szlnházban csütörtökön a Hlrsch és Fiuk film
vállalat kél u| filmet mutatóit be A nőmét film
termés legjavából. Az egyik ..Egyszer az élet- 
beit", rendkívül érdekes ós ötletes yigjátCK, fő 
Szerepben Guslnv Fröhllchhet, akit ismét frakk
ban és elegánsan láthat a pesti publikum. — 
A másik film, a ..Régi jó idők" Ferenc Jójscr 
korút eleveníti meg, ahol maga a király a film
ben h a főszerepet játssza A- remek film fő
szereplői: Grcll Thehnrr, Hanti Nlcsc éí Oeorg 
Alexander.

Visszatér a romantikus szerelem. A fczenve- 
délyes szerelmi filmdrámák utált szinte üditö- 
leg hat a Lasky produkciójában készült „For
radalom az állal kertben" cimü Fox-fllm, amely
nek tzüzséje visszahozza a romantikus Idők 
tiszta szerelmét. Loretta Yoimg és (iene Ray- 
mond az eszményi szerelem tlj Szindsttlpusal 
meg fogják hódítani a budapestieket.

Herma*  Thlmlg a Clty-Hlmsilnhíibam A bu
dapesti moziközörtség kedvence, Hermán Thle- 
mlg néhártVnnpl vendégjátékra Budapestre ér
kezik. A City-filmszínház élelmes Igazgatója e 
héten műsorra tűzte Thlemlg ..Barátom a mtt- 
Hornos" cimü legújabb*  vigjAtékót, nmelyitvk 
külön érdekessége nz, bogy a tragikus sorsú 
UjMfff Nándor ogyik bgsikrrfUtéhh müve.. A 
Uhuét osak a City mutatja be.

A Turul Szövetség közbelépett 
a „Bengirjon" előadása miatt

Weinréb Ignác paksi szabómester, a Tlmosa egyik 
szerző,e a Kamaraszínház újdonságának írója

A Kamaraszínház, amely dicsérendő bűz11 
galonunal igyekszik n legkülönbözőbb da
rabok bemutatásával megnyerni a közön
ség kegyeit és több bemutatójával marik 
szép crkölrsl sikereket ért el, most Vámos 
Árpád és Vándor Ignác „Bengirjou" cimü 
zsídótárgyu darab bemutatására készül. Az 
újdonság egyik szerzője, Vándor Ignác 
azonos Weinréb Ignác paksi szabómester
rel. aki annakidején a Fitnosa cimil darab 
titokzatos szerzöjeként szerepelt.

A Kamaraszínházban azonban ez a név
magyarosítás sem használt, mert vasárnap 
a hir szerint a Turul Szövetségtől

terjedelmes átiratot kapott Alapi 
a szinhá/ igazgatója. Az átiratban a Turul 
Szövetség megkérdi Alapi Nándort: vájjon 
ö, aki a forradalmat követő időkben

Székesfehérvárott mint iutranzigens 
jobboldali hírlapíró szerepelt

Nagy és romantikus szerelem happy end- 
jóként jelent meg az elmúlt hétfőn a bel
városi anyakönyvvezetőség előtt Ákos Er
zsi, a pesti színpadok e kivételes szépségű, 
fiatal tagja, Szávozd Mihály földbirtokos 
oldalán.

A házasságkötést, amelyről senkisem tu
dott bizonyosat és amelyet a legnagyobb ti
tokban készítetlek elő, mégis mindenki sej
tette,. aki Ákos Erzsi társaságához tartozott. 
Az..előkelő polgári csatádból származó fiatul 

alig '••húrom ** évvcT-'ezelőtt miifit 
Gálit Sándor növendéké került a Magyar 
Színház ház, ahol már

Ákos Erzsi titokban férjhezment
Egy romantikus szerelem happy end-je

és aki most, a szezonban a vallásalapil- 
ványból szubvenciót élvez, ősszeegyoztethe- 
tőnek tartja-e a keresztény felfogásával 
azt, hogy zsidókat dicsőítő darab kerüljön 
színre színházában. A Turul Szövetség fel
kért Alapit, hogy tekintsen cl a darab be
mutatójától.

Beszélgettünk ebben az ügyben Alapi 
Nándor igazgatóval, aki

megcáfolta azt, hogy a Tűm! Szövet
ség nála közbelépett- volna.-

— Éppen a Turul Szövetség fövezérsége 
telefonált hozzám, hogy nekik eszük ágá
ban sincs darabot cenzúrázni, különfísch 
olyant, amelyet nem is ismernek. Ez ti 
darab az embefszeretet sugározza, de egy
általában nem güettodarab, csak 

zsidó hősök Is szerepelnek benne.
A darab előadására természetesen készü

lünk é.s a szombati bemutatót megtartjuk.

Világsiker!

„5 pallos 100IES"
az

Andrassy-un színház
temek mii órában.

első fellépésével Is nagy sikert aratott.
Színpadi pályafutása a Belvárosi Színház

ban fplvlatődott, ahol azonban nem kapott 
egyéniségéhez mért szerepekét. Tavaly a 
Rendkívüli kiadás-ban ért cl nagy sikert, de 
azóta érthetetlenül nem foglalkoztatták a 
gyönyörű, fiatal színésznőt. Annál többet 
foglalkozott vele Számozd Mihály, akit 

mindenütt ott lehetett látni, ahol Ákos 
Erzsi megjelent.

A barátságból rövideden mély Vonzalom 
támadt és nagy akadályokat legyőzné, hhsz- 
szu harcok után Stávozd Mihály elérte, 
amit akart: feleségül vehétte Ákos Erzsit. 

Budapest 
közönségéhez!

Örömmel tudatjuk hogy J.L.Lasky, 
a világhírű producer egyik remekbö 
alkotót, mestermüvét, a

Forradalom 
azállatkertben 

clmO Fox filmet kizárólagos jog 
gat nekünk sikerült megszeretni 
ós már lio.nap műsorra tűzni.

Ezzel is dokumentálni akarjuk, hogy ai

OMNIA
volt és marad Budapest legnívósabb 
sz'nháza. |

Az Omn a Igazgatósága
FORRÓ PÁL:

Egy modern
Don Juan naplójából

— ó Mester, — fordult hozzám egy el
keseredett ur — azt mondják, hogy akinek 
pechje van a kártyában, szerencséje ván a 
szerelemben. I)e engem a szerelemben Is 
bahors üldöz. Mi lehel ennek az Oka?

— Az ok kétségtelenül önben rejlik! — 
válaszoltam. — Mert ön bizonyára a kor
tyába szerelmes és a szerelemmel csak ját- 
sziki

¥
Nem szerelem, ha egy lány arra kénysze

ríti csábítóját, hogy vegye cl feleségül. Ez 
szerintem egy rössz üzlet, mely bukással 
kezdődött és kénystcrcgyesséepjcl végző
dött: ■ ' ■

♦
A férj —• artiint az olyan gyakran .meg

történik — n legrosszabbkor érkezett haza. 
\Z udvarlóank már csak annyi ideje vhll, 
hogy gyorsan magára húzza a lakúról, de 
sajnos, a lábai kilátszottak. A férj nyomban 
észrevette és rettentően megverte.

Tanulság: addig nyújtózkodj, ameddig a 
takaród ér!

♦

• őrizd meg mindig fölényedet és hidegvér 
redet. Ragyogó példáját mutatta ennek Po- 
lignac grófnő, akihez igy szólt a vadászaton 
a szerelmes márki:

— Asszonynál, annyira imádom, hogy 
hazaérkezésein után azonnal kastélyom 
homlokzatára iratom a nevét. Hadd legyen 
az mindig az első, ami szemembe tűnik, ha 
belépek a kapun.

— Nem helyes a sorrendi — válaszolta az 
okos grófnő. ■— Ne a nevemet Írassa a kas
télyára, hanem a kastélyát a nevemre. Ak
kor igazán elhiszem, hogy szeret.

★

Az asszony n’ckor érdekes, ha múltja, a 
férfi, ha jövője van!

♦
— Asszonyom — mondottam poéta bará« 

tóm feleségének, — olyan az uj ruhája*  
mint egy költeményI

— Tévedsz, barátom — jegyezte meg fa
nyarul a férj — ez a ruha nz én Összegyűj
tőit verseim bevételének gyűjteményes ki*  
adása/

♦
Rémes — panaszkodott a Szépasszony

— micsoda szemrehányásokat tesz a férjem, 
mert ur estélyi ruhámnak túlságosan mély 
a dekoltázsai

— Nem baj asszonyom — vigasztaltám.
— A többi férfinek annál több belátása lesz.

Ráday Imre 
lovagSas afffférja 
Harmatit Imrével
A Royal Orfeumban a „Tessék kiszállni**  

tegnapi előadásán meglepetés érte a revü 
egyik főszereplőjét: Erdélyi Miéit, aki Rá
day Imre, a kiváló színész felesége. A szin
ház

minden előzetea közlés nélkül 
kihagyta a nzubrett ChapHn-arAm&t. Emiatt*  
Efdélyi Mici összeszólalkozott Harmath 
Imrével, a revü szerzőjével, akit másnap 
felesége védelmében Ráday Imre provo
kált Az afTér azonban gyorsan lezáródott, 
a - félreértéseket tisztázták és az ügy békés- 
jegyzőkönyvvel elintéződött.
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Tavasz a télben A Somogy már az első
„tavaszi győzelmet" 

könyvelte el — Viharos biróbotrány a Hungária- és az Üllői 
utón — Nehezen győzött a Ferencváros — Újpest kedélyesen 
weekendezett Kispesten — A Bocskai a harmadik helyre 

lendült az Attila „rosszvoltából"

Újpest kedélyesen 
harmadik helyre

A teljes bajnoki forduló sok botránnyal zaj
lott |r. Nagy botrány volt n Hungária és a 
Budai 11 mérkőzésén, de a többi mérkőzés 
sem volt mentes apróbb Incidensektől.

A csnpntok zöme már lejátszotta az őszi 
forduló mérkőzéseit, sőt a Somogy már iiz 
első ,,tavaszi győzelmet**  Is elkönyvelhette.

Egyébként győztek a favorité k és n kispesti 
mérkőzéstől eltekintve, feltűnően gyenge volt a 
közönség érdeklődése a mérkőzések iránt. Sze
rencse, hogy vége az őszi szezonnak, igy leg
alább a remény marad meg tavaszra.

A LEGKÖZELEBBI FORDULÓ MŰSORA:
Miskolcon: Attila -Újpest. Ollől-uton: Ferenc 

város —Nemzeti. Szegeden: Szeged—Somogy. 
Nagyszombat u : Hl. kér—Kispest. Hungária

"fon: Hungária—Bocskay. Berlini-utca: Phfi- 
bus—Budai 11.

A HUNGÁRIA MAR AZ ÖTÖDIK!
Játék Pont

1. FERENCVÁROS 11 39:14 18 ( 4)
2. ÚJPEST 11 35:14 18 ( 4)
3. BOCSKAI 11 22:15 14 ( 8)
4. KISPEST 10 24:20 10 ( »)
fi. HUNGÁRIA 11 20:20 10 (12)
«. PHÖBUS 11 19:20 10 (12)
7. SOMOGY 12 18:40 10 (14)
8. III. KEK. 9 20:21 9 ( »)
0. SZEGED FC 11 22:24 9 (13)

10. ATTILA 10 17:24 7 (13)
11. BUDAI 11 11 21:30 7 (fi
12. NEMZETI 10 14:32 4 (10)

(Zárójelben a vesztett pontok száma)

csaknem kellemetlen meglepetést hozott 
volna, ha a Phőbus-tizenegy idő előtt cl 
nem lőtte volna punkaporát ég ha az utolsó 
20 percben Is telt volna még az erőből.
A Fradi támadásaival indult a meccs és Ta

kács bombája már az első percben csak centi
méterekkel süvít el a léc fölött. Ám a Phöbus 
ellentámadását már a zöld-fehér védelem 
kénytelen menteni. Számszerű eredményt a 
Fradi ér cl először. .4 II. percben Kemény 
centerét Sárosi góllá értékesíti. Nagy a lelke
sedés a B-közép zöld-fehér zászlója alatt, de 
de nem nőkéig, mert a 20. percben Titkos 11. 
a kifutó Háda mellett kiegyenlítő gólt szerez. 
1:1 az eredmény, de. a kél csatársor aktivi
tása újabb gólokkal fenyeget.

A 41-ik n kritikus perc, amely a félidő mér
legét a Fradi javára billenti:

2:l-re végződik a félidő.

Érdekes, hogy a szünet után a Phőbust lát
tuk aktivitásban. Egymásután kétszer rúg 
kornert a Phöbus és a 11. percben egyenlítő
gól születik Sztrigán lövéséből, sőt a 15-ik 
percben ugyancsak a Phöbus-csatár szerez ve
zető gólt is. Baj van!... — vakarják fejüket 
a vendégdrukkerek. A helyzet kecsegtető, mert 
a Phölnis-csatárok kezdenek lihegve lézen
geni. Takács a legény, aki megmenti a helyze
tet, mert az öreg reprezentatív a 34-ik percben 
3:3-ra egalizál. Egy pont tehát meg van 
mentve. És a 40-ik perc után már végleg fel- 
lélegzenek a vendégdrukkerek, mert Toldi fe
jese üres kapuba talál utat.

A Berlini-utcai meccs tehát végeredményben 
mégsem hozta meg a várt meglepetést.

Nem volt „nagy csapat" a Kispest.
Újpest -Kispest 4:1 (3:0)

Bikaviadal, boxcsata, pofonzuhatag, rendőrség: 
vagyis bajnoki mérkőzés a Hungária utón 

Hungária—Szeged 3:2 (2:1)
Váratlan meglepetés érte a Hungária rajon

góit, amikor a csapatban Mandl gladiátor 
alakja is feltűnt. Egyöntetű vélemény szerint 
Mandl bosszúból játszott a Szeged ellen. Ha 
már a pénze elúszott Szigeti Imre kezén, leg
alább a győzelmi prémium maradj) 
Játszott is Mandl úgy, mintha 
félne. A Hungária erőteljesen 
■ok siker nem terem belőle. A

mentik.

jón meg. 
inflációtól 

támaelgat. de 
Szeged Somo

Turay lövését tiszta hendsszel ............
11-cs elmarad, mert Boronkay biró mit sem 
lát. De nem marad el a Szeged gólja. A 43. 
p.-ben

Gerle ős-triikkel fut el mindkét llungária- 
védő mellett és 15 méterről védbetctlen 

gólt lő. 2:1.
Szünet után a Hungária roppant eleven................ ..............„...........-r,____ _____  s 

már a 6. p.-ben szép akcióval ugrik ki Turay 
és nagy gólt helyez Pálinkás kapujába. " ' 
Ettől kezdve cgvre durvul a mérkőzés, 
lyet

.1/
„. ........... , ame-

Boronkay biró egészen kienged a kézé-

RAFFAY

DUDÁS

SiftÁty

ADDIG SZIDJAK CSEIIET, AMÍG MEGUNJA 
A DOLGOT ES GYORSAN GÓLT LÖVET DU

DÁSSAL. 1:0.

gyija hatalmas lövést ereszt meg, Újvári csak 
kornerre tudja tölni. Végörc addig szidják 
Csehi, amíg a 16. percben

labdát kap, remekUI teszi ki Dudást, akt 
gyorsan szökik és közelről bevágja u 

menthetetlen gólt. 1:0.
A csatárjáték egyre szomorúbb a Hungáriá

ban, viszont Mandl egyre agillsabb. A 37. 
p.-ben ismét Cseh jeleskedik.

Titkostól labdát kap, nem sokat teketó
riázik, liánéin 25 méterről megvágja és a 
lapos lövés Pálinkás hasa alatt hálót ér. 

2:0.

Végül is Kiss durvasága annyira felka
varja az indulatokat, hogy

általános pofozkodás keletkezik a pályán 
és tribünön egyaránt. Boronkay Kisst és 
Somogyit leküidl a pályáról, majd egy 
nézőt galléron ragad és a rendőröknek 
adja át. Most azután tombol a botrány. 
Kórusban hülyézt a közönség. Boronkay 
nagyon helyesen — nem vezeti tovább a 
mérkőzést. A Hungária alkalmazottal 
kérve kérik a közönséget a csendre, mert 
félő, hogy Boronkay lefújja a mérkőzést, 
ami nagy bonyodalmat jelentene a kék

fehérek számára.
Végre elül a sportszerűtlen kórus lármája: 

a Szeged kornert rúg és ebből
Bognár szép gólt fejel. 3:2.

A vndság csak ezután tör ki igazán és min
den mozdulat életveszélyes. Különösen a sze
gediek durvák. Újabb eredményt elérni egyik 
csapat sem tud, pedig a mérkőzést 5 perccel 
meghosszabbítja a biró.

Nehéz mérkőzés volt bírónak és csapatok
nak egyaránt.

Izgalmas küzdelem után nehezen szerzett 
bajnoki pontokat a Ferencváros az újpesti gyárnegyedben

Ferencváros—Phöbus 4:3 (1:0)
Zsúfolt külön villamosok szállították a | Főleg n hátvédek problémája izgatta a kedé- 

Fradi drukkerhadút Újpest messze fekvő gyár- I lyeket És nekik volt igazuk, 
negyedébe, mert a Phöbus még a zöld-fehér I Feltűnően gyorsak voltak a Phöbus t«í- 
csapaltal szemben sem akarta kiadni kezéből | madó-játékosai.
«z otthoni környezet előnyét. Hatalmas oslro- Ez a lendület frappirozta a zöld-fehér védő
met intézett a tömeg n pálya ellen, amely ke- I játékosokat. Ez n körülmény, no meg egy kis 
ményen állta n rohamokat. A villamosok kő-1 fut hull szerencse, amely ezúttal a Phöbus mellé 
zönsége a csapatösszeállítás miatt aggódott. I szegődött.

■-Mctjé&'nta.
TUNGSRAM

márka a x i z z á I á m p á n ?

50 évi kutatást és fejlődést
50 évi gyártási tapasztalatot 

(7“""/) / t 50 ®ve •negolégodett vevőket.
JeÁaZ:

tökéletes minőséget, 
nagy fényerősséget,

JOldaságo*  viláflitá»tl

Sohasem tartozott a futballszövetség fehér 
álmai közé a kispesti kirándulás. De most, mi
óla Kispest „nagycsapat**  lett, a vendégautók 
egész sora száguld el a pályához vezető kes
keny ulvonalon s a fekete szurtos sártengert 
szerteszét spriccel: a gyalogmenők közé. Kint 
a pályán izzó hangulat. Egyebekben ..telt ház" 
szorong, zsibong, vitatkozik, fogadkozik 8 már 
a meccs előtt rekedtre lelkesül...

Már az első percekből sejteni lehet, hogy 
nem iesz komoly derbi. Újpest ugyanis oly 
meggyőző biztonsággal, oly stilusparádéval és 
az erőtöbblet oly fölényes arzenáljával lepte 
meg ellenfelét, hogy az félóráig lélegzethez 
sem jutott. S hogy mégsem esett gól, ez a tul- 
kombináltság, az agyontologatás bizarrságában 
leli magyarázatát. Végre a 24-ik percben

Pusztay kiugrasztja Avart n már bent tán
col a vezető gól. 1:0.

A 31. p.-ben Kispest csaknem kiegyenlít: Mi
kes közeli bombáját Hóri szépen védi. Gólt, ér
demelt volna ” szép akció. Röviddel utóbb

Jávor fejjel Avarhoz, ö ugyancsak fejjel 
küldi a labdát P. Szabóhoz, aki közelről 

lövi a második újpesti gólt. 2:0.
Kispest a mezőnyben még tűrhető, de a kapu 

elölt sebogysem találja fel magát a máskor oly 
veszélyes csatársor. A fedezetsoruk egészen el
tűnik, a közvetlen védelmük gyakran gikszere- 
zik. így alig okoz emóciót a 45. percben

P. Szabó újabb gólja: a lövés Rozgonyi lá
bát éri s úgy perdül a Gergő által bizonyta

lanul védett kapuba. 3:0.
Félidőben izgatott a hangulat. Szerencsére, 

ulig kezdik a második félidőt, a gyors kispesti 
gól lecsillapítja a ficánkoló drukkerkedélyeket.

Néhány szép húzás után Nemes kapja a 
labdát s minden mérget beleadja a retten

tő erejű lövésbe. 3:1.
Kispest remek tempót diktál, Újpest meg

inog. lendülete megtorpan s valósággal megszé
dül a lelkes és erőteljes kispesti támadássoro
zat súlya alatt. Rég láttunk ilyen tüneményes 
ostromot... Kaotikus hangzavar, őriiletes tom- 
bolás viszi előre a kispestieket, akik minden 
labdán valóságos kullancsmódra ragadnak. P. 
Szabó egy remek csukafejest mutat he, levegő
ben úszva fejeli a labdát. Gerö biró Újpest ter
hére egy 11-est elnéz, ezzel a labdával Tamásy 
lefut a jobbszélen,

Rozgonyi végigkíséri, de a gólt meg nem 
akadályozhatja. 4:1.

A durvaságok sorozata teszi élvezhetetlenné az 
utolsó tiz percet.

A kispesti drukkereknek igazuk volt: Kispest
nek ezúttal nem volt olyan pechje, mint a 
Fradi ellen. Kispest nem bizonyult nagy csa
patnak s az Újpest simán, megérdemelten
nyert...

Botrányok voltak a budai hegemónia-meccsen
Budai 11—III. kér. FC 3:3 (3:1)

Vasárnap zajlott Ic a hagyományos budai 
„hegemónia-mérkőzés", amely ellenére an
nak, hogy a Budai 11 a félidőben 3:1-re veze
tett.

egy fatális baleset, no meg némi bírói té
vedések folyományaként döntetlenül vég

ződött
A vezető gólt a III. kerületiek szerezték 

meg. mégpedig mindjárt nz 5-ik percben. Egri 
szabálytalan szerelése miatt 11-eshez jut a ke
rületi csapat, amelyet Fenyvesi küld rendelte
tési helyére. Az eredménynek azonban csak 
alig 10 percig örülhet a III. kerület, mert TíöA-A 
és Polgár akciójából az utóbbi védhetellen lö
véssel kiegyenlít. A Budai 11 további agilitása 
eredményeként a 30-ik percben Hegyes szerzi 
meg a meccs legszebb gólját. 2:1-re vezet a 
Budai 11 és a Hl. kerület most durva játék
kal kísérletezik. A bíró a gyeplőt kiengedi a

kezéből és ennek szomorú következménye, 
hogy Pozsonyi a tizenhatoson belül ájultan 
esik összo és

az első segélynyújtás során megállapít
ják, hogy karja több helyen eltörött.

A szerencsétlenül járt futballistát a mentők' 
parázs hangulatban szállítják el és a meg
ítélt tizenegyest Rökk értékesíti góllá, amely 1 
lycl 3:1-re javul az eredmény. De közben a 
rendőrök teremtenek rendel az állóhelyen ve-*  
rckedök között.

Tiz ember marad a Budai 11 team-jában a 
második félidőre. Fábián nagyszerűen védi a 
budaiak hálóját és csak a 25. percben sikerül 
Blaskónak gólt lőni a jó kapusnak, akit köz
ben ájultan kivisznek és helyette néhány 
percre Ilökk áll be kapusnak. Egymást köve
tik a bírói tévedések és egy vitás góllal sike
rül a III. kerületnek végeredményben döntet-*  
lenné tenni a meccsel.

A Bocskai közönsége kifütyülte saját kapusát
Bocskai—Attila 2:1 (1:1)

Debrecen, nov. 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 

téne.) A kel vidéki rivális érdekes és izgalmas 
mérkőzést vívott egymással. A technikailag és 
taktikailag iskolázottabb Bocskai csak erős 
küzdelem árún tudott felülkerekedni a helyen
ként iulkcményen játszó miskolciakkal szem
ben. Az eredmény kialakulására érdekes fényt 
vetett az a lelki díszponáltság, amelyet rt Mis
kolcról származó, jelenleg debreceni Alberti
nek bizonytalan védése okozott a Boc-skai- 
flukban.

Szép Bocskai-támadások után, melyeknek 
főként Teleki és Vince voltak n kezdeménye
zői, a 15, percben született meg a debreceniek 
vezető gólja. Teleki—öry—Markos a labda 
útja, a viharszélső nagyszerű tempóval ér
kezik s

remek bombalövésscl ragasztja be a lab
dát az Attila kapujába. (1:0.)

A Bocskai ezután könnyedén játszik, amire 
csaknem ráfizet. Alberti kapus bizonytalan
sága megdermeszti a lelkes debreceni hívőket. 
A 25. percben azután be is teljesedik, amitől

sokan rettegtek, megtörténik a kiegyenlítés. 
Buzássy huszméteres gyenge lövésére Alberti
nek ideje volna helyezkedni, de

éppen az ellenkező irányba veti magát. 
1:1.

A közönség hevesen tüntet kapusa ellen, a 
Bocskai pedig valósággal megzavarodik s kap
kodásában nem ismerni rá a csapatra. Sziklai 
kapufalövése csaknem ujabb bonyodalmat 
okoz. Ezután az Attila jól védekezik s fél
időig nem is lehet áttörni a védelmi falunk*  
szót.

Szünet után már a 4. percben
Vincze jól Irányított lövése utat talál a 

debreceni kapuba. 2:1.
A Bocskai ezután nyugodlabb, tomperáltabb 
játékot mutat s fölénybe is kerekedik, ám nz 
Attila kissé tulerélyes játékba fog, ami a deb
recenieket óvatoságra inti. Különösen Zilahi 
és Maszlonka durvaságai keltenek feltűnést. 
A 45. percben a Bocskai balszélsője, Hevesi 
megsérül és kiáll. Az eredmény ezután nem 
változik.

Uj sztár a Somogybán: Tadics II.
Somogy—Nemzeti 3:2 (1:2)

Kaposvár, nov. 26.
ÍA Hétfői Napló tudósítójának telej^itjelen- 

tésc.) Sáros pályán a Nemzeti fölényével kez
dődött n mérkőzés. A Somogy lassabban me
legedett bele a játékba, amikor csatárainak 
lövése egymásután a kapufán akadt meg. A 20. 
percben kavarodás támadt a Nemzeti kapuja 
előtt, amikor Tadics 11. a 16-os vonalról gólt 
rúgott, de a Nemzeti tiltakozása miatt a biró 
lesállás miatt érvénytelenítette. A közönség 
ekkor percekig erősen tüntetett. A 22. percben 
a Nemzeti támadott és Odri megszerezte a ve
zető gólt. f.-O. A Somogy a közönség biztatására 
erősítette nz iramot, aminek eredményekép
pen a 31. percben Tadics II. kivfcott és a ka
pufáról visszapattanó labdájával Galambos ki-

egyenlített 1:1. A Somogy támadásai sorra 
megakadlak a nagyszerű Nemzeti-védelmen, 
sőt a 41. percben kapuelőlli kavarodástól 
még a vezetést is megszerezte a Nemzeti. 1:2.

A második félidő a Somogy támadásaival 
kezdődött A 16. percben Tadics II. kiegyenli- 
tolt. 2:2. A 33. percben ugyancsak Tadics II. 
rúgta a Somogy győztes gólját is 3:2. To
vábbra is a Somogy voll a többet támadó fél, 
de az eredmény már nem változott. A So' 
mogyban Tadics II., Váll, Jós, Velez, Boron és 
Mészáros, a Nemzetiben pedig Bihámi, t'adas, 
Odri és Szccsei játszott jól.

X Kézilabda bajnokság: Elektromos Müvek-*  
Széchenyi TE 7:1 (5:0) — MAFC-MTE 4:$
12:11, — FOTE—.Vasas gfl 46:0},
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A Vadnyugat véres romantikája 
tort adott az ifjúsági 

5í“!«?«aká" iá|ékos kezébe

Papp László dr. és Tóth Ferenc 
Európabajnok!

megfékezni a bíróra támadt fiatal „sziuindiónt"
A Vadnyugat letűnt véres romantikája kelt 

életre vasárnap délelőtt a talaiuli pályán. A 
lf0v. T. Kör—MÁV Előre Ifjúsági mérkőzésen 
Juhász, a Föv, T. Kör ismert, jóképességil já
tékosa

a mérkőzést vezető biró egyik Ítélkezését, 
amely n csapatéi sújtotta, tőrrel akarta

Legyőzték a derbihőst
Az ElehtromosmUvek csapata kikapott 
a Ferencvárosi Vasutastól — Egyetlen 
mérkőzésen hét játékost állítottak ki

A finis egyre jobban rányomja bélyegét a 
mérkőzésekre.

Egyre több a vaskos meglepetés, a botrány 
és a kiállítás.

.4 meglepetések: az Elektromos, MÁVAG, UTSE, 
KASC, SzRTC, MÉMOSz veresége. A kiállítások 
terén rekord is akadt a SAC—SzNSE meccsen: 
a biró hét(!) játékost küldött le a pályáról.

I. oslzály.
Pártos-csoport

Kikapott az. Elektromos és a MÁVAG! A Tö- 
ickvés vizipológyőzcímet aratott. Vezet a 
MÁVAG (10 játék 13 pont) az EMTK (9 játék 
12 pont) és az Elektromos (8 játék 11 pont). A 
Törekvés 6 játékon szerzett 8 pontjával az 5. 
helyen áll.

FVNK—Elektromos 2:0 (0.0). Góliövö: Csi
szár és Szőjék II. (ll-esbői). Szerencsés győze
lem. A kis pályán az Elektromos játéka nem 
éTvéttvesüll.

FTC—MA VÁG 7:3 (5:2.) Góllövő- Rátkai (2), 
Kiss (2), Pyber (2), Barna, ill Stílt, Elmer és 
Antal. A MÁVAG az első percekben kapott gó
lok Után elvesztette a fejét.

Törekvés—C». MOVE 6:5 (4:2). Góllövő: Ko
széi (4), Dezső (2). ill. Pollákotics (3) és Uitz
(2) . Durva mérkőzés. Készéi és Juhsáz kiállítva.

EMTK—Kelenföld 5:1 (1:1). Góliövö: Mat- 
lag (2, egyet 11-esböl), Nagy, Koronczay. 
Sébuck, ill. Nagy. Biztos, fölényes győzelem.

WSC—33FC 1:0 (0:0). Góliövö: Kántor. A 
WSC lelkes jtáékával megérdemelten győzött.

BMTE—MTK 2:1 (2:0). Góllövő: Kardos és 
Varga, ill. Hálusko. Nívós, szép játék.

Biró-csoport
A Turul újra szárnyra kapott, pontot vett cl 

az UTE-tól. Az alsó régiókban a TLK egyre 
jobban áll. Vezet nz UTE (11 játék 17 pont) a 
BSzKRT (8 játék lő pont), és a fosjás W, 
játék 13 pont) előtt.

UTE—Turul TE 1:1 (1:0). Góllövő: Kállai, 
ill. Kovács. Az UTE elbizakodottan játszott, a 
lelkes Turul meglepetést csinált.

BSE—VI. kér. FC. 5:0 (2:0*.  Góllövő: Szűcs
(3) és Közmű (2). A BSE fölényesen gvőzött.

Postás—Testvériség 6:1 (3:1). Góllövő: Bob- 
rilc (3), Mátéffy (2) és Kertész, ill. Linké II. A 
Testvériség nem érdemelte meg a súlyos vere
séget.

HAC—III. kér. TVE 6:3 (1:2). Góllövő: Sa- 
vánvó (2), Tóti: (2), Drotár, Csutorás, ill.' Hor
váth (2) és Leimért. A lelkes HAC állandó fö
lényben volt.

TLK—BEAC 1:0 (0:0). Góllövő: Pfardler II. 
Egyenrangú ellenfelek küzdelme. A BEAC csa
társora gyenge.

BSzKRT—URAK 2:1 (1:0). Góliövö: Nyilas, 
Gergely III. Csillag (11-esböl). Az URAK ne
héz ellenfél volt, csak Gergely gólja mentol te 
meg a meccset.

II. osztály. 
Stobbe-csoport.

Az UTSE újabb vereségével lecáustött az első 
helyről. A Pamutipar a derbit simán nyerte és 
igy már 3 ponttal vezet (11 játék 17 pont) az 
UTSE, RTK és Pannónia (12 játék 16 pont) 
előtt.

TSC—BLK 2:1 (1:0) Góliövö: Vitek, Csapiár, 
ill. Lukács I.

Pamutlpar—Pannónia 4:1 (2:0). Góllövő:
Kérher (3) és Mersva, ill. Lob II.

RTK—PSC 3:3 (2:1). Góllövő: Krázel (2) és 
Galambos, ill. Szilágyi, Institorisz és Gedeon.

Föv. T. Kör UTSE 3:0 (1:0). Góliövö: Len
kei (3), aki egyben a mezőny legjobbja volt.

ZAC—ZSE 4:1 (2:1). Góliövö: Kalmár (2), 
Szilágyi, Felföldi, ill. Fekecs.

RTK—MFTR 2:2 (0:0). Góliövö: Varga, 
SchfiíTer II., Hl. Cziegler és Miiller.

Vasas—IIVSC 6:0 (5:0). Góliövö: Benda, Ba
logh (2—2), Putri és Klacsén.

Stobbe-csoport.
A CsTK a vereségével lemaradt az élről. A 

MAFC újra nagy győzelmet aratott. Veret a 
Köb. AC. (11 játék 17 pont) az SzFC (12 .iálék 
16 pont) a MAFC (8 játék 14 pont) és a BRSC 
(11 játék 14 pönt) előli.

BRSC--SzAC 3:3 (1:0) Góliövö: Obcrfrank, 
Borbás. Kovács, ill. Vizkcleti (2) és Kovács.

MAFC—Hungária 6:1 (4:0). Góllövő: Bene
dek (8), Szabó (2) Vlzy, ill. Tóth (11-cSből).

FSE—OTE 1:0 (18)). Góllövő: Király.
Köb. AC—Ganz 7:1 (2:0). Góliövö: Énoch (3), 

Prechlrt (2). Mészáros, Konyor 11., ill. Kubitía.
BTC—C.4TK 2:1 (18)). Góliövö: Ritzl és Dtísl. 

ill. Schwardz.
Felfer—KSC 6:1 (3:0). Góliövö: Bőrös#,

KtiszlinkoViés (11-esböl), Gudra (2), Nobllck. 
Benkő. ill. Pctőcz II.

AsFC—KTC 1:0 (0:0). Góliövö: Bcdő. 
Ili osztály.

Onrée-Csoport.
A P. Törekvés biztosan tartja az első helyet. 

A helyezési derbi az MSC győzelmét hozta. Ve
ret n P. TörekvéJ (16 ponti a VI. kér. SC (14 
pont), nz MSC *s  RAFC (12—12 pont) előtt.

MSC—VI. kei. SC. 3:1 (1:1). Góllövő: Rako- 
sányi (2), Winczheim, ill. Dculsch.

K TlWfftés-Jtíírttíyár 3:1 (0:1). GőUövő:
Siba, Kodó, Szentpéteí’y, ilL Szusza.

megtorolni. Hatalmas tőr került az Ifjúsági 
játékos kezébe, amelyet csak hosszas közel

harc árún tudtak a kezéből kicsavarni.
A mérkőzést a bíró azonnal beszüntette és 

megtelte a feljelentést a nioziromantika vérbe- 
Cjorult szemű fiatal „hőse" ellen. Néni kétséges, 
hogy az esetnek súlyos következménye ■ lesz

Törökőr—NTC 3:1 (1:0). Góllövő: Púm (2), 
Palotás, ill Fűlöp.

UMTE—Compactor 6:0 (4:0). Góllövő: Fie- 
ger (5) és Réder.

MÁV. Előre—PMTK 2:0 (1:0). Góliövö: Gre- 
gor (2).

Malaky-csoport.
A Menekültek első győzelmüket az SzRTC 

fölött avatták! Kikapott az NJTC is. Vezet a 
Hálókocsi (16 pont) a KSSE (15 pont) és az 
SzRTC (14 pont) előtt.

KAC—Drasche 3:1 (1:1), Góllövő: Pál (2) és 
Friedvalszky, ill Gombarcsik.

KSSE—KEAC 3:2 (2:1). Góllövő: Steinbach, 
Kóczó. Fekete (öngól), ill. Ragasits és Balázs.

MKE—SzRTC 3:1 (1:0). Góllövő: Horrich, 
Nagy. Rádai, ill. Herenczy II.

KTK—NJTC 2:0 (1:0). Góllövő: Bicza (2, 
egyet 11-esből).

Hálókocsi—Kalapos 1:0 (0:0). Góllövő: Már
ton. Szerencsés győzelem.

Húsos—KAOE 4:2 (3:2). Góliövö: Kenderes 
(2), Krisbaucr és Wolf, ill. Stelczer (2). A 
KAOE kapusa az első gól után elhagyta a pá
lyát.

Springcr-csoport
A KASC súlyos veresége és a PTBSC döntet- 
senje meglepetés. Vezet a BTSE (21 pont) a 
KASC (18 pont) és a PTBSC (15 pont) elölt.

UFC—Vérhalom 1:0 (0:). Góliövö: Soszták.
I. kér. SC—KASC 3:0 (1:0). Góliövö: Szabó 

(öngól), Gahir és v. Keresztes.
Spárta—PTBSC 2:2 (1:0). Góllövő: Braun (2), 

ill. Tápay és Ondrus.
B. Testvériség—LTE 1:0 (18)). Góllövő: Már

ton. Botrányos jelenetek váltogatták egymást a 
közönség sorában.

BBFC-ÉMOSz 3:1 (3:0). Góliövö: Schlésin- 
ger (2) és Kondor, ill. Orbán. A 80. percben az 
EMOSj. .játékosok fenyegető magatartása miatt 
a bíró lefújta a meccset.

A BIK—BSC-meccsro az utóbbi nem jeleni 
meg.

IV. osztály.
Déli-csoport.

Az ETSC lijabb vereségével máris több pon
tot veszteit, mint a SAC Vezet az ETSC (11 
játék 17 pont) a SAC (10 játék J6 pont) és az 
ETC (tt játék 16 pont) előtt.

Kp. VI. kér.—Szondy 5:0 (4:0). Góliövö:
Tóth (2), Mikó, Szilágyi és Kösztolánszky.

ETC—K. Húsos 4:0 (1:0). Góliövö: Simon. 
Kmctty. JanuSka és Kovács.

K. Törekvés—ETSC 2:1 (1:1) Góllövő: Kalo
csai és Hanüszik, ill Pardovszkv.
M. Posztó—Valériu 1:0 (0:0). Góliövö: Kovács. 
Szerencsés győzelem

A DGNE—SzTE meccsre utóbbi nem jelent 
meg.

SAC—SzNSE 3:1 (2:0). Góllövő: Frilz (2). 
Stumpf, ill. Virág. Állandó verekedés közepette 
folyt a meccs. Három SzNSE és négy SAC játé
kos kiállítva I

Keleti-csoport.
Kikapott a MÉMOSz, az MFOE remekül tör 

előre. Vezet a Köb. FC (17 pont) az MFOE és 
a MÉMOSz (16—16 pont) előtt. A MFOE egy 
meccsel kevesebbet játszott s egyedül Veretlen 
a csoportban.

X. kér FC—Drogulsták 6:0 (4:0). Góllövő: 
Bissz (3), Kovács, Szántó és Steinmüller.

Köb. FC—VII. kér. Amatőr 7:0. Góliövö: Pill 
(3), Szurdok (3) és Bredák. A második félidőre 
az amatőrök nem álltak ki.

Cukrász—MÉMOSz 3:1 (1:0). Góliövö: Szolga. 
Freund, Vastag, Hl. Pekarek. A 60. percben a 
biró a közönség sértegetése miatt lefújta a 
meccsel.

Fér. Kaszinó—PATE 7:8 (4)8). Góllövő: Esz- 
fér (2), Schütz (3), Komáromi és Hegedűs, ill. 
Horváth (3. egyet 11-esböl).

MFOE—NSC 3:1 (0:1). Góliövö: Molnár (2) 
és Stcigerwald, ill. Stahl.

Nyugati-csoport.
Az Sz. Juvcnlus a győzelmével a harmadik 

helyre került. Vezet a GSE (18 pont) az OMSC 
(15 pont) és az Sz. Juvcnlus (12 pont) előtt.

GSE—Lapterjesztők 7:0 (4:1). Góliövö: Ko
zák, Fehér (2—2). Mészáros, Rllter és Kriszt.

l llatorlgál—M. Textil 2:0 (1:0). Góliövö; Pál 
I. és Kivisz.

Sz. Juventtis—B. Magyarság 5:3 (2:0). Gól
lövő: SUirti 111. (4), Rácz (öngól), ill. Szlolurik 
és Kecsó.

Északi-csoport.
Vezet a P. Remény (9 Játék 16 pont) az Aulo- 

tnxi (10 játék 16 pont) és az UVASC (9 játék 
15 pont) előtt).

P. Remény—RMTE 4:1 (3:1). GóUövö: Ko- 
sutzky (2). Dávid Pánczcl, ill. Udvardi. Ver
mest (HMTE) súlyos térdsérüléssel a mentők 
szállították el.

T. Előre—Az Esi 5:2 (2:6j. Góllövő Grelfen- 
stelh, Bokor, Móri, B. Nagy, Górván, 111. Vá
mos és Kókui

Aulotnxl—llp. Egyetértés 2:1 (1:1). Góllövő: 
Rózsa. Kclln, ill Fedcrlcs (öngól).

UVASC—Zsolnay 1:0 (0:0). Góllövő: Miiller, 
A gól nz utolsó percben esett.

RAC-LTK 411 Ilii). Góliövö; Gál (2) és 
Tóth I. (7), 111. ChoHn.

Párizs, november 26. i
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- 

dése.) A Gyninase Japy óriási termeiben foly
tatták a szabadslilusu Európa birkozóbajnok- 
ság küzdelmeit. A vusárnapi versenyeket több 
mint tízezer főnyi közönség nézte végig uagy 
érdeklődéssel. Rendkívül sok magyar jelent 
meg a páratlanul izgalmas viadalon, amely csak 
ugy viharzott a lelkes magyar biztatásoktól. 
Ezeknek meg is volt nz eredménye, mert este 
11 óráig két Európábajnokságot szereztek a 
magyar reprezentánsok.

Papp László dr. fölényesen győzött a fran

A Hét Hőse;
Savanyó (MAC), Lenkei (fföv. T Kör) 
Fieger (UNTÉ), Bariké (P.*  Remény)

Az elsőosztályban Soványó Ödön, a HAC 
sokszor emlegetett jobbszélsője emelkedőit 
hőssé. Minden akciója tökéletes voll, minden 
beadása lábra mén’, góljai közvetlenül Is elő
segítették csapatát a győzelemhez.

A II. osztályban Lenkei Lajos a Föv. T. Kör 
balszélsőjéé lett a pálma. A jeles játékos az
előtt hátvédet játszott, legutóbb előkerült a 
csatársorba s most az élen álló UTSE-vel szem
ben olyan játékot mulatott, mely mindenkép
pen méltó a megörökítésre: a mezőnyben mu
tatott játékát is felülmúlta azonban mester
hármasa.

A szép Yvonne a vízben e!ért sikerek 
után a levegő meghódítására vágyik

Filótanö lesz Yvonne Godaírd a női uszó- 
sampion, de előbb klubszint változtat

Páris, november 26.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 

A francia uszóvilágnak legfrissebb és szenzáció
ként ható Ilire, bogv 
Yvonne Godard, a női 
tiszósampion, elhagyja a 
Club des Naycurs de 
Paris-t és átigazoltál ja 
magát a Stade Francois- 
ba. Yvonne Godard, — 
aki mint állítja, — újra 
kitűnő formában van, el
határozását azzal indo
kolja, hogy a sorozatos 
balesetei következtében 
rosszabbodott eredményei 

miatt a CNP öt teljesen 
uj színekben akarja a régi 

dicsőségének megújhodását megmutatni. Kü
lönben

Yvonne Gtxlurd azóta pilólanővé képezle 
ki magát.

Állítólag kitűnő képességei vannak az aviali- 

Godard
elejtette. Most majd

94 vas- és 44 bronz*  
leivény HeiiHí Kiosztásra 

a tornaszövetség Hiúsági 
jelvényszerző versenyének 

premierlén, amelyen 
két ára alatt 1078 gyakorlatot 

bonyolítottak le
A MOTESz vasárnap a Nemzeti Tornacsar

nokban ifjúsági jelvényszerző versenyt rende
zett, amelyen /55 versenyző indult. A ver
senyben a budapesti középiskolák, leventék és 
a társadalmi egyesületek tornászai veitek 
részt.

A versenyen hat szeren (nyújtó, korlát, ló, 
Ugrás, gyürtihinla, függeszkedés) lolionyoli- 
tolták a versenyt, amelynek eredményeképpen 
oasjelvényt nyert 94 és bronz jelvényt 41 tor
nász. Ezekután Bély Miklós, a Szövetség aiel- 
ilöke rövid beszédében vázolta ti verseny je
lentőségéi. Soús Géza, a MOTESz főtitkára s 
fogadalmi bizottság nevében üdvözölte a ver
senyzőket,

A verseny mintaszerű rendezését bizonyltja 
az is, hogy rövid két óra alatt 107fl gyakorla
tot bonyolítottak le és bíráltak el.

Kínos küzdelem után győzött 
a Soroksár és az Etc FC

A 1J. liga vezetőinek nehéz vasárnapja voll: 
a Soroksár u szentlörincioket, az Etc FC a 
budatétéiÁicket csak nagynehezen győzte ld. 
Vezet u Surokaúr (22 pont), az Ele FC (20 
pont) én az SzNFC (14 pont) előtt.

Soroksár—SzNFC 2:1 (2:0). Góllövő: Sze
der és Horváth, ill. Páli, öldöklő iram, de vé-, 
gig fair mérkőzés. A Soroksár az első félidő
ben kél izerrnésés gólt ér cl, szünet után ál
landó SzNFC fölény. Senger a mezőny leg
jobbja volt. Páli indolenseit játszott.

Szürkctiixi—Vác FC 5:0 (48>). Góliövö:
Odry (3), Réniai III. és Illyés (U-esből). Ní
vós, szép játék, biztos győzelem.

Váci Remény—Millenáris 1:1 (1:6). Góllövő: 
Kicin (öhgól), ill. Czétényi. Gólképtelen csa
tározások meddő küzdelme.

VOMS—Bak TK 8i3 (2:1). GótlövŐ: Startéi! 
II. (2), Molnár, ill. Kulik (3). Egyenrangú el
lenfelek elkeseredett küzdelme.

Etc FC— Biidatétény 1:0 (0:0). Góllövő: Lé- 
láy (ll-csből). Az erzsébetiek szerencsés győ
zelmet arattak.

Budafok—Csepel 3:0 (1:0). Góliövö. Hor- 
válh (2) c-s Frilz.

Drogulsták—Nagytétény 3:0 (1:6). Góllövő: 
Kisutzky (2) és Flerschmann. Az. utolsó helye
zettek találkozója gyenge sportot nyújtott.

BECSBEN IS KIKAPOTT A SVÉD AIK
Bécsből jelentik: A szerdán Budapesten sze

repelt stockholmi AIK vasárnap a becsi Aduii- 
rával mérkőzött, umelytől 3:0 (0:0) arányit
vereséget szenvedett. Barátságos mérkőzések 
során a Rapid 8:!-re győzött a második liga 
válogatott ellen, mig a IVackcr a Libertást, a 
WSC a Hakoali-t, a Donau pedig a Favo
ritéul egyformán 2:1 arányban győzte le.

CARTONNET ÉS COPPIETERS 
HOLTVERSENYBEN ÉRT CÉLBA

Brüsszelből jelentik: Egy illeni nemzetközi 
usZómérkőzéscn a francia Cartonnet a belga 
Coppicters, a német Deilers távolíétében a 
HM) m gyorsusz.ásban 1 p 03.2 mp idővel egy
szeriét ütöttek a célba.

X A MAC nyerte a Komjádi-kupát. A Kom- 
júdi.kupamérkőzések sorsa a vasárnap dél
utáni MAC—FTC mérkőzéssel eldőlt. A MAG 
8:0 (7:0) arányú győzelmével s jobb gólará
nyával a Komjddi-vándordij első xédője lett. 
A vasárnapi mérkőzéseknek ünnepi jelentősé
get! adott az, hogy végignézte őket Albrecht 
kir. herceg is. Eredmények: III. kér TVE— 
MTE 1:0 (1:0), MAC-FTC 8:0 (7:0), MUE— 
NSE 6:4 (1:0).

Kikapott az eddig veretlen győri ETO Is.
Győrből jelentik: Vasárnap 'A000 főnyi kö

zönség előtt játszották le az erzsébetiig-.ti pá
lyán a DAC—ETO győri (lerbymérkőzésl, ame
lyet, nayy meglepetésre, a DAC csapata nyert 
meg 1:0 (1:0) arányban. Az ETO ezzel elveszí
tette veretlenségét. Az egyetlen gólt Kulcsár 
szerezte meg az első percben. Az egész mérkő
zés alatt nz ETO nagy fölényben voll, de csa
tárai, ugyláiszik, teljosen elfelejtették a gól
lövés tudományát.

XA Hungária VC nyerte a Főldvdry-emlék- 
yersényt. A Földváry György dr. emlékére kiirt 
junior kardcsapalverscnyt vasárnap bonyolí
tották le a Műegyetemen. /I favorit MAC.,' to
vábbá a BEAC és a HTVK már az előmérkő- 
zések során kiesett, A döntőbe négy csapat 
került, amelyek érdekes viaskodásábol végül a 
Hungária VC került kt győztesen ar MTK előtt. 
A X helyen a RÁC, a 4-iken n Postás SE végzett.

X Az FTC junior blrkozóversenyét vasárnap 
fejezte be. A légsulyhnn Bokor EMTK, a pe
helysúlyban Sárost l TE, v könnyümlyhön 
Farkas B-Vasulas, a kisközépsulyban Faragó 
Vasas, a nagyközépsulyban Hubay I TC, a kis. 
hehózsulban Molnár Testvériség és a nehéz*  
súlyban Kassal FTC síerezte meg a győzelmet.

cia Dániel ellen, Zom bor y Ödön a belga
Van <|ff Bergbel késztette megadásra, Tóth 

Ferenc a svájci Vordcrmannl győzte le.
A temesvári Kinizsi volt kiváló birkózója, Föl- 
deák János, aki német színekben indult, reme, 
kül tussolta u jugoszláv Bukovacot. Végered
ményben:

Kisneliézsuluu csoport E'trópabajnoka: Papp 
László dr., Magyarország.

Pehelysúlyú csoport -Eurőpabajnoka: Tóth 
Ferenc, Magyarország.

Zerqtbóry Ödön a légsulyu csoport döntőjébe 
jutott.

A 77/ osztályban az UMTE cenjerc, Fieger 
Mihály lelt a kiválasztott, öt gólt hitt a Com- 
pactornak s a hatodik gól is egy kitűnő át
adásából esett!

A IV. osztályban a P. Kemény jobbös^zekö- 
tftje, Bartkó Sámuel kapta a kitüntetést, ^'em 
rúgott tegnap gólt, sőt egy 11-est sem tuAptk 
kihasználni, ennek ellenére is az ő érdeme a 
győzelem.

A négy játékos Ősy-Blazsel: László szobrász
művész remek llét Höse-plnkettjét szerdán 
este 6—7-ig vehetik át a Hétfői Napló szer
kesztőségében (VII., Erzsébet-krt 4. 1. cinelet).

is titkolja, hogy rövidesen nem
de a „levegőben" is hallani fog-

kára és nem 
csak a vízben, 
nak róla

M. I.

AZ ANGOLOK SCHMIF.GER TORKÁRA 
AKARJÁK FORRASZTANI A SZÓT...

Bécsből jeleniik: Az angol rádió, ismeretlen 
okoknál fogva nem engedélyezte az osztrák— 
skót válogatott mérkőzés továbbítását. Aí 
oszlrák labdarugó-szövetség most átiratban 
fordult a londoni szövetséghez, hogv ebben az 
ügyben interveniáljon, mert az oszlrák futball
barátok minden körülmények között hallgatni 
akarják Schmieyer professzor konferanszit.

BEFEJEZTEK
A CSEHSZLOVÁK BAJNOKSÁGOT IS

Briinnből jelentik: A csehszlovák bajnokság 
őszi fordulójának utolsó mérkőzését a Zidepice. 
játszotta a Victoria Ziskov ellen. A Zidenice 
győzött 2:1 (1.1) arányban.
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Zászlói bont a Magyar Sportirodáim! 
Társaság, 

amely a testnevelésludomány irodalmának 
művelőit szólnia táborba

A Társaság választani fogta tagjait — Furcsa bangók a magyar 
testnevelés tudományos folyóiratában

30.000 ember részére lehet ujabb tribünöket 
felállítani. Ismeretes, hogy a németeken kivül 
a franciák is igényt tartanak a világbajnokság 
rendezésére és igy ennek jövője legalább nyolc 
esztendőre biztosítva van. Ezúttal tehát

nem vált be Melsl Hugó jóslata, aki több

ször kijelentette, hogy Rómában less ■■ 
első és utolsó futballbajnokság,

mert nem akad nemzet, aki ennek anyagi koc
kázatát vállalni meri. A franciak és németek, 
úgy látszik, nem félnek annyira a ráfizetéstől, 
mint Meisl.

Mn már a szellemi élet legkiválóbb repre- 
pentáDMii sem vitatják nzt nz általánosan ejfo
gadott elvet, hogy a testnevelés teljesen egyen 
rangú tényező a szellemi neveléssel. Fölödege.- 
volna mn mór hivatkozni a ,.nirn» sava in cor 
poré sann" elvére. A külföld testnevelést il la- 
tnányi intézményei után ma mór büszkén 
mulathatunk fel eredményeket. Itt van a Test 
neveiéit Főiskola, valamint nz azzal szerves 
kapcsolatban álló sportorvosi Intézet. Mező Fe
renc. az amszterdami szellemi olimpiász győz
tese, mint n sporttörténet legkiválóbb ismerője, 
Poros György a sport pszichológia tudományá
nak úttörő harcosa szívesen látott előadói a 
komoly testnovelési tárgyú előadásoknak. Mind
ezek a tények egyenesen parancsolják a lest 
uevclésludomány társadalmi megszervezését.

Már kél Ízben történt kísérlet az ilyen irányú 
szervezkedésre. A háborút követő években jó- 
zsef Ferenc főherceg clnöklésévcl tartott érte
kezlet kimondotta a szükségességét a Sport 
akadémia megalakításának. Ez a szép es nemes 
gondolat azonban Ismeretlen okokból megfe
neklett. A mull évben az OTP tudományos 
Irányú folyóiratában jeleni meg felhívás a 
Magyar Sporttudományi Társulat megalakítása 
Ügyében, A folyóirat következő szómában azon
ban hirtelen visszavonulót fújt a lap szerkesz
tője. Hogy miért, azt csak azok n benfentes 
sportemberek tudják, akik túlságosan közéjről 
ismerik a viszonyokat. Mi is csnk annyit emlí
tünk meg, hogy az OTT-nnk nem volt szívügye 
ez n zászlóbontás.

Meg kellett ezt említenünk azért, mert a kü 
azöbön álló szervezkedés joggal számit az OTT 
erkölcsi és anyagi támogatására. Arról van szó 
ugyanis, hogv

• közeli hetekben megalakul a Magyar 
Sportlrodalml Társaság,

amely tagjainak létszámát választás utján 
fogja betölteni. Teljesen tigy, mint a szellemi 
tudomány reprezentáns szervezetei. A Társaság 
csak olyan sporlfcrüakat fog tagjaiul megvá

lasztani, akik a testnevelés tudományában el
mélyedtek és akiknek ezlrúnyban önállóan ki
fejtet l tevékenysége ismeretes.

Mint mindenhez, úgy ehhez Is anyagiak szűk, 
ségesek. É» az OTT-nnk minden körülmények 
között bele kell nyúlnia a kasszájába, mert 
erre fedezete is van. Az OTT költségvetésének 
..a sportirodalom támogatósa'' cimü tételére 
gondolunk itt. Természetesen a szervezkedés 
vezetői megfelelő sajtóorgánumra is gt.mlol- 
nak. Ez pecílg nem lehet más, mint az .OTT ki
adásában megjelenő „Testnevelés" cimü folyó
irtot.

A testnéveléstudomány képviselői az utóbbi 
időben . meglepetve tapasztalták, hogy ez a 
folyóirat eltért eredeti hivatásától. A tudomá
nyos vonatkozású közleményeket és értekezé
seket felváltották a sporteredményekre vonat
kozó rendszeres közlések, amelyek pedig ko 
rántsem jelentik egy neveléstudományi lapnak 
a munkakörét. De megdöbbenéssel látták a 
folyóiratban azokat a kültelki és utszéli kifeje
zéseket is, amelyekkel a magyar sportsajtó saj
nálatos módon meg van fertőzve. Mert

olyan szavak, mint például „zri", meg 
„rumli", talán mégsem nyerhetnek polgár
jogot egy Ilyen tudományos folyóiratban.
A megalakulandó Magyar Sportirodalmi Tár

saság első tagjai értesülésünk szerint — Bo
ros György, Mező Ferenc, Szerödk Elek, Szu 
kovát liy Imre, Neidenbach Ödön, Misángyi 
Ottó és Szőke Elemér lesznek. De itt van a 
helye még számos olyan kiváló sportirónak is, 
akik a lestneveléstudoinány terén elismerésre- 
méltó irodalmi pniködést fejtettek ki. Nem 
hiányozhat innen Kiss Gyula, Koch Nándor, 
Szcrelemhegyi Ervjn, Homola Adél, Gercntsér 
László, Pluhár István, Pálffy György, Mártonffy 
Miklós, Kiss Géza, Szerelemhegyi Jenő és He*  
rendi Artúr, nemkülönben a sportsajtó számos 
más kiválósága sem. Nem lehet kihagyni a 
sportorvosi irodalom, valamint a sport műszaki 
tudományának képviselőit sem.

__ a francia mellusió-
y^lirVOnnCl] sampion mint filmhős 

100.000 frankot áldozott, hogy az antik atléták 
laeallzmusát és akaraterejét bemutathassa

Páris, nov. 26.
(A Hétfői Napló páris i szerkesztőségétől.) 

Cartonnet, akinek uszéitehetségén kivül a ter
mészet szép, mutatós, atlétikus külsőt és igy 
eziránvban is előnyöket adott, most c kvalitá
sait a film terén is gyümölcsöztctni akarja.

Egyelőre ugyan nem óbrúrdozik Jonny 
Weismütler - féle filmsztár! sikerekről és a film 
molyét róla forgatták, nem is valami izgalmas 
kalandorfilm, hanem egy komoly „documen- 
taire“ a sportról.

A népszerű és mindig mosolygó „Cárion" 
(ahogy itt röviden becézik) most érkezett 
vissza Nizzából, ahol a filmjét forgatták és 
szorgalmasan trenirozik a Champerret-Dan- 
ton-i medencében.

Itt sikerült őt elfogni és megtudni tőle 
egyel-mést a készülő filmjéről.

Elsőben- is kijelenti, hogy a filmet saját re
zsijében csinálta.

— Minden megtakarított pénzemet — kö
zel 100.000 frankot — fektettem ebbe a 

vállalkozásba,
amely ha vállalkozásnak is tűnik, alapjában- 
véve azonban egy régi forró vágyamnak a 
megvalósulása.

Meg akartam mutatni az atléta akaratere
jét, lehetőleg a régi antik felfogás Ideális 

formájában.
Éppen ezért, kerestem is olyan helyet, amely

természeti szépségben gyönyörű keretet ad a 
sportbemutatásnak így mentünk le Délfrnnciá- 
országba, a Colé d'Azur-nck számos festői he
lye szolgált eleven díszletnek. Magát az 
úszást, a montecarlói úszómedencében forgat
tuk.

—- Kik voltak a többi „szereplők?"
Persze az „elválaszthalatlanom: Alfréd 

Se.hoehel, azután Jonny Meyer, Madame de 
Gastybe, Imbert kisasszony, no és Poussard, 
aki remek toronyugrásokat mutat be (12 mé
terről) egy festői sziklacsoport magasságából 
ugorva.

— Es maga, „Cárion" mit csinált?
— Mellúszást, crawji, és állíthatom, hogy 

nagyszerűen sikerüli film lesz, és ami a fő. 
tanulságos, mert ezeket a felvételeket többszőr 
lassítva vettük, tehát tanítási, bemutatási hasz
na lesz kétségtelenül.

— És az atlétika? Mert úgy hírlik, hogy az 
se rövidül meg ebben a filmben?

—- Sokban magam is résztveltcm: igy disz
koszvetésben ér futásban. Az ugrást pedig 
Ramadier és Philippen mutatják be. Hát remé
lem, hogy érdekes lesz ez a film, ha nem is 
vetít ki sokezerméteres szerelmi történetet, 
hanem csak szép, egyszerű sportot.

Szólt Cartonnet és beleugrott a medencébe, 
hogy mesteri tempóval mutasson egy kis íze
lítőt a filmprodukciója előtt.

Mándy Ilona.

Fair futballdöntő IS sebesülttel
Mcisl tévedett: a második futballvilágba!• 
nokságért már Berlin és Páris verekszik

Bécs, november 25.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

A milánói Gazéit a dcllo Sportnak jelentik Bue- 
nos-Aircsből, hogy a múlt vasárnap folyt le 
az argentínai bajnokság döntője n St. Lorenzo 
és Dóra Junioré között, amelyet az előbbi 
nyert 1:0 arányban. Mérlege: 60.000 néző, szám
talan incidens, rendőrattak,

18 sebesült.
A szakértők szerint, tekintetbe véve a délnme- 
rikai közönség ismert vérmérsékletét, feltűnően

kevés a sebesültek száma és ebből arra követ
keztetnek, hogy a játék mindvégig — fair volt.

*
Berlini Jelentés szerint a német sportkörök 

komolyan foglalkoznak a gondolattal, hogy 
még a rórpni. labdarugó világbajnokság meg
kezdése előtt bejelentsék igényüket az 1938-ban 
esedékes tornára. A világbajnokságot a herlini 
stadionban bonyolítanák le, amelyet a közeli 
oljmpiászra való tekintettel, máris 100.000 férő
helyre bővítettek ki, de szükség esetén még

Hamar a ceruzát elő S

Mai keresztrejtvényünk négy leghosz- 
szabb sorának megfejtését tessék akár 
levélben, akár pedig postai levelezőlapra 
Írva legkésőbb csütörtök estig szerkesz
tőségünkbe, VII., Erzsébet-kőrut 4 eljut 
tatni. A címzési oldalra ráírandó: Rejt 
vény. A helyes megfejtők között egy ti:-

pengős bankjegyet, tokaji borokat, bridzs- 
kártyát, gramofonlemezekct és diszkö- 
fésti könyveket, összesen tizenöt dijat 
sorsolunk ki. A megfejtést és a nyerte
sek névsorát a jövő héten közöljük. — 
A múlt heti pályázat eredménye a „Hí
rek" rovatban található

Vigsglntes
t. Kiváló földrajzi író 

II. Bankművelet 
II. Kutya
II. AHí érleni a Rinvót
14. VllóghlrU liegedűkí- 

aillU
”•
Iá. Tnpper
17. <>lió( állat.
18. Hitegetik aiédllfi
II. Német siemélyea név

mán
74. A Sióvá mellékfolyója 
ti. FCater
78. Gyerkóe
88. A német ..ABC'*  ulaleó 

betűje
74. Pékiülemény
76. X Ihogáaaterll neveié*  

hangja
_ >7. Mndiiriárka
' 28. A né na eeendre mond

ják
7». Savanyu folyadék 
M. Leemelve
S|. A vendéglőben la ..fo

lyik".

I. Karinthy Frlgyea a 
méalerdk

J. Bírói öllőték Angliá
ban. Ili névelővel

8. Háabért llieló (?) pol
gárok

4. F.JJel lelentkealk
I. Főnévkéuiő
g. Aa uloleó beli)
7. A magyar némafilm 

gyáriéi egy terméke 
volt, melynek liajnay 
Gábor lálaaotla a el in. 
aaerepéi

8. Ilyen a 11. aa. tor
8. Megolllanló

18. A legnagvnbb anndol 
kodók tériké. f.lt Kr.
e. 384—377

14. (Havi é» árményor- 
asógi város

18. Ha megnő — Imré
nek fogják hívni

1 2 5 't 5 6 7 8 9 10

11 ■
13 ■
15 ■
1F ■ ■
19 ■ 20 ■L■ 22 ■ 23■ 26

27 ■ 28

29 ■ 30
*
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A mátrai síspcil 
fellendítése Érdekében 
az összes tényezők 

Összefogtak
(A Hétfői Napló kiküldött tudiisitójátói.) A 

nagyszerűvé vált sisport-rajongóknak tábora 
már oly hatalmas tömeggé növekedett, hogv a 
Magyar Siszövctség szükségesnek látta Magyar
ország síelésre alkalmas területeinek megszer
vezését.

Szombaton folyt le a Mátra-értekezlet Ma
gyarország legmagasabb pontján, az 1014 

méter magas Kékes-csúcson.
Munkásságuk cjső . gUppiásul a Mátra - hegy

ség területének intenzivebb kihasználását, az 
akadályok elhárítását és a lehetőségek további 
kiépítését tűzték ki.

Vitéz Rapaich Richárd altábornagy, lovassági 
szemlélő, a szövetség elnöke vezette az értekez
letet, miután annak résztvevői előbb megtekin
tettek a Kékest a Mátraházával egybekötő, uj 
lesiklópályát. Prém Lóránt dr., a ' kultuszmi
nisztérium és az OTr, Kövér Lajos alezredes, a 
honvédelmi minisztérium, Tüske Jenő. Máv fő
felügyelő a kereskedelemügyi minisztérium, 
Okolicsányi Imre alispán Heves vármegye kép
viseletében, Rdkovszky István dr. a Siszövet- 
ség társelnöke, Lihcr Béla, a JUSOK miniszteri 
biztosa, vitéz Bujdosó Kálmán, valamint Gyön
gyös város polgármestere szóltak hozzá az elő
adók által előterjesztett fejlesztési programhoz.

Az értekezlet végén Tatár István, a Siszövet- 
ség egyik vezetője tartott érdekes előadást a 
.ajtó megjelent képviselőinek a sisport törté- 
nctéről.

HALLOTTA...
• • • hogy az ökölvívók legutolsó tanácsülé

sén vitát provokált az egyik tanácstag lemon
dása. A lemondás indoka az volt, hogy egyik 
tunácst ár sáriak meglehetősen furcsa a foglalko
zás.’

. . . hogy a kiváló fportladi, aki nemrégen 
ment férjhez, válik nz urától. Hogy miért? A 
férj nagyon elfoglalt ember, nem ér rá meccsre, 
uszóversenyre, atlétikára és egyéb eseményre 
járni. E szórakozásokról pedig őnagysága nem 
tud lemondani.

. . . hogy Devar, a kanadai jéghokklzó máris 
nagy népszerűségnek örvend a nagyjég hölgyei 
körében. Egyik kiváló műkorcsolyázónőnk só
hajtva Jegyezte meg: „Nekünk Is hozathatnának 
egy Ilyen jó trénert."

. . * hogy Frltzl Burger, a nagyszerű bécsi 
műkorcsolydzónő a télen ellátogat Budapestre.

. . hogy Zamorának, a világhírű kapusnak 
klubja: a Madrid FC felmondott, mert lehe
tetlenül rossz formában van.

... hogy a német-svájci futballmeccs nem 
folyt le egészen simán. A zürichi közönség 
Jlénken tüntetett a németek ellen. Végül mégis 
i sport győzött, iletve a németek.

... bogy dr. Rozgonyl Györgyné egyévi pi
henés után újra megjelenik u planson.

novembsr 30 es decsmüer 3 ü.u.iet 3 Órakor

(igetöuerseny

18. Kereskedett

81. Város Rulgórlában 
Várna köveiében. a 
l'ekete tenger meRelt

fi. Egyetlenegy helyre 
vem

». Ölvén siáialékaa
73. Zongoráalk. hegedűt
». Reoáaelt női név - 

bliony elég ritka

24. Kdrdíaid
88. A sah gyógyulását Je

lenti
84. Két asanns kerek ró

mai aaám.

GÁL GYÖRGY

Szabad az ut 
a nagy világba, 
ha tud angolul 

franciául

A diáknak. ■ 
tisztviselőnek, 
a kereskedő
nek, minden
kinek,

aki érvényesülni éa 
művelődni akar 

hasznos munkatársa 
a

Dorium 
beszato- 
Mnyu

törhetetlen 
hanglemezekkel.

A beszélőkönyv türelmes éa fáradhatatlan. — Rendelte 
meg mog ma 1 A hat temed ár» caak 24 P. Sok ez Önnek ? 
Ha igen, egyenként la megvásárolhatja. így egy egy réai 
4 P SO fillérbe kerül. Kapható mindenütt! 
Tájékoztatót küld DURIUM KFT. BUDAPEST, 

VIU Thököly-ut S.

Budapesti ügetőversenyek
A megelőző napok nagyszerű nívóján foly

tak le a vasárnapi ügetőversenyek- A nap ese
ménye a heathajtás mór az. első kél részben 
eldőlt Gondolat H. fölényes győzelmével. Neva- 
dián nincs rendben formán aluli szereplése te
hát érthető. A favoritoknak nem volt szeren
cséjük s közülök csak Express és Orkán győz
tek. A második futamot Éliás: nyerte, de tisz
tátalan ügetése miatt diszkvalifikálták s Tündér 
kapta az első dijat. Izgalmas küzdelem utón 
verte Elga a nagy favorit Dariust, ami annál 
érdekesebb, mert saját istállótársát győzte le. 
Zivillingert 100 pengővel megbüntették, mert 
Ódával akadályozta K. L.-t. Ezért inkább disz- 
kviilifikálni kellett volna. Részletes eredmény 
a következő-

I. FUTAM. 1. Sárréti isi. Danka (2«) Fityó. 
2. Iszlány (4) Maszár F. 3. Olivia (16) Benkő. 
I. m.: Kassa, Gudrune, G. Todd, Philip Morris, 
Bérezi, Ugrabugra, Evviva. Tót.: 10:126, 28, 26, 
74. Olasz: 44. II. FUTAM. 1. Solymossy I. báró 
Tündér (8) Maszár F 2 Szeszélyes (8:10) Ko
vács II. 3. Magvas (2) Zwillinger. I. m.: Elláss 
(mint első diszkv.), Opál, Navigator, Erika O. 
Tol.: 10:142, 11, 10, 10. Olasz: 47 III. FUTAM. 
1. StaufTer E. Gondolat II. (l’A) Kovács II. 2. 
Muscicapa (3) Steinitz. 3. Fregcli (5) Kálinké. 
I. m.: Nevadian, Jeles O. S., Oly, Milike. Tót.: 
10:34, 12. 13, 13. Olasz: 41. A Tündéi—Gondo- 
lat doublé 10:1481. IV. FUTAM. 1. Baik örö
kösök Eladó (2X). Baik. 2. Nagylda (12) Jó- 
nás. I. m.: Simba, Dongó, Glória, Vava. Tol.: 
10:57, 28, 47. Olasz 66. V. FUTAM. 1. Gondo
lat H. (8:10) Kovács II. 2. Fregoli (4) Kallinkn.
I. ni.: Muscicapa, Oly, Nevadian, Milike. Tót.: 
10:22, 16, 22. Olasz: 30. A végeredményre Gon
dolat II. 10:37. VI. FUTAM. 1. Baranyái I. 
Elga (6) Ifj. Baranyai. 2. Darius (6:10) Kovács
II. 3. Enyém II. (5) Feiscr. I. m.: Sncy, Esély, 
Gallinula, Helyre Kati, Sámson. Tót.: 10:162, 
28, 14. 24. Ilasz: 56. VH. FUTAM. Elmaradt. — 
VIII. FUTAM. 1. Hoffmann S. Oda (3) Zwillln- 
gcr. 2. K. L. (2>í) Simkó. 3. Pezsgő (12) Ko
vács J. I. in.: Fáczán, Estike, Bubenvik, Mer
cedes II., Próza, Urbér. Tót.: 10:52, 19, 18. 48. 
Olasz: 46. Ai Elga—Oda double 10:1867. IX. 
FUTAM. Elmaradt. X. FUTAM első rése. 1. 
Csillag G. Express (2) Steinitz. 2. Ardilti (3) 
Feiser. 3. Tündérlány II. (4) Fiszter. I. m.: Mo
gul, Gyurka, Revizionárius, Ozmund, Cigány
báró. Tót.: 10:27, 14, 19, 15. Olasz: 50. — X. 
FUTAM II. rést 1. Eidelesz A. Orkán (5:10) 
Fescr. 2. Ipse (4) Marck. 3. ördöglánya (12) 
Kovács II. I. m.: Mimosa, Tommv, Melinda, 
Hajnalka. Tót.: 10:17, 13, 18. 17. Olasz: 49. — 
As Express—Orkán double 10:39.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
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