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Mussolini repülőgépen 
Budapestre iön

— jelenti vasárnap a bécsi Presse
Neue Freie Presse vasárnapi száma 

olyan feltUnéstkeltő hirt közöl, amely már
is óriási szenzációt keltett az európai poli
tikai világban. Nem kevesebbről van szó, 
mint arról, hogy

Mussolini megígérte Gömbös Gyulának, 
hogy rövid Időn belül Budapestre lá

togat
A Presse híre, amelyet a párisi Fournler 

ügynökségtől vett át, a következőképpen 
hangzik: v

Páris, november 10.
A Fournler ügynökség jelenti: Gömbös 

miniszterelnöknek Rómából történt elutazá
sakor Mussolini határozottan megígérte, 
hogy repülőgépen el fog látogatni Buda
pestre.

A Duce, aki igen kiváló pilóta, a re
pülőgépét, amely egy hárommotoros, 
legmodernebb gép, maga fogja kormá

nyozni.
Ugyanezzel a géppel már több utat tett meg 
és legutóbb Rómából Pisába és Florencbe 
is elröpült, amikor ugyancsak ugy oda, 
mint vissza maga ült a kormánynál. Való
színű, — írja a Oresse, — hogy ezen repülő
látogatás során a Duce Bécset is fel fogja 
keresni.

A jelentéshez hozzáfűzi a Presse, hogy a 
francia ügynökség híradását minden fönn
tartással kell csak tudomásul venni.

Mussolininak Budapestre tervezett repülő
út ja kétségtelenül az utóbbi esztendők 
egyik legnagyobb politikai szenzációja. 
Köztudomású tény ugyanis, hogy

a Duce tizenkétéves kormányzása alatt 
nem hogy nem hagyta el az olasz ki
rályság területét, hanem még soha 
tervbe sem vette, hogy Idegen államokba 

fog ellátogatok
Amennyiben a Presse. Illetve a Fournler 

Ügynökség híre megfelel a valóságnak, ugy 
Magyarország kétségtelenül döntő lépés 
előtt áll jövő politikáját Illetően, amelyben 
feltétlenül vezető szerep jut Gömbös Gyu
lának, mert

az olasz kormányfő magyarországi lá
togatása egyet jelent a Gömbös-kor

mány külpolitikai sikerével.
Meg kell azt Is Írni, hogy a Fournler ügy

nökséget francia komoly politikai körökben 
Igen tekintélyes és jól értesült hírszolgálati 
forrásnak tekintik, ami tehát azt jelenti, 
hogy ha csak misztifikációról nincsen szó, 

n Dúcét valóban vendégként üdvözöl
hetjük Budapesten.

Nagyon érdekes kérdés M, hogy a mél

tóan nagyszabású fogadtatást ünnepségek 
megrendezésén kívül, hol történjék az olasz 
kormány fejének az elszállásolása. Lehetsé
gesnek tartják, hogy

vagy as olasz királyi követségen szállna 
meg Itt tartózkodása során Mussolini, 
vagy as egyik legelőkelőbb dunaparti 
hotel fejedelmi fekvését foglalnák le a 

részére, 
de azt sem tartják kizártnak, hogy a kirá
lyi palota egyik lakosztályát biztosítanák 
nagy vendégünk kényelmére.

Mussolini budapesti látogatásának híré
vel kapcsolatban kérdést intéztünk 

több előkelő politikushoz,
akik a nagyjelentőségű eseményre vonat
kozólag a következő nyilatkozatot tettek:

GRATZ GUSZTÁV :
— Amennyiben a hir megfelel a ténynek, 

ez fényes demonstrálása a'inak a szívélyes 
viszonynak, amely Olaszország és Magyar
ország között fennáll.

— Mussolini eddig, tudtommal, külföl
dön nem járt, ha tehát eltérve rendes szoká
sától, ellátogat hozzánk.

e> a legjobb jele annak a súlynak, 
amelyet Magyarország "Jelent az olasz 

külpolitika részére Is.
— Ez a látogatás a magyar politikának 

egy nagy sikere volna.

FRIEDRICH ISTVÁN:
«—< Mindenesetre osztatlan örömet fog 

okozni ez a látogatás, mert a békekötés óta 
az első eset, hogy külföldi nagyhatalom 
miniszterelnöke meglátogatná Magyarorszá
got. Az öröm még nagyobb volna.

ha a látogatás nyomán komolyan el
kezdődne a középeurópai problémák 

megoldása 
és egy olyan általános külpolitikai helyzet 
megalapozása, amely hosszú időre biztosí
taná az európai békét.

PETROVÁCZ GYULA:
— Hihetetlennek tartom ezt a hirt, de 

ez olyan vendkivüli kitüntetés volna Ma
gyarországra amely azt jelentené, hogy 
Olaszország teljesen védőszár nyal alá venné 
Magyarországot. Eddig csak szavakban hal
lottuk az irántuk való jóindulatot, de való
ságban, természetben és személy szerint 
nem, mert az olasz külügyi államtitkár meg

Ujabb nagy megvesztegetési botrány 
pattant ki Franciaországban

Páris, november 11.
(A Hétfői Napló tudósitó jónak telefon

jelentése.) Alig múlott el az izgalom a múlt 
hét végén kipattant pénzügyi botrány, a 
Goldberg—Lewy-konszern, a Société Spé- 
ciale Financiére összeomlásával kapcsolat
ban, amely 200 millió frankkal károsította 
meg a francia gazdasági életet, máris egy 
ujabb nagy pénzügyi botrányt jelentenek 
Rouen városából. Különböző csalásokkal

a kincstárt 120 millió frankkal meg
károsították.

Rouen tudvalévőén Franciaosrzág egyik 
legfontosabb kikötője és már tíz évvel ez
előtt elhatározták, hogy a Szajna torkola
tának rendezésével kapcsolatban átépítik a 
roueni kikötőt. A munkálatok költségeinek 
fedezésére

töbhmilliárd frankot Irányoztak elő.
Most azután kiderült, hogy több épitövál- 
lalat, amely résztvett a munkálatok elvég
zésében, visszaéléseket követett el azáltal, 
hogy a számlákat és elszámolásokat

magasabb összegről állították ki, mint 
amilyen összegek a cégeket megillették 

volna,
azonkívül n számlákban feltüntetett minő
ségnél silányabb anyagot szállítottak és a 
munkaidő megállapításánál szintén hasonló

csalásokat követtek el. Mindezek a vissza
élések

a városi tisztviselők mulasztása és vét
kes hanyagsága következtében voltak 

lehetségesek.

Gömbös Gyula miniszterelnök mostani római 
útja alkalmából tanácskozásokat folytatott az 
Olaszország és Magyarország közötti kulturális 
kapcsolatok kimélyitéséről. Ezek a tanácskozá
sok szintén eredményei végződtek, a megálla
podás részletes kidolgozásának és perfektuáló- 
sának feladata azonban az olasz és magyar 
kultuszminiszterekre hárul, aminthogy a két 
minisztériumban már véglegesen folynak is az 
erre vonatkozó előkészítő munkálatok.

Hóman kultuszminiszter kiutazik Rómába, 
hogy a két állam közötti kulturális meg

egyezést véglegesítse.
A magyar kultuszminiszter Rómába utazása 

most már rövidesen — mindenesetre még ka
rácsony elölt — meg fog történni és ott tar
tózkodása alkalmával fogják elintézni a Fal- 
eonieri-palotának — amelyben most g Colle-

Hóman kul£uszminisz£er
Rómába és Bécsbe u£azik

tisztelő látogatása meesse alatta áll annalr, 
amit Mussolini látogatása jelentene. Annyira 

nagyszabású lépésnek tekintem 
ezt, hogy — ismétlem — hihetetlennek tar
tom, de hogy a magyar nemzet egyhangú 
lelkesedése és szeretet® fogadná az olasz 
miniszterelnököt, az bizonyos.

LUKÁCS GYÖRGY:
— Mussolini, amióta az európai politikád 

nak egyik tevékeny faktora, sohas^ip . ment 
sehova, még Gerifbe sem, ahol pedig a vi
lág összes vezető állaiuférflai ellátogattak, 
hanem az angol miniszterelnöktől kezdődő- 
lég

hozzá ment mindenki.
Ha tehát megtenné azt, hogy hozzánk Ma
gyarországra eljönne, azzal olyan csodála
tos kivételes cselekedetet művelne, amellyel 

biztosítaná Magyarország iránti benső
séges érzelmeit

és azt, hogy Magyarországgal nagy politikai 
tervei vannak.

— A legnagyobb büszkeséggel fogadnánk 
tehát Mussolini olasz miniszterelnök ezen 
cselekedetét s nagy örömünkre szolgálna, 
ha ez a hir bizonyosságot nyerne.

Már eddig is megállapították, hogy tiszt
viselők, akiknek az volt a feladatuk, hogy 
a munkálatokat végző cégeket ellenőrizzék,

havi fix fizetést kaptak az Illető cégektől, 
hogy eltűrjék a csalásokat 

gium Hungaricum van — eladási Ügyét is, ami 
— mint ismeretes — ugy került előtérbe, hogy 

az olasz kormány megfelelő ellenértékű 
és a kollégium céljaira alkalmasabb telket 

ajánlott fel a Falconleri-palotáért.
Az olasz kulturális kapcsolatok szorosabb* 

tételével egyidejűleg folynak az előkészítő 
munkálatok

az Ausztriával való szorosabb kulturális 
kapcsolatok felvételére te,

amelyre vonatkozólag a két minisztérium kö
zött ugyancsak előrehaladott stádiumban van
nak a megbeszélések.

Amikor tehát Hóman Bálint kultuszminisz
ter Rómába utazik, ki fog szállni Bécsben, 
ahol ugyancsak véglegesíti majd a kultúrálta 
ösazeköttétésre voMtkoaó egyezményt.
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AiMtoMiAPld
Kállay Miklós földmiveíésügyi miniszter 

*— mint ismeretes —- szombaton este ír ke
leti haza Bécsből, ahol tanácskozásokat 
folytatott az utóbbi Időben megromlott ex
port-arány megjavításának módozatairól. 
A tárgyalások még ne in fejeződtek be. E 
héten Budapestre érkezik Stockinger osztrák 
kereskedelmi miniszter és ekkor fogják a 
inegbeszélésck eredményeit véglegesíteni.

*
4 képviselőház ma hétfőn délután ülést tart 

Cnnclycn a különböző bizottságok előadói be
terjesztik a letárgyalt törvényjavaslatokat. A 
ki’pvisclőház ezután határoz azok napirendre 
tűzéséről, úgy hogy a hosszú nyári szünet 
után kedden a Iláz ténylegesen megkezdi ér
demleges tanácskozásait. A délután 5 órakor 
kezdődő ülést megelőzőleg délben 12 órakor a 
Nemzeti Egység Pártja értekezletet tart, melyen 
Gömbös Gyula miniszterelnök is felszólal és 
ismertetni fogja a kormány munkaprogramját. 
I-'stc 9 órakor ugyancsak a Nemzeti Egység 
Pártja helyiségében pártvacsora lesz, melyen 
Szirtmyavszky Sándor ücvözll Gömbös Gyula 
miniszterelnököt sikeres külföldi akciói alkal
mából.

★

Vas vármegye törvényhntósógi bizottsága 
átiratot Intézett az összes tórst örvény hutósá- 
pnkhot a Sajtókanuffa létesítése céljából és 
egyúttal feliratot intézett a kormányhoz is. A 
vidéki törvényhatóságok most egymásután fog
lalkoznak Vas vármegye átiratával és a kor
mányhoz sorra érkeznek be a törvényhatósá
gok feliratai, amelyekben az ujságiró-kamara 
létesítését sürgetik.

♦
Eckhardt Tibor a kormányzó Budapestre 

Vonulásának ünnepi évfordulója alkalmá
ból „Szegedtől—Iludapesttg" címmel pénte
ken felolvasást tart a rádióban.

IMiknlaaHnl iIűOIKOiCuOiIi, olasz Borslceyet, kénysserkölcaOnt maga* 
Áron vesz Hnmnbnnk, V.. NAdor-ü. SC 
'Hűdével nemben. Telelőn: 213-1Ü.

Tragikomédia egy világ
hírű orosz karmester 

budapesti utazása körűi
Különös, kellemetlen kalandban volt része 

1 >sai Dobrovenntk, a hírneves orosz szárma
zású dirigensnek, akit

a Filharmonikusok egyik hangversenyük 
vezénylésére hívtak meg.

Issal Dobrovennel nem közvetlen tárgyaltak, 
hanem a párisi Ddcherd hangverscnyirodával 
kötötték meg n szerződést.

Idáig minden rendben is ment. A kompliká- 
rió azonban ott kezdődött, hogy október 24-én 
reggel kilenc órakor egy fáradt utazóruhás 
külföldi ur állított be a budapesti Impresszárió 
irodájába és aziránt érdcklöoötf, hogy nem 
késte e lo még a délelőttre kitűzött próbát. A 
bemutatkozás után derült csnk ki, hogy ez az 
ur Dobrovennel, a Filharmonikusok vendég
dirigensével azonos, aki

Oslóhól expresszvonaltal Jött Pestre.

Maggar színház
Pénteken először:

LÁNC
Sz'.nmü 3 felvonásban
Irta: Uatvany Lili

Főszereplők:
Titkon Ilona, Makav Margit, 

Góthne Kertész Ella. Muráti Lili, 
TUrus, Beregi, linlmAaay, 

Földényi, Sugár
Ilondezö: Törzs Jenő

A premierre minden jegy elkelt!

A karmester érkezése valóságos 
bombaként hatott

a Filharmonikusoknál. Előkerültek a le vei esé
sek és a szerződés, amelyet Dobroven nevében 
a párisi cég kötött és ezekből azután kiderült, 
hogy a híres orosz karmester

egy teljes hónappal hamarább érkezeti
Budapestre, mint amikorra szerződéses meg
állapodása szólott Dobroven viszont megmu
tatta azt a három •ürgönyt, amelyet Odóba 
küldött a párisi hangversenyiroda. Mindegyik
ben sürgetik, hogy

Ragyogó külsőségek között hódol
a nemzet a kormányzó előtt 
a vérmezői diszfetvonuláson

A Vérmezön inár hatalmas munka folyik: 
építik a november hó 16-án, Horthy Miklós 
kormányzó bevonulásának emlékünnepe al
kalmából rendezendő nagyszabású dísz
szemle tribünjeit. Óriási méretű és külsősé
geiben a milleniumi ünnepségekre emlékez
tető ragyogó ünnepek keretében fog le
folyni a szemle, amelyen nemcsak a nem
zeti hadsereg, hanem Magyarország egész 
közélete vonul fel, hogy hódolatát és szere
tem fejezze ki Magyarország kormányzójá
nak.

A honvédség csapatai menetöltözékben, a 
vidéki törvényhatóságok küldöttségei, vala
mint az ország közéletének vezetői ragyogó 
diszmagvarban jelennek meg.

A szemle résztvevői és közönsége ssd-

bUnt állítanak fel.
Délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnep

ség.

A klinikai husszállitások ügyében 
ma íontos kihallgatások 
lesznek a rendőrségen

Néhány nap óta a főkapitányság bünügy! 
osztályán bizalmas, széleskörű nyomozás kez
dődött a budapesti klinikák és kórházak bús- 
szállítása ügyében.

Névtelen feljelentés alapján indított nyo
mozást a rendőrség egy nagy budapesti 

húskereskedelmi vállalat ellen.
A névtelen bejelentés szerint a vállalat szerző
dést kötött különböző budapesti klinikákkal, 
kórházakkal a egyik elmegyógyintézettel hús 
szállítására. A szerződésekben kikötött első
rendű minőségű hús helyett azonban silányabb 
árut szállított a cég.

A főkapitányságon 
vasárnap !s folyt a nyomozás

a feltűnő névtelen bejelentés ügyében s össze

Heten vannak ők... heten
Sikkasztásért és okiraíhamisitásért jelentette fel őket a magyar 

„fasiszta-párt"
Vasárnap reggel óta nagy nyomozás indult 

a főkapitányság bűnügyi osztálynál egy külö
nös sikkasztási ügyben, amelyet egy újonnan 
alakult politikát pártnál követtek el.

A feljelentést az egyik magyar fasiszta 
alakulat telte — Ismeretlen tettesek ellen.

Az történt ugyanis, hogy a fasiszták néhány 
embert vettek fel, akiknek az volt a feladatuk, 
hogy gyűjtsenek a párt részére. A gyűjtök fize
tése százalékos haszonrészesedés volt a besze
dett összegből.

Állítólag — mint ezt a fasiszták vezetősége 
megállapította —

hat embernek sikerült is mintegy 6—800 
helyen kLsebb-nagyobb adományokat össze-

Koch Jenő volt detektivfelügyelőt 
tíznapi elzárásra ítélte a rendőr
bíró zugbuki üzelmek miatt

I A rendőrség azt 
I utóbbi időben

Kihágás! ügyben ter
heltként állt a minap a 
VI. kerületi kapitányság 
mint rendőri büntető
bíróság előtt Koch Jenő 
volt budapesti detektív
felügyelő, aki zugbtikl- 
üzelmek miatt került n 
rendörbiró elé.
tapasztalta, hogy az

I haladéktalanul átázzék Pestre,
mert különben lekésl a hangversenyt.

i Dobroven nem kis bosszúsággal értesült 
megbízottja tévedéséről, amely miatt teljesen 
feleslege  sen

40 órát átázott Oslóból Budapestre.
A Filharmonikusok bosszúságára kicerült vi
szont, hogy Dobroven november 25-érc már 
máshová szerződött és Igy a kitűzött hangver
senyen nem vehet részt

A kellemetlen kaland után Dobroven alig 3 
órai Itt tartózkodás után visszautazott —• Ko- 
penháfftba.

A kormányzó érkezésekor a kivonult csa
patok parancsnoka figyelöjelet fuvat s tisz
teletadást vezényel. Megzendül a nemzeti 
Himnusz, az ünneplő közönség felállással, 
a zászlótartók a lobogó meghajtásával üd- 
vözlik

a lovon érkező kormányzót, aki meg
szemléli a csapatokat, vissza lovagol az 
első arcvonal elé s akkor megkezdődik 

a dlsznienet a kormányzó előtt

.4 kormányzót ugyancsak lovon kísért mint 
honvédelmi miniszter: Gőmbő? Gyula mi
niszter elnök is. A diszf el vonulás után a 
kormányzó elhagyja a Vérmezőt s ezzel a 
nagyszabásúnak ígérkező ünnepség vége tér.

Itt említjük, hogy értesülésünk szerint a 
külföld legnagyobb filmgyárai érdeklődnek 
már a díszszemle iránt és engedélyt kértek 
arra, hogy ezt a páratlan látványosságot 
megörökíthessék.

gezték' a vizsgálat eddigi megállapításait. Már 
eddig ugyanis átvizsgálták a vállalat könyve
lési osztályának adatait, hogy ezekből állapi! • 
sák meg: tényleg borjúhús helyet másodrendű 
marhahúst izállltott-e a cég a klinikáknak.

Információnk szerint
ma, hétfőn beidézik • rendőrségre a hús
kereskedelmi vállalat vezetőit, főtiszt vise
lőit és megkezdik részletez kihallgatásukat. 
Ugyancsak ma kezdik meg a különböző 
klinikák és kórházak tisztviselőinek a ki

hallgatását is.
A nagyfontosságu kihallgatások után rövide

sen tisztázódni fog, hogy a névtelen feljelentés 
adatai megfclelnek-e a valóságnak és valóban 
rosszabb minőségű hússal látták el a szóban- 
forgó intézményeket.

gyüjtenlök,
de a pénzt nem szolgáltatták be a fasiszták 
pénztárába, hanem elsikkasztották az Osszegc-

A másik verzió szerint
hamis gyüjtőlvekke! Járták sorra a várost 

és a környéket
és az igy gyűjtött pénzt a maguk céljaira for
dították. A párt feljelentésében meg is nevezett 
néhány embert — mintegy hetet — akik Állí
tólag

■ visszaéléseket elkövttték.
A főkapitányságon Csergő Gyula dr. rendőr

fogalmazó vezeti a nyomozást, amely máris 
annyira előrehaladott stádiumba Jutott, hogy 
egy két nap múlva több őrizetbevétel várható.

eugbukmékerek bukkantak fel.
A lóversenytér környékén és bent a város
ban, kávéházak tájékán ütötték fel tanyá
jukat és nagy forgalmat bonyolítottak le. 
Néhány nappal ezelőtt a lóverseny-ellenőrző 
detektivek megtudták, hogy egy ismert zug
játékosnak egy körúti kávéház elölt ran
devúja van egy zughukmékerrcl. Nyomon 
követték a játékost és
a kávéház elölt találták Koch Jenő volt 

detektivfelügyelőt. I

Ezer aiandéki
|a tizenegyedik rejtvény megfejtése ________

2______________________________________
Í Itt kivágni i —

A detektivek már régen figyelték Kochot, 
mert gyanakodtak rá, hogy zugbukiüzel- 
niekkel foglalkozik. Kochot igazolták, föl
jelentették és a följelentés alapján a VI. 
kerületi kapitányságra idézték. Vele együtt 
11 járás indult egy nő ellen is, aki szintén 
résztvett az üzelinekben.

Vitéz Csathó István tanácsos, rendörbiró 
tartotta meg az ügyben a tárgyalást. A rend- 
őrbiró

Koch Jenőt tiznapl elzárásra ítélte,
a másik terheltet pedig száz pengő pénz
büntetéssel sújtotta. Koch Jenő fellebbezett,, 
a száz pengőre Ítélt nő pedig megnyugodott 
az ítéletben.

a Közönség 
szolgálatában

Ezrek és ezrek kívánsá
gának teszek eleget/ 

megjelent a 

Hezolite 
Rapid 

további népszerűsítésé
nek szenzációja 

a 88 filléres 
nagy tubus!

Nem reklámcsomagolás f 
Kiadás nagy tubus, mely 
hivatva van uj barátokat 
szerezni ezen készít
ménynek és rég! híveit 
utazásain, kirándulásain 

stb. elkísérni.

Továbbra is forgalomban 
marad a

Hezolite 
Rapid 

arcápoló gyorsborotvakrém 

24 filléres 
próbadoboza és ezután Is 
visszatérítem a 24 fillért 
minden eredeti csomago
lásnál. Eredeti csomago
lások s nagy doboz 1.BO, 
óriást tubus P2.~, éppen- 
úgy az ul BB filléres nagy 

tubusnál Is.

Próbálja meg tehát 
sürgősen a 

Hezolite 
Rapid 

arcápoló gyorsborotvakrémet 
mellyel 

viz, szappan és ecset 
nélkül

1 perc alatt 
a legkényesebb arcot Is 
tökéletesen megborotvál- 
hatfa. A Hezolite Rapid 
borotválkozással arcát 
bársonyossá, üdévé teszi 
és megszünteti az arc 
scárae felkapartságát.

Kapható minden szaküzletben és 
a készítő dr Holczor vegyész illatszer

tárában, Tercz-körut 8.
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Randevúra csalták dr. Rajna Soma
ügyvédet és rázárták az ajtót, hogy 
ne jelenhessen meg a tárgyaláson

tarki-

Vasárnap délelőtt óta példátlanul érdekes 
bűnügyben folyik az eljárás a főkapitánysá
gon dr. Bodó rendőrkapitány előtt. A följelentő 
dr. Rajna Soma fővárosi ügyvéd, akit

pörbcll ellenfelének felbérelt embert*! egy 
lakásba csalta és bezárták, megakadályoz
ták, hogy Idejében megjelenjen egy tár

gyaláson.
Aj ügy előzményei két esztendővel ezelőttre 

nyúlnak vissza. Akkor kezdődött ez a párat
lan érdekességii,

amerikai Izü és szerelmi háttérrel 
tett bünügy,

amelynek alapja egy 6837 pengős kereset.
Az ügyben annakidején Ítéletet is hozott a 

törvényszék, amelyet azonban megfellebcztek, 
majd perújítással is éltek a perbeli felek.

Ebben az ujrafelvételi ügyben október 26-án 
lett volna tárgyalás és az előzmények után 
feltételezhető volt, hogy a bíróság végérvényes 
döntést is fog hozni, még pedig annak a fél
nek a javára, akit Rajna Soma ügyvéd képvi
selt. A tárgyalást azonban elhalasztotta a bí
róság. Ugy volt, hogy november 2-án tartják 
az uj tárgyalást.

Tudni kell azt is, hogy dr. Rajna Soma ügy
védet ugy ismerik, mint

a női társaságot kedvelő embert,
Perbeli ellenfelei tudták a jónevü ügyvéd

nek ezt a „gyengéjét” és ezért bohózatba illő 
tervet kovácsoltak ellene. Kerestek egy olyan 
mindenre kapható férfit, aki az ügyvéd köze
lébe férkőzött és akit

azzal bíztak meg, hogy női Ismeretség 
ürügye alatt csalja iépre Rajnát.

A tárgyalás előtti napon ez a férfi, G. Miksa 
nagy örömmel beszélte Rajnának, hogy két női 
ismerősének az a vágya, hogy az ügyvéddel 
megismerkedjék. Rajnának semmi kifogása 
nem volt ez ellen, sőt büszkeséggel vette ezt 
tudomásul és még aznap délután <5 órára ta
lálkát adott a Britannia-szállodában a két 
hölgynek, akiket ez a férfi fog ott neki be
mutatni.

— Sokkal jobb lenne, ügyvéd ur — mon
dotta G. Miksa, ha nem a Brífonma-szállodában, 
hanem az én lakásomon, amely a Vörösmarty- 
utca 69. szám alatt van, mutatnám be önt a 
hölgyeknek. Este kilenc órakor találkozhat
nánk, ha az idő önnek megfelel.

Így Is történt. Rajna dr. este kilenc órára 
megjelent a lakásában, ahol G. Miksa fogadta.

— Tessék csak helyet foglalni — mondotta 
barátságosan a „vendéglátó gazda** az 
ügyvédnek —, a hölgyek mingyárt itt lesz

nek.
A két férfi néhány percig beszélgetett ez

után, majd G. Miksának eszébe jutott, hogy 
jó lenne, ha a hölgyek részére cukrászsüte
ményt szereznének. A következő pillanatban 
már föl is kelt helyéről, fejébe csapta kalapját, 
bocsánatot kért az ügyvédtől és eltávozott az
zal, hogy személyesen hoz cukrászsüteményt. 
A küszöbről még odaszólt az ügyvédnek:

— Az egyik hölgy magas barna, a másik ala
csonyabb, de szintén barna hölgy, ha jönnének, 
fogadja őket és szórakoztassa, amíg feljövök 
a bevásárolt apróságokkal.

Ezzel gyorsan kiment a szobából, Rajna pe
dig rágyújtott egy cigarettára és visszaült a 
helyére. Alig távozott G., amikor Rajna a nagy 
csendben kulcsfordulást hallott. Ebben a pil
lanatban gyanú támadt benne.

Átlátta a helyzetet, hogy Itt valami tőrbe- 
csalás történi, hiszen az elébb azt mon
dotta G., hogyha a nők jönnek, fogadja, 

most pedig rázárja az ajtót
— Szent Isten — rémlett előtte —, engem itt 

akár ki is rabolhatnak, hiszen ezt az embert 
nem is ismerem tulajdonképpen. — Az is 
eszébe jutott, hogy feljövetelük előtt említette 
G. Miksának, hogy zsebében többezer pengős 
takarékkönyv van, amelyet a sógora bízott reá.

Az ügyvéd rémülten ugrott fel helyéről, 
nekirohant az előszobaajtónak, elkezdte
rázni, dörömbölni azért, hogy ■ hárbeliek 

hallják meg és rendőrt hívjanak.

feácTDO Ppemle1,
Kedden l

k^zkOout ea TtuFON’SO O-vPKBth

Nemgrandguianoi, 
de sokkal 
izgalmasaim 
annál l

L J

Dörömbölés közben egyszerre csak kinyílt a 
lakás egy másik ajtaja és abból kilépett Rajna 
dr. legnagyobb megdöbbenésére a 6837 pengős 
ügyben szereplő perbeli ellenfele, még pedig 
két fiatalember társaságában. Mielőtt Rajna 
még felocsúdhatott volna, ellenfele igy szólt:

— Uraim — és a két fiatalemberhez for
dult —, önök a falon keresztül hallhatták, 
hogy Rajna ügyvéd ur G. Miksát az én pe
remben hamis tanúvallomásra akarta rá

bírni.
Rajna dr. most már tudta, miről van szó, 

de nem felelt, hanem tovább rázta az ajtót, 
mire ellenfele zsebéből kivett egy kulcsot, ki
nyitotta az előszobát és igy szólt Rajnához:

— Nincs már semmi szükségem önre, ügy
véd ur! Elmehet!

Az ügyvéd kabátját és kalapját a lépcsőn 
vette föl és lerohant az utcára, hogy rendőrt 
kerítsen, akinek elmondja a vele történteket. 
Rendőrt azonban nem talált. Erre fölkereste

Kifosztották Kiéin Gyula, a Hitel 
bank volt alelnökének viliágát

Vasárnap délben a főkapitányságon meg
jelent Kiéin Gyula, a Hitelbank volt alelnöke 
és bejelentette, hogy svábhegyi

villájába betörtek és perzsaszőnyegeit 
elrabolták.

A kára körülbelül ezer pengő.
Kiéin Gyula villája a Művész-utca 4. sz. 

alatt van. A vezérigazgató néhány héttel ez
előtt költözött be Svábhegyről a városba, a 
villából ekkor szerencséjére valamennyi ér
téktárgyat behoztak a városba. Vasárnap 
véletlenül vetődött el a nyári lakásához és 
megdöbbenve vette észre ,hogy

a villa ajtaja nyitva van.

Molnár Ferenc 
adóharca:

százezer pengős
Molnár Ferencnek, alaposan meggyűlt a 

baja a magyar adóhatóságokkal. A világ
hírű íróra ugyanis olyan óriási összegű adót 
vetettek ki,

amelyet még a rendkívül nagyjöve- 
delmü iró sem tud megfizetni.

Molnár Ferencre 1932. évben 110.000 pengő 
adót vetettek ki. Ezzel kapcsolatban

elterjedtek olyan hírek, hogy Molnár 
Ferenc adótartozása fejében lefoglalták 
Darvas Lilinek a Vígszínháztól járó 
felléptidÍjait, a művésznő ékszereit, ami 
ellen Darvas Lili sírva, kétségbeesve 

drámai jelenetek között tiltakozott.
Ugyancsak arról beszélnek, hogy Molnár 

Ferenc, aki a hét közepén Cannesba utazott,
egyetlen kis utineszeszerrel 
kénytelen elutazni Budapestről, 1 
összes ruháira és ékszertárgyaira 

adóhivatal zárt rendelt el.
Az elterjedt hírekkel kapcsolatban meg

kérdeztük Molnár Ferenc jogtanácsosát és 
ügyeinek képviselőjét, aki a Molnár Ferenc 
elleni adóeljárásról a következőket mon
dotta:

«—• A legerélyesebben kell megcáfolnom 
azokat a híreket, hogy Darvas LiÚ fellépti
dijait, vagy ékszereit Molnár Ferenc a ‘ 
tartozása fejében lefoglalták volna. E 
sem szükség, sem jogalap nincs. Hogy 
dolog időrendi sorrendjénél maradjunk, el 
kell mondanunk, hogy 1932-ben 110.000

▼olt 
mert 

i az

Azért mégis vásároljon
csakis tartós, Jó árukat, mert ezekkel jár
hat jól. Hiába olcsó a rossz áru, sok baj 

van vele. Vásároljon tehát

KleinAntal
a legjobb Aruk áruházában

Király-utca 49
(a Teróz-templomnál)

Pazar választékban kaphatók: Selymek, 
.átívelek,bársonyok, flanellek, kö.Btt* 
árak, nöl-, fórlllehérnemUek, pina* 
mák, vásznak, aifonok. damaszlok, 

felles ko'onsvék afb. elb.
Alapítási év 1881).

Róth Jenő dr. ügyvédet és annak elmondotta 
a vele történteket.

Róth Jenő dr. vasárnap a föknpitányságon 
személyes szabadság megsértése és zsarolás 
büntette ndatt bűnvádi följelentést tett 
Rajna perbeli ellenfele és G. Miksa ellen.
Az első kihallgatott tanú a Vörösmarty-utcn 

69. számú házban lévő lákás főbérlője volt, 
aki elmondotta, hogy G. Miksa tiz napra vette 
ki a lakást. Kiderült az is, hogy

tíz napra valóban Ide költözött át, holott 
a Rózsa-utcában rendes lakása van.

Hétfőn kerül a sor G. Miksának és az ügyben 
szereplő többi személynek a kihallgatására eb- 
az amerikai izü bűnügyben, amelyre nincsen 
példa a magyar bűnügyek történetében.

Még csak annyit — amit Rajna Soma ügyvéd 
bizonyára nagyon fájlal —, hogy sem magas, 
scin alacsony, sem barna, sem szőke, sőt még 
vöröshaju hölgy sem jelent meg nemcsak a 
káson, hanem még a környéken sem...

la-

Ijedten ment be a házba és megállapította, 
hogy az ajtókat feltörték és a még kint lévő 
szőnyegeket magukkal vitték.

Érdekes, hogy
Kicin Gyulánál ez már a harmadik 

betörés.
A Svábhegyen az utóbbi időben rengeteg 

hasonló betörést követtek el. Most a villa
tulajdonosok közösen fogják kérni a rendőr
séget, hogy

több rendőrőrszemet állítsanak erre c 
vidékre,

villa a féli hónapok alattmert a legtöbb 
lakatlan.

mer tárgyalják 
adótartozását

Ferencre.

bíróság
bíróság

pengő adót vetettek ki Molnár 
Ezt az adókivetést

Molnár Ferenc a közigazgatási 
nál fellebbezte meg, amely 
megsemmisítette ezt a hatalmas összegű 

adókivetést
és uj eljárásra utasította az adókivető ha
tóságokat. Miután ez az eljárás másfél évig 
húzódott, az :933-as és 193-i-cs adókivetés 
is függőben maradt addig, ameddig a köz
igazgatási bíróság utasításának megfele
lően az alsófoku adóhatóság a beterjesztett 
bizonyítékok alapján uj adóalapot nem 
talál.

— Miután a közigazgatási bíróság végzése 
április végén érkezett a II. kerületi adó
hivatalhoz, — folytatta — ennek meg kel
lett várnia az őszí adófellebbezési bizottság 
összeülését. Ez a bizottság hétfőre tűzte ki 
Molnár . Ferenc adóügyének végleges letár- 
gyalását.

— Meg kell jegyezni, hogy közben 
Molnár Ferene részéről nagyösszegü 

adófizetés történt
és ennek fejében az adóügyi hatóságok ha
lasztást adtak a teljes adó befizetésére ad
dig, ameddig ennek végleges összegét a II.

FÉNYBEN ÚSZIK

HAZA-TAJA.

TUNGSRAM T)
DUPLASHRÁLLÁMPA DEKAU1MEN SOROZATUK AJ

THE GRAMOPHONE CO. LTD
BUDAPEST, IV., KOSSUTH L.-U. 8 
és minden jobb gramofonkereskedésben 

kerületi adófelszólamlási bizottság meg nem 
állapítja. Ez a késedelem

nem Molnár Ferene hibájából történt, 
hanem a kincstári biztos kért őszig ha
ladékot a rengeteg sok Irat áttanulmá

nyozására
és a bizonyítékok helyességének ellenőrzé
sére. Mindezzel szemben a kincstárnak meg 
van az a joga, hogy a nem végleges adóki
vetés összegét is a maga számára végrehaj
tással biztosítsa. Ezt történt most is Molnár 
Ferenc esetében, akinek tantiémjeit a Víg
színháznál letiltotta. Szó sincs azonban úr
ról, hogy Molnár Ferenc Az ismeretlen 
leány tantiémjeit adóeltitkolás céljából 
Darvas Lilinek ajándékozta.

— Arról is beszélnek, — mondotta a jog
tanácsos, — hogy Molnár Ferenc József- 
körúti bérházára is

zárlatot vezetlek
az iró adótartozása miatt és hogy Molnár 
Ferenc ezt a házat is nővérére, Molnár Er
zsébetre íratta abból a célból, hogy ö men
tesüljön az adózás alól. Ebben az esetben 
annál is kevésbé lehet adóeltitkolásról szó, 
hiszen ezt a Jórsef-körút 83. számú bérhá
zat Molnár Ferenc orvos-édesapja felerész
ben Ifeáhyáftt,' Molríár Erzsébetre, másik fe-A 
lét pedig fiára, Molnár Ferencre hagyomá
nyozta huszonöt évvel ezelőtt.

Darvas Lili ügyvédjének a leghatározot
tabban

kijelentette, hogy se tantiémjeit, se ék
szereit nem foglalták le

férje adótartozása ügyében, de ez nem is 
lehetséges, hiszen ö teljesen külön dolgozó 
és kereső jogi személy, aki teljesen külön 
fizeti az adóját.

Nemcsak az irodalmi művészi körök, 
hanem a társadalom legszélesebb rétegei is 
nagy érdeklődéssel néznek Molnár Ferenc 
mai izgalmasnak ígérkező adótárgyalása 
elé.

Beszéltünk Roboz Imrével, a Vigszinház 
igazgatójával is, aki ezt mondotta:

— A Vígszínházhoz semilyen adóható
ságtól nem érkezett letiltási kérelem Darvas 
Lili fellépti dijára vonatkozóan és mi Dar
vas Lili fellépti dijait a művésznő kezeihez 
fizetjük. Semmiféle hatósági eljárás nem 
volt Darvas Lili ruhái és ékszered ellen sem,

Molnár Ferenccel együtt utaztam Bécs
be az elmúlt hét szerdáján, 

tehát az a híresztelés sem felelhet meg a, 
valóságnak, hogy Molnár Ferenc egész gar- 
derobját kénytelen volt Pesten hagyni és 
egy neszeszerrel elutazni, mert Molnár Fe
renc három hatalmas bőrönddel utazott.

DUPLASPIRÁL

ÓVJA SZEMET,

DEKALUMEN
ŐRZI ZSEBÉT,1

JÓL JÁR, AKI
EZT HASZNÁLJA,



4 Budapest, 11)34 no.embCT 12.

Draskovích György 
felsőházi

balesete
tag autó 
Bécsben

Bécs, november 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Könnyen 

Végzetessé válható baleset történt Bécs ha
tárában, a temetőhöz vezető országúton 
Draskovích György gróf felsőházi taggal és 
öttagú családjával.

A grófék a SemmerinBröl jöttek Bécsbe, 
s amikor autójuk a város határóba ért, 
lloller Rudolf sofőr rémülten vette észre, 
hogy

a kormányszerkezet felmondta a szol
gálatot.

A sofőr erősen fékezett, hogy a szerencsét
lenséget elkerülje, azonban a nedves 
az autó megperdüH, majd

fölborult.
IÁ gróf, a grófné és az ugyancsak az 
bán ölő három gyermek is

autó alá került, míg a sofőr nagy

utón

autő-

Iv-

Eltűnt a menhelyről
egy leányanya

Vasárnap délelőtt a 
Gycrmeknienhely igaz
gatósága jelentette a fő
kapitányságnak, hogy 
Gáli Ilona huszonegy 
esztendős varrónő eltűnt 
a menhelyről éa ott
hagyta kétnapos fiúgyer
mekét.
pénteken délelőtt szál- 
menhclyre,

A fiatal varrónőt 
Jitották a mentők a

u utcán lett rosszul éa egészséges flu* 
gyermeknek adott életet.

Szombaton délben az ebédnél még látták az 
ápolónők, de a kora délutáni órákban már

Darabokra tépte széjjel a lenditőkerék
Miskolc, november 11.

(A Hét föl Napló tudósítójától.) Szomba
ton éjszaka hátborzongató szerencsétlenség 
színhelye volt a miskolci üveggyár, amelyet 
r.sak a napokban helyeztek üzembe.

Szlovencsák János, a gyár negyvenhét
éves gépésze, aki egy hatalmas gőzgépet 
kezelt, a késő éjjeli órákban meg akarta 
olajozni a gépet. Miközben ezt a munkáját 
végezte, olyan közel került az óriási lenditö- 
kerekhez, hogy a sebesen forgó kerék 

elkapta ruháját 
és a küllők közé rántotta. A sikoltozó ka-

Letartóztatták a Mátyás-templom 
raktárfosztogató harangozóját

MakouSzky László építészmester feljelentést 
tett a főkapitányságon Ismeretlen tettes ellen 
lopás elmén.

Az építész a Mátyás-templom restaurálási 
munkálatait végzi ét feltűnt neki, hogy külön
böző anyagok eltűntek abból a bódéból, ahol

Egy nő,akinek múltja van
Abemufatóig és azután váltakozvaa)Adöntőéjszaka<

A Belvárosi Színház szombaton, novem
ber 17-én mulatja be László Aladár: A be
csületes megtaláló és más világsikerű víg
játékok népszerű szerzőjének: Egy nö, aki
nek múltja van című, nagy érdeklődéssel 
várt új vígjátékét.

A darab középpontjában egy ragyogó 
szépségű félvilági nő áll, akinek nz a bi
zarr ötlete támad, hogy emlékiratban meg
írja és könyvalakban kiadja mozgalmas 
életének Intim titkait. Amikor ez a terv 
nyilvánosságra kerül, a hölgy múltjának 
gáláns lovagjai riadtan jelentkeznek és 
ennek során, végtelenül mulatságos és 
szellemes vígjátéki helyzetekben, felvonul
nak az egykori gavallérok: • gróf, a báró, 
a nngv bankár, a híres tenorista, a kegyel 
mes úr, a colonel és n többiek.

A gyönyörű félvilági hölgy ezerszínü 
szerepében a legszebb pesti színésznő, 

Lázár Mária
lép fel, partnere egy talpraesett ftatalember 

ben zuhant ki a kocsiból.
Szerencsére a forgalmas ut Járókelői azon
nal észrevették a balesetet és kiemelték a 
grófi család tagjait az autó alól.

A bécsi mentők első segélyben részesí
tették az autószerccsétlenség áldozatait. Ki
derült, hogy szerencsére senki sem sérült 
meg súlyosabban. Draskovics György gróf 
horzsolásokat szenvedett csupán, mig a 
grófnőnek a jobb füle sérült meg. A gyer
mekek egész felentéktelen sérüléseket szen
vedtek.

A rendőri vizsgálat megállapította, hogy 
a balesetért a sofőrt nem terheli felelősség 
és annak oka az autóban rejlő úgynevezett 
anyaghiba volt.

A baleset híre Budapesten nagy izgalmat 
okozott és mindenki őrömmel vette tudo
másul, hogy a szerencsétlenség szereplőinek 
nincsen komolyabb sérülése.

nyomaveszett. Azóta hiába várták vissza, 
többé nem Jelentkezett.

Vasárnap reggel átkutatták azokat a hol
mikat, amelyeket a leányanya az éjjeliszek
rényben hagyott. A ruhanemflek között

ráakadtak egy levélre, amely magya
rázatát adta az eltűnésnek,

Gáli Ilona kétségbeesett sorokban magya
rázza meg szomorú helyzetét és arra kéri a 
menhely igazgatóságát, hogy kisgyerekét 
kereszteltessék meg, neveljék föl, mert ő 
mire a levelet olvassák,

szégyenében a Dunába öli magát
A rendőrség az eltűnés ügyében megindí

totta a nyomozást 

pAJődzó gépész, mint valami kötél, ugy csa
varodott rá a küllőkre, amelyek 

darabokra tépték széjjel.
Mire a rémült munkások a gépet megállí
tották, Szlovencsák teste

darabokra szaggatva tapadt a lendítő
kerékhez.

Külön volt lába, a karja, feje, sőt még a 
törzsét is kettétépte a kerék.

A borzalmas sorsú gépészt, akinek 
gyermeke volt, darabokban szállították 
a véráztatott gépházból a mentők,

öt 
el

a szerszámokat és egyéb tárgyakat őrzik. A 
templom fötomyát a munkálatok során lebon
tották. A köveket rézkapcaok tartották össze és 
a több mint kétezer pengőt érő alkatrészeket 
egy Mdába zárva tartották.

A ládát feltörve találták és aa öuaaa rég

szerepében
Pdper Antal,

A vígjáték két másik nagy szerepét — a 
nagyvilági hölgy titkárnőjét és egy mulat
ságos sofőrt —

Soltész Annié és Nagy György 
játssza, a gáláns lovagok galériáját pedig 

Bársony István, Boray, Z. Molnár, Pártos 
Gusztáv, László Miklós, Zátony, Baróthy, 

Apátiig, Hoykó, Laczkó

mulatságos alakítása népesíti be. Kisebb 
szerepeket játszanak Fülöp Magda, Keress- 
tes-ty Mária, Vértes és Benkó.

Rendező Vajda Pál. Díszlettervező Gara 
Zoltán.

A bemutatóig minden este, azontúl pedig 
az új darabbal váltakozva az 50. előadás 
felé közeledő A döntő éjszaka kerül színre 
Págerrel és Bulla Elmával,
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kapcsokat elvitték.
Harangozó detektivfelügyeiőt bízták meg a fő
kapitányságon a nyomozással és vasárnap dél
előttre eredményt is ért el. Megállapította, 
hogy

az anyagraktárt a Mátyás-templom ha- 
rangozója, a 21 esztendős Vitái Lajos fosz

totta ki,
két barátjával, Sándor Béla 22 éves clpészse- 

A konvenciók problémája egyike a bridge 
legérdekesebb kérdéseinek. Van egy front, amely 
fdenez és elitéi minden konvenciót, egyszerűen 
összebeszélésnek, ennélfogva hamisjátéknak dek 
larálja. Viszont kétségtelen, hogy a szlem-licit 
szükségessé teszi a konvenciót, mert megfelelő 
és ismert megállapodások nélkül nem lehet 
szlemre licitálni, hiszen még mansra is nehéz. 
Hogy a konvenció nem hamisjáték, az deklará- 
lódlk a versenyeken, ahol csak az ellenfél által 
Is ismert vagy részletesen megismertetett kon
venciókat szabad alkalmazni.

A legismertebb és legáltalánosabb szisztéma a 
Culberstoné. Van ezenkívül az egg az egy fö
lött rendszer, a dr. H. rendszer, a Vanderbilt- 
rendszer, a bécsi rendszer és a pesti rendszer, a 
magyar bajnokcsapat rendszere, amely utóbbi 
minden rendszerből a legjobbat tette magáévá 
is most már a négy-öt szanzadus konvenciót Is 
alkalmazza. A szlem-licitnél ugyanis az ászok 
leklarálása a legfontosabb, mert a mariage 
ugyan azonos ütőerő az ásszal, de a szlem-llcit- 
nél jóval értéktelenebb, mert általában szlemet 
ászok nélkül valóban nehéz csinálni.

Jó volna, ha a magyar bajnokcsapat, amely 
egyben Eurőpa-bajnok csapat is, pontosan ősz- 
szefoglalná a maga kitűnő rendszerét és széle
sebb körben ismertetné. A magyar rendszer lé
nyege a szlemllcittől függetlenül az, hogy az 
indító a partnertől csak akkor kap idegen szín
ben pozitív választ, ha az indító színét is tudja 
segíteni. Például egy pikk indításra két kör vá
lasz azt jelenti, hogy a partnernek van pikk se
gítsége is. Ellenkező esetben, ha nincs passzos 
apja, szanzadu a válasz.

4c
A következő érdekes játszma adódott. Az 
Indítónak volt hét pikkje a nagygáblival, káró 
ász királya, két kis kőrje és két kis treffje. 
Partnerének volt négy pikkje a klsgábllval, öt 
kis kárója és ugyancsak két kis kőrje és két 
kis treffje. Négy pikk lett a kontrakt, amely
ben egy biztos bukás látszott. De a kijátszónál 
volt a kör nagygábll és a trcff-klrály és egyik

Távbeszélő: 87 —0—65.

ffálllugódr.hagyaléliánakaukciála.
KIÁLLÍTÁS: 

1934. november 11-én, 12-én, 13-án és 
14-én d. e. 10— ’/t2, azonkívül november 
12-én és 13-án d. u. 4—órák között

ÁRVERÉSEK:
1934. évi november hó 15-től. 21-lg na
ponta d. u. 4 órai kezdettel. Vasárnap 

nincs árverés.
ÁRVERÉSRE KERÜLNEK; 

Mübecsfl porcellánok és üvegek, kelet
ázsiai tárgyak, könyvek és festmények. 

Katalógus a helyszínen 1.— P-ért kapható.

géddel, és Mallcsek Miklós 19 éves festőinronc. 
cal, aki a festési munkálatoknál segédkezett. 
Leleplezésük szombaton éjszaka történt egy 
budai vendéglőben, ahol

éppen a lopott holmikért kapott pénzen 
mulatoztak nőtársaságban.

A házkutatás során különféle holmit talállak 
lakásukon. Töredelmes beismerő vallomást tet
tek, mire mind a három fiatalembert letartóz
tatták.

bői sem mert Indulni, hanem kijátszotta a 
szlngli-adu tízesét. A fölvevő látta, bogy a 
kontakt csak az asztal kis káróinak fOlmagasl- 
lásáva] teljesíthető. Ez a három—három kórós 
elosztás folytán annyira sikerült, hogy egy bu
kás helyett egy szűrt *csinált,

♦
lemond a Szövetség 
Tibor ny. pénzügymi-

Rövid időn belül 
elnökségéről Kállay 
niszter és vele együtt távozik a választ
mányból az úgynevezett előkelő front, 
amely két év óta a versenyeken lemaradt 
és igy megszűnt a bridgesport tényleges té
nyezője lenni. Görgey István orsz. képviselő 
lesz a Szövetség elnöke, aki idegen nyelve
ket beszélő, agilis és egyéni ambícióktól 
mentes főtitkárral szeretne együtt dolgozni.

*
Megalakult az ellen-Bridgeklub. A Magyar 

Bridge Élet szerkesztősége körül alakult ki, ele
ven napi élettel és Ingyenes tanfolyamokkal a 
Berlini-tér 5. szám alatt

★
Az Országos Magyar Bridge Klubban viszont 

ugyancsak megelevenedett az élet. Miután a bé- 
kétlenkedök kivonultak a klubból, setegesen tér
tek vissza azok, akik a nyugodt klubéletet és d 
csöndes játékot kedvelik.

4c
A BBTE nagy verseny® pénteken kezdődött. 

Huszonnyolc csapat indult A pénteki selejtező 
és a szombati előcöntő eredménye, hogy heves 
küzdelem után a Bridzsklub csapata (Décsi— 
Keleti—Klór—Bokor—Ferenczy—Keleti O.) és 
a MAC első csapata (Farkas Gábor—Leitner— 
Ujj—Horváth) kerültek a döntőbe, amely va
sárnap délután kezdődött és 32 leosztásra 
ment.

'4c
Jövő szombaton kezdődik a Diplomás Klub 

nagy páros kísérleti bajnoksága, amelyen az 
elsőrangú gáTd* számos párja is résztvesz.

— A budapest—esztergomi személyhajójára- 
tok megszüntetése. A M. Kir. Folyam- és Ten
gerhajózási Rt a budapest—esztergomi sze- 
mélyhajójáratokat a folyó évben akként szün
teti meg, hogy az utolsó menet Budapestről 
Esztergomba november 15-én, Esztergomból 
Budapestre pedig november 16-án lesz.
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Nemzetközi kasszafuró 
testvérpár került hurokra 
a Kossuth Lajos-utcában

Elfogták Jelűnek Gézát, aki kommün 
után román tisztiruhában kifosztotta 
Meister Jenő szappangyárost

Vasárnap délben a fő-ínyek és a felfedezett betörés között. Fel
kapitányság bűnügyi I nyitották a bőröndöket és azokban hiány 
osztályán többrendbeli (nélkül 
bűncselekmény miatt megtalálták a kereskedő ezüstnemüit, 
előzetes letartóztatásba régiségeit, ékszereit,
helyezték Jelinek Géza 
41 esztendős műszerészt 
és öccsét, Jetiinek Béla
40 éves borbélyt. A Jel- 

Jinek-testvérek letartóztatása nagy szenzá
ciót keltett rendőrségi körökben, mert ne
vük nemzetközi viszonylatban is jólismcrt, 
nagy betörések és

kasszafurások egész sorát követték el, 
nemcsak Budapesten, hanem Európa 
különböző városaiban és a Balkánon is.

Jellinekék hosszú külföldi tartózkodás után 
alig pár héttel ezelőtt térlek haza Buda
pestre és ezúttal határozottan pechjük volt, 
mert első „munkájuknál" a rendőrségre ke
rültek.

Szombaton este a Kossuth Lajos-utca 11. 
számú ház házfelügyelője két férfira lett fi
gyelmes, akik a lépcsőházból igyekeztek a 
kapu felé. Mindkettőjüknél bőrönd volt. A 
házfelügyelő tudta, hogy az illetők nem 
laknak a házban és feltűnt neki izgatott vi
selkedésük, Utánuk szólt, hogy kinél jár
tak és

mit viszek ■ bőröndben?
A két ember válasz helyett kirohant az ut
cára, ott ledobták a bőröndöt és a Ferenc- 
cíeA-lemploma irányába menekültek. A 
házfelügyelő rendőrért kiáltott, összecső
düllek az utcai járókelők is és megkezdő
dött az üldözés. Izgalmas hajsza után a já
rókelők segítségével a rendőrörszem

elfogta a menekülőket
és visszakisérte őket a Kossuth Lajos-utca
11. számú házhoz, ahová akkorra már a 
két bőröndöt is visszavitték a házbeliek.

Meinl-Tea
közvetlen behoiatal

A rendőr kérdéseire a jólöltözött embe
rek azt a választ adták, hogy egy ismerő
süknél jártak a házban és attól különböző 
tárgyakat vásároltak. Be is mondták a ház 
egyik lakójának nevét, aki azonban nem is 
tartózkodott odahaza. Tovább faggatta őket 
a rendőr, de nem voltak hajlandók a való
ságot elárulni.

Közben az egyik lakó, Kovács Sándor 
kereskedő

nyitva találta lakásának ajtaját, 
a szobákban a szekrények fel voltak törve, 
szanaszét hevertek a ruhanemüek a földön, 
az ékszereknek és egyéb értéktárgyaknak 
nyomaveszett.

Az összefüggést nem volt nehéz megta
lálni, a pár perccel előbb lezajlott esemé- 

AKAR SZÍVBŐL NEVETNI?
NÉZZE MEG

EDDIE CANTORT 
A BOTRÁNY RÓMÁBAN

Royal Apollo

Most már kétségtelenné vált, hogy Kovács 
betörőit fogiák el. A rendőr egy társát hivta 
segítségül, azzal együtt összekötözték az 
egyre hangosabban viselkedő betörőket és 
előállították a főkapitányságra.

A rendőrségen is megpróbálkoztak össze
vissza hazudozni, de itt csakhamar kide
rült személyazonosságuk. Megállapították, 
hogy a Kossuth Lajos-utcái betörést a Jelli- 
nek-fivérek követték el, akik már többször 
szerepeltek a budapesti rendőrség előtt, 
azonkívül külföldi körözések is vannak el
lenük. A priorálásnál kiderült, hogy

Jelűnek Géza Budapest román meg
szállása alatt rekviráló tisztnek adta 

ki magát
és egy barátjával, akit a pesti alvilágban 
Tengerész Pista néven ismertek abban az 
időben, több lakást kifosztottak, sőt rablá
sokat is hajtottak végre. így az akkori nyo
mozás szerint 

Betörő riffkabil ezredest 
fogtak el Budapesten

Pollacsek Llpót „ezredes* kalandozásai Isztambulon és a 
riffkabil sivatagon át a főkapitányság őrizetes cellájáig

Sötétképü, marcona te. 
kintetü, szikár férfit ki- 
sérgetlÁ vasárnap a de
tektívek a főkapitányság 
bűnügyi osztályának fo
lyosóján. A markáns vo
nás u ember a betörési 
csoportok detekttvszobáit 
járta, különféle régebbi 
betörések ügyében nyo

mozó detektivek vallatták ki és faggatták ar
ról, hol-merre „dolgozott" mostanában. Polla
csek Lipót harminckilenc éves mechanikus, aki

fantasztikus világcsavargás és érdekes ka
landozás után került a főkapitányságra.

A rendőrség a minap bizalmas utón olyan 
értesülést szerzett, hogy Budapestre érkezett 
egy nemzetközi kalandor, aki itt állítólag gya
nús manipulációkat folytat és betöréseket kö
vet el. A detektivek nyomozni kezdtek és va
sárnap elfogták Pollacsek Lipótot: ö volt a 
külföldről érkezett kalandor. Előállították a 
főkapitányságra, ahol rövidesen meglepő dol
gok derültek ki. Az édesapja hajóskapitány 
volt, sokáig élt Törökországban, Pollacsek Li
pót a mai Isztanbulban született. Korán elke
rült hazulról és bekóborolta az egész világot.

A bíróhoz vágta a tinta
tartót Horváth István, 

hírhedt fegyenc
A pestvidéki törvényszék' egyik tárgyaló

termében olyan botrányt rendezett egy hír
hedt fegyenc, amilyenekre alig akad példa 
a mozgalmas törvényszéki krónikábar.

Sokszor állott már a büntetőtörvényszék 
előtt Horváth István notórius gonosztevő, 
aki

Jclllnek Géza fosztotta ki Meister Jenő 
szappangyárost is.

A rendőrség akkoriban Meister följelenté
sére megindította a nyomozást, megtudták 
Jetiinek Géza rejtekhelyét, rajta is ütöttek, 
de amikor összekötözve a főkapitányságra 
akarták előállítani,

a villamosról menetközben leugrott ée 
megszökött.

A rablási bűnügyben a bíróság in contum- 
matiam hozott Ítéletet és tizesztendei fegy- 
házra Ítélte Jellíneket.

Három évvel ezelőtt járt le a tiz esztendő,
úgy, hogy ez a üntetés már elévül. Jelű
nek Géza Béla fivérével azóta végigjárta fél 
Európát,

Bécsben, Berlinben, Párizsban éltek 
és ahol megfordultak, mindenütt betörése
ket, kasszafurásokat követtek el.

Az utóbbi hónapokat a Balkánon töltöt
ték, Bukarestben, Athénben, majd Erdély
be mentek és Temesváron és Nagyváradon 
tették nevüket ismertté az ottani rendőrség 
előtt.

Mindenütt nagylábon éltek, előkelő 
szállodákban béreltek lakást, barátnő

ket tartottak
és amikor neszét vették, hogy ■ rendőrség 
nyomukban van, másnap már tovább utaz
tak.

Jellinekék azt hangoztatták a rendőrségen, 
hogy

a honvágy hozta őket haza
és az volt a szándékuk, hogy jő útra tér
nek. Egyikük sem tudott elhelyezkedni régi 
szakmájában, elfogyott a pénzük és ismét 
bűnös utón igyekeztek pénzhez jutni. A 
„szerencsés" külföldi kalandozás után az
után Budapesten már az első kísérleten 
rajtavesztettek.

Legutóbb Afrikában járt, fölcsapott a riffkabil 
lázadók hadseregébe katonának. Csakhamar 
karriert csinált, őrmester lett, azután tiszti ran
got kapott és végül

riffkabil ezredes lett Pollacsek UpótbóL
Két esztendeig harcolt a lázadók seregében 
azután megunta a hadi dicsőséget, megszökött 
és visszatért Európába. Kalandozásai során

tizenkét nyelvet tanult,
perfekt beszél németül, spanyolul, franciául, 
olaszul, angolul, törökül és még egy csomó 
nyelven. ,

A riffkabil seregből való szökése után azon
ban ahelyett, hogy nyelvmesternek csapott 
volna fel, betörésekre adta magát. Mostanában 
Magyarországon tartózkodott. Legutóbb Győr 
ben fosztott ki egy trafikot, azután

Budapestre jött és Itt egymásután követ
keztek a betörések:

ő járt Hegedűs Györgyné Kossuth Lajos-utcai 
divatáruüzletében és egész sereg kirakatot fosz

lott ki.
A betörörlffkabll ezredest őrizetbevették és 

most Igyekeznek összeállítani pontos bün-
I lajstromát.

a legvakmerőbb betörések, kasazafurá- 
sok sorozatát követte eL 

Legutóbb Pestkörnyékén fosztogatott, de 
rendőrkézre került és bíróság elé állították.

A pestvidéki törvényszéken dr. Bóka Ká
roly tanácselnök tárgyalta a hírhedt fe
gyenc bűnügyét. Horváth a tárgyalás alatt

mindvégig Izgatottan viselkedett, 
úgy hogy az elnöknek egymásután többször 
rendre kellett utasítani.

Végül is a bizonyitási eljárás befejezése 
után a bíróság Ítéletet hirdetett: Horváth 
Istvánt többrendbeli betöréses lopásért 

háromévi dologházra ítélte.
Amikor az Ítélet elhangzott, Horváth az el
nöki emelvényhez ugrott,

felkapott egy hatalmas tintatartót és azt 
az elnökhöz vágta.

Bóka tanácselnök szerencsére elkapta a fe 
jét és igy a tintatarló szétrepülö szilánkjai 
arcán nem sebesitették meg, de

a szétfolyt tinta véglgömlött a kabátján 
és teljesen hasznavehetetlenné tette ruháját.

A fogházőr rávetette magát a fegyencrc, 
aki azonban kitépte magát a fegyör kezé
ből s

éktelen kiabálásba kezdett.
A nagy lármára besietett a tárgyalóterem

MA JELENT MEG

N AGYIVÁNYI ZOLTÁN

IDEGENLÉGIÓTÓL 
A SZOVJETUNIÓIG

Otthont, exlsztenciát teremteni: 
ez a küzdelmes vágy űzi három világ
részen át ennek a megkapóan érdekes 
önéletrajznak zseniális szerzőjét

Fűzve P 3-60, kötve P RÉVAI

Ai egfrM magyar sajtó ítélete matat?

▲ legnagyobb Irodalmi éa 
társadalmi eseményt

BÁNFFY MIKLÓS GRÓF 
nngy regénye

Rlső kiadás egy hónap alatt elfogyott 

Második kiadás aajtó alatt
Két kótet kOtve P 0.00 RÉVAI

altisztje s most már a fogházörrel együtt 5 
is megpróbálta megfékezni a dühöngő, or
dítozó fegyeneet.

Percekig birkózott Horváth a két em
berrel, 

közben értesítették a fogházat, ahonnan1 
több fegyör rohant fel « tárgyalóterembe, 
nagynehezen lecsillapították a garázda go
nosztevőt,

kezét, lábát megvasalták s Igy vitték 
le a fogházba.

Vasárnap már a fogház sölétzárkájában 
ült Horváth István: a bíróság többnapos 
sötétzárkával büntette meg garázdálkodá
sáért.

ÓRIÁSI!
NŐI svájci nadrág.....................

Női svájci ing...................

Bélelt női kesztyű, svéd Imit ».
Gyermek pyjama 
számonként 20 filL emelk.

PI
PI-
Pl.-
Pl.-

Gyermek gyöngy mellény 1—6 sz. D d| —
maccó........................................ ■ Kb

Gyermek gyöngy nadrág 1—6 sz. D 4 H
maccó........................................ ■ la
2 pár gyermek flór patent ha
risnya kis hibával 8—6 sz.........

Hosszú flanelt alsónadrág, férfi..

Férfi divatsál, angolos mintákkal
Bársony pongyola flanell 
v. ruhaflanell .....................

Pl.-
PL-

Pl.m.

TEMPÖ ÁRUHÍZ
RftKÚCZI-UT 38. SZÁM
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Nászújáról vitték a rendőrségre
az elzüllött szinész betörő
bandájának negyedik tagját

Mn egy hete — mint 
elenlclliik — három be
törőt tartóztatott le a 
rendőrség: Fullner Rezső 
és Kéz János asztalosse- 
gédekct, valamint Virág 
Jóuft vök színéül. Az 
Egyesült Szőrmekereske- 
dclml rt. Vilmos császár
ul 2. alatti helyiségében 

foglak cl őket munka közben. Virág volt a ve
zér aki a főkapitányságon két Ízben öngyilkos
ságot akart elkövetni, de megakadályozták ter
vének végrehajtásában.

A nyomozás megállapította, hogy a letartózta
tott betörőknek egy

negyedik társuk la van, 
okirendszerint az utcán szokott őrködni és az 
ő feladata volt a lopott holmik értékesítése is. 
Ezt ar embert Sárkány Ferencnek hívják, 2H 
eaztesidőa kereskedősegéd.

A detektivek mefféllapilottik, hogv Sárkány 
tavaly még az egyik nagy dfvatáruházban állott 
alkalmazásban, ahol

lopáson érték
•is kilőtték állásából. Családja könyörgéséne a 
cég nem telt feljelentést ellene és igy annak
idején nem kcriilt börtönbe.

A fiatalember azóta nem is nézett áMás után, 
ellenben rovottmultu egyéneik társaságát ke
reste. így került barátságba Virággal éa társai
val, akiik bandájukba fogadták és fél esztendő 
óla rgyütt dolgoztak.

A bűn útjára tért kereskedőaegédet egész hé
ten eredménytelenül hajszolták a detektivek. 
Rákóczi-uti lakásán azt a felvilágosítást adták, 
hogy Sárkánynak

hétfőn volt az eekQvője 
egy aradi származású pénrtároskiMsszomyal éa 
még aznap este

elutaztak nászúira
a leány szüleihez. A hét végére jelenték vissza
érkezésüket.

A rendőrség emberei állandóan figyelték a 
nászutas betörő lakását. Tegnap relé tiz óra 
tájban végre siker koronázta fáradozásukat. Egy 
taxi állt meg a ház előtt és abból elegánsan 
felöltözött csinos fiatal nő éa egy bundát viselő 
fiatalember szállottak ki. A Sárkány- házaspár 
volt.

A detektívek odaléptek a férfihez éa udva
riasan felkérték, hogy kövesse őket a főka

pitányságra.
Felesége, aki nem tudott semmit féri* bűnei
ről, biztosra vette, hogy rövidesen kiderül a 
fatális tévedés és bocsónatkérések közepette el
engedik férjét a rendőrségről. Nem igy történt. 
A főkapitányságon Sárkány elé tárták Virágók 
vallomását és a beszerzett bizonyítékokat, lőre 
belátta, hogy nincs célja a tagadásnak és

beismerő vallomást tett.
A szerencsétlen azszooy teljesen összetörve, 

zokogva hagyta el a rendőrséget. Sárkány Fe
rencet letartóztatták.

Nagy rejtvénydélután a

november 14<én, szerdán délután 4 órakor
a Rakéta rejtvényükig rendezésében, Graetzer Józset rejtvényei. Sok díj és ajándék.

Igen kezdetleges stádiumban vannak 
és azok gyors befejezésére csak igen kevés a 
remény, mert máris számos nehézség merült 
fel.

A nehézségek főleg abban állanak, hogy a 
már más célokra felhasznált javak visszaadása 

súlyosan terhelné az államkincstárt.
így például ismeretes, hogy a Habsburgok ma
gánvagyonának egy igen jelentékeny részét an
nak idején a hadirokkant alap kapta. Ezt nz 
alapot, amely még ma is rengeteg hadirokkantat 

A harcias leány véresre 
verte 50 éves apjának 
17 éves leányismerősét

és azok családjnlt segélyezik, természetesen 
nem lehet feloszlatni és a Habsburg-vagyon 
visszaadása esetén annak támogatása az ál
lamra hárulna. Köztudomású az is, hogy a köz
társasági kormány az összeomlás első éveiben 
ugyancsak az uralkodó család magánvagyonát 
képező műkincsekből rendkívül sokat 

külföldön értékesített,
amelyek visszavásárlása majdnem lehetetlen 

Érdekes megemlíteni, hogy a kormánykörök! 
álláspontja sem egységes a Habsburg-magán< 
vagyon visszaadásának kérdésében.

A magánnyomozó leleplezésének következményei

Radikális rendőri intézkedés
a ía- és széncsalók ellen

Külön detektivesoport ellenőrzi a iás- és szeneskocsikat
egyik detektlvcsoportja megbízást kapott, 
hogy a legszigorúbban ellenőrizze a tü*el4- 

azerszállltásL
Ab ősz beálltával megkezdődtek a fa- és 

szénszállítások. De nemcsak a kereskedőket és 
a nagyközönséget foglal kostátja a tüzelőanyag 
haasarzésének problémája, hanem — a rendőr
séget is. Tavaly, de az előbbi esztendőkben is 

sokat panaszkodott a közönség 
arról, hogy mire a megrendelt fa vagy szén 
megérkezett, addig a kocsirakomány súlya te
kintélyes mennyiséggel apadt. Természetesen 
nem lehet általánosítani, de sokszor megtör
tént, hogy •— nem tudni, mily utón -módon —-

■ megrendelő ttokkal kevesebb tűzclőszCrt 
kapott, mint amennyit megrendelt ég ki

fizetett.
Panaszos hangok hallatszottak el arról Is, 

hogy egyez kereskedők * raktáraiból túlságosan 
nedves állapotban kerül kl a fa vagy a szén és 

a közönség fizette meg a vis súlyát, a fa 
vagy a szén árában.

A főkapitányság bűnügyi osztályán most el
határozták, hogy nz idén radikális intézkedés
sel veszik elejéi a közönség megkárosításának. 
A főkapitányság intellektuális osztályának

Téves hírek a Habsburgok 
magánvagyonának 
felszabadításáról

Bécs, november 11 
(A Hétfői Napló tudósítójától. Budapesti lap

jelentések alapján az elmúlt héten olyan hirek 
terjedtek el, hogy az osztrák kormány és n 
Habsburg család Jogi képviselői között, az egy
kori uralkodó ház Ingjál magánvagyonának 
zár alól való fclszahadilásónak kérdésében foly-

A dr. Luádcs-csoport az utasítás alapján 
már szombaton akcióba lépett A detektívek 
szombattól kezdve

állandóan az utcákon cirkálnak, megfigye
lés alatt tartják n aséncsuzdák környékét, 

váratlan rajtaütéseket rendeznek egyes rakodó
helyeken és raktárakban és razziát tartanak 
egyik-másik kiskereskedésben. Ellenőrizni fog
ják, hogy

a kocairakományok súlya megfelel-e • 
szállítójegyen feltüntetett súlynak

és ugyancsak szigorúan ügyelnek arra, nehogy 
„vizezésser' károsítsák meg « közönséget

A detektívek minden szabálytalanságról
azonnal jelentést tesznek a főkapitánysá

gon
és a visszaélések elkövetői eflen arigorn bűn
vádi eljárás indul.

tatott tárgyalások befejezés előtt állanak, sőt 
Frigyes főherceg már vissza la kapott egyes 
javakat

A Hétfői Napló bécsi tudósítójának illetékes 
körökben szerzett információi szerint ezek a 
híresztelések a legcsekélyebb mértékben sem 
felelnek meg a valóságnak. A tárgyalások még

Egyik körúti bérpalota ebédutánl csendjét 
hangos sikoltozás, kiabálás zaja verte fel A la
kók csak annyit láttak, hogy egyik emeleti la
kásból egy fiatal, csinos, véresarcu leány rohan 
ki, majd egy idősebb asszony, ök keáten jaJve- 
székeltek, kiabáltak oly hangosan.

Hogy mi történt a lakásban, az már 
a b«dape«tt Mntetőjárásbiróságon de

rült ki,
ahol teeti sértés, becsületsértés miatt indult 
meg az eljárás.

A Járárfrfrösági tárgyaláson, a vádlottak pad
ján J. Karolin budapesti kereskedő 26 éves 
leánya ült, mig a sérleltek pulpitusán a lakás
ból kirohant fiatal leány, H, Margit és özvegy 
édesanyja foglaltak helyet Ók jelentették fel 

testi sértésért és becsületsértésért
J. Karolint, aki a véres verekedés előzményeit 
rendkivül érdekes vallomásban tárta fel.

— Nem érzem bűnösnek magam, — kezdte 
védekezését J. Karolin — mert jogos felhábo
rodásomban inzultáltam a leányt és édesanyját.

— Mi váltotta ki önből ezt a jogos felháboro
dást) — érdeklődött a biró.

— Máshol is gyakran volt 
együtt a diáklány 

édesapámmal
— Etmozdom azt la minden előzményével 

együtt: Ez a kis hölgy, — mutatott J. Karolin a 
sértettek pulpitusán ülő fiatal, szőke leányra —

még iskolába jár,
de igazán nem viselkedett úgy, ahogy az diák
leányhoz illik. Hónapokkal ezelőtt édesanyám
mal együtt arra a megdöbbentő felfedezésre ju
tottunk, hogy

a 17 esztendős dláklcány és édesapáin 
gyakran találkoznak egymással.

— Hol a lépcsöházban beszélgettek, hol az 
utcán sétáltak együtt, eleinte természetesen 
anyámmal együtt édesapámat vontuk felelős
ségre. ő hevesen tiltakozott mindenféle gyanú
sítás ellen, alaptalan kitalálásnak mfnő.dtette 
azt, hogy diákleánynak udvarolna, mi azonban 
nem nyugodtunk meg, hanem

tovább figyeltük édesapámat
és amikor a találkozások megismétlődtek, ma
gánnyomozóhoz fordultunk. A magánnyomozó
iroda megfigyeléseinek eredménye elölt már 
magunkhoz kérettük a diákleányl és édesany

ját s figyelmeztettük ezeknek a találkozásoknak 
a következményeire. De az anya és leánya épp 
oly hevesen tiltakoztak, mint ahogy édesapám 
tiltakozóit A magánnyomozó-iroda azonban azt 
jelentette nekünk, hogy nemcsak a lépcsöházban 
és az utcán, hanem

máshol is gyakran van együtt a diákleány 
édesapámmal.

— Ezekután történt hogy újból felszólitot* 
luk a leányt és anyját, látogassanak meg ben
nünket a lakásunkban, fel is kerestek bennün-t 
két és amikor a magánnyomozó megfigyelései
nek eredményét elébe tártuk, olyan szemtelen 
és minősíthetetlen hangon kezdtek velünk be
szélni, hogy

elragadtattam magamat s előbb a leányt 
lnzultátltam, majd az édesanyját,

mire ök egetverö sikoltozással kirohantak a la
kásunkból, becsület sértő kifejezéseket azonban 
nem használtam.

Az inzultus után 
— válóper

Jferortn vallomása után kihallgatta a bí
róság a 17 éves diákleányt, aki ezeket mon
dotta:

— Semmi sem igaz abból, amit itt /. Karolin 
áliit az inzultus eiőzményeiröll Alaptalanul hur
colt itt meg engeml Anyámmal együtt állandóan 
molesztált bennünket és amikor elég könnyel
műen bementünk a lakásukra, J. Karolin nekem 
esett,

öklével az arcomba vágott, úgyhogy a bő
röm felrepedi, a vér klserkcdt az arcomon, 

majd hajamnál fogva ráncigáit és azután való
sággal kidobott a lakásból. Még szerencse, hogy 
az emeletről nem estem le.

Azután a diákleAny anyja tett vallomást és ék 
mondotta, hogy J. Karolin öt is véresre verfe.

A szokatlan előzményü véres verekedés több’ 
tanúját hallgatták még ki, majd a bizonyítás le
folytatása és a peíbeszédek után a birósác testi 
sérlés vétségében mondotta ki bűnösnek J. Ka
rolint és

106 pengő pénzbírságra ítélte.
A történtekhez tartozik az is, hogy J. Karolin 

édesapja
beadta a válópört felesége ellen,

aki leányával együtt most már nem figyelteti 
tovább, találkozik-e az 50 éves kereskedő a Í7t 
éves diákleánnyal.

Az Érti Kurír hétfőtől, november 19-től kezdve 95 napon ét min
den nap közöl 1-1 naptárszelvényt. Ezekből kell az olvasónak 
90 különböző sorszámú szelvényt összegyülfenle, hogy Ingyén 
megkaphassa a 290 oldalas vászonba kÓtött zsebnaptárt

Rövid kivonat a szenzációs tartalomból:
Vonítok menetrendje és díjszabása, HÉV menet
rend, útmutató lakás és alkalmazottak felmondási 
ügyeiben, hogyan kell útlevelet, erkölcsi bizonyít
ványt, stb. szerezni, illetéktarifák, bajnoki és 
rekord-listák, brldge-llcltálási táblázat, stb. stb.
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r /.
Agárversenyt rendezett a Szabolcsmegyei 

lAgarászegyésület. A négynapot versenyen 
megjelent Horthy Miklós kormányzó is. Az 
első dijat Patay Tibor agara, a másodikat 
lAndrássy Géza grófé nyerte.

II.
Az ország egyik legrégibb kaszinója a 

IPápai Kaszinó, vasárnap ünnepelte alapitá
lának századik évfordulóját. 1834-ben ala
pították a Pápai Kaszinót. Eszterházy Ká
roly gróf volt az első elnök. Azóta tradíció, 
'hogy a kaszinó igazgatója mindig az Esz- 
terházy-familiából kerül ki. A vasárnapi 
alapítási ünnepen istentiszteleteket tartottak 
Pápán és megkoszorúzták a kaszinó hősi 
halottainak emlékművét.

‘ IU-
Közgyűlést tart néhány nap múlva az 

lAthenaeum, A közgyűlés tárgysorozatán 
'szerepel: elnökválasztás. Elnökválasztás 
lesz, de mindenki tudja előre az eredményt: 
Miklós Andor özvegyét, Gombaszögi Fridát 
választják egyhangúan elnökké. A művész
nő ezzel valószínűen végleg 'szakit a szín
paddal. Gombaszögi Frida lesz a második 
nő Magyarországon, aki hatalmas vállalat 
élén áll. Az első Gschmindt Éva, aki alig 
'húszéves korában a Gschwindt-művek ve
hetője lett.

IV.
Versek — ezzel a címmel most jelent meg 

'gróf Hadik Etelka verseskönyve. Negyven
egy vers. Van közte egy különösen finom 
és szép. Amikor vele mentem... ez a ci
me. Rövid Ítéletet a verseskötetről: nem 
grófnő irta, hanem költő!

V.
Pár nap óta érdekes vendégünk van. 

'Schoen János báró, a volt budapesti német 
követ Magyarországra érkezett. Bottlik Ist
ván báró birtokán vadászik. Karácsonyra 
még egy érdekes diplomata-vendéget vár
nak. Chilston lord, Anglia volt budapesti 
'követe Budapestre jön látogatóba, Lady 
.Chilstonnal együtt. Hiába, csak van valami 
varázslatos erő ebben a drága magyar föld
ben, hogy aki egyszer itt járt, többé nem 

’felejt el minket. Nem csoda, hiszen a nóta 
is mondja, hogy aki egyszer a szőke Tisza 
'vizét issza ..,

VZ. .
Nemgorkből Írják a Kisnaplónak: Pedlow 

'kapitány (a kommün után a budapesti sze
gények őrangyala) november !-án hajóra- 
szállt. Az amerikai magyarok hajórako- 
mányra való szeretetadományát hozza ka
rácsonyra Magyarországra.

VII.
Rozsny&I Sándor nemcsak zeneszerző, kar

mester, rendező és bártulajdonos, hanem fel
találó is. November 16-én a nagyszabású mű
sor keretében bemutatja az Arizonában leg
újabb találmányát, a esodahangu Ariphon-t. 
Az uj hangszert a zongora mellől irányítják és 
kezelik, de hangok a páholyokban szólalnak 
meg. Rozsnyai Sándor uj találmánya iránt 
máris nagy érdeklődés mutatkozik külföld
ről is.

VIII.
Tudja mindenki nálunk, hogy Cartier- 

nek, a francia ékszerkirálynak palotája van 
Budán a Tárnok-utcában. Itt lakik ő is, 
meg a felesége is, Almásy Jacqueline gróf
nő. A minap híre futott, hogy Cartier pa
naszt tett a rendőrségen: sokezer pengő ér
tékű ékszer tűnt el a lakosztályából. Fölke
rekedtek a kiváncsiak és érdeklődtek. A pa
lotában azonban mindenki egyforma, szte
reotip választ kapott: ékszerlopásról nem 
tudunk, nem történt semmi. Hát ha mond
ják, biztosan igy is van. Nem történi semmi.

Az egykori híres jászkun-huszárok (a régi 
'ármádia nyelvén k. u. k. Jasygier und Ku- 
manier Hussarenregiment Nr. 13) vasárnap 
ezrednapot tart. Kisújszálláson tartják az 
ünnepséget, az ős jászkun fészekben. Az 
ezrednap védnöke Horthy István ny. lovas
sági tábornok, az ezred egykori parancs
noka,

X.
Érdekes vacsora volt tegnapelőtt a Pannó
niában. Budapest báli diktátorai gyűltek 
'össze, hogy döntsenek a bálozó fiatalság 
sorsáról. A bálközi blokk vacsorája volt 
ez. Az aranyi fjuság báli vezérei és fő-fő 
irányitól: Fináczy Ernő, Sárga Ferenc, 
Wahlkampf Henrik, Zsitvay Leó, Gántay 
Béla és még néhányon baráti vacsora kere
tében beszélték meg az idei nagy bálok pon
tos dátumait. Nagyjából megegyeztek, a leg
közelebbi összejövetelen már összeállítják 
a végleges és hiteles báli kalendáriumot. 
Akkor aztán kezdődhet a tánc és aki akarja, 
rophatja ktvilágos-kivirradtig!

XI.
Lassan-lassan megint lehull a hó Pente- 

lel-Molnár János sirjára. A nagy magyar 
piktor sirhantján még nincsen emlékmű. 
Most a piktorok és szobrászok, meg a mii- 
pártolók gyűjtést inditottak, hogy emléket 
állítsanak a sirja főié.

Lugköves merényletet 
követett el egy újpesti 
fűszeres ellen a felesége

Megdöbbentő családi dráma történt va
sárnap az újpesti Városház-téren. Fejér 
Gyula tekintélyes újpesti füszerkereskedő 

ellen merényletet kö
vetett el a felesége.

Reggel kilenc óra után 
néhány jierccél egy dúlt 
külsejű fiatal nő ugrott 
le a 11-as jelzésű villa
mosról és a Városház
téren levő Fejér-féle fü- 
szerkereskedés felé ro

hant. Az üzletet éppen zárták és a tulajdo
nos a járda szélén várakozott.

A nő rátámadt
Fejér Gyulára, szidalmazni kezdte.

hangos jelenetre hamarosan nagy tömeg 
gyűlt össze, kiváncsian várták a fejleménye
ket. többen közbe is léptek és

csititanl próbálták a magánkívül kiabáló 
asszonyt,

aki hirtelen egy palackot rántott elő a ka
bátja alól és mielőtt még megakadályoz
hatták volna

— Lingauer-Lékay Albin képviselő beteg
sége. Lingauer-Lékay Albin országgyűlési 
képviselőt szombaton súlyos állapotban 
Szombathelyről felhozták Budapestre: a, 
Ilerzogklinikára. A képviselő állapotában 
javulás állott be, de azért teljes felépülése 
hosszabb időt vesz igénybe.

—- Rablótámadás ■ Városmajorban. Bár
dos Józsefné tanítónő feljelentést tett a fő
kapitányságon, hogy kirabolták. A feljelen
tés szerint szombaton este Bárdosné a Vá
rosmajoron át hazafelé tartott. A Számos
utcánál megtámadta egy 18—20 év körüli 
fiatalember, kitépte kezéből a retiküljét, 
amelyben busz pengő volt és elmenekült. A 
rendőrség keresi az utonállót.

— Betörő a festőművész lakásán. Z sótér 
Ákos festőművész bejelentette a rendőrségen, 
hogy Pannónia utca 33. sz. alatti lakására is
meretlen tettes álkulccsal behatolt és onnan 
ezer pengő értékű ruhaneműt és egyéb tárgyat 
elvitt.

Mikulásra
• Megszökött egy beteg ■ Szent László- 

kórházból. A Soroksári-uton a rendörör- 
szem elfogott egy embert, aki felsőruha nél
kül, éjszakai öltözetben ögyelgett. Kiderült, 
hogy Szőke József a neve, 52 éves órás
segéd. Szőkét fertőző betegség gyanúja miatt 
a Szent Ldsz/ő-kórházba vitték, de megszö
kött onnan. Visszavitték a kórházba.

— A désl 32-es ezred emlékünnepe. A volt 
désl 32-esek vasárnap tartották ezrednapjukat 
a Tiszti Casinő dísztermében. Az ünnepélyt 
megelőzően a Belvárosi plébániatemplomban 
dr. Haász István tábori püspök misét mondott. 
Mise után a Tiszti Casinóban Görgey József 
nyitotta meg nz ünnepélyt utána pedig dr. Var
gha Lajos előadást tartót a 32-cs gyalogezred 
történetéről. Az ünnepély után az ezred emlék
tábláját megkoszorúzták.

Ezüst evőeszközük.
Schwarlz tálcák, schwelzl karórák 

nagy raktára. Veszek zá
logjegyet, aranyat:

7 Muzeum körút 7és 21
— Éjszakai kaland az Erzsébet királyné

idon. Vasárnapra virradó éjjel B. György 21 
éves droguista földül! arccal sietett az Erzsébet 
királyné-utón szolgálatot teljesítő rendőrhöz, 
ahol elpanaszolta, hogy utonallók megtámad- 
ták, revolverrel rálfíttek és ki akarták fosztani, 
végül pedig elmeneküllek. A rendőr, aki nem 
hallott revolverdörrenést, gynnusnak tartotta a 
dolgot. Rövidesen kiderüli, hogy B. György ül
dözést mániában szenved, már elmegyógyinté
zetben is ápolták. A rendőrség értesítette csa
ládtagjait, akik a fiatalembert megint gyógy
intézetbe vitték.

Fejér Gyula fejére sújtott vele.
A palack összetört, a tartalma végig öm

lött a kereskedő arcán, aki a következő 
pillanatban

hangos jajkiáltással, véres fejjel terült 
el a kövezeten.

Kihívták a mentőket, akik megállapították, 
hogy az üvegben

lugkőoldat volt,
ami súlyos sebeket ejtett a szerencsétlen 
férfi arcán, akinek mindkét szemét érte a 
maróhatásu folyadék, úgyhogy

valószínű, hogy szemevllágát is elveszíti.
Fejért beszállították a budapesti szemé

szeti klinikára, ahol nyomban műtétet haj
tottak rajta végre.

A merénylő asszonyt előállították az új
pesti kapitányságon, ahol elmondotta, hogy 
Fejér Gyula felesége s bosszúból öntötte le 
férjét a lugkőoldattal. Az asszonyt elbocsá
tották a rendőrségről, azonban az eljárás 
folyik ellene.

*— Emléket állítanak Héber Bernátnak 
volt tanítványai. Néhai Héber Bernát volt 
tanítványai elhatározták, hogy emlékbizott
ságot alakítanak, amely gyűjtés utján, sír
emléket állít volt tanárának és intencióinak 
megfelelő alapítvánnyal örökíti meg nevét. 
Az emlékbizottság alakuló összejövetelét, 
amelyre Héber tanár ur minden, tanítványát 
meghívták, november 18-án, vasárnap dél
előtt 11 órakor a Barcsay-utcai gimnázium 
második emeletén a IV/a. osztályban tart
ják meg. Felvilágosítással szolgál dr. Gye
nes Ferenc, Rózsa-utca 97/a. Tel. 199—28.

— Anyja védelmében leszúrta apját. Har
sány községben borzalmas apagyilkosság 
történt.Bodnár Imre húszéves legény, ami
kor szombaton este hazatért, összeveszett 
apjával. A vitába beleszólt édesanyja is, aki 
fiának fogta pártját. Az öreg Bodnár erre 
ütlegelni kezdte feleségét. Bodnár Imre ap
jára vetette magát és vad dulakodás kezdő
dött közöttük. A fiatal Bodnár előrántotta 
kését és háromszor egymásután apja szi
vébe vágta. A gyilkos fiú szörnyű tette után 
önként jelentkezett a rendőrségen. Letartóz
tatták,

csokoládé 
csomagot

— Titokzatos öngyilkos nő a Rókus-kőrház- 
bán. Az elmúlt éjszaka az Andrdssy-ut 42. 
számú ház előtt egy fiatal, elegáns bundába 
öltözött nő összeesett az utcán. Bevitték a Ró
kus-kórházba, ahol megállapították, hogy ad- 
tophosánnal mérgezte meg magát. Az életunt 
nő kilétét nem volt hajlandó elárulni. Vasár
napra megoldódott nz Andrássy-uti öngyilkos 
nö rejtélye. A lányt Kecskés Mancinek hívják 
és a Vörösmarty utca 18. számú házban lakik 
s azért akart meghalni, mert vadházaslársával, 
Horváth Lajos hentessegéddel összeveszett.

— Vasárnapi öngyilkosok. Löivy Ede keres
kedősegéd, a Tisza Kálrnán-téren ismeretlen 
méreggel megmérgezte magát. — Tamás Lajos 
napszámos Csepelen a Fő utcában fölakasztotta 
magát. Teltét idejében észrevették és levágták 
a kőtélről. — Roknyák Géza gépkocsivezető fe
lesége a Rudolf-téren megmérgezte magát. — 
Buturus Mária mindenes a Kossuth I.ajos-utca 
15. számú házban gázzal megmérgezte magát. 
— Minarovits Lajos 26 esztendős péksegéd a 
Rákóczi-uton luminált ivott. — A mentők vala- 
mennyiöket a Kőkus-kórházha vitték.

— A hideg éjszaka első áldozata. Vasárnap 
hajnalban Kőbányán egy üres telken az őrszem 
férflholttcstet pillantott meg. Azonnal jelentette 
az esetet a kapitányságnak, ahonnan bizottság 
ment ki a helyszínére az Ihász- és Harmat
utca sarkán levő telekre. Megállapították, hogy 
egy férfi minden éjszaka odajárt aludni egy 
gödörbe, amelyet maga ásott ki — fekvőhelyül. 
A gödörbe szalmát, gazt rakott össze és ugv 
aludt ott — a környékbeliek szerint — már 
hetek óta. Az éjszaka n hűvös idő miatt egy 
bádogkanna roncsaiban tüzelt rakott és ugy 
aludt el. A parázsló faszénből kiáramló mérges 
gázok ölték meg. Zsebében iratoknt talállak és 
ezekből kiderült, hogv a szerencsétlen ember 
neve Nagy Károly. Kora 26—28 év. Egyéb ada
tokat nem tudlak megállapítani. A törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

Az ORSZÁGOS MAGYAR BR1DGE CLUB 

az EurűpabainoK-csaDat 
vezetése alatt 

ingyenes 
brldge-lanioiyamot 

rendes. Előadók i Darvaa Köbért, 
Ferencsy György, Klór LAacló »tb.

A részvéte] re je’ entkeznl lehet az Országos Magyar 
Brldge Club (V., Erzaébet-tér, Nemzeti Anion 
épület) titkári hivatalában d. u. 5—8 óra között. 
Tel.: 882—99.

A tanfolyam e hó 26-An kezdődik délatAnl 
éa esti csoportokban. Kezdő-, haladó- és 
meaterjétékos-képzőtanfolyamok.

Tolvaj a tábori 
püspökség palotájában

A Tefeip-téren szolgálatot teljesítő detektivek 
egy izgatottan viselkedő férfire lettek figyelme
sek, aki egy katonai altiszti köpenyt kínált 
eladásra. Előállították a detektivügyeletre, ahol 
okmányait kérték. Papp Mihály 43 esztendős 
magántisztviselőnek mondotta magát, de moto
zásakor Biró István névre szóló okmányokat 
találtak nála. A tovóbbi nyomozásnál megál
lapították, hogy az előállított férfinek tényleg

Bíró István a neve, valamikor Egerben 
volt tisztviselő.

Lopásért már volt büntetve. Amikor látta, hogy 
a detektívek megállapították múltját, nem ta
gadott tovább, bevallotta, hogy a kabáthoz lo
pás utján jutott, szombaton délelőtt a tábori 
püspökség Dísz tér 14. számú épületében tar
tózkodott és egy alkalmas pillanatban ellopta 
az altiszt fogasáról a kabátot. Biró Istvánt le
tartóztatásba helyezték.

— Megszökött ■ mentők elől a megmen
tett öngyilkos. Boda Pál napszámoa vasár
nap reggel a Tél-utca 4. számú házban lévő 
papírgyár istállójában fölakasztotta magát. 
A házbeliek észrevették és letvágták a kötél
ről, azután értesítették a mentőket. Boda 
közben eszméletre tért, és mikor meghal
lotta, hogy a mentőket hívták, egyszerűen 
kiszaladt a házból. Mire a mentők megjöt
tek, a megmentett öngyilkosjelölt eltűnt. A 
rendőrség életvédelmi osztálya most keresi.

— összcégett ágyában egy alvó fiatal leány. 
Szász Emil vendéglős Ballag! Mór-utca 6. sz. 
házban lévő lakásán a cselédszobában vasár
nap éjszaka tűz ütött ki. Kákái Mária 21 éves 
háztartási alkalmazott mélyen aludt az ágyá
ban, nem vette észre a tüzet és mire fölriadt 
inár súlyosan összeégett. A mentők a Rókus- 
kórházba vitték.

— Matuska bünpörében e héten vallanak 
a legérdekesebb tanuk. Matuska Szilveszter 
bűnügyében e héten állanak a bíróság elé 
a legérdekesebb tanuk: azok a magyar 
rendörtisztviselök és detektivek, akik Bécs
ben leleplezték Matuskát. Valószinüleg már 
a mai tárgyaláson sor kerül Schiveinitzer 
József rendőrtanácsosnak, a bravúros rend
őri nyomozás vezetőjének kihallgatására, 
majd Hain Péter detektivföfelűgyelö tesz 
tanúvallomást. A bünperben a hét végére 
várható az ítélet. Matuska tizenötesztendös 
kislánya ujabb engedélyt kért, hogy édesap
ját vasárnap meglátogathassa a fogházban, 
de vasárnapra nem adtak látogatási enge
délyt, de a hét folyamán engedélyt kap a 
kislány, hogy atyját meglátogathassa a 
Markó-utcal fogházban.

— Tífuszjárvány a Bácskában. A bácskai 
Kelehián és a szomszédos Tompa nagyközség
ben hetek óta tífuszjárvány pusztít. A hatósá
gok minden intézkedést megtettek, hogy a jár
vány továbbterjedését megakadályozzák.

•— A Lipótvárosi Demokrata Körben november 
14-én est® félkilenckor Hantos Elemér ny. ál
lamtitkár tart előadást A mai gazdasági élet 
problémái címmel.

— A fiatal magyar Iparművészekért. Az Ipar
művészeti Társulat választmányi ülése Szablya 
Frlschauf Ferenc tiszteletbeli alelnök indítvá
nyára egyhangúan megszavazta, hogy a súlyos 
gazdasági állapotra való tekintettel az Iparmű
vészeti Iskola legjobb eredménnyel végzett nö
vendékei három évig díjtalanul élvezhessék 
mindazokat az előnyöket, amelyek a társulati 
tagsággal járnak.
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— A kormányzó bevonulásának finnep- 
aégeL Az Országos Frontharcos Szövetség 
szegedi főcsoportja vasárnap nagyarányú 
ünnepséget rendezőit abból az alkalomból, 
h<Jgv a kormányzó, a szövetség örökös fő
védnöke, most tizenöt éve vonult be a nem
zeti hadsereg élén a fővárosba. A diszf el vo
nulásban mintegy nyolcezer diák, az egye
temi ifjúság, a társadalmi körök és egyesü
letek, a hatóságok és intézmények vettek 
részt. Vasárnap délelőtt tartották meg Ünne
pélyes dhztáborozásukat a Rákóczi-ut 29. 
s/ám alatt lévő központi helyiségükben a 
Magyar Országos Frontharcos Szövetség 
budapesti és környéki vezetői. A disztábort, 
amelyet Horthy Miklós kormányzó bevonu
lásának tizenötödik évfordulója alkalmából 
tartottak, gróf Takárh-Tolvny József orszá
gos elnök nyitotta meg. Beszédét a disztá- 
bor résztvevői állva hallgatták végig. Utána 
vitéz Tóth András mondott nagyhatású, ma
gas szárnyalása beszédet. A Himnusz el- 
éneklése után a disz.tábor bezárult. A Front
ba rcosszévelség a disztáborból hódoló táv
iratot küldött a kormányzónak.

— Gróf Bethlen István emlékbeszédet 
mond Klebeisberg Kunó gróf airemlékava- 
tásáa. Klebeisberg Kunó gróf szegedi tem
plomi síremlékének munkálatai gyorsan 
haladnak előre. Az emlékművet nagy ün
nepség keretében december első feléljen 
nvalják fel. Az emlékbeszédet gróf Bethlen 
Jslván volt miniszterelnök mondja.

— Kultuszminisztert elismerés 42 ért szolgá
éiért. Hajas János pincehelyi igazgató-tanító 
negyvenkét évi szolgálat utón nyugalomba vo
nult. A kultuszminiszter elismerő oklevéllel 
tüntette ki.

— Kegyetlen gyilkosság Vasmegyében. Nagy 
Imre 23 éves alsóujlaki gazda legény orvul le
ütötte barátját. Varga Lajos 25 éves gazdálko
dót. A szerencsétlen embert azután puskatus- 
Mil agyonverte. A gyilkos legényt a csendőrség 
letartóztatta.

— Mélységbe zuhant kerékpározó urlleány. 
'fíosner M ”grt körmendi tanító leánya vasár
nap délután a nódnsdi határból kerékpáron 
haladt hazafelé, amikor a sötétségben egy tlx- 
méteres mélységbe zuhant. Eszméletlen, súlyos 
állapotban talállak reá és beszállították a 
Ballhyány-kórházba s megállapították, hogy 
kulcscsontlörést és lábtörést szenvedett.

— Rrjélyca eltűnés. Hajmásig József nyu
galmazott állomási elöljáró n vasmegyei Pan
ka* községből két nappal ezelőtt rejtélyesen el
tűnt. Hozzátartozói bejelentették az eltűnést ■ 
rsendörségnek.

— Hitler gratulált az olasz királynak *z8le- 
■vsnapjára. Berlini jelentés szerint Hitler biro
dalmi kancellár és vezér az olasz királynak 
tnvimtbftn-'fajenle »ki --jwkivAnatnit születésnapja 
Miki: Imából.

— Nagy ezüsthoM* Amerikában. Az arany
én ezflstfedezet arányának helyreállítása céljá- ' 
bői nz amerikai államkincstár njabb 300 mil
lió uncia ezüstöt szerzett be. A fokozott ezüst- 
vásárlások következtében az ezüst árfolyama 
jelentősen emelkedett Amerikában.

— 1400 halász eltűnt a korral viharban. A ]
koreai Nando tartományban a legutóbbi vibar 
alkalmával több mint 1400 halász eltűnt. A ha
tóságok nem biznnk abban, hogy sikerül meg
találni ökot. :

— Vadőrök és vadorzók gyilkos tűzharca. 
A somogymegyei Dökebence község határá- ‘ 
bán az erdőben Futó Márton és Füleki Jó-1‘ 
zsef uradalmi vadőrök tctlcnkaptak húrom : 
vadorzót. Megadásra szólították fel őket, a 
vadorzók azonban sortüzzel feleltek. Futó 
és Füleki visszalőttek. Valóságos tűzharc 
következett. A vadőrök golyója halálra se- j 
thezle az egyik vadorzót, Lukács Ferenc . 
gnzdalegényt. Két társa megszökött. A csend- , 
őrség vizsgálatot indított.

— Lázltásért letartóztattak kél főpapot Mexi
kóban. A mexikói főügyész elrendelte Ruizy 
Ftores Lipót pápai legátus és egy püspök le- j 
tartózlatását. Mindkettőjük ellen az a vád, hogy t 
n katolikus papság körében láziioltak.

— Szenzációs u| shampoon. A közismert és
közkedvelt „Fekctefcjfl" shampoon-gyár hosz- i 
szu éveken át folytatott kísérleteinek eredmé- j 
nye a szenzációs uj gyártmány, a lúg- és szap
panmentes shampoon, mely NEO SHAMPOON ‘ 
néven került forgalomba. Á gyúr minden szak- ' 
üzlet részére rendelkezésre bocsátott 38 fülé- i 
r«'s csomagol, még pedig propagandaáron: 10 , 
tillérértI Ezen olcsó akció néhány napig tait ( 
és egyelőre csak a fővárosban, mert a rendkí
vüli érdeklődés oly megfeszített munka elé ál- * 
lilotla a gyárat, hogy a vidék ellátása 10—14 I 
napi halasztást fog szenvedni A vidék hölgyei « 
nyugodtak lehetnek, mert a türelmes váraíco- ( 
zást megéri az a kellemes megelepetés, mely
ben részesíti őket a „Fék ele fejű" NEO SHAM
POON. I

s

Ungár Sándor és neje, Ungár Sarolta szülők, Vív. Ungár Sámuelul, Ungár Vilmos 
és neje. Ungár Johanna nagyszülők, Ungár Éva buga a fájdalomtól porig sújtva tudat
ják, hogy egyetlen fiuk, unokájuk, illetve bátyja,

U N G A R ENDRE
if.iusá,"ának virágában, 19 éves korában, ajkán a megdicsőültek drága mosolyával, f. hó 
10-én délután 5 órakor csendesen átadta lelkét Tcremtöjének.

Büszkeségünk és reménységünk volt. Aki Ismerte, mindenki szerette és nngyra- 
be< SÍ lt •. Dolgozott a közért fáradságot nem ismert, hivatását szerette és majdan biztos 
támaszunk lett volna öregségünkben. Az Ur most clszólitotta közülünk és oda a re
ménységünk! Nincsen szó, ami bánatunkat kifejezze!

Betegségtől meggyötört drága lestél f. hő 12-én, hétfőn délután 1 órakor temet
jük a kispesti uj izr.sirkertbe.
l'ngár István és neje, Ungár Miklós és neje, Ungár Jenő és nefe nagybátyja! és nagy
nénje!. György, Endre, Miklós. Emil, István, László, József, Kiéin Miklós és ne|e Ungár 

Ilona unoknflvérci és tinokanővérel, továbbá n nagyszámú rokonság gyászolják.
Béke Veled, drága fin. emléked kegyelettel őrizzük!
Budapest - Kispest, 1934. november 12. Koszorúk mellőrését kérjük!

Béreslegény kettős 
rablőgyilkossága

Szabadka, november 11.
Hétfői, Napló tudósítójának telefonfő . .

jelentése.) Vadállati kegyetlenséggel végre
hajtott kettős rablőgy fik osság történt teg
nap az elcsatolt Ernöháza községben: Heck 
Lőrinc gazdag sváb

gazdát és feleségét baltával agyonverték, 
fejőket a feltsmerhetetlenségfg össze- 

roncaolták
és a házal kirabolták.

A nyomozás megállapította, hogy e kettős 
rablógyilkosságot Futó József, Ileck Lőrinc 
nemrégen fölfogadott cselédje követte el. 
Futó megtudta, hogy gazdája újabb 

százholdas birtokot akar vásárolni
és a pénzt otthon tartja. Elhatározta, hogy 
kora hajnalban, mikor még a f/eck-házas- 
pár alszik, megszerzi a pénzt és elmenekül. 
Mikor Futó korón reggel a gazda szobájába 
belopózkodott, észrevette, hogy csak az asz- 
sxony fekszik az ágyban. Kutatni kezdett a 
szekrényben a pénz után, de Heckné föl-

Bűvészek véres féltékeny- 
ségi drámája az angyalföldi 

trafikban
Vasárnap reggel özv. Kotr Elekné Szent rátja volt Szilva Kálmánnak, együtt léptek 

László-ut 13. számú házban lévő trafikjába be
állított cigarettát vásárolni SzHva Kálmán 26 

éves városligeti mutatvá
nyos, akinek a ligetben 
mutatványos bódéja van 
és mint bűvész produ- 
dutálja magát.

Vásárlás közben elbe
szélgetett a trafikosnővel. 
Egyszerre csak khrágódott 
a bolthelyiség ajtaja és 
berontott rajta egy tagba

szakadt férfi, Sohl Gusztáv 34 éves artista-bű
vész.

Sohl rátámadt Szilvára, konyhákért rán
tott elő és SsszcMurkálta.

Katzné rémülten kirohant az üzletből és segít
ségért kiabált. Összecsődültek a házbeliek, majd 
rendőr is Jött, aki

lefogta a dühöngő Sohl Gozetávot
és előállította a főkapitányságra.

Sohl Gusztáv elmondotta, hogy régen jő ha-

— Befejezték a pestvármegyei törvény
hatósági bizottsági választásokat Vasárnap 
délután fejezték be Pestvármegye törvény
hatósági bizottsági választásának a szava
zását. A szavazáson két párt indult: a Nem
zeti Egység Pártja és a Polgárok és Mun
kások közös listája. Huszonöt szavazókör
zetben folyt le a választás, amelynek befe
jezésével a lepecsételt urnákat beszállítot
ták az egyes városházák központi szavazó
helyiségeibe. A Nemzeti Egység Pártja hi
vatalos listája győzőit Monoron, Kunszent- 
miklóson, Túrán és Vácott, mig a többi he
lyeken meg tart a szavazatok összeszámlá- 
lása. Az országgyűlési képviselők közül 
Vdry Albert, Szűcs István, Sárkány Ernő és 
Popper iJíszló kormánypártink, azonkívül 
Dinnyés Lajos pártonkivüli kisgazdapárti 
jutottak be a törvényhatóságba. Dinich 
Ödön független kisgazdapárti listája kisebb
ségben maradt.

— Villamos főxés-sütés. A Fővárosi Elektro
mos Müvek értesíti a fogyasztók Őzönséget, 
hogy november 14-én és folytatólagosan min
den szerdán délután Sfl órakor Honvéd ucca 
22. szám alatti előadótermében villamos főzést- 
sütést bemutató előadást tart. Ebédfőzés, süte
ménysütés. Minden hétfőn, csütörtökön és pén
teken délelőtt S10 órai kezdettel az ugyanott 
levő fözőiskolábnn különböző ételek készítését, 
torták, sütemények sütését tanítják díjmente
sen. Receptosztás. Tekintse meg az ottani 
elektromos kiállítást; hétköznapokon délelőtt 
8—2 és délután 4—7 óra között. Villamos
készülékek bemutatása, díjtalan szaktanácsok.

riadt a zajra és rémülten ült föl az ágyban:
— Mit akar a szekrényben? — kiáltotta.
Futó ijedten fordult meg, aztán hirtelen 

fölkapta a kályha mellett fekvő faapritó 
baltát és az asszony fejére sújtott vele. Az 
ütés nem talált, Heckné kiugrott az ágyból 
és hangosan sikoltozva az ajtó felé szaladt. 
Futó utána rohant és

gyors egymásutánban többször fejbe
vágta a galtával az asszonyt,

aki holtan esett össze.
A gazda, amikor meghallotta felesége si

koltozását, vasvillával sietett elő az istálló
ból. A legény elvakultan támadt Heck Lő- 
rincre is és

őt Is agyonverte.
A kettős gyilkosság után visszament a szo
bába, megkereste a pénzt és elmenekült.

A csendőrség megindította a nyomozást 
a kettős rablógyilkosság ügyében. Az a föl
tevés, hogy Futó József a magyar határ 
felé menekült.

- .... --------------------- .o---------- r a fel,
mint gladiátorok és bűvészek. Esztendőkkel 
ezelőtt

kftzAa tmádottjnk volt, egy klgyófáncosnő, 
már akkor is féltékenykedtek egymásra, de a 
leány nem választotta egyiküket sem, a Bal
kánra szerződött és elutazott Magyarország
ról. A régi féltékenységl eset ezzel elfelejtő
dött.

Sohl nemrégiben megnősült, hermónlkns éle
tet élt a feleségével. Mostanában azonban

megint féltékenykedett Szilva Károlyra és 
elhatározta, hogy leszámol vele.

Vasárnap reggel megtudta, hogy egykori bű
vész társa a Szent László-uti trafikban van, 
odament, felelősségre vonta és rövid szóváltás 
után beledöfte a kést.

■— A féltékenység elvette az eszemet, — fe
jezte be a vallomását.

A féltékeny bűvészt letartóztatták, a meg- 
Ixsfllt Szilifa Károlyt pedig a Rókus-kórházha 

vitték a mentők.

— Szegeden megoldották a kolduskérdést. 
Szegeden a koldusügy végleges rendezése so
rán a város utcáin csavargó és kéregető gyen- 
geelméjüeket zárt intézetben helyezték el. Az 
elaggott munkaképtelen koldusok ellátásáról a 
város fog gondoskodni.

— BEAC-táncestély. Az ided szezon első 
nagy estjét a Budapesti Egyetemi Atlétikai 
Club rendezte meg a Pannoníaszállóban. Az 
estélyen a budapesti társaságok szine-java je
lent meg és az előkelő közönség a hajnali 
órákig a legjobb hangulatban volt együtt. Az 
estély nagy sikeréért az elnököket, Dán Györ
gyöt, Telkes Tibort és Sárga Ferencet illeti 
dicséret.
— „Tündér" nevű gyártmányok csak a Feny
ves Áruházban kaphatók! Az 58439. szám alatt 
védjegyzett „Tündér" kötöttrubákat és fehér- 
nemüeket saját gyárunkban (Fürész-u. 115) 
állítjuk elő, ez a magyarázata rendkívül olcsó 
árainknak. Eladás csak Calvin-téri áruházunk
ban. „Tündér" finom nöl kötöttruha 9.80, 
„Tündér" meleg kötött pongyola 9.80, „Tün
dér" sarmőz-bluz 6.80, „Tündér" sarmőz- 
komblné 1.90, „Tündér" Ingnadrág-készlet 3.90, 
„Tündér" sarmőz női hálóing 5.90, „Tündér" 
sarmőz női nadrág 1.95, „Tündér" női trikó
nadrág —.95, „Tündér" bolyhosbélésü meleg 
nadrág 1.95, „Tündér" női sport ingblúz, 
hosszú ujjal 2.50, „Tündér" férfi téli sporting 3.90, 
„Tündér" gyermek sportingbluz 1.95, „Tündér" 
gyermek bolyhos meleg nadrág 1.55. A gyer
mekcikkeknél nagyságonként kis áremelkedés. 
Meg nem felelőért a pénzt azonnal vissza
küldjük.

— Ugyanannyi fényt követeljen, amennyi ára
mot fogyaszt Az izzólámpa energiát alakít át: 
Áramot vesz fel és fényt bocsát ki. Az új 
Tungsram D duplasplrállámpákon a fénytelje- 
sftmény nagyságát Dekalumenekben, a fo
gyasztást pedig Wattokban tüntetik fel. A 
lámpa helyes gazdaságosságát ezen tényezők 
alapján ítélheti meg. Ezért csak Dekalumen 
jelzésű Izzólámpát fogadjon el.

A Danubla Szállítmányozási és Beraktározás! Vállalat, Ungár Sándor és Miklós 
cég, továbbá tisztviselőkara és munkásai fájdalomtól eltelve jelentik, hogy a cég se- 
niorfőnökénck egyetlen fia, szeretett jó kartársunk,

UNGÁRENDRE 
ifjúságának kezdetén, 19 éves korában f. hó 10-én csendesen elhunyt.

Mindnyájunk szeme előtt serdült gyermekből felnőtt ifjúvá, mindnyájunk büsz
kesége és reménysége volt. Minden tulajdonsággal meg volt áldva, ami képesítette arra, 
hogy a jövőben pótolhasson minket és vezetőnkké legyen. Kedves, szerény, odaadó flu, 
tisztviselő, példás kolléga volt s most kidőlt oszlopunk, oda a reménységünk!

Szenvedéstől meggyötört teltét f. hó 12-én, hétfőn délután 1 órakor temetjük a 
kispesti uj Izr. xlrkertbo.

Drága Bandink, emléked Itt lesz közöttünk mlndigl Nyugodj békével!
Budapest, 1934. november 12.

Déli 12 árakor külön autóbusz Indul UNIÓ kávéház elől.

— Borvendég főpolgármeeler állapota to
vábbra la súlyos. Borvendég Ferenc főpol
gármestert néhány nap óta a Szent István* 
kórházban ápolják gyomorbajával é» száj
betegségével. Legutóbb a főpolgármester 
tüdőgyulladást is kapott. Vasárnap érdek
lődtünk Borvendég Ferenc állapotáról és 
azt a felvilágosítást kaptuk, hogy lényeges 
változás nem történt, továbbra is súlyos a 
főpolgármester állapota.

— György herceg és Martna hercegnő 
nászutja. György angol herceg és Marina 
hercegnő mézesheteik első részét a délfran
cia tengerparton fogják tölteni s Cannes bán 
fognak megszállani. Utóbb a fiatal házasok 
a baleári szigeteket s Algírt fogják felke
resni.

— A Magyar Főiskolai Sportegywűléaek 
Egyesülése vasárnap esto tartotta a fedettuszo
dában nagy érdeklődés mellett főiskolai újonc
versenyét, amelynek úgy férfi, mint női számai 
vándordijas pótversenyt alkottak. A férfipont- 
versenyben nz eredmény:

1. LASE I. 51 pont, 2. BEAC 46 pont. A 
hölgyek pontversenyében: 1. a TFSC 24 pont
tal, 2. a BEAC 15 ponttal.

A verseny után Csík Ferenc 100 méteren be
mutatót úszott, ideje 58.6 mp volt.

— Halálra Ítéllek egy spanyol forradal
márt. A spanyol haditörvényszék nalálra- 
itélt egy tengerészt, aki résztvett a forra
dalmi mozgalomban. Sansalvador dél Val
ié -bán 300 hatalmas bombát találtak, ame
lyek közül 47 teljesen felszerelve, robba
násra kész állapotban volt.

— A Jugoszláv templomokban gyászmise 
lesz Sándor király lelkiüdvéért. A Sándor jugo
szláv király halálától számított negyvenedik 
napon, november 17-én, valamennyi óhitű 
templomban ünnepélyes gyászmisét mondanak 
az elhunyt király lelkiüdvéért.

— Vasúti tiszt és földbirtokosáé halálos 
drámája a magyar-Jngoszláv határon. Jakfa 
tics Vilmos jugoszláv vasúti tiszt tavaly 
megismerkedett Walter Mihály kotort föld
birtokos feleségével. Az asszony otthagyta 
az urát és elment JakiticscseX. A vasúti tiszt 
sokat költött az asszonyra, végül hivatalos 
pénzt sikkasztott és börtönbe került. Pár 
nappal ezelőtt kiszabadult és ekkor meg
tudta, hogy Walternénak most egy határőr
tiszt udvarol. Erre fölkereste Walternét és 
tőrrel szivén döfte. Haldokolva vitték kór
házba.

— A 12 méterre eltolt dunapataji templom 
építkezése befejeződött. Országszerte általános 
érdeklődést keltett, hogy a dunapataji temp
lom szentélyét levágták és elhuzatták helyéről, 
közel 12 méter távolságra. A templomépitke- 
zés befejeződött. Jövő vasárnap szentel fel a 
restaurált templomot Zichy Gyula gróf kalo
csai érsek.

— A Saarékérdés döntő stádiumba jutott 
A Matin római tudósítójának értesülése sze
rint a Saar-kérdés döntő stádiumba jutott: a 
hármas Saar-bizottság elkészült jelentésével 
és e héten nyújtja be a Népszövetséghez.

— Riadalom a debreceni korzón. Vasár
nap délben a debreceni korzón óriási ria
dalmat keltett két megvadult ló. A lovak 
szekérbe voltak fogva s a korzóról, ahol 
több embert elütöttek, a Csapó-utcába ro
hantak be. Itt összeütköztek egy szekérrel, 
melynek utasa, Szenes Imréné súlyosan 
megsebesült

— 54.000 pengős pert Indított Sxekszárd 
egyik vlot tisztviselője a város ellen. Még a 
kommün utáni időkben történt hogy Földoáry 
Mihály városi fölevéttárost izgatás címén egy
évi börtönre Ítélték. Földváry perújrafelvétel* 
lel élt, amelynek során őt jogerősen fel ií 
mentette a bíróság. A volt főlevéltáros a fel
mentő Ítélet után 54.000 koronás kártérítési 
pert indított Szekszárd városa ellen. A per jo* 
gosságát a királyi Kúria el is ismerte és utasi* 
tóttá a szekszárdi törvényszéket, hogy az ősz- 
szegszerüség megállapítása céljából folytassa le 
a tárgyalást.

— A grammofóntársaságok és a rádió pö- 
rösködése. Ismeretes, hogy a magyar rádió' 
bepőrölte az egyik magyarországi grammofón- 
társnságot annak megállapítására, hogy van-e 
joga a grammofóntársaságnak a lemezek le
adását letiltani? Hasonló pör folyik Svájcban 
és Dániában, ahol a grammofónvállalatok pö- 
rölték be szerzői Jogbitorlás miatt a közvetí
tési tilalmat megszegő ottani rádiótársaságo
kat. A dán bíróság már ítéletet Is hozott 
ebben a kérdésben, még pedig döntése a 
grammofónvállalatok javára szól. A dán bíró
ság kimondotta, hogy a grammofóngyárak en
gedélye nélkül a lemezek nem közvetíthetők.

— A Lipótvárosi Társas Kör fV„ Lipót-krt. 1)’ 
november 17-én, szombaton este fél 10 órakor 
Ascher Oszkár Kepes Éva és Palotay Erzsi 
közreműködésével évadnyitó műsoros táncestéigt 
rendez. Mcghivóigényléa a kör irodájában (teile- 
fón: 17-5-38),
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Nem I De szeszes italt se igyon. 
Gyermeknek a legkevesebb mé
reg is túl sok. A Kathreiner 
malélakávé ésFranck kávépóllék 
tápláló anyagok, ezt Igyák. Ürül
nek is nekil

Elíönt egy paleszllnal 
kereskedő valutája

Schaul Letoy Palesztina! terménykereskedő, 
aki családjával együtt pár napja Budapesten 
tartózkodik, bejelentette a főkapitányságon, 
hogy

ezer pengő értékű külföldi pénze Ismeret
len körülmények közölt eltűnt.

A kereskedő az egyik dunaparti szállodában 
van megszállva, de nem emlékszik határozot
tan, hogy szállodai szobájából tünt-e el a pénz, 
vagy másutt lophatták tőle el, vagy elveszthette.

Angol éa palcsztlnal bankjegyei voltak, 
valamennyinek a sarkába felírta tintaceruzá- 
val a nevét és palesztinai lakcímét. Azt remé
lik, hogy ezen a nyomon a rendőrségnek 
rül megtalálni eltűnt pénzéL

sike-

▼á-

Ünnepi ülést 
Petőfl-házban

*— Fabinyi kereskedelmi miniszter 
lasztókerületében. Fabinyi Tihamér keres
kedelmi miniszter szombaton és vasárnap 
választókerületének székhelyén, Dorozsma 
községben tartózkodott Vasárnap községi 
díszközgyűlés keretében vette át a díszpol
gári oklevelet. Sztriha Kálmán esperes-plé
bános üdvözölte a kerület képviselőjét, majd 
Csergő Károly alispán a vármegye ragasz
kodását tolmácsolta, utána Fabinyi Tiha
mér hosszabb beszédben válaszolt, amely
ben elsősorban a választókerületét érdeklő 
kérdésekkel foglalkozott majd az alföldi 
nép boldogulásáról mondott leikesitő sza
vakat. Fabinyi az uj müut megnyitása után 
vissza utazott Budapestre.

— József királyi herceg beszélt az Emerlcana 
nagykáptalanján. AFederation Emerlcana va
sárnap délelőtt nagykáptalant tartott Blttner 
Illés köszöntő beszéde után Kelemen Chrisos- 
tom pannonhalmi főapát mondott beszédet. 
Utána József királyi herceg az Emencana fő- 
protektora emelkedett szólásra, a krisztusi hit
ről, magyar hazafiságról beszélt. Végül Zadra- 
vecz István püspök bezárta a nagykáptalant.

— A Petőfl-háa 25 éves jubileuma. A Petőfi-
Társaság vasárnap ünnepelte a Petőfi-ház léte
sítésének 25 éves évfordulóját. ** *
tartottak az Akadémián, utána a 
rendeztek jubileumi ünnepélyt.

— Újabb kétszázezer pengős
nfk a fűszeresek a kormánytól 
részére. A Füszerkereskedök T’___  _ __
melő-Szövetkezete annakidején kétszázezer 
pengős állami kölcsönt kapott, amelyet nemrég 
felmondottak s emiatt a szövetkezet anyagi ne
hézségekbe került. A szövetkezet tagjai vasár
nap a Füszerkereskedök Egyesületében érte
kezletet tartottak, hogy a kölcsön felmondásá
val kapcsolatos teendőket megbeszéljék. Több 
felszólalás után elhatározták, hegy a kormány
tól a szövetkezet részére újabb kétszázezer 
pengős kölcsönt kérnek, kérni fogják továbbá, 
hogy a szövetkezet igazgatóját. Farkas Vilmust 
a régi kölcsönnél nyújtott garancia alól mente
sítsék.

— Halálozás. Radő Bélát, a Radó Aladár 
cég tulajdonosának tcstvérÖccsét hétfőn déli 1 
órakor temetik a rákoskeresztúri temetőben.

— Az Erzsébetvárosi Ifjudemokraták (Klrály- 
u. 82) múlt héten elmaradt „Az ifjúság erköl
cse a háború után** cimü előadássorozatukat 
nov. 13-án, kedd este órakor kezdik meg. 
Az első est előadói minit sportember: dr. Bárány 
István, mint pedagógus: dr. Dénes Lajos nyug, 
tanker. főig., mint iró: ego. Belépődíj nincs. 
Vendégeket szívesen látnak.

kOIcsönt kér- 
szövetkezetük 

Elosztó- és Tér-

Elegáns hölgyek! pántok, fül- 
cllpsok estélyre, sporthoz különleges 
ruhacsatok és díszek. Exkluzív párisi 

ékszerok megérkeztek
KIGYÓ-UTCA 4-6. SZ. 

fi Olcsó árak! Nagy választék

— Szokazárd Ismét község akar lenni. Hét
főn délután rendkívül izgalmas közgyűlés fog 
lefolyni Szekszárdon. Arról van szó ugyanis, 
hogy a szabályszerű időben Westergombi Jó
zsef és társai beadványt terjesztettek a polgár
mester elé, amelyben azt kérik, hogy Szekszárd 
város — község legyen ismét, mert nem bírják 
a városi adminisztrációval járó nagy adóterhe
ket a lakósok. Rendkívül érdekes, hogy a kér
vényt a lakosság 76 százaléka, az adózók 98 
százaléka irta alá.

ETOBLE KÁVÉHÁZ Palota)’

“'DARVAS ZSUZSA
w w—Jk ■ Színházi TolofonBLEYER PÁL umeszerrt 18'8-82

30.000 dollár éfr&tbiziosi- 
fást fizettek ki tegnap 
H&rzfeld Oezsö vszér- 
Igazgató családfának

Néhány nappal ezelőtt temették ej Heti
jeid Dezső vezérigazgatót, aki rövid bete
geskedés után 58 óves korában hunyt el. 
llerzfeld Dezső hosszú esztendőkön keresz
tül a Phöbus villamossági vállalat élén ál
lott,

vezérigazgatója és főrészvényese volt a 
vállalatnak.

Amikor a Phőbust érdekkörébe olvasz
totta a Trust rt, Herzfeld Dezső

nyugalomba vonult.
A Trust nagy összegért magához 
Herzfeld Dezső Phőbus-részvényeit 
más összegű végkielégítést is kapott 
igazgató.

Herzfeld Dezső nyugalomba vonulása 
után

csendes visszavonultságban élt 
Andrássy-uti villalakásában. Az elmúlt hó-

váltotta 
s hatal- 
a vezér-

Az OTI 10.000 pengős 
a Kovald-cégget

Vasárnap délelőtt szokatlanul mozgalmas 
volt a Budapesti Fehérnemdtisztitók és Gőz- 
mosóddk Ipartestületének hivatalos helyi
sége. A népes ipartestületnek csaknem min
den egyes tagja már hetek óta izgatottan 
tárgyal egy

különös üzletátalakitási tervet, amely 
létérdekében fenyegeti a kis gőzmosó- 

dásokat.
Arról van szó ugyanis, hogy a Kováid 

Testvérek tisztitó Cég, amely már eddig is 
foglalkozott fehérnemüek mosásával, meg
nagyobbítja az üzemét. Az üzemnagyobbi- 
tás azért történik, mert Kovaldék

biztató Ígéretet kaptak, hogy egyes 
kórházak fehérneműit • jövőben ők 

fogják tisztítani.
Ezenkívül a leghatározottabb Ígéretük van 
arra, hogy az OTI úgy a kórházainak, mint 
ambulanciáinak a fehérneműjét Kovaldék- 
nál tisztittatja.

Van ugyan egy szabályrendelet, amely 
bizonyos előírásokat tartalmaz arra, hogy a 
kórházak fehérneműit saját kezelésben kell 
tisztogatni, már csak azért is, nehogy a 
fehérnemüek szállításával fertőzés veszélye 
forogjon fenn — de Kovaldék

böflek ete.'sötélkék’^vaffir'búr- miöltönyiuagytéiiiialtólo! 
mHy.-n.zlnbenkM.zerlpróbAval £Q [] Q D C 0 C T t HÖSZltOllK 
„Verse nysrabftság”, Rottenblller ucca 4/a, I. em.

— Nemcsak zsarolt, hanem aktákat is 
lopott Rabár Endre. Vasárnap kihallgatták 
a rendőrségen Rabár Endrét, aki szombaton 
detektivnek adta ki magát, és meg akart 
zsarolni egy Kerepesl-titi vendéglőst A ki
hallgatás során kiderült Rabárról, hogy egy 
Lövey Károly nevű szökésben lévő társá
val együtt valamilyen módon aktákat lopott 
a pénzügyigazgatóságtól és ezekkel sorra 
zsarolta a pestkörnyéki kisebb vendéglősö
ket is. A zsarolási ügyben hétfőn lob elő
állítást várnak a főkapitányságon.

— Emléktáblát állítottak a marseillei ki
rálygyilkosság színhelyén. Marseille város 
képviselőtestülete emléktáblát állíttatott fel 
azon a helyen, ahol a királygyilkosság tör
tént Az emléktáblán a következő szöveg 
áll: „Ezen a helyen esett el a békéért és 
szabadságért I. Sándor Jugoszlávia vitéz 
királya és Barthou külügyminiszter, 1934. 
október 9-én.'*

— Zsebben elsült revolver megölte ■ gazdá
ját. Balló László kiskunhalasi gazdálkodó zse
bében véletlenül elsült a revolvere. A golyó 
átfúrta a karját. Kórházba ment, ahol kisebb 
műtétet hajtottak rajta végre. •
műtét után, vérmérgezés jelel 
vasárnap meghalt.

— Felavatták az ország első
Debrecenben. Vasárnap nagy „ ___
tében avatták fel Debrecenben az ország első 
vitézi székházát A kormányzó képvhseletében 
Hellebronth tábornok vett részt az ünnepsé
gen.

— Az Árpád bajtársak disz tábora. Az Árpád 
Bajtársi Egyesület vasárnap Szegeden disztá- 
borozást tartott. A táborozáson résztvett Bor 
sodg Gyula, a TESz ügyvezető Igazgatója is. 

Rövid idővel a 
mutatkoztak és

vitézi székházit 
ünnepség kere-

napokig sohasem panaszkodott betegségről, 
de legutóbb ágynak esett s rövid szenvedés 
után szívbajban elhunyt.

A vezérigazgató még ötesztendövei ezelőtt 
életbiztosítást kötött két előkelő bizto

sitó társaságnál.
Herzfeld vezérigazgató halálával most 

esedékesé vált a biztositás. Ennél hatalma
sabb összegű életbiztosítást hosszú évek 
óta nem fizetlek ki n biztositók. A Hétfői 
Napló információi szerint

Herzfeld vezérigazgató 60.000 dollárra 
volt biztosítva.

Az elhunyt vezérigazgató hozzátartozói
nak a szokásos formaságok elintézése után

tegnap ki Is fizették
a biztosító társaságok a 60.000 dolláros 
életbiztosítást.

kölcsönügylete
A Kovald-cég körházi fehérnemöeket 
akar tisztítani - közpénzből

olyan különleges szállítóberendezést he
lyeztek kilátásba, amelynek révén ez a 

veszedelem megszűnik.
A gőzmosóda-szakmában úgy tudják, 

hogy az OTI ígérete máris annyira komoly, 
hogy 40.000 pengőt előlegezett Kovaldéknak 
a szükséges gépek beszerzésének céljaira.

Az ipartestület elnöke, Szabó Rezső, aki 
maga is gőzmosódatulajdonos, a fentiekre 
vonatkozóan a következő rendkivül érde
kes felvilágosítást adta:

— Mi tudjuk, hogy az OTI már rövide
sen a Kovatdék-hoz fogja szá'litani tisztí
tandó fehérneműit.

Tizezerpengös kölcsönről
van szó, amely ügyben magam Is folytat
tam beszélgetést a Kovald-cég egyik igaz
gatójával.

— Furcsáljuk — mondottam neki —, 
hogy az OTI magáncégnek tízezer pengőt 
kölcsönöz. A kölcsön tényét nem is tagad
ták előttem, de összeget nem említettek 
természetszerűleg.

Az ipartestület elnöke kijelentette, hogy 
a szakmában nagy izgalommal tárgyalják 
a Kovald-cégnek ezt a különös megállapo
dását és bizonyos retorziókra gondolnak.

— A fegyverszünet tizenhatodik évfordu
lója Európában. Vasárnap ünnepelték 
Franciaországban a fegyverszünet tizenha
todik évfordulóját. Párizs lakossága dél
előtt egyperces csenddel ünnepelte meg az 
évfordulót. Angliában vasárnap délelőtt 
kétperces csenddel adóztak a hősi halottak 
emlékének. Brüsszelben, Varsóban s Európa 
más nagyvárosaiban is a háborús hősi ha
lottak emlékének áldoztak a fegyverszünet 
évfordulóján.

— Fájós fagyott lábak jótevője a balzsamos 
és oxigénes SZENT RÓKUS LÁBFÜRDÖ. Azon
nali jótékony enyhülés, a lábfájások mintegy 
varázsütésre megszűnnek.

CITY banks) - Magyar éa Fox híradók. —

tVIII. Józstf körút ós nnöl 
út tarok.

Nana. Zola
Tel t 38-9 88): 
Emil regénye

elsó előadás félhelyórokkal.)

nap fétbctyórakkal.)

RADIUS

(Dohány n ós Nyár a. sa 
rok. Tel.: 44 0-27); Ex a férfi 
ai enyém. (Ircnc Duntie). 
(4 6. 3. 10. vas.! 2. 4 0, 8. 
10. — Elsó előadás minden- 

FILMSZÍNHÁZ (VI.. Najty. 
njetó n. 22—24. T.B 22-0-98, 
20-2-50); Magyar híradó. — 
Paramoont híradók. — Spo-

nyol Amerika. — Srtrkúnyölö loiag. - Taubrr
Richárd Schuberl-íiltrtje. Egy ■ kislány, (3. 5. 'Ti 8, 
*'■' A hó'kőrnapi első előadás mérsékelt hely-

:2C O-uO

/<./» /• Nrtn mindig a nó at oka.
L <Jian Graword). Medve-
| sagas—ira vodáwat. (Ismeretterjesztő

j, film.) — Ott túl r rácson.IC I 'Körkrrárvra prohngU
la va. - Híradók. (|. 6. 8.
wraa ou'O'Amo-uo > — Hétköznap a 2. 4. 

érni előadás, vasárnap a 
ai .lóadás félh'ly árakkal.)

FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi út 21 Tel- 48-0-45). 
. <J,B Klapurg, Eggerth Márta)
k. 0. W. *10. k -• . ’iu. M.

Angol szövetek
Budapesten

3—37, méteres szebbnél —szebb volódi 
angol öltönykelme-darab méterje elvó- 
molva 19 P. Minden dorobon az eredeti 
angol gyári bélyeg látható, továbbá 
származási igoroivánnyal és vámokmá
nyokkal igazoljuk ezen kelmék valódi an
gol eredetét. Finom félikabátkelmék ho- 
sonló jutányos árakon.

fenyves Apuhdi
Budapest, Kálvin tér* t.

Minták és árjegyzék díjtalanul

üi^80, szeles, 
esős lüő

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap:

Nyugateurópában to
vábbtart az esős idő és 
a lecsapódások már az 
Alpok környékén is ál

talánosak.
Hazánkban kevéssé felhős, egyes helye

ken ködös az idő. Az éjjeli lehűlés nyuga
ton gyengült, a déli és keleti országrészeken 
még volt egy-két fokos fagy. Eső, jelenték
telen ködszitálástól eltekintve, nem volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmér* 
séklet 6 fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 760 milliméter, sülyedő irányzatú. 

Várható időjárás a kővetkező huszonnégy 
órára:

Dél-délnyugati, majd ■ Dunántúlon máé 
élénk északnyugati szét Délnyugat fe
löl eső (esetleg egy-két helyen zivatar). 
A hőmérséklet — főként nyugaton — 

kissé sülyed.

—* A kaposvári hoavédezred ünnepe. Vasár
nap délelőtt a kaposvári Nagy Lajos király 
honvédezred, amelynek Hl. Viktor Emánuel az 
ezredtulajdonosa, az olasz király hatvanötödik 
születésnapja alkalmából ünnepséget rendezett.

— A Bridzs Klub csapata győzött a nagy 
versenyen. A BBTE nagy versenyén —< 
amelynek részleteiről bridzsrovatunk szá
mol be —• az első 32 leosztás nem hozott 
eredményt. A további négy leosztásban a 
Bridge Club csapata 15 meccsponttal győ^ 
zőtt a MAC csapata fölött.

— Erkölcstelen merényletet követtek el 
a sötét utcán egy szombathely! uriasszony, 
ellen. Vasárnap este egy tépettruháju, ki
sirt szemű uriasszony jelent meg a szom
bathelyi rendőrségen és bejelentette, hogy 
a késő délutáni órákban, amikor hazafelé 
tartott a szombathelyi villanegyedből, ahol 
barátnőjét látogatta meg, egy ember az el
hagyott utcán megtámadta. Olyan sötét 
volt, hogy a férfi arcát sem látta, aki félre 
nem érthető célzásokat tett, majd birkózni 
kezdett vele. Elrémülve segítségért kiáltott, 
mire a támadó azt hitte, hogy segítség ér
kezik és elmenekült. A fiatal uriasszony: 
H. /.-né, ismert tagja a szombathelyi társa
ságoknak.

Az Unión Naslc f. é. október hó 30-án meg
tartott évi rendes közgyűlése az igazgatóság 
által az 1933—34. üzletévre előterjesztett je
lentés változatlan elfogadásával elhatározta, 
hogy a lefolyt űzletév sv. fr. 272.318.27 nyere
ségét az előző évi átbozattal együtt az uj üz< 
letévre visz! ót.

— Rozgonylnúl 3 fénykép 8 P. Kólvln-tér 5,
— Stelczer Mátyás volt tiszti főügyész sik

kasztásának tárgyalása. A győri törvényszék 
november 10-ére tűzte ki Stelczer Mátyás volt 
tiszti főügyész hivatali sikkasztásának főtár- 
gynlását, amely a sok megidézett tanú miatt 
valószínűleg nz egész héten át tartani fog.

— Tlzenncgéves leány fényes esküvője. Fé< 
nyes esküvő volt tegnap Simonján: Szeldhati 
ncr Adóm hu6zonkélévcs legény esküdött örök 
hűséget a tizennégyéves Wcbcr Máriának. A 
vendégek három disznót, többszáz baromfit, 
négy mázsa lisztet ós tizenkét hektó bort fo
gyasztottak nz esküvői lakomán.

— Szenzációs olcsón ruházkedhat! Mérték 
szerint őszi dlvatszövctclnkhől 2 próbával, 
remek szabású férfiöltönyt, vngy télikftbátot 
készítünk: Versenyszabóság, Rottenbiller-utca 
4 a., 1. emelet.

Fülüs. lagyásos 
lübaK lOtsvOJü
Egy ió meleg lábfürdö

a balzsamos és oxigénes

Sz'.t^us lótnával
Egykia ós 'sotiiagrnár70'ni.-órtbeszcrczliotö 

.4 szenvedések megszűnnek, 
a lábak ullűszOletnek
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A pesti zeneszerzőről
nem számol 

í>e a külkereskedelmi hivatalos mérleg, 
amelynek serpenyőjét pedig alaposan le
nyomná az operettmuzsikák és sláge
reknek a: a tömege, amely a legkitűnőbb 
és legproduktivabb exportcikkünknek bi
zonyult. A pesti zeneszerző ma már nem 
áll meg Bécsnél, hanem Párisba, Lon
donba, Ncutyorkba, Hollywoodba expor
tálja melódiáit. A pesti zeneszerző eme 
muzsikaexportja a legélesebb konkuren
ciát jelenti a külországok elismert sláger
muzsikusainak is.

Mindezt azért kell leírni, mert a Fővá
rosi Operettszinház orchcszteréből szom
baton felzugott egy fiatal magyar muzsi
kus rendkívüli melódiatömege. Lajtai/ La
jos összesen harmincnégyéves s már ti
zennégy nagy operettsikert ért meg és 
tizennégy pesti premiéren köszönte meg 
■a közönség tapsait. Ugyanennek a szerző
nek most Londonban készülnek a Roth- 
schildok cimü darabjára, amelynek dalait 
Ramon Novarro énekli. Párisban két ki
tűnő francia szövegíró Papa-Mama cím
mel ir keretet Lajtay muzsikájához. Pes
ten pedig elismerik, no, Istenem, kedves, 
melódikus és üde az uj Lajtay-muzsika.

Hát sokkal több ennélI A Fővárosi 
Operettszinház premierjén — nem túlzóm 

- egy uj magyar Yvain született. Lágy, 
finom melódiái bőséggel és gazdagsággal 
buzognak fel a zenekarból, a muzsika öt
letes és lírai. Ha történetesen Ameriká
ban élne, egyetlen számával, amelyet a 
vele kongeniális Honthy Hanna mikro- 
tyonerősitéssel énekel, súlyos vagyonokat 
keresne. Le kell szögezni, hogy hosszú 
évek után ez az egyetlen operett, amely
hez leginkább a muzsikája miatt váltja 
meg a jegyét a közönség.

Megszűnt a bojkott • Pesti Színház ellen, 
miután az uj rezsim nagyrészt olyan színésze
ket szerződtetett, akik a Szinészszövetség tag- 
jar -------- ------------— ...................  -

4 Kamaraszínházban nagyban folynak a 
próbák Szántö—Szécheny uj operettjéből „A 
120-as tempó" ból, amely darabnak bemutatója 
egyidőben lesz Bécsben és Budapesten.

Kivétele* sikere van a Bethlen-téri színház
ban a Lyon Icának, ahol szombaton tapsolta 
végig a közönség as ötvenedik előadást

Orsolya Erzsi az uj Madame X: óriási 
sikere van az Erzsébetvárosi Színházban.

Szécsi Böske, a kitűnő primadonna társulatot 
szervez és ezzel az ország nagy városait láto- 
gutj i meg.

2—■mi ———E

Filmhirek
Csathó Kálmán vigjátéka, Az uj rokon, ame

lyet a Royal-Apolló 3 hétig, a Casino 4 hétig 
játszott, a Cnpitol pedig még most is játszik, 
Budán, a Simplon Filmpalotában szombat óta 
látható.

♦
Biln és bünhődés cimü regényhez hasonló 

témát dolgozott fel most Vajda Érnő „A gyöt
relmek háza" cimü uj filmjében. A film fősze
repét Charles Laughton játssza, aki ebben a 
szerepben még a Vili. Henriknél Is érdekesebb, 
mélyebb és megrázóbb alakítást nyújt.

♦
A napokban Pesten járt Pallós István, a 

1 imdon Film Ltd. kereskedelmi vezetője és 
lekötötte hosszas tárgyalások után a Korda 
Sándor művészi vezetése alatt álló London Film 
részére Jacoby Victor Sibylljét. Korda Sándor 
hamarosan hozzákezd a Sibyll felvételeihez, 
amely a tervek szerint a legpazarabb bőkezű
séggel kiállított operettek egyike lesz.

♦
Az Országos Magyar Zenész Szövetség védő- 

sége alatt n Sternberg Híradó szerkesztőségé
nek rendezésében monstre jazz-hnngverseny 
Írsz a Városi Színházban, amelyen a közönség 
szavazással dönti el, hogy melyik az ország 
legjobb jazz-zenekaraf Jazz-énekesek la szere
pelnek és Szentifdnyi Kálmán konferál. Jegyek 
a Sternberg királyi udv. hangszergyár (VII., 
Rákóczi ut GO.) pénztáránál kaphatók 1, 2, 3, 
♦ és 5 P áron. Az Orsz. Magyar Zenész Sző- 
vétség tagjai és a Sternberg Híradó előfizetői 
féláru jegy váltására jogosultak e hét végéig. 
Az. országos jazz-verseny időpontja: vasárnap, 
november 25-én d. e. 11 és H óra.

Fáiöras feleség
BsImm—Mihály-Haján látványos, nagy operettje 
Bemutató november 15 6n, rsUtörtUkttn 

Főpróba : 14-én, nz.erdán cete 

a Király szinuszban 
Vk olcsó halyárakl

Gombaszögi Frida hivatalosan 
bejelentette, hogy végleg 
lemond a színpadról 
Jegyzőkönyvbe vették a feltűnő elhatározást

Nagy és feltűnő háborúság dúlt a héten 
a Vígszínház olcsó jegyakciója körül amely 
harcba Gombaszögi Frida személyét is bele
vonták.

Gombaszögi Fridáról olyan hírek terjed
tek el, hogy rövilcsen visszatér a színpadra, 
ha néhai férje, Miklós Andor főszerkesztő 
halála utáni

gyászév letelik.
Gombaszögi Frida sem nem cáfolt, sem nem 
erősítette meg ezeket a híreket, ugy hogy 
a Vígszínház már kombinációba vette 
Gombaszögi Frida visszatérését arra a szín
padra, ahol a kivételes tehetségű művésznő 
oly nagy sikereket aratott.

Gombaszögi Frida azonban szombaton 
rendkívül érdekes körülmények között cá
folta meg színpadra való visszatérésének

Nem engedik be Németországba 
Gaál Franciska uj filmjét

A „Tavaszi parádó** ügyében a kereskedelmi kormány 
erélyes intervenciójára van szükség

Az elmúlt évben a meginduló magyar 
filmgyártás és a német hivatalos körök kö
zölt megállapodás jött létre, amely szerint 
annak ellenében, hogy a német filmeket 
Magyarország területére korlátolt számban 
beengedik, a Magyarországon készült fil
mek néhány németországi előadása elé nem 
gördítenek ott akadályokat. Röviden ez 
annyit jelent, hogy a budapesti Hunniában 
készült németnyelvű filmek, amennyiben 
ezeket a berlini filmcenzura erkölcsi vagy 
nemzeti tekintetben nem tartja aggályos
nak, előadhatók Németországban.

Ennek a megállapodásnak reményében 
készítette közel kilencszázezer pengős költ
séggel az Universal Budapesten a Tavaszi 
parádét, amely ugy Bécsben, mint Budapes
ten most is óriási sikerrel fut a mozik vász
nán. Universalék nagyszerű filmjét azon
ban Németország mcglepctésszerüleg

nem engedi be területére
és a megállapodás ellenére nem engedi a 
filmet a német mozikban lepergetni.

Joe Pasternák, a film producere, lelke
sen és meggyőződéssel készíti már a 

következő filmjét Budapesten.

Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ. Ai élet álom (ft8). 
VIGSZINHAZi Aa Ismeretien lány (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ, Rágalom (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZI A dSnIS éjsiaka (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ. Nápolyi kaland (8). 
KAMARASZÍNHÁZ, As abbé (8).
ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ: Ma éjjel tubád vagyok (•). 
TERÉZKŐRIITI SZÍNPAD: Pesti kirakat (•). 
BETHLENTER1 SZÍNPAD: l.yon Lea (Hl).
ROYAL ORFEUM: öttitáne (%•). 
KOMÉDIA KABARÉ; Mit fogtam at éjstaka (•).

HATVÁNY LILI CÁFOL
Az elmúlt héten hirt adtunk arról, hogy 

bizonyos körökben meglehetős idegességgel 
fogadják Hatvány Lili e heti Magyar Szín
házi premierjét, mert azt hiszik, hogy az 
írónő kulcsdarabot irt róluk. Ugyanekkor 
dörgedelmes cikk jelent meg arról, hogy 
Hatvány Lili egyrészt cáfolata erősebb nyo- 
matékn, másrészt pedig a példastatuálás 
szempontjából huszezerpengős erkölcsi kár
térítésre pereli e sorok íróját. Ki kell je
lentenünk, hogy a reggeli lap súlyosan té
vedett, mert sem rágalmazás!, sem kártérí
tési pert Hatvány Lili nem indíttatott. Fur
csán védi ugyanez a cikk Hatvány Lilit az
zal, hogy „az írónő még mindig nem tudta 
elérni azt, hogy színmüvét mint irodalmi 
munkát fogadják és kezeljék ahelyett, hogy 
mindenféle hátteret keressenek mögötte". 
Hát erről nem mi tehetünk! Azt azonban 
lojálisán leírjuk, hogy Festetich herceg ré
széről a színháznál semmiféle intervenció 
nem történt Hatvány Lili darabja ellen és 
leírjuk a kitűnő iróm"» ama nyilatkozatát 
is, hogy nem irt kiilcsdarnbol, illetve figu
rái nem hozhatók Pesten élő személyekkel 
kapcsolatba. Bár nem tudjuk, hogy mi van 
ebben az égy élni valói 

hírét. Az a lapkonszern, ahol Gombaszögi 
Fridának vezető érdekeltsége van, igazgató
sági ülést tartott. Az igazgatósági ülésen 
Gombaszögi megjelent és határozott hangon 

hivatalosan kijelentette, hogy soha többé 
színpadra nem lép

és a jövőben sokkal intenzivebben kíván 
foglalkozni vállalataival, amelyek férjétől 
maradtak rá örökbe. Gombaszögi Frida ezt 
a kijelentését

az igazgatósági Illés jegyzőkönyvébe 
vétette,

hogy ezzel elnémítsa azokat, akik színpadra 
való visszatérésének hírét lanszirozták és 
ehhez különféle kombinációkat fűztek.

A nagy művésznőnek ez az elhatározása 
súlyos és szinte pótolhatatlan veszteséget je
lent a magyar színjátszásra nézve.

Súlyos százezrek kerülnek általa a magyar 
irók, színészek és az ipar kezeibe, mert Joe 
Pasternák eddig mindig megvédte állás
pontját vállalata amerikai igazgatóságával 
szemben és minden eddigi nagy filmjét 
Budapesten forgatta. A producer most sür
gős beadvánnyal fordult a kereskedelmi 
miniszterhez és kérte, hogy

szerezzenek érvényt a Magyarországon 
készült filmek németországi engedélyez

tetése érdekében, 
ellenkező esetben kénytelen volna Bécsben 
forgatni következő filmjét, mert Ausztria 
a filmcseremegállapodások legszigorúbb be
tartását követeli Németország részéről is 
Hivatalos köröknek a legerélyesebb kézzel 
kell ehhez a kérdéshez nyúlni, mert lehe
tetlen, hogy amikor a német filmek való
sággal elözönlik a magyar piacot, akkor

€Ky-p£y Magyarországon készült filmet 
egyszerűen kitiltsanak Németországból.

Azt pedig semmiképpen sem lehet megen
gedni, hogy Joe Pasternák, aki az együk 
legkomolyabb filmgyártója Magyarország
nak, ilyen okokból kénytelen legyen áttenni 
működésének szinterét Bécsbe,

E

TÖBB Nö
az „Egy nő, akinek múltja van” hősnője. 
Társasági és színházi körökben napok óta 
sokat beszélnek arról, hogy a Belvárosi 
Színházban bemutatásra kerülő „Egy nő, 
akinek múltja van” cimü uj László Aladár 
vígjáték figurái egytől egyig ismert fővárosi 
félvilági alakok. A szinház a premier pla
kátját, amelyet vasárnap reggel ragasztottak 
ki, még több tápot ad a találgatásoknak, 
mert a szinlapon Ábel Mira színpadi nevet 
viselő Lázár Mária után a Gróf, a Báró, a 
Kegyelmes ur, a Bankár, a Tenorista, a Co- 
lonell, a Földbirtokos, a Gyáros szerepelnek 
mint az említett hölgy lovagjai. A népszerű 
és kitűnő vigjátékiró erről a következőket 
mondotta:

— Az a kedves és rokonszenves 'félvilági 
nő, akit Lázár Mária játszik az én dara
bomban és aki emlékiratait írja, nem akar 
egy ismert nőt lekopirozni, hanem talán 
egybefoglalja mindazt, amit én mondén 
nőkben láttam az utóbbi tiz-tizenöt év alatt 
Budapesten. Azt, hogy eme félvilági nő kö
rül ugyanazok a grófok, bankárok, kegyel
mes urak, földbirtokosok és gyárosok for
golódnak, csak azt bizonyítja, hogy eme 
szimpatikus gavallérok nem egy a darabban 
szereplő hölgy lovagjai, hanem általában a 
mondén élet ismert tartozékai.

A BARLANGVASUT 
cimü darab körül támadt per hétfőn kerül a 
bíróság elé. Az iró kiadója, Révész Ferenc 
ugyanis ugy Jones Vajdának, valamint Hans 
Bartschnak is eladta a darabot, illetve ennek 
filmjogdt. Most egymással pereskedik a két 
amerikai színpadi kiadó. Mind a kelten fizet
tek a darabért, az egyik kevesebbet, a másik 
többet « az egyiknek pénze még mindig letét
ben van az egyik nagybanknál. Az iró azonban 
— ezt állapítsuk meg — vajmi keveset látott 
ezekből a pénzekből.

GIACOMO RIMINI 
a milánói Scalo baritonistája, aki vasárnap 
délután Budapestre érkezett, mondja: „Vero
nából, szülővárosomból jövök, ott is tanultam 
énekelni. Tagja vagyok a Scalának, ahol sok

szor énekeltem Toscanint vezénylete alatt. De 
felléptem már a Metropolitainban, Londonban, 
Párisban, Berlinben, Cairóban, csak még éppen 
Budapesten nem. Pedig ugy tudom, itt érde
mes, mert a közönség nagyon hozzáértő. 45 
éves vagyok, nős. Feleségem is énekesnő.”

LÍVIA,
A CIRKUSZ CSILLAGA 

volt az a darab, amely Galetta Ferenc szerint 
rendkívül hasonlított Bús Fekete László Cir
kusz csillaga cimü darabjára és amely miatt a 
plágiumper Bús Fekete ellen’ megindult Mi
után Galetta a pert elvesztette, Paul Gordon, 
az ismert angol kiadó eladta a darabot Né
metország számára, ahol Willy Engelberger 
zenéjével a jövő hónapban kerül színre. Na
gyon érdekes, hogy a darabvásárlás csak Ga- 
letta származási igazolványával és hetedizigi 
leni keresztlevelével volt lehetséges. Talán ép
pen ezért nem a Bús Fekete darabot vették 
meg. _______

-------— iT

Jwiittttite
A világot járó nagy művészek, művésznők 

után hódoló, rajongók és imádók sikere 
utazgat. Toscanininek, Németh Máriának, 
Klepurának például valóságos uszálya 
szvitje van, amely követi Őket mint az ár
nyék, bárhol Is szerepelnek. Darvas Lili sem 
kivétel, az istenadta nagy művésznőnek is 
van többek között oly hódolója, szinte rab
szolgai alázatosságu elbűvölt rajongója, aki 
árnyékként követi tüneményes fölbukkaná- 
sának első pillanatától kezdve. Először itt 
Budapesten kísérte mint ifjú színésznőt a 
pesti színházak kiskapujáig, társalgójáig. A 
rajongó lélek az öltözőig bizony nagyon rit
kán jutott el, mert hát az öltöztetőnőjéiiek 
szigorúan ki volt adva a parancs... Azután 
a művésznő elindult külföldi sikerei felé, 
Bécs, Berlin, München, Salzburg, a pesti ra* 
Jongó hódoló árnyéka maradt a nagy mű
vésznőnek, hiszen mindentől eltekintve űrü
gye La volt, hogy megjelenhessen: Molnár Fe
renc szükebb környezetéhez tartozik, Ismert 
és kitűnő pesti publicista, aki nagy lexikális 
tudással ir bőséges Ismertetéseket a külföldi 
lapokból. Egyszóval a belül Bayard lovag, 
kívül azonban nem olyan daliás publicista 
mindenütt megjelent, ahol Darvas Lili mű
vészetének hódolt a közönség. Most azután 
mikor a művésznő hazajött Budapestre, egy 
kis bajban volt. Hogyan csinálja feltűnés nél
kül, diszkréten azt, hogy közelében lehessen 
Darvasnak. Kinyomozta, hogy a művésznő h 
margitszigeti szanatóriumban rendelt szobát. 
Két héttel a művésznő megérkezése előtt jól 
mcgborolvúZva beköltözött a margitszigeti 
szanatóriumba. így ez esetben az árnyék 
előrevetette saját árnyékát. Nyílt titok, hogy 
es a romantikus, megható, szlvhezszóló lo
vagi cselekedet a művésznőt most sem ha
totta meg.

PMrgjgmin
Ki volt a kabinban

egy forró Julius! éjszakán 
Palermo sötétbe borult, 
csíllagtalan ege alatt? — 
ezt kutatja a Fővárosi 
Operettszinház „Nápolyi 
kaland” cimü újdonságá
nak színpadi hőse. E kö
rül rendkívül sok kedves 
és mulatságos bonyoda- 

. lom támad, bár megtud
juk a darabból, hogy Palermóban egyetlen 
olasz sincs, csak pesti. A tréfás helyzetek egy
mást érik, de a mese jó alkalmat szolgáltat 
arra, hogy egyrészt Lajtay Lajos muzsikája, 
másrészt pedig Honthy Hannának, ennek a 
kivételes tehetségű, sokszínű művésznőnek 
színjátszó tehetsége és énekművészet© érvénye
süljön. (0 ma az egyetlen százszáízalékos pri
madonna.) Kabos ragyogó, Szokolay Olly 
szép, kellemes, pikáns és egy száma, a magá
val —ragadóan mulatságos és egyéni humort 
szervírozó Verebes a legjobb. Huszár Pufi nz 
ő szűnni nem akaró alakjával lejtett egy tan
gót és ezzel abszolválta az első két felvonás 
mükedvelését. Békássy István, mint bonvlván 
szimpatikus, elegáns. Pluszként Írandó, hogy 
jó színész isi Gratulálunk Gora Zoltánnak a 
díszletekhez, Berlcovicsnak a ruhákhoz és Sza
bolcs Ernőnek a jó rendezéshez, (s.)

MENGELBERG A FILHARMÓNIÁVAL
8-kor a Várost Színházban. Koncert Mcsterbcr- 
let II. est. Megmaradt jegyek Koncertnél.
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Két gélt lőtt a Kispest, 
egyet sajátmagának

nincs megelégedve partnereivel.
Ez ugyan nem elegendő indok, hiszen kivéte
les tudása még most is megfordíthatná a parti 
sorsát, erre azonban hiába várnak. Kínosan tel
nek el a percek és eredménytelenül, hacsak az 
nem eredmény, hogy a csonka Kispestnek még 
néhány támadásra is futja az erejéből. A kék

fehér közönség izgatottabb része parázs tűnte* 
tést rendez a biró ellen, ahelyett, hogy a csa
patát biztatná. így történik meg azután, hogy a 
Hungária első félidöbeli határozott fölényét és 
a Kispest csonkaságút kihasználni nem tudja 
és kénytelen átengedni egy drága pontot nehéz 
ellenfelének.

KISPEST—HUNGÁRIA 1:1 (1:0)
Amióta a „célfutbaU** 

egyébként értelemtlen ki
fejezését a közlu dalba 
dobták, azóta meglehetős 
érdeklődés kiséri az úgy
nevezett nagy- és közép
csapiatok Ütközeteit. Ilyen 
csata szemtanúja lehetett 
az a nyolcezer ember, 
aki a Hungária tribünjeit

lepte el, hogy végigdrukkolja a szinte már ha
gyományosan kemény Hungária—Kispest-mér
kőzést. Célfutballról egy pillanatig sem volt

A kidőlt Szemere helyett Havas vizsgázik a 
bekkposzton, tegyük hozzá — fényesen. A 
Hungária feladata könnyűnek látszik. Ámde a 
látszat csal s ez rögtön kiderül, mihelyst a 
Hungária vehemens támadásai sorén belövi az 
egyenlítő gólt. Kornerek potyognak a kispesti 
kapu előtt, aztán a 3. percben

Kárpáti középre küldi a labdát, ahol 
Szabó III. háttal a kapunak emeli Gergő 
felé. A kapós néhány lépést kiugrik, a lab
dát elfogja, azonban Cseh ott van és mel
lel kisodorja a kezéből. Hogy mi történik 
a most következő tizedmásodpcrcekben, azt 
nem lehet tudni, mert csak annyi látszik,

Debrecen íuíballsporOának
vesztett csatája Szegeden

SZEGED FC—BOCSKAI 3:1 (2:1)

RAJZ 
Rátkai

AZ ÉRDEKES KISPEST-GÓL 
RIPORTJA. Újvári (I) kornere _____
(2) fejére Ível. Bíró (8) a kényes hely
zetben hátra húzza a labdát, de Havas (4) 
újra visszadobja. Stclner (5) befut és 
Saabó (•) mellett bombagólt lő. I. fél
idő 10. perc. (Copyright by Hétfái Napló

— Systein Horváth.)

A debreceni együttes 
Mérés gyorson, 600 fő
nyi druikkersereggel láto
gatott el a tiszaparti vá
rosba, ahol azonban utól- 
érte a nemezis:

elsőlzben volt kény
telen otthagyni a két 

pontok
A meccs ünnepélyes keretek között folyt le. 

Kezdés előtt Szeged város polgármestere, 
dr. Pálffy József mikrofon utján üdvözölte a 
debreceni vendégeket, majd a Szeged FC ne
vében Vér György köszönte meg a debreceniek 
látogatását.

Az ünnepélyes aktus után úgy indult a já
ték, hogy meglepetés lesz. A helybeli együttes 
egyre-másra vezeti a támadásokat a kék-sárgák 
kapuja ellen, ahol csak Vágó őrzi meg a hi
degvérét. A debreceniek csak jó negyedóra 
múlva tudnak kibontakozni a lelkes rohamok

nyomása alól s ekkor eredményt is érnek el: 
a 16. percben Palotás hosszú szabadrúgást ivei 
a kapu elé, hatalmas kavarodás keletkezik s 
végül

Návnl a lábak közt a sarokba küldi az 
első gólt

A szegedieket nem töri le a gól. Sőt. Annál 
lelkesebbek a rohamok. Hirtelen heves harc 
alakul ki. Néhány perc múlva 20 méterről sza
badrúgást Ítél a biró a Bocskai ellen. Feláll a 
sorfal, de

Mester megtalálja azt a kis rést, ahol a 
hatalmas bombát a sarokba tudja küldeni.
A 25. percben Somogyi—Bognár összjátéka 

Korányi Il-öt juttatja kitűnő helyzetbe és 
utóbbi

nehéz szögből bombagólt rúg. (2:1.)
Szünet után a Bocskai jól kezd. A 16. perc

ben Alberti kiüt egy labdát, amelyet Vastag 
rendeltetést helyére juttat. A Bocskai most már 
a finisben erőlködik, de eredmény nélkül.

Hihetetlen szerencsével győzött
a Fradi Soroksáron

szó, még kevésbé „célfutbaU-diadalról“. Lég- 
följebb az Újpest és a Ferencváros beszélhet 
itt diadalról, amikor egy pontot kerestek a 
Kispest és a véletlen révén.

óriási irammal kezdődött
a mérkőzés, amelyben az agresszívebb szere
pet, a komoly gólratörést a Hungária játszotta. 
Két kornert is kicsikartak, aztán a Kispest is 
átvette az iramot.

Ebből olyan remek küzdelem alakult ki, 
amilyenre már régen emlékszünk.

A Hungária elementáris erejű rohamai egé
szen megzavarták a Kispest játékharmóniáját, 
nem tudtak mit kezdeni s ez a feszült légkör 
tette mind Izgalmasabbá az egyébként Is érde
kes ütközetet. A 19. percben

Újvári kornert iveit a Hungária kapója elé, 
ahol előbb Rátkai igyekezett gólt fejelni, 
a labdát azonban Bíró visszahúzta a me- 
aőnybe. Havas remek Ívben küldte vissza, 
úgyhogy a berobogó Stelner közvetlen kö

zelről élesen a hálóba vágta. 1:0.
A gól meglepetésszerűen jött, annál is Inkább, 
mert a Hungária minden részében jobb volt 
eddig. A gól ugyan megzavarja a társaságot s 
némi fejetlenség lesz úrrá, amit még tetéz az 
is, hogy Titkos titokzatos okokból túlságosan 
félénk és kerüli a kényesebb szituációkat.

Nem így Cseh, aki szinte as egéss csapat 
helyett játszik

és óriási kedvvel egyik veszélyes helyzetet a 
másik után teremti. Mestert driblijeivel négy 
embert is átjátszik, beadása azonban haszon
talanul fut el a kapuléc előtt, nincs senki, aki 
hasznosítani tudná. Utána ismét nagy helyzet 
keletkezik, itt azonban Sas beadása rövidebb 
a kelleténél. Nem sokkal utóbb Cseh—Sas— 
Odry-akcló után Szabó 111. lőhetne hatalmas 
góH, a labda azonban lankadtan tart a jól 
védő Gergő kezébe. A Kispest a sorozatos ost
romok alatt kezd kifulladni, míg a Hungária 
néhány támadásával igen nagy tudásról tesz 
bizonyságot A Kispest csak a lövésekkel ve
szélyesebb, Így többek között Rátkai bombája 
süvít a kapu mellé. A túlsó oldalon Ismét Cseh 
brillirozik.

Olyan kavarodást idéz elő a kispesti kapu 
előtt, hogy Szemerét és Gergőt „cslnbe" küldi, 
aminek a levét azután Szemere Issza meg 
Gergő ugyanis akaratán kívül oly tökéletesen 
faultolja saját játékostársát hogy az nem tud 
a lábára állni.

A nagy rumliban csak Havasnak, ennek a 
kistermetű, de nagytudásu játékosnak ma

rad meg a lélekjelenléte,
úgyhogy egy korner árán gól nélkül usszák 
meg a kényes szituációt s egyúttal a félidőt Is. 

Szünet után a Hungária jóval előbb jön ki a 
Játéktérre, a Kispestért követeket kell küldeni. 
A késésnek oka van s az ok rögtön kiderül, 
amikor felállónak a csapatok és

a kispestiek mindörsze tíz emberrel veszik 
fel a küzdelmet,

hogy Roagooyl a kiejtett labdát Ijedtében 
a saját hálójába gurítja. 1:1.

Kiéin biró, aki egyébként sokat tévedett, most 
nem hallgat a reklamációra s habozás nélkül 
gólt Ítél. Még föl sem ocsúdnak a kábulatból a 
kispestiek, amikor Szabó 111. kiugrik s még a 
kifutó Gergőt is kidriblizi, de a guritott labda 
előbb kapufát ér, majd Rozgonyiról kornerre 
fut. Állandó ostrom alatt áll most a kispesti 
kapu s úgy látszik, hogy a győztes gól már 
csak idő kérdése. Ahogy a meccs végén kide
rült, ez a jóslat egészen precíz, csupán az a 
hiba, hogy a második félidő nem tart huszon
négy óráig. Mert a tiz emberrel játszó Kispest 
az egyre lankadó és érthetetlenül letörő kék
fehér csatársorai szinte játszva elbánik. Hiába 
tömi a kolosszális formában lévő Dudás jó 
labdákkal a balszárnyat, hiába kap Sas is min
talabdákat,

a belső trió egyszerűen a Matuska-tárgya- 
lás titokzatos Leó-szerepét játssza és lát
hatatlanul teng-leng az elszántan védekező 

kispestiek között.
Különösen feltűnő az az óriási különbség, 
amely Cseh elsöfélidőbeli és mostani játéka 
között mutatkozik. Elvesztette teljesen a ked
vét, nyilván mert

FERENCVÁROS—SOROKSÁR 2:0 (2:0)
Közel kétezer lelkes so

roksárit gyűjtöttek a 
„pestkörnyéki Hohewar- 
tera*'. A hazaiak kissé 
öntelt lelkesül tséggel be
szélnek a mécciteőr: KJá, 
nem is csoda, az Újpest 
csak nehezen gyűrte le 
őket, a Bocskay viszont 
csak szerencsével tudott

megmenteni egy pontot. Mindkét mérkőzésen 
a Soroksár játszotta a jobb futballt.

Lelkes taps fogadja a pályára lépő zöld
fehér csapatot, amely meglehetős összevissza
ságban áll fel: a szélsöfedezct Bán közepén 
játszik, Móré, a centercsatár és a szintén csa
társorba predesztinált Polgár ismét bekkelt. 
Elsőlzben mutatkozik be a csapatban az ama
tőr Kiss, a többszörös Ifjúsági válogatott bal
összekötő. Hiányzik a csapatból Sárost, Ke
mény és Székely s a hetek óta nélkülözött 
Lyka is ezúttal foglalja el régi posztját. A So
roksár jól összeszokott csapatával startolt.

A nappal szemben játszó Fradi óriási iram
mal kezdi a játékot, s úgy néz ki a meccs első 
negyedórája, mintha a régi gólképes Ferenc
város varázsolódott volna a soroksári homok
tengerre. Lázár technikai sziporkázását még a 
soroksáriak is megtapsolják s az újonc Kiss 
remekül irányított fejest küld a kapu mellé. 
Soroksár átveszi az emberfeletti „Sturmot**, 
Zimonyl kitör, Háda elé fut, de a soroksári 
csatár előbb csípi el a labdát s már vezethetne 
is Soroksár, ha az üres kapu mellé nem per
dülne. Ugyanezt teszi meg Magyar egy lépés
ről.

— Már i:0-ra kellene vezetnünk — sóvárog
ják a soroksáriak.

— De mit tesz a szerencse: egy jelentékte
len jobboldali Fradi-támadás kapcsán

Kovács kapus rosozul fut a ferencvárosi 
Kováes elé, aki az üres kapuba belctalál. 

1:0.

Háda ismét kifut, de nagy szerencséje van, 
mert Zimony jól irányított fejesét Korányi a 
kapuvonalról fejeli vissza. Már szinte nevetni 
lehet, hogy a következő pillanatban a sorok
sári kapus újólag kifut s csaknem megismétlő
dik az előbbi gól.

• — Talán kapusok nélkül is le lehetne ját
szani ezt a meccset? — bosszankodik az ész
nélküli kifutások miatt a közönség.

A 38. percet mutatja az óra, amikor Kiss— 
Táncos—Toldi háromszöget járja meg a 
labda s

a Fradl-tank borzalmas góllal pecsételi • 
meg a vizitet. 2:0.

Az iram fokozatosan összeomlik és szánal
masan gyenge nivó lopózik a pályára. Nincs 
semmi ötlet, semmi elgondolás. Meg is szüle
tik az első aktuális vicc:

— Matuska kellene a Fradi csatársorába!..« 
— f
— Legalább szellem lenne a játékban...
Szünet után mind vehemensebben támad a 

Soroksár és határozott fölényt erőszakol ki 
magának. Előbb Ziinonyi, majd kevéssel ké
sőbb Kelennn közelről lőtt labdája pattan 
vissza a kapufáról. Bán is nagy hendszet vél 
a 16-oson belül, de a biró továbbot int. Holt
biztos gólhelyezetek egész sora teszi kelle
metlenné a Fradi-drukkereknek a vélt élveze
tet. Kelemen ismét három lépésről as alsó ka
pufát találja. Vig VI. csúnyán combon rúgja 
Toldit, aki alaposan „megnézi magának''. A 
meccs vége felé Magyar lefutását beadás kö
vette, amely a háttal álló Lyka könyökét érin
tette. Tehát a szándékosság teljesen kizárt 
volt. Mégis a biró 11-est diktál a Ferencváros 
ellen, amit Magyar élesen a kapu mellé lő. 
Szinte a levegőben lógott a soroksári gól, de 
hiába, a góllövéshez szerencse is kell.

— No, örülhetnek a két pontnak — szólt a 
meccs végén egy soroksári.

— No, hallja, egyszer már a Fradinak is le
het szerencséje ...

Kaposvárott is úgy szép
az élet, ha zajlik

A HUNGÁRIA EGYENLÍTŐ GÓLJÁNAK RAJZ
RIPORTJA. Kárpáti (1) a kapu elé vágja ■ lab
dát. Szabó III. (2) háttal a kapu felé megtoldja 
még nagy ravaszul. A kifutó Gergő (3) kapus 
kezéből Cseh (4) kisodorja a labdát és Rozgo 
nyl (5) Ijedtében öngólt rúg. II. félidő 3 perc. 

IfCopgrfpht by Hétfői Napló — System Horváth.)

PHŐBUS—SOMOGY lil (Irt)) 
Kaposvár, november 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése. A Phőbus csapatát látta vendégül vasár
nap Kaposvár, a filléres gyors utasaival együtt. 
Természetes, hogy sok újpesti drukker hasz
nálta ki az alkalmat és szemlélte csapatának 
félsikerét Somogyországban. Mingyárt két kor
ner esik a kezdetnél, de ennél többre nem te
lik a Somogytől. A Phőbus ezzel szemben egy 
támadást visz keresztül a a 6. percben máris 
kész a gól.

Bedobás után a Somogy-védelem leáll, sőt 
még Bárdos Is kényelmesen nézi, hogy Tö- 

| rtls II. miként plaszlroz gólt. 1:0.
Potyagól volt ez a javából! Legalább van min 
sirva vigadni mert egyébként semmi érdeke
set nem láthat a közönség. Legfölfeb P. Szabó 
kapu mellé futott bombáin csodálkozhat. No 
meg azon, hogy Barna biró müven kiegyensú
lyozottan mellőzi a tizenegyeseket.

Előbb Tőrös miaU adhatta a Somogy javára

a t »

bünlctőrugást, majd meg, amikor Béky sza
bályos gólt rúg, mellékes epizódnak tekinti az 
ügyet és nem ítéli meg. A határbirót megsér

tik közben, emiatt egy kis csetepaté támad és 
a játék áll, de aztán elsimul a demarkációs 
vonalon a harc, hogy annál hevesebben Ián* 
goljon föl a tribünökön. A filléres gyors uta
sai és a kaposvári közönség „nézeteltérésbe*’ 
keveredik, amelyet

néhány pofon
argumentumával igyekeznek hatályosabbá 
tenni. A törvénytelen vitát a rendőrség beavat
kozása zárja le. Semmi érdemleges nem törté
nik, egészen a második félidő 30. percéig, ami
kor

Slpőcz szabadrúgását nagy kavarodás köo- 
ben Boros a hálóba nyomja. 1:1.

A Phőbus lesz azután az ur a pályán, néhány 
kapufa és korner zajlik le, végül pedig Gacsár 
fejes labdájától menekül Déri kapus nagy sze
rencsével.
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A Vác. FC 
Kovácsnn k

A Nemzetit elérte 
a nemezis

A II ligában vezető Budafok és Nemzeti 
»nccc«oít különös figyelemmel kiséri n sport
társadalom. Mindenki azt várta, hogv melyik 
All meg előbb a bajnokság felé vezető utón. 
A múlt héten egyfonnán döntetlent ért el n 
két csapat, most azonban a Nem.-ctj vereséget 
szenvedett.

A helyzet: l. Budafok, 10 játék 19 pont. 2. 
Nemzeti. 3. Szürketaxi. 8—8 játék 13—13 p.
4. Erzsébet, 9 játék 11 pont 5 Millenáris. 6. 
Droguisták. 9—9 játék 10—10 pont.

Vác. FC—Nemzeti 1:0 (1:0). Erősirainu. vál
tozatos küzdelem, melyet a 15. percben Mélesz 
11-esből rúgott gólja dönlöll el. * ” 
győzelmét elsősorban kapusának, 
köszönheti.

Budafok—Csepel 3:2 (0:2). A 
együttes csak nagy lelkesedésével 
nyerni a meccset. Gólíövők: Hegyes (2) és Mé
száros, ill. Mézes és Szabó.

Szürketaxl—Millenáris 3:1 (1:0). Fölényes,
biztos győzelmet arattak a soffőrök. Góllövőkt 
Kovács (2) és Takács II., ill. Farkas.

Drogulsták—Nagytétény 1:0 (0:0). Góllövő: 
Kovácsi. Egyenrangú ellenfelek küzdelme reá
lis eredménnyel.

Budatétény—Erzsébet 1:1 (0:0). Kósa, az Er
zsébet kapusa a 71. percben a kezén súlyos 
sérülést szenvedett, de igy is tovább játszott a 
mezőnyben. Góllövök: Melicher, ill. Oláh.

TEXAS.
Neudörfer Ernőt, a jónevii tn vezet öt, a Hun- 

gária-berkekben népszerű „slajfer'-t a meccs
ről hazajövet megkérdi egy barátja.

— Na, öregem, milyen volt a Hungária- 
meccsf

— Alaposan klodritottam magamat.

Világbajnokokat és Európabajnokokat ünne
pel csütörtökön este a sporttársadalom. Az 
Országos Testnevelési Tanács a Gellérl-szálló 
Duna-tennében rendezi a nagyszabású ünnepi 
vacsorát, amelyre hivatalos a magyar közélet és 
?* társadalmi ék! sxlncjavu. A fekete estélyiöltö- 
reteket ragyogó katonai uniformisok, színes női 
estélyi ruhák fogják tarkítani. Olt lesznek előre
láthatóan a kormány tagjai közül is, hiszen 
mind a kormányfő, mind pedig néhányon a mi
niszterek közül nyíltan és büszkén vallják ma- 
gukár epór leni bereknek. ............. ..........................

Fllótás ezredes nyitotta meg a téli időszak 
Sportelőadásainak sorozatát. Már maga az a 
tény, hogy az illusztris sporlférflu pódiumra 
lépett, kellemes szenzációként hatolt a sport
társadalom tagjainak sorában. A Vivószövetség 
ügyvezető elnöke a Hungária Vivő Club jubilá- 
ris előadássorozatát nyitotta meg. „Időszerű te
endők a magyar vivósportban* — ez volt az 
előadás címe és a nagyszámú, előikelő közönség 
valósággal végiglclkesedte nz előadást. Beszélt 
n leegyszerűsített és gyorsított vivóslilusról, me
lyet megtalálunk minden külföldi vonatkozás
ban sikert elért vívónknál, így Fuchs Jenőnél, 
Posta Sándornál, Terstyánszkynál, Jekelfalussy- 
nál, Gombosnál és Kabosnál. Filótás szerint az 
egyszerűség As a gyorsaság irányában kell a 
vivótechnikál továbbfejleszteni. Ennek keresz
tülvitele — az előadó véleménye szerint — a 
vivómesterek feladata. Ezérl a Vivószövetség 
iniiiködési körükbe őket Is bevonta.

A Magyar Jogász Sport Egylet megininlúz- 
latin Speidl Zoltánnak, a magyar sporlhirlap- 
írás és a főiskolai sport úttörő harcosának mű
vészi bronzszobrát és azt n 25 éves jubileumát 
ülő Magyar Főiskolai Sportegylctek Egyesülésé
nek ajánlotta fel n Tudomány- és a Műegyetem 
között rendszeresítendő atlétikai viaskodás 
pontversenyének céljaira

A banktisztviselők sportjának fejlesztésére 
rendkívül érdekes és nívós sportláp jelenik meg 
Tuczcntaller Aurél dr. szerkesztésében. A lap 
legutóbbi számában a pentatlon gyönyörű sport
jának csinál propagandát. Abból indul ki, hogy 
a sokoldalúság diadala a süriletl elismerés pál
máját viszi el. Egy test egy Izomznt. egy akarat, 
egy idegzet egy időben egyaránt kiváló legyen 
lóháton, futva, úszva, karddal és fegyverrel a 
kézben. Azt Írja a lap, hogy kössük egy cso
korba a különböző sportok közölt széthull! ily 
tehetségeinket. Nem nehéz őket megtalálnunk: 
ott a vívó kitünően fut, evez, tenniszezik és 
cclbalö, einitt nz atléta, tornász, labdázó, vivó- 
és uszóképességekkcl megáldva; ott a tennisz- 
já lékos evez, usz.lk és viv tökéletesen, itt az 
úszónak futását, fegyvert kezelő biztos kezét és 
a lovat zabolázó készségéi csodálhatjuk. A ma
gunk részéről csak dicséretre méltónak találjuk 
a pentatlon propagandáját. A régi sportemberek 
minden sportol egyformán szerettek és gyako
roltak. Emlékezzünk csak Bodor Ödönre, Manno 
Milliadesrc. ítéli Menottira, Kankovszky Artúrra 
és a többiekre, akik otthon voltak a sport min
den ágában.

Páncél Lajost, a kiváló spcrlhirlnplról pén- 
lekcn este nngy ünneplésben részesítette a 
napilapok sporlrovalvetetőlnek szindikátusa 
abból nz alkalomból, hogy „A magyar viz.ipóló 
története" cimü hatalmas sporttörténet! mun
kája elhagyta a sajtót.

Mező Ferenc dr.-nnk, az amszterdami szel
lemi olimpiász. irodalmi bajnokának nngy si
kere volt csütörtökön este n Gyopár Turista 
Egyesületben, nhol ..A modern nő testi kulin 
rója" elmen nngyérdckü előadási tartott.

N.-ép Kiúrit, n kiváló hölgyuszóbajnoknől és 
rekordert nélkülözni fogjuk egy jó ideig, mert . ______ ____ ___ w w
az usz.ónő Bukarestben telpedet! le. nhol egy j Debrecenből jelentik: Vasárnap á Nagy erdőben 
azővögyár direktrlsae lett. I felállított fedett teniszpályát ünnepélyesen

Megártott a Budai 11-nek 
a győzelmi széria

ÚJPEST—BUDAI „11“ 3:0 (0:0)
A Budai ..H“ 

sőkre alapított 
modora szünet elölt snég 
több ízben zavarba hoz
ta az Újpest védelmét 
és csapata, mig tüdővel 
bírta, a veszélyes újpesti 
támadásoknak is ered
ményesen tudóit ellen
állni.

Szünet után az újpesti csatársor nagyszerű 
játéka azonban felőrölte a budaiak vé

delmét,
s ha nz ujpesti csatároknak valamivel több 
szerencséjük lelt volna, a gólarány még nagyobb 
lett volna.

A mérkőzés újpesti támadásokkal kezdődött, 
a budaiak védelme azonban jó helyezkedéssel 
kitünően rombolt. A szórványos budai támadá
sokat az Újpest teljesen beszorította a budaia
kat. Avar és Jávor több veszélyes lövést kül
dőit a kapu felé, de néhány sarokrúgáson és 
egy kapufalövésen kivül az Újpest csapata 
egyebet nem ért cl.

Szünet után Újpest támadásai folytatódtak. 
A 3. percben sarokrúgás volt a Budaiak ellen,

Lovas és Matúra vasárnap
Székesfehérvárott táncolt

(TUDÓSÍTÁS ELEJE A 14. OLDALON.)
Székesfehérvár, nov. 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Lovas Antal és Matúra Ernő, az ereklyés 
országzászlólól vasárnap délelőtt startolt kél 
futó vasárnap este háromnegyed hat órakor be
futott Székesfehérvárra, miután az első hat
vanhét kilométert lefutotta. A főtéren hatalmas 
embertömeg várta őket és nagy, óvációban ré
szesítette. A két futón a kimerültség legcseké
lyebb jele sem mutatkozott. Népszerűségükre 
jellemző, hogy

a tömeg a vállára kapta őket s ugy vitte

Ausztria félgőzzel intézte el 
Svájcot az Európa Kupában

Ausztria—Svájc 3:0 (2:0)

November 13, 15 és 18-án délután 
fél 3 órai kezdettől

ogetöversenyek

Bécs, november 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Stadionban harmincötezer főnyi kö
zönség gyűlt össze, hogy szemtanúja legyen az 
Ausztria—Svájc Európa-Kupa mérkőzésnek. 
Christ csehszlovák biró sipjelérc nagy iramban 
kezdett a két komplett csapat s az osztrákok 
öt perc alatt már 2:0 arányban vezettek Kabu- 
rek és Skoumal góljaival. Az osztrák csapat 
valósággal félgőzzel játszott, inkább a mezőny
ben sziporkáztak technikai felsöbbségiikkel. A 
svájci csapat darabosan, a fizikumút a végle
tekig kihasználva, nagy igyekezettel próbált 
eredményes lenni, azonban a közvetlen osztrák 
védelem biztosan állt a lábán s még gólhely
zethez sem engedte a vendégeket.

Szünet után Zischck szerezte meg a harma
dik osztrák gólt. Ezután az osztrákok teljesen

Kettőn csonttörést szenvedett egy szentesi 
futballista. Szentesről jelentik: A Kecskeméti 
AC—Szentesi TE bajnoki mérkőzésen, melyet a 
KAC nyert meg 4:2 arányban, súlyos szeren
csétlenség történi. A második félidő 38. percé
bert Veroszta, a KAC jobbszélsője egy összefu
tásnál beletalpalt a kiváló szentesi amatőr 
válogatott Király lábába, aki kettős csonttörést 
szenvedett.Királyt a mentők kórházba szállí
tották. A mérkőzés folyamán még Czibola és 
Szemerédy szentesi játékosok is súlyos sérülé
seket szenvedek. A közönség Király lábtörése 
után berohant a pályára s a rendőrségnek a leg
nagyobb créllyel kellett fellépnie, hogy a na
gyobb tumultust és verekedést megakadályozza.

Rnsztovlcs Imre lett a főiskolai sportegyraü- 
lés Ifjúsági elnöke. Vasárnap tartotta rendes 
évi közgyűlését a Magyar Főiskolai Sporlcgy- 
lelck Egyesülése. A tisztujitás során Rászív- 
vies Imrét, nz curópabajnok kardcsapat tagját 
választották meg ifjúsági elnöknek, mig a fő
titkári tisztséget változatlanul továbbra is Cá
rom Jenő fogja betölteni.

A vlvóverscnyzők kategorizálására vonatkozó 
tervezetet, amely Zöld Ferenc dr. ismertetésé
ben jelent meg még mull évben a Hétfői 
Napló hasábjain, a Vivószövetség tanácsa ke
vés változtatással magáévá tette.

Halálozás. Czull Nándort, a Pesti Hírlap 
sporlszerkcsztőjét nagy csapás érte édesatyjá
nak elhunytával. Temetése hétfőn délulón fél
négy órakor lesz az óbudai temetőben.

A kézilabda bajnokságban a VÁC 8:2 (t«) 
nrúnvu győzelmet aratott az MIT. felelt.

Debrecen felavatta fedett tcnntapályáját.

melyet Tamási rúgott. Ezt a Budaiak csak 
ujabb sarokrúgás révén tudták elhárítani, me
lyet

Kocsis rúgott a másik oldalról és labdáját 
Szűcs a hálóba lőtte: 1:0.

Egy perc múlva Avar kiugrott a védőjátékosok 
közül de a 10-os vonalon belül elgáncsolták, 

a bíró 11-est ítélt, melyből Jávor a máso
dik gólt rugta: 2:0.

Most mintegy 20 percen keresztül változatos 
mezőnyjáték fejlődött ki. A 23. percben Ta
mási—Avar—Kocsis átjátszotta a budai védel
mét. Budai túlfutott a 16-os vonalon Tamásira, 
aki öt is kijátszotta és a labdát Kocsishoz jut 
tatta, aki azonban holtbiztos helyzetben hibá
zott. Egy perc múlva

Kocsis lerohant, Ívelt beadását Fekete 
ját kapujába emelte: öngól! 3:0.

A 39. percben Avart összekötői szépenn ........ -............  kiug
rasztották, de közvetlen közelről gyenge helye
zett labdáját Budai kiütötte. A budaiak táma
dásait főkép Rökk vezette, aki azonban telje
sen formán kivül játszott. A 42. percben Ko
csis durván felvágta Sztancsikot, akit ki is vit
tek a pályáról. A mérkőzés végefelé a játék el
durvult

be a városba.
Vacsorára is meghívták őket. Lovas azonban a 
meghívást visszautasította, mert a menün liba
sült és sertéskaraj szerepelt. Annál szívesebben 
fogadott a veterán futó egy meghívást, ahol

sárgarépafőzeléket szervíroztak.
Vasárnap este mind a kelten táncolni mentek 
és hétfőn hajnalban folytatják útjukat a Szé
kesfehérvár—Tapolca közötti 97 kilométeres 
útvonalon. Lovas és Matúra Körmenden ke
resztülfutva, kedden lépik ál Szentgotthárdnál 
a magyar határt.

akiengedték kezükből az irányítást, úgyhogy 
svájci csapat csatárai is többször szóhoz jutot
tak, a játék kiegyenlített volt.

Ausztria csapata minden különösebb meg
erőltetés nélkül, megérdemelten győzött az iz
galommentes mérkőzésen, jóllehet csatársora 
messze formán alul játszott, csupán csak 
Zischek és Gschweidl ötletes tudománya elégí
tette ki a szakértőket. A győztes csapat legjobb 
része a közvetlen védelem volt, amelyben Sesta 
és Platzer kiváló munkát végzett. A vendég
csapat védelme derekasan küzdött, de a gólo
kat nem akadályozhatta meg.

Az Európa-Kupa mérkőzések listáján to
vábbra is Olaszország vezet 8 ponttal, második 
Ausztria 7 ponttal, harmadik Magyarország 5 
ponttal. Ausztria viszont egy mérkőzéssel töb
bet játszott, mint Magyarország.

megnyitották. Fornith Sándor dr. egyetemi 
tanár mondott lelkes beszédet, majd Debrecen 
legjobb tenniszezői egymás ellen játszottak 
próbameccseket. A fedett tenniszcsarnokban 
két nagy pálya van s a remek villanyvilágítás 
lehetővé teszi az esti mérkőzések lebonyolitá-

WEBB KAPITÁNYRÓL, a La Manche csa
torna első utószójáról éppen egyik szá
munkban emlékeztünk meg és pedig abból az 
alkalomból, hogy hatvanéves csatornauszó- 
rekordjút megjavították.

Ez alkalommal közöljük Itt Webb kapitány 
bravúrjáról felvett jegyzőkönyvet, amelyet S. 
G. Paync. a „Standard" cimü angol lap sport
rovatvezetője IVeftb kapitány özvegyének ha
gyatékában talált:

„Mi alulírottak, a „Sugár Ann" hajó le
génysége és tisztjei, akik kisértük Webb ka
pitányt, amikor a csatornát átúszta, bizo
nyítjuk és ha kell, esküvel erősítjük meg, 
hogy Webb kapitány az egész távot rendé 
sen (fairig) úszta meg s kivéve a frissítő 
szereket, semmiféle segítségben nem részesült 
s Webb kapitány az egész utón sem hajót, 
sem kötelet, egyáltalában semmit sem érin
tett a frissítő-szereket tartalmazó csészén 
kivül (Hét aláírás.)

DEBRECENI PROBLÉMA. oviiuiuai. rn. m.: 
rio, Vergal, Szeles III., 
Tol. 10:105. II, 32, 18.

ÜUől-at: Ferencváros—Szeged, Budai „ll“-<a 
Soroksár.

Kispest—III. kér. FC.
Berlini-utca: Phöbus—Újpest.
Debrecen: Bocskai—Hungária.
Miskolc: Attila—Somogy.

CSŐDBE ITTA MAGÁT GALLACHER
Gallachcr az ismert angol profi-futballista, 

akáröl Budapesten is jól tudják, hogy nem 
véli meg az italt, dacára magas jövedelmének 
(heti 250 pengő), súlyos anyagi válságba ju
tott. Gallacliernek mintegy 2000 fontra menő 
adóssága van, amit nem tud kifizetni és a na
pokban csődöt jelentett be. Gollacher az első 
csődbe ment futballista Angliában.

remek Üzlet a francia profi-futball
Franciaországban ugylátszik egyre jobb üzlet 

lesz a futball. A mull héten Strassburgban 
megtartott elszász derbi — amelyen a Stras-< 
bourgh—Mühlhausen csapatai között folyt le —< 
150.000 frank tiszta bevételt számláltak a bol
dog pénztárosok.

80 EZER PENGŐÉRT SEM KAPHATÓ 
GURNAY, A CSODACSATÁR

Az idei szezón legnagyobb lelépési összegét 
4000 fontot* (mintegy 80.000 pengő) kínált a 
Shefficld Wednesday a Sunderlandnak Gurnay, 
a csodacsatár átengedéséért. A Sunderland az 
ajánlatot visszautasította

UJ KAPUSTILUS: ESERNYŐVEL VÉDENI
Humoros jelenet játszódot tle a múlt héten: 

a WAC—Allround hokimérkőzésén. Krempke 
az Allround kapusa, aki tekintettel kitűnő hát
védjeire, nem volt túlságosan foglalkoztatva, 
megunta a zuhogó esőben való télien ácscr- 
gást, esernyőt hozatott a garderóből és a kö
zönség viharos derültsége, valamint az ellenfél 
csatárainak érthet őbosszusága közepette a ki- 
feszilett ernyővel nyugodtan fel-alá sétált a 
kapuban. A szövetség fegyelmi bizottsága néni 
fogta fel ilyen humorosan a dolgot és komoly, 
tálán viselkedése miatt egy esztendőre eltil
totta Krempket a játéktól.

(1%) Papp. 2. ónott 
Stefanc, Bokros, Ka* 
10. Bef.: 5:24.50. -*
(2%) Szenlgyörgyi. 2< 
F. m.: Etoile Filante«

Káposztásmegyeri versenyek
A Pestvidéki Versenycgylet vasárnap befe

jezte idei szezonját, a zárónap nivós és színes 
küzdelmekkel folyt le. Részletes eredmény a 
következő:

I. FUTAM. 1. Kolibri
(p) Benárd. F. m.: San 
pisztrán. Tót. 10:29. 10, 
IL FUTAM. 1. Csendőr
Mecies (l'Á) Bal. J. II. _____ ,
Ignác, Splendid, Hypcrinangan. Tót. 10:45. 23, 
18. Bef.: 5:52.50. — III. FUTAM. 1. Vak tyuk 
(2) Benyó. 2. Bonnétable (114) Papp. F. m.| 
Robinson, Feketerigó, Majdánka, Giralha. Tót, 
10:29. 13, 15. Bef.: 5:34.50. — IV. FUTAM.
1. Szomjas (1J4) Wolhert. 2. Gyöngyike (7:10)' 
Szenlgyörgyi. 3. Bakter (4) Smutny. F. m.: 
Lápvirág, Africanus, Kopó, Fegyelem, Kiláblá* 
zás. Tót. 10:50. 14, 11, 13. — ' V. FUTAM. 1< 
Mamusz (20) Fetting. 2. Boszorkány (4) Dara.-
3. Aprópénz (6) Simics. F. m.: Fearless, Lima* 
nova, Gemma, Buzakalász, Posc, Pofás Antal, 
Boccaccio, Pindurka, Hóvirág, SzafTi. Tót. 
10:364. 83, 39, 25. — VI. FUTAM. 1. Vádlott 
(2%) Hála. 2. Lcgyes (33) Szijj. 3. Minek? 
F. m.: Pici, Fityula, Pelcador, Búzavirág, Tiny, 
Martinsbcrg. Szép Angyal, Pestilány, Samaki, 
Forrás, Algír, Poetica. Tót. 10:67. 25, 66, 42. — 
VII. FUTAM. 1. Dénes (3) Kiss F. 2. Domsello 
(10) Esch T. 3. Csak előro (4) Wolhert. F. m.: 
Tiro, Üstökös, Ratlrape, Inpass, Allegro. Sze« 
lím Pasa, Százszorszép, Vicispán, Sylva, Viseg* 
rád, Simla II. Tót. 10:47. 21. 42, 27.

Bécsi lóversenyek
Vasárnap Bécs is befejezte a versenyeszlens 

dőt s a zárónap részletes eredménye a követ
kező:

I. FUTAM. 1. Felre fiz (4) Szabó L. 2. Vilja 
(3) Klimscha. 3. Bengali (0) Boskó. F. m.: 
Pazmanlterin, Vindobona, Leicester, Orping- 
ton, Fiamén, Grcy hope, Léda, Sirdar, MU 
chel, Inlay. Tol.: 10:73, 16. 13, 25. — II. FU
TAM. 1. Valentin (3) Szabó L. és Good ntght
(5) Tuss holtversenyben. 3. Adelheíd (8) Hei- 
ling. F. m.: Quinlessenz, Norma, Virgo Rcgis, 
Tram, Savorsl, Elektra, Kid, Chippy, Freulein 
Priel. Tót. 10:28 és 26. 28, 29, 46. — III. FU
TAM. 1. Fundus (4) Tnkács J. 2. Rumba (2)' 
Szahó L. 3. Salyr (2) Klimscha. F. m.: Happy 
go lucky, Aviator, Éleiké. Salambo. Light Fel* 
low. Tót. 10:55. 19, 18, 14. — IV. FUTAM, 
1 Garas (2) Csuia. 2. Souvenir (3) Tuss. 3. 
Wiedersehen (8) Szcltucr. F. m.: Gnvnllér, 
Parso, Chnlif, Napchick. Tót. 10:46. 18, 14. 36.
V. FUTAM. 1. Tagúin (214) Heiling. 2. Ndo- 
robbo (214) Vas. 3. Palcsl (2) Varga. F. ni.: 
Günstling, Bellntor, Xanlhn, Casce.de. Tót. 
10:27. 14. 15, 16. — VI. FUTAM. 1. Pengj (8) 
Heiling. 2. Alisin (8) Klimscha. 3. Bonaparte 
(2%) Schejbál. FR. m.: Roxanc, Dulcínca, Ma- 

Vatcrland, Snchcrban.

Casce.de
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A Bocskai tavasszal 
áthelyezi szék
helyét Budapestre

Ok: a debreceni közönség közönye — 
A Hungáriával közös rendezésben akarja 
lebonyolítani mérkőzéseit

BLK—MÁV Előre 14 (1:0). A győztes gól 
Zuber érdeme.

UTSE—BTSE 2:1 (0:1). Góllövők: Gercsényi 
n., Welsz, ill. Meister.

Főv. T. Kör-Vasas 7:2 (4:1). Góllövők:
Wanschláger (4), Kaiser, Hirsch és Juhász I. 
(11-esböl), ill. Krocsek és Háberhauer.

PSC—P. Törekvés 0:0. Rendkívül erősiramu 
játék. A biró Brezsányit kiállította, mert a P. 
Törekvés kapusát, majd az ehelyett beállott 
pótkapust harcképtelenné tette.

BRSC—Pannónia 1:1 (1:1). Góllövők: Klötzi 
IV., ül. Lőb.

Debrecen, november 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Szenzációs húzásra készül a debreceni 
Bocskai vezetősége. Ebben a pillanatban nem 
lehet tudni, hogy a Szeged ellen elszenvedett 
érzékeny vereség komor felhői borultak a 
Hortobágy fölé, avagy tényleg papirost és ce
ruzát vettek a debreceni korifeusok a kezükbe 
s kiszámították azt a matematikai pontosság
gal beigazolódó tételt:

a proflfutball Debrecenben nem üzlet
s a közönség közönye maholnap odavezet, hogy 
lehetetlen fenntartani ennek a nagyklasszisu 
proflesapatnak az üzemét.

Vasárnap este a Bocskai szükebbkörü veze
tősége ülést tartott, amelynek határozatait hét 
lakat alatt őrizték. Mégis nyilvánosságra szi
várgott a szenzációs elhatározás, mely szerint

a Bocskai a tavaszi szezont budapesti szék
hellyel óhajtja lebonyolítani s a Hungáriá
val társulva, közös rendezésben akarja le

játszani összes mérkőzéseit.
A Bocskai vezetősége azzal a sajnálatos tény

nyel támasztja alá érveit, hogy most például 
a jövő vasárnap sorra kerülő Bocskai—Hun
gária mérkőzésre proklamációt tett közzé az 
összes cebreceni lapokban, kérve a közönséget, 
hogy jegyét már az elmúlt héten elővételben

........ ..........

vásárolja meg. A felhívásnak legfontosabb 
pontja az volt, hogy amennyiben vasárnapig 
nem lesz elegendő előjegyzés, akkor a Bocskai 
—Hungária mérkőzési, pályaválasztási jogának 
feladásával, kénytelen lesz Budapesten leját
szani.

A proklamáclónak úgyszólván semmi ered
ménye sem volt, 

mert egyetlen előjegyzés sem történt, 
pedig a Szegeden elszenvedett vereség 
színűén a legminimálisabbra fogja csökkenteni 
az érdeklődést. A szükebbkörü elnökség éppen 
a sportszempontok és a sporterkölcsök szem 
előtt tartásával

ennek ellenére mégis úgy döntött, hogy ■ 
jövő vasárnapi Bocskai—Hungária mérkő

zést Debrecenben tartják meg.
Azt az elgondolást azonban, hogy az egyesü

let Budapestre helyezi át a székhelyét, válto
zatlanul fenn akarják tartani és meg akarják 
valósítani, azonban

csak a tavaszi Bzezón kezdetén.
A vezetőség biztosra veszi, hogy azt a havi 

háromezer pengőt, amely a Bocskai normális 
keretek közti üzemfenntartását biztosítja, a 
csapat kétszeresen meg fogja keresni Buda
pesten. Ennek megvalósítására irányuló tárgya
lásokat már a legközelebbi napokban megkez
dik a Hungária vezetőségével.

Most 
való-

Kárpáti-csoport
A KTC pontot adott le, de igy is élen ma

radt. A helyzet: 1. KTC 14 pont, 2. 33 FC 13 
pont, 3. Gránit 11 pont 4. SzFC, 5. BTC, 6. 
PTBSC 10—10 pont, utóbbi kettő egy meccsel 
kevesebbet játszott.

BEAC—Kelenföld 1:0 (0:0). A győztes gólt 
Kovács szerezte.

33 FC—KSSE 7:0 (8:0). Góllövök: Katona 
(2), Major 2, 11-esböl), Huszár, Szenczy és 
Vizy.

SzFC—BTC 2:1 (0:1). Góllövők: Szloboda és 
Huszár, ill. Péter.

PTBSC—Hungária 3:2 (3:2). Góllövők: Bo
dor, Ondrus, Millreiter (öngól), ill. Kosaras és 
Sábián.

CsTK—KSC 5:0 (2:0). Góllövők: Major (3), 
Bőd] és Pillér.

KTC—I. kér. SC 2:2 (1:1). Góllövők: Potccz 
V. (2, 11-esböl), ill. Kovács és Szilágyi (11-es
böl).

Gránit—SzAC 1:1 (1:0). Góllövök: Welsz, ill 
Kovács I.

ül. OSZTÁLY
Oprés csoport

nehéz pontokat tett a tarso- 
szépen tartja magát. A helyzet: 
pont, 2. BTK 15 pont, 3. ZAC

Az Autótaxi 
lyába. A BTK 
1. Autótaxi 17 r—. _. -----
14 pont, 4. UMTE 13 pont, 5. PMTK 11 pont. 
Az Autótaxi és a PMTK egy meccsel többet 
játszott

UMTE—P. Remény 8:2 (2:1). Góllövők: Her- 
bert, Szilágyi és Paulik, ”* TTT
Paulik (öngól).

ZAC—NTC 11:1 (4:0).

111. Pánczél IIL és

A Pamutipar veresége
a tegnapi amatőríordűlő szenzációja

A tegnapi forduló során a legnagyobb meg
lepetést a Pamutipar veresége keltette. A cso
port élén álló egyesület az elparentált TLK-val 
szemben Iskolázott de az az utolsó 10 percben 
két gyors góllal a maga javára fordította a 
meccs sorsát, megmutatva, hogy nem lehet 
egy egyesületet leértékelni. A Postás újabb ve
resége talán már nem is hat meglepetés erejé
vel. Nagy formába lendült a Törekvés.

L OSZTÁLY 
Pártos-csoport

k 3., 4. ás az 5. helyezett simán kikapott! A 
helyzet: ' ' *" * “ ’<
pont 3. 
6. Köb. 
meccsel

BSzKRT—ZSE 3:2 (1:1).
A szépen indult meccset elrontotta a biró 

határozatlansága. Góllövők: Gergely (2), Szal- 
ler, ill. Fekecs (11-esböl) és Gáspár. A biró 
Szallert, Őrit, ill. Hauszknechtet kiállította.

UTE—URAK 5:8 (3:2).
Nívós, szép mérkőzés, mely az utolsó perce

kig bizonytalan kimenetelű volt. Góllövők: 
Horváth (3), Klauber és Salamon, ill. Jenei (2) 
és Szűcs.

Turul TE—IH. kér. TVE 8:1 (Srt>).
Tíz emberrel indul a Turul, de rajtaüt ellen

felén és Fűzi IV. révén már 2:0-ra vezet, mi
kor Pálinkás beáll, aki egymaga 3 góllal nö
veli az eredményt. Csere után a ni. kér. inga
dozó védelme talpraáll és Sípos megszerzi a 
becsületgólt. Fodor remek fejesgólja az utolsó 
esemény. Laknert (III. kér.) a biró kiállította.

n. OSZTÁLY
St óbb e-cso port

Egymást verik a csapatok, igy egymás nya
kán tolonganak az élen. A helyzet: 1. RTK, 2. 
UTSE, 3. P Törekvés 13—13 pont, 4. BVSC, 
5. BRSC, 6. Pannónia 12—12 pont.

MFTR—BVSC 8:2 (2:1). Góllövők: Ébner (2) 
és Beró, ill. Stahl és Grosz.

VI. kér. FC—RTK 2:2 (2:1). Góllövők: Kun 
és Schön, ill. Kiss és Rcisch.

1. Törekvés 17 pont, 2. Elektromos 14 
EMTK 10 pont, 4. MÁVAG, 5. MAFC, 
AC, 7. WSC 9—9 pont. A MAFC egy 
kevesebbet játszott.
Törekvés—BMTE 12:2 (5:1).

A bajnokjelölt együttes csatársora régen lá
tott nagy játékkal jött elő. Góllövők: Készéi II. 
(4), Marosi, Ferenczy, Regös II. (2—2), Készéi 
I. és Nemes (11-esből), ill. Kardos és Lukács 
(11-esből).

Elektromos—Csepeli MOVE 8:2 (2:1).
A tartalékos Elektromos biztos győzelmet 

aratott, amit a gólarány nem fejez ki híven. A 
csepeli együtes teljesen formán kivül van. Gól
lövök: Kolozsvári (11-esböl), Orczifalvi és G. 
Tóth, ül. Horváth I. és Meggyes.

Köb. AC—EMTK 2:1 (1:0).
Egyenrangú ellenfelek végi erősiramu, szép 

küzdelme, melyet a kőbányai együttes az utolsó 
pillanatban döntött el a maga javára. Góllö
vők: Prechla (2), ül. Kemény.

FVSK—MTK 1:0 (0:0).
Ax MTK hallatlanul gólképtelen csatárainak 

köszönheti az érzékeny vereséget. A győztes 
csapat lelkes játékkal vita ki győzelmét, a gólt 
Honthy szerezte.

WSC—MAFC 1:0 (1:0).
Az első félidőben a WSC támadott többet, 

ezt ki is használta, szünet után a MAFC volt 
jobb. A győztes gólt Tóth rúgta. A MAFC-ban 
Goda kapus remekelt.

FTC—MÁVAG 4:1 (2:1).
A két jóképességii csapat találkozása nivós, 

szép Játékot hozott, az eredmény nem fedi 
hűen az erőviszonyokat. Rátkayt a biró az első 
félidőben kiállította, az FTC csonkán érte el 
győzelmét. Góllövők: Rátkay, Pyber, Keleken, 
Muszka (öngól), ill. Temesvári.

Birő-csoport
Hatalmas meglepetés a Pamutlpar veresége.

A HAC nagy formában van, a Postás testén át 
megérdemelten áll n lista élén. A helyzet: 1. 
HAC 14 pont, 2. Pamutlpar, 3. UTE 13—13 
pont, 4. Turul 11 pont, 5.BSzKRT, 6. TLK, 7. 
URAK 10—10 pont.

TLK—Pamutipar 8:2 (1:0).
A meccset végig a Pamutipar irányította, az 

utolsó 10 percig 2:1-re vezetett is, de elbiza
kodottsága megbosszulta magút, a TLK hatal
mas finisében összeroppant Góllövők: .láger 
II, Nagy II., és Shncsó, ill. Kcrncr és Pajor.

IIAC—Potús 3:0 (1:0).
A mezőnyben egeynrangu volt a két együttes, 

de a Postás csatársora a kapu előtt teljesen 
hasznavehetetlennek bizonyult. A gólokat Tóth 
(2, egyiket 11-esböl) és Kovács II. rúgta.

Testvériség—BSE 3:2 (0:0).
A lelkes Testvériség megérdemelt győzelmet 1 
ír me“' Mtt'
TAth p), IJátékos ócsárlásat és veacimCTe kel;

„„„ .... v---,- Góllövők: Oberfrank
(3), Biankó, Felföldi, Szilágyi és Kovács (2—2), 
il. Németh (11-esből).

BTK—TSC 2:1 (1:0). Góllövők: Michelberger 
(11-esböl) Bakos, 111. Németh.

Compactor—MSC 8:3 (1:0). Góllövők: Bezur
1., Novák és Kozsenyovszky (11-esből), 111. Haj
nal (2) és Birksteiner (11-esből).

MFOE—PMTK 2:2 (2:2). Góllövők: Madar és 
Gugyella, ill. Csákváry és Polt.

Autótaxi—RAFC 2:1 (1:1). Góllövők: Takács
111., Berger, ill. Indrich.

Malaky-csoport
A SAC nagy meglepetésre vereséget szenve

dett a KEAC-tól. A helyzet: 1. SAC, 2. Köb. FC, 
12—12 pont, 3. Drasche 11 pont, 4. Hálókocsi 
10 pont, 5. NJTC, 6. SzRTC 9—9 pont. A SAC 
és az SzRTC egy meccsel többet játszott.

Drasche—Húsos 5:1 (4:0). Góllövők: Jeckel 
(3), Gombarcsik és Tracs, ill. Kiss.

KEAC—SAC 1:0 (0:0). A soroksáriak sorsát 
Hajdú gólja intézte el.

Köb. FC—KTK 2:0 (1:0). Góllövők: Mészá
ros és Szurdok.

Hálókocsi—FSE 6:0 (8.-0). Góllövők:
czinger (3), Fábos, Lőrincz és Kolontúr.

NJTC—SzRTC 4:3 (1:1). Góllövők:
Weszely, Király, Weiszberg, ill. Zsigmondi, 
Huber (11-esböl) U Varga II.

Springer-csoport
A Vérhalom és a Ganz küzdelméből a GSE 

került ki győztesen: élre ugrott. A helyzet: 1. 
GSE, 2. Vérhalom 12—12 pont, 3. OTE 4. 
KAC 11—11 pont, 5. Ganz TE 10 pont. Az OTE 
és a KAC egy meccsel elmaradt.

UFC—BTK 4:1 (2:1). Góllövök: Kellner, Sterl 
(2), Szlovák, ill. Lakatos.

Lin-

Vlda.

Ganz— Vérhalom 1:1 (0:0). Domzltz gólját 
Zimmennann az utolsó pilanatban egyenlí
tette ki.

OTE—Spárta 4:1 (2:1). Góllövők: Baniko- 
vics és Golecz (2—2), ill. Szmolenszky.

GSE—LTE 5:0 (2:0). Góllövők: Reiter (3), 
Kubik és Mészáros.

IV. OSZTÁLY 
Északi-csoport

A bojuokság a ZsTE és az UVASC között áll. 
Ahelyzet: 1. ZsTE 9 játék 15 pont, 2. UVASC 

8 játék 15 pont, 3. T. Előre 9 játék 13 pont, 4. 
Jutagyúr 7 játék 9 pont, 5. RÁC 8 játék 9 
pont, 6. RMTE 7 játék 9 pont.

RMTE—B. Magyarság 3:1 (Félbeszakadt) Á 
42. percben a biró kiállította a B. Magyarság 
egyik játékosát, amit a játékosok reklamáltak. 
A reklamálókhoz csatlakoztak a nézők is, be
özönlöttek a pályára, durván sértegetni kezd
ték a birót, mire az lefújta a játékot. A bírót 
csak a rendőrök mentették meg a meglincse- 
léstől. Góllövők: Udvardi (2), Kanda, ÍU. Tár
nok.

UVASC—LTK 12:0. (Félbeszakadt). Az LTK 
csak nyolc embert tudott a porondra állítani, 
akik már nem birtáik állni az ostromot, félidő
ben sztrájkba léptek. Góllövők: Tóbiás (4), 
Gárdonyi (3), Miiler (2), Kiss, Vecsey és Klug.

Zsolnay—Uránia 2:0 (1:0). Góllövők: Jenei 
és Hidasi.

RÁC—RESC 5:0 (2:0). A meccs valamennyi 
gólját Gál szerezte.

Keleti-csoport
A MÉMOSz döntetlenje — a VAC-all — nagy 

meglepetés. A helyzet; 1. MÉMOSz 16 pont, 2. 
Fér. Kaszinó, 3. Menekültek, 4. Az Est 15—lő 
pont, 5. IX. kér. FC, 6. IX. kér. FC 12—12 pont. 
A Menekültek egy meccsel többet, a X. kér. FC 
egyel kevesebbet játszott, mint a többi.

VÁC—MÉMOSz 2:2 (2:0). Góllövök: Blan- 
kenstein (2), ill. Kiesük és Moldovány.

JIKSE—Droguisták 2:1 (1:). Góllövök: Tur- 
csányi (2, 11-esböl), ül. Pataki.

Fér. Kaszinó—Valéria 11:1 (4:0). Góllövők: 
Cseszneky (4), Eszter (3), Mester, Récsi (2) és 
Benkő, ill. Hullai.

Menekültek—VII. kér. Amatőr 2:0 (l:)0. G6I- 
lövők: Héri és Nagy.

Az Est—X. kor. Remény 5:1 (2:0). Góllövök J 
Vámos (3), Kelemen (2), ill. Tóth.

X. kér. FC—Siketek 8:0 (3:0). Góllövők: Sza
káll (3), Szántó (2), Vörös, Szafkó I. és II.

Déli csoport:
Három nagy meglepetés: kikapott az ETSC, 

MPSE és a P. Iparos. A helyzet: 1. ETC 16 
pont, 2. Jutagyár 15 pont, 3. ETSC 14 pont, 4. 
MPSE 12 pont, 5. P. Iparos 10 pont.

K. Törekvés—P. Iparos 7:0 (3:0). Góllövő! : 
Zsellér (2), Ringwald (2), Gazdag, Szabó és 
Záhorszky.

K. Húsos—Szondy 4:1 (0:0). Góllövők: Ihász 
(3) és Lencsér, iU. Kosztolánszky.

SzNSE—MPSE 3:2 (2:2). Góllövők: Szádov- 
szky, Rumbold (2), 111. Bőhm és Lucska.

DGSE—Szemeretelep 3:2
Kramarcsik (2) és Bern, ill. Ferenczl (2). 

“ Jutagyár—ETSC 2:0 ~
Koppéi.
4:0 (1:0). Góllövők: Kumár 

Altmayer.
Nyugati csoport 
Kelenvölgy és a BFTE

(8x2). GóllövŐk;

P.
Fegyvernek! és 

ETC—OSOSO 
(2), Kovács és

(2:0). Góllövők:

súlyos 
Juven- 
Kelen- 
egy. «

Meglepetés a - 
veresége. A helyzet: 1. Kalapos, 2. Sz. 
tus 13—13 pont, 3. NSC 11 pont, 4. 
völgy 9 pont, 5. BFTE 8 pont. Az NSC 
BFTE két meccsel kevesebben játszott.

Sz. JuventuA—Kelenvölgy 4:2 (2:1).
vők: Gigler (2), Takáts és Szabó, ill. Karikó II. 
és Nemesi (11-esből).

Kalapos—BFTE 5:1 (2:1). Góllövők: Lux 
(2), Welsz (2, egyet 11-esböl), Löwinger, ill. 
Princz.

NSC—M. Textil 3:2 (2:2). Góllövők: Wein- 
berger (2) és Horváth I., ill. Müller (2).

Függetlenség—Orvosi Műszerész 2:2 (2:1). 
Góllövők: Szálkái és Eger, ill. Tóth és Eger 
(öngól). A lázongó közönséget három gummi- 
botos igyekezett megfékezni, több-kevesebb si
kerrel.

Góllö-

— Ugyan kérem ne szidják azt a Kár
pátit, hiszen kitünően helyezkedik.

— Micsoda? — kérdik többen fenyegető 
hangon. Fogalma sincs a helyezkedésről.

— Dehogy nincs — jelenti ki Sala — ha 
ilyen Játéktudással a Hungáriánál el tudott 
helyezkedni..

Feltűnő frissen és ruganyoson lépte át 
tegnap Salamon Béla a Hungária pálya ka
puját. Arcán a barázdák kisimultak, elma
radhatatlan szivarja körül mosoly játszado
zott. Meg is kérdezi tőle Fodor Miksa a 
sajtópáholy udvarias rendezője:

— Mi az, Sala bácsi, ma feltűnően friss?
— Ja fiain — mondja Sala 

kétheti 
láttam

* í
A félidőben Homonnai II, a népszerű 

„Sunyi" 20 éves sportműködésének ma tartott 
meleg és bensőséges jubileumi ünnepségéről 
folyik a szó. Salamon beleszól:

t, a mn.ontjnnn ~ * Sunyi megint jubilálni fog a Jövő hó- 
.-emremlá M.i napban a legelső teli kupa mórkőzöaen. nemremto p | Nc Inon<1ja7 _ No é, m|t fognak ünne-

inált titkol öltből, twtiy nem leuzm nett ti |. — k “JSad ’non'lépíékk.í
zztntelen catár^b é. bangót ad MtH né- rí™ • J^Haéget. gyér, iéptekkei

♦
| .4 mérkőzés második felében teljessé vált
a Hungária fölénye a csonka kispesti csapol 
fölött. Támadás támadást követett, de a 
győztes gól nem akart megszületni. Sala
mon dühös izgalommal rágta a szivarját és 
szidta Kiéin Árpádot a meccs bíróját. Egyik 
téves bírói ítéletnél magából kikelve kiált 
fel:

— ,4r ilyen birót Pesterzsébeten már a

az idegeim 
szabadságon voltak. Két hétig nem 
a Hungáriát játszani.

♦
a Hungária centercsatárja a mezőnyben 

tetszetős, s *' '■*

Játék Pont
1. HUNGÁRIA 9 28:10 13
2. FERENCVÁROS 9 26:14 13
3. ÚJPEST . . 8 20: 5 10
4. BOCSKAI . 8 21:11 10
5. BUDAI „11“ . 9 23:15 10
0. KISPEST . 8 18:14 10
7. SZEGED , ■ 8 14:13 9
8. PHŐBUS « . 8 15:21 7
9. ATTILA . . 8 0:24 6

10. IH. kér. FC . 8 9:24 6
11. SOROKSÁR . 8 8:20 4
12. SOMOGY , , 0 10:40 8

Odry 
most sem mutatott .
tököt, ami nem nagyon tetszett a Hungária ki-1 
finomult ízlésű közönségének. Salamon zem Pelnu 
csinált titkot abból, hogy nem tetszik neki ez)

leményének: ,
— Sehogy sem tetszik nekem ez a Szürke

taxi játékos
— Bocsánat — mondja egy vitatkozásra haj

lamos drukker — az Odry már nem taxijátékos.
— De szürkének, szürke — vágja el Sala a 

kibontakozni készülő vitát.
♦

Az eredménytelenség által felizgatott 
Hungária drukkersereg Kárpáti II-őt szidta 

pn bekapott gól után. Salamon, mint lovaglás

Megállapítás

Feljegyezte: Mottó

A: újpesti Mórinak a 
Védés sokkal jobban menne, 
Hogyha magasabb növé«ü, 
Mondjuk HÓRl-HORGAS lenne(ia

♦

Hasonlatok kávásból
Lola olyan, mint egy lexikon; kemény- 

kötésű.
★

A aportszerencae olyan, mint 
flzctőplneér; nngyon sokat számit.

♦
A Ferencváros gólelőnye olyan, 

a soroksáriak szívesen behoznák,

ai élelme*

mlnt a lej; 
ha lehetne.
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A futball ellenpropagandája
volt az óbudai meccs

m. KÉR. FC—ATTILA 0:0 (0:0)
Akik kinn voltak, bosz- 

szatikodva távoztak. Szőr- 
nyü elgondolni is, hogy a 
látott meccset professzió- 
nista fulhaJlnak nevezik 
és ezért még játékosokat 
is fizetnek. A két csapat 
megosztozott a bajnoki 
pontokon és mindkettő 
javíthatott a helyzetén

olyan játék mellett, amelyért legfeljebb fsak 
le lehetne vonni pontokat.

Gondolkodóba kell esnünk: mit Írjunk erről 
a meccsről' Mert a tacctdobásokon, a céltalan 
vagdalkozáson és nz eredménytelen kísérlete
zéseken túl, milsem láttunk a szép szigetországi 
játékból.

Megbukott a Nemzeti Ligabajnokság 
eszméje, még mielőtt 

A reformbizottság testet öltött volna 
zárt ülésén már 
nyíltan felvetették a visszavonulás gondolatát — Általános 
elHodvetlenedés mutatkozik az érdekeltségek táborában

A magyar sportközvélemény már régebben 
meghozta ítéletét az úgynevezett futballrefor
mok ügyében. A Nemzeti Liga baj nők súg sza
bó:-, znia immár készen áll, keresztülment az ősz
arc, fórumokon és most már bizonyos, hogy 
lényeges változtatást nem eszközölnek az alap- 
el veken,

A nagy nyilvánosság csak annyit tud, hogy 
léi vegében marad minden a régiben, viszont 
azok, akik a futballreformok nagy főzőüstje kö
rül ülnek, már nem is csinálnak titkot abból, 
hogy

a magyar labdarúgás a nagy futballrefor
mok gyakorlati megvalósítása után az ed
diginél sokkal nagyobb nehézségekkel fog 
küzdeni, mint ma, a régi rendszer gyakor

lata mellett.
A legfontosabb lenne ugyanis a közönség érdek
lődésének újból történő felkeltése a bajnoki 
lab^arugómérkőzések iránt. Ezt pedig — ko
moly szövetségi vezetők bizalmas körben tett 
nyilatkozata értelmében — aligha fogja meg
hozni az uj bajnoki rendszer. Elsősorban azért 
nem, mert a Nemzeti Ligába előreláthatóan be
osztandó egyesületek nem hoznak magukkal 
számbavehetö uj közönséget. A másik nehézsé
get a már halálraítélt második ligabajnokság 
fogja okozni. Lapunk hasábjain Fodor Henrik 
dr., a magyar labdarúgás legnagyobb szakértője 
már védelmébe vette a második ligát, amely a 

Ha mindenáron kritikát kell Írnunk, úgy az 
Attilának kell adnunk a jobbik kalkulust, mert 
a tniskolciaknál legalább láttunk némi céltuda
tosságot, a győzelemre való akaratot. A máso
dik félidőben a III. kerületiek is észbekaptak, 
de mór Bemmi sem sikerült nekik. Középma- 
gynrországi bíró vezette a meccset, sok jóaka
rattal, több-kevesebb tudással is, ám Fény- 
i>essy kiállítását aligha tudja megfelelően alá
támasztani. Tetézto ezt a hibáját azzal, hogy 
nyomban utána „egalizálni" igyekezett és az 
Attilából is kizárt egy játékost: Kissi, aki talán 
más biró melléit szintén végigjátszhatta volna 
nyugodtan a meccset. A megcsonkított csapa
tok még Inkább kapkodtnk.

csúf, gyatra meccs volt, 
amely csak ellenpropagandája volt a futball- 
nak.

jövő fulballévadban egészen bizonyosan hiá
nyozni fog. A vidéki alszővetségek már határoz
tak: nem adnak csapatot a második liga részére, 
mert féltik a vidéki amatőregyesületek közön
ségét. A budapesti amatőrök ugyancsak nyiltan 
húzódoznak egyesületeiknek a második liga ré
szére történő átengedésétől.

De zökkenő mutatkozik sok egyéb viszony
latban is.

Minden érdekeltség kedvetlenül néz a fej
lemények elé.

A legutóbbi reformbizottsági ülésen — a kiszi
várgott hirek szerint — a futball szövetség és a 
legnagyobb profiegyesületek egyik vezetője nyil
tan hangoztatta;

„Uralni! Gondolkozzunk azon, hogy nem 
lenne-e érdemes visszacsinálni az egész re

formot^
Ez a kijelentés élénken jellemzi a helyzetet. Ag
godalom mutatkozik az egész vonalon és ko
moly vezető sportemberek úgy vélekednek, hogy

a Nemzeti Ligabajnokság eszméje meg
bukott, még mielőtt testet öltött volna.

Minthogy még most sem késtek el, érdemes
nek tartják azon gondolkozni hogy a magyar 
labdarúgás maradjon meg a régi rendszer mel
lett, vagy pedig időszerű lenne megreformálni a 
futball reformodat.

Hús kontra főzelék Vasárnap délelőtt
Rómába startolt Lovas Tóni, a növényi táplálkozás 
apostola és Matúra Ernő, a husevés propagandistája

A szabadságtéri ercklyés orszáczászló előtt 
cserkész áll feszes „vigyázz" állásban. A meg
szokott vasárnap délelőtti kép azonban csak
hamar változik: fotóriporterek, újságírók, ki
váncsiak gyülekeznek és nem hiányzik immár 
a hangosfilm-felvevőkészülék sem. A szokat
lan nyüzsgés magyarázata:

Rómába startol két futó: az ötvenéves 
Lovas Antal, a növénnyel való táplálkozás 
régi apostola kél viadalra a husevés pro
pagandistájával, Matúra Ernő hentessegéd- 

| de,
I aki akár fia lehetne az aszkétaarcu és a MAC 
griffmadtiras dresszet viselő Lovasnak: mind
össze 26 esztendős.

Az országzászló körül egyre többen gyűlnek 
össze: már rendőri beavatkozásra is szükség, 
van. Hölgyek jönnek virágcsokorral és

a fiatal Matúra már kezében szorongatja 
a ncmesbőrbe kötött és üvegtokba helye
zett dlszalbumot Is, amelyet a pesti hus- 
Ipurosok küldenek Matúra Ernővel a Duce- 

nek.
Tömik a kísérő autót minden földi jóval: 

rudszámra helyezik el benne a szalámit, a leg
finomabb sertésszalonnát és méterszámra a 
kolbászt: a világraszóló huspropaganda harci 
eszközeit.

— Csak gyümölcsöt és zöldséget viszek ma
gammal — mondja Lovas Tóni. — Egy kis 
hársfatea, citrom, Ausztria területén banán. 
Naponta 100 kilométer a program. Három nap 
a határig, Grácig a negyedik nap. November 
25-ikére számítjuk a Rómába való megérke
zést. Számításomba bekalkuláltam a kb. 2000 
méternyi fokozatos emelkedést is.

Ezalatt megteszik az utolsó simításokat is. 
Matúra körül nagy a lelkesedés, különösen 
a hatványozott mértékben kiskorúak között. 
Filmrendező játszatja végig a bucsujelenetet 
a két futóval. És hangosfilmfclvételre kerül a 
húsipar képviselőinek búcsúbeszéde is. Kollár 
Gábor, a mészárosipartestület elnöke és Mojtó 
Endre, a hentesipartestület alelnöke szólnak a 
távozókhoz.

— Most majd ki fog derülni, hogy van-e a 
zöldségben és a gyümölcsben annyi életerő, 
amennyit az orvosok állítása szerint tulajdoní
tanak ezeknek a tápszereknek — mondja har
sány hangon az emelvényről a hentesipar ve
zére. — Kívánom, hogy a hús kerüljön ki győz
tesként a harcból.

Utána Grill Lóránt dr., az ereklyés ország
zászló nagybizottságának főtitkára két jelvényt 
ajándékozott rövid beszéd kíséretében a két 
futónak.

—- Na, megkezdjük a dolgot — mondja Lo
vas és Matúra meg a tömeg kíséretében lassan 
megindul a kisérő automobil felé.

Felállás a Szabadságtéren. Az autóban két í

kisérő menedzser és orvos. Két kerékpáros ki
sérő és egy mükerékpározó, aki tiszteletből 
szegődik a futókhoz.

Nagy a tumultus. A közben felszaporodott 
gyerekhadat csak nehezen lehet eltávolítani.

Végre: start!
Nagy „népünnepély" volt. Fonyó Márton, 

a veterán távfűtő mondja:
— Lovas Tóni inkább bírja ezt a nagy tel

jesítményt. Ha Matúra esetleg nem birná, úgy 
valószínű, hogy Lovas le fog lassítani és eset
leg pihenni is fognak két napot Lovas Tóni 
vasszervezetc — egy gép.

Goldmann Bundi is hasonlóan vélekedik, 
ötvenéves korára való tekintettel — mondotta 
— nagy fába vágta a fejszéjét.

Bodánszky doktor meglehetősen tartózkodás
sal nyilatkozik. Lovas rutinja és szervezete 
nagy feladatok megoldására képes. Matúrát 
nem ismeri.

A start tehát jól sikerült. De hogy milyen 
lesz a finis? — arról később.

Lipcsei Jenő

A BESzKART csapata 
nyerte a Hesz József- 

emlófiversenyt
NSi mezei versenyt is rendeste fi

A Munkás Testedző 
Egyesület atlétikai szak
osztálya vasárnap rendezte 
a Népligetben elhunyt fia
tal versenyzőjének emlé
kére a Hesz József-em- 
lékversenyt, amelyet ez
úttal a BESzKÁHT csa
pata nyert meg 128 pont
tal, az MTK 157 és az

MTE 200 pontja ellen. Egyénileg Németh 
(MTE) győzött 16 perc 49.8 mp.-es pályarekord 
alatt (A régi pályarekord 16 p. 564 mp. volt.)
2. Szilágyi (MTK) 17 p. 02 mp. 3. Simon 
(BESzKART). A szenior-versenyen 39 induló 
közül 34 futott a célba. A táv 5500 méter volt. 

Volt azonkívül ifjúsági egyéni verseny is 
3000 méteres távon, amelyet Zombori (MTE) 
nyert meg 9 p. 56 mp alatt. 2. Zombori 
(MTK), 3. Szilágyi (MTE). 15 induló.

A női egyéni verseny mindhárom helyezettje 
MTE-atlétanö. Győzött Márfl 3 p. 56.8 mp.-ces 
idővel, öt induló, a táv 1200 méter volt.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

A klubhííség megtestesítője;
Hornomnál Márton

Az egész uszófársadalom telkesen ünnepelte a világ 
legjobb vizipóíójáiékosának húszéves sportjubileumát

Ünnepi aktus színhelye 
volt vasárnap az MTK 
Erzsébet-köruti klubottho
na. Homonnai Mártont, a 
nemzeti és a világbajnok
csapat kapitányát, az if
jú generáció kiváló neve
lőjét ünnepelték abból az 
alkalomból, hogy most 
töltötte be sportmüködé- 
sének huszadik évfor
dulóját.

A húsz évből a népszerű Sunyi tizennégy 
évet az MTK kék-fehér dresszében „lelsztolt". 
Köztudomású, hogy boldogctnlékü Komjádi 
Béla végrendeletében őt jelölte meg elgondolá
sainak végrehajtójává.

Az ünnepi délclőttöu ott láttuk uszósporlunk 
minden egyes értékéig Szeretettel szorongatta 
mindenki a világ legjobb vizlpólójálékosának 
kezét. Ott voltak az uszósfmrt vezérel cgvtöl- 
egvlg. Ifj. Horthy Miklós1 vezetésével testületi
leg megjelent a MUSz elnöksége, tisztikara és 
tanácsa. Ott láttuk Kélqr Tibor dr.-t, Donáth 
Leó dr. kormányfőtanáésost, Beleznay László 
dr.-t, Balogh László ár. A, "Nádiig Imrét, v. Jó
nás Istvánt, Méray .Jánost, az összes egyesüle
tek képviselőit, az MTK és a lársegyesülctek 
úszóit és vizipóléijálékosait, az MTK társszak- 
<>•/táljainak versenyzőit, nagyszámban az 
MTk taglóit. Szívélyesen köszöntötlék a meg
jelentek Hajós Alfréd kormányfőLanácsost, nz 
első magyar olimpiai úszóbajnokot, a fedett 
uszoda alkotóját és Mező Ferenc <lr.-t, az amsz- 
t« rdnnii szellemi olimpiász irodalmi bajnokát.

Az ünnepeltet Brüll Alfréd, n klub elnöke 
köszöntötte fel ég Homonnai Mártont, mint a

Homonnait jubileuma alkalmából számos 
ajándéktárggyal lepték meg.

A hét legkedvesebb vicce
A feleség mondja a férjnek:
—- Sajnálhatod, drágám, hogy kimentéi arra 

a nyomorult Újpest—Budai-meccsre.
— Miért?
— Eljöhettél volna a moziba velem: Láttam 

egy szép vígjátékot, Magda Schneiderrel.
— Az semmi. Én láttam egy szép meccsel 

Magda—Schuszlerrel...
♦

klubhiiség megtestesítőjét üdvözölte. Szellemes 
fordulatokban gazdag beszédében méltatta, 
hogy

Homonnai nyolcvan négyszer szerepelt az 
országos válogatott csapatban 

és 14 év óta hordja az MTK dresszét. Húsz 
eszi ndös aktív sportmüködése alatt ő lett a 
legnépszerűbb sport férfiak cgyilje. Jelenleg a 
nemzeti csapat oszlopa, a világbajnokcsapat 
tagja és a sport egyik legkiválóbb pedagógusa.

Uráli Alfréd után ifj. Horthy Miklós köszön- 
tötte nz ünnepeltet nz uszószövetség nevében, 
majd Kis Zoltán, az UTE üdvözletét tolmá
cs oltn.

A kis természetimádó
Sárosi Gyurka elkeseredne panaszkodik egész 

sége tránt érdeklődő barátjának:
— Hagyd kérlek, úgy el vagyok keseredve 

Ennek a komisz bokámnak állandóan turista
hajlamai vannak.

— Mennyiben?
— Minden vasárnap KIRÁNDUL.

*

Jubiláris sportrejfvényiink
Faragó Lajos a 
padlómáz 
kocalmáz 
kallmáz 
külsőm íz 
hagymás

■ipipym a • pSnzvj
Jelen rejtvényünk megfejtője a hétfői szá

mok kivételével egy évig Ingyen kapja a 
„Hétfői Napló" valamennyi számát.

HÉTFŐI NAPLÓ ttenXáaol ___ ,

Tizenegyedik rejtvényünk: 1933
VÍZSZINTES:

1. (Folytatása az 1. 
sz. függőleges 
bán) 
Miről? 
Némelyik fül 
Helyhatórozó 

13. Rés
15. Német névelő
16. Sporteszköz
17. „Éktelen" zálog 
21. R. G.
22 A Uungárla elődje
24. Sárosi Ferenc ope

rája
25. Szabadsághős
26. Ilyen verseny 

van
27. Rendezget
29. Hová?
30. Utána az édes 

következhet
32. A tér szélet
33. Figyelek
34. G. T.
35. Fül — angolul
37. Magyar költő
39. Nem utó
40. Vicc
42. A portie.il néma 

komponistája

10.
11.
12.

FÜGGŐLEGES:
1. Az 1. sz. vízszin

tes sor folytatása
2. Kiabál
3. Fordított munka-

egység
4. A férfi sorsa
5. Felkelt a helyéről, 

de nem megy
/I pályázati feltételeket és az 1000 nyeremény legyzékét szeptember 3-án közöltük.

6. Rag, — nak párja
7. Lélegzik
8. ügyész emeli
9. Ide Is lehet állí

tani a helyzetet
14. A Hétfői Naplónak 

Is van ilyen iro
dája

17. Francia államférfi

18. Attila
19. Hclyhatároző
20. Táskaféle
23. Szemtelen (fon)
25. Vagyok — németül
28. Ebben az utcában 

van vasárnapi szer
kesztőségünk

31. Fogkrém

36. Rag, — rői parja
37. ... Paolo de 

Ixmnda
38. Méhlaká»
39. Az 1. Vízszintes 13, 

1 és 14-lk betűt
41. Magyar királyi
43. V. Á.
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