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Halálfeles dobrouoijacoK,
vérebeit, szOgesdrútoK, farkas
vermek a jugoszláv határon
KeleMa, Jugoszláv határ, november 18.
(A Hétfői Napid tudósítójának telefon
jelentése.) A jugoszláv városokból egymás
után érkeznek a kelebiai határállomásra a
Jugoszláviából kiutasított magyar családok.
Hatórás ultimátumot kapnak éa olyanok
nak, akik hosszú esztendők óta élnek Jugo
szláviában, minden további nélkül, esetleg
Ismerőseiket éa rokonaikat, de meg nem
mozditható értékeiket mindenesetre ott
hagyva,
távoznlok kell a megszabott hat óra
alatt Jugoszláviából.
Erre a sorsra jutott nagyon sok szabad
kai család is, bár az utóbbi napokban
éppen Szabadkán kissé csökkent a magya
rok üldözése.
Annál intenzivebben dolgozik Újvidéken
és Zentán a rendőrség, ahova előállítottak
nagyon sok magyar embert, elvették az út
levelét, úgy, hogy most mozdulni sem
tudnak.
A magyarok körében egyébként
a legnagyobb aggodalmat kelti a Dobrovoljácok halálfejes ligájának műkö
dése.
Ezek a mindenre elszánt emberek sapká
jukon és derékszíjukon halálfejes jelvényt
viselnek és azt tartják feladatuknak, hogy
amikor csak lehet,
verekedéseket provokáljanak és Így jut
tassák a magyarokat a rendőrség kezére.
Ezek a halálfejesek különben állandóan
azzal fenyegetőznek, hogy „bemennek a
határon és majd elbánnak a magyarokkal".
Megállapítható azonban, hogy éppen ezek
kel a halálfejesekkel sok bajuk van a jugo
szláv határőröknek és a katonaságnak is,
mert ezek is dolgoznak azon, hogy meg
akadályozzák a Dobrovoljácok halálfejes
csapatának atrocitásait
A határon lévő semleges zónát külön
ben a jugoszláv kormány az utóbbi
időben jelentékenyen megerősítette,
mert minden körülmények között meg
akarja akadályozni, hogy bárki is jogosu
latlanul átjuthasson a határon.
Hatalmas farkasvermet ástak, amelyek
ben tizméteres hosszú kihegyezett ka
rók állnak.
A vermek teteje gallyakkal van elrejtve, de
aki a gallyakra rálép, beleesik a farkasve
rembe és az élesre kihegyezett karók való
sággal felnyársalják. Ezenkívül az egész ha
tár mentén
idomított vérebek segítenek a határ
őröknek és a katonaságnak a semleges
zóna őrzésében.
Az erdőségekben szeges dróthuzalokat von
tak, amelyek a legcsekélyebb érintésre mű
ködésbe hozzák a különböző őrségek poszt
jain elhelyezett vészcsengőket. De ugyancsak
vészjeleket ad le minden farkasverem Is,
ahova esetleg valamelyik menekülni akaró
belezuhant.

Ilyenformán Jugoszlávia hermetice el van
zárva a magyar határtól és tudomására is
adták a határmenti lakosságnak hogy
nemcsak katonaság éa ■ határőrök, hanem a drótkerítések, a vérebek és a far
kasvermek megakadályoznak minden
engedélynélkilU átkelést a határon.
A legkatasztrofálisabb helyzetbe kerültek
a kettősbirtokosok, akiknek földjük a hatá-

ron túl van. Az eddig birtokukban lévő át
kelési igazolványokat bevonták tőlük, úgy
hogy
nem la mehetnek át gazdaságukba, ottlévő terményeiket sem szállíthatják át
s igy a teljes anyagi megsemmisülés előtt
állanak. Hogy meddig tart a jugoszláviai
magyarságnak a sanyargattatása, azt még
sejteni sem lehet.

A keleti paktum létrehozására a francia dip
loma
lázas tevékenységet fejt ki. Laval ez
ügyben beható tanácskozást fog folytatni Bcck
lengyel külügyminiszterrel.
Belgrádi jelentés szerint
Jeftics Jugoszláv külügyminiszter vasár
napra virradó éjszaka szintén elutazott
Genfbe,
hogy a Népszövetség ülésén résztvegyen.

Elhalasztják a Jugoszláv

Kónya és Eckhardt Genfbe utazik a Jugoszláv memorandum népszövetségi
tárgyalását
memorandum ügyében
Genf, november 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése. Jeftics jugoszláv külügyminiszter
már Genfbe érkezett és magával hozta a
jugoszláv kormány memorandumát a mar
seillei királygyilkosságról, hogy azt a Nép
szövetség elé terjessze.
A magyar kormány delegátusát, Eck
hardt Tibort a hét közepére várják ide,
de Itteni politikai körökben azt Is be
szélik, hogy Kánya Kálmán külügy
miniszter is Genfbe érkezik.
A jugoszláv külügyminiszter minden
esetre beadja a memorandumot a Népszö
vetséghez, de valószínű, hogy annak érdem
leges tárgyalására csak januárban kerül
sor. Lehetséges azonban, hogy a memoran
dum napirendre tűzéséről már most fognak
dönteni.
Az itt tartózkodó francia és angol po
litikusok mérsékletet és higgadtságot
tanúsítanak a
Jugoszláv
akcióval
szemben
és azt hangsúlyozzák, hogy ebben az erő
szakolt kérdésben annál is inkább tárgyila-

London, november 18.
gosságra van szükség, mert a Saarvidék
kérdése mellett —- amely súlyos kompliká
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
ciók forrása lehet —
jelentése.) Vasárnap éjszaka az a hir érke
felesleges, hogy újabb mérgező anyagok
zett ide, hogy a Jugoszláv kormánynak a
kerüljenek a Népszövetség tanácskozásaiba.
marseillei gyilkosság ügyében előterjesz
tett memorandumát nem e héten tárgyalja
A genfi nagyhét eseményei a Népszövetség, hanem annak tárgyalását
Páris, november 18.
a legközelebbi ülésszakon kezdi meg.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) A francia közvélemény érdeklődésének
Magyarellenes támadásért
előterében a genfi nagyhét eseményei állanak.
elkobozták a belgrádi Pravdát
Három probléma kerül szőnyegre:
a marseillei királygyllkosság ügye, a SaarBelgrád, november 18.
vldék és a keleti paktum kérdése.
A Pravda vasárnap esti számát elkoboz*
Laval külügyminiszter ma, hétfőn este utazik
el Genfbe, a résztvesz a népszövetségi ülés hol ták. A lapelkobzás indokait még nem isme
napi megnyitásán, mely alkalommal Benes rik, az intézkedést azonban összefüggésbe
cseh külügyminiszter
hozzák a Pravda vasárnap esti vezércikké
vel, amelyben
,
emlékbexzédct mond Sándor jugoszláv ki
rályról és Barthou külügyminiszterről.
minősíthetetlen hangú támadást Intéz
Laval, hir szerint, szintén cmlékbeszédet fog
a magyar kormány ellen
mondani.
A saarvidéki kérdés megoldásában újabb | azért, mert a magyar kormány állítólag
pénzügyi és gazdasági kérdések merültek fel, Genfben szóvá akarja tenni a jugoszláviai
| magyar kisebbség panaszait.
amelyekről ugyancsak dönteni kell.

Schuschnigg kancellár vasárnap
Rómában Magyarország
és Ausztria szoros együtt
működéséről nyilatkozott
Bécs, november 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Az osztrák politikai
közvéleményben
nagy érdeklődéssel fogadták a Párnában időző
.Schuschnigg oszlrák szövetségi kancellár nyi
latkozatát, amely a Reiclispost vasárnapi szá
mában jelent meg, Schuschnigg csaknem egész
nyilatkozatát a magyar osztrák és olasz együtt
működés szükségességének szenteli és el
mondta, hogy milyen szívélyességgel fogadták
öt Olaszországban.
.
— Olaszországhoz ót Jfcroarorsróghoz való

gazdasági viszonyunk
kialakítása az európai
újjáépítésben uj alkotóelemet hozott. Sajnáló
los, hogy imitf-amott bizalmatlanság nyilvánul
meg ezzel szemben, sőt
e bizalmatlanságot szándékosan hamis meggyanusltássá élezik ki,
c kísérleteket azonban teljesen kilátástalanok
nak látom.
— Az osztrák kormány minden nemzetközi
tanácskozáson fáradhatatlanul hangoztatta az
osztrák gazdasági terület kibővítésének szüksé
gességét, eteldntetben

elsősorban Magyarország jött számításba
s ez teljesen érthető, mert mindkét országnak
szüksége van a kölcsönös gazdasági kiegyenlí
tésre.
Ezután Schuschnigg kancellár a római hár
masegyezmény jelentőségét hangoztatta és ki
fejtette. hogy ez bár nem jelent semmiféle po
litikai hatalmi kombinációt és nincs más nem
zetet kizáró jellege, mégis
európai jelentőséget kapott.
— A cd, amely felé törekszünk, messze van
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ugyan, do nem elérhetetlen. Nézetem szerint
minden felelősségtudó államférfinak feladat* és
kötelessége, hogy c. célra törekedjék.
XI. Pilla pápa na, hétfőn fogad.!* Scbusehnlgg osztrák kancellári.
A tizenkettedik rejtvény megfejtése
'Az Ausztria és a Szentszék közt fennálló kon
kordátum kiegészítéséről tárgyal vele. Vatikáni 3
körökben nagy jelentőséget tulajdonítanak
Schuschnigg látogatásának s ugy látják, hogy
á Szentszék ugyanolyan bizalmával tünteti ki
Schuschniggot, mint annakidején Dollfuss kan
Itt kivAgal!
eellárt.

Ezer ajándék!
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A választójogot a telepítést
és a hitbizományi reformot
akarták elgáncsolni a kor
mánypárt belső mozgalmával
A kormánypárt belső mozgalmai foglalkoz
tatják napok óta a magyar politikai életet és
hírek terjedtük el arról, hogy
• Nemzeti Egység Pártjánuk vezetőségé
ben «BCiuélyl változások lesznek.
Minden külső jel arra mutatott, hogy tényleg
forr valami a Nemzeti Egység Pártjának belső
életében, mert hiszen a parlament folyosóján
és Gömbös Gyula miniszterelnök dolgozószo
bájában jóformán napról-napra tanácskozások
folytak a Nemzeti Egység Pártjának vezető
embereivel.
Szombat reggel hitelesnek látszó forrásból az
* hír került nyilvánosságra, hogy
a belső válság elsimult éa semmiféle aaamély! változás nem fog bekövetkezni a
Nemiek Egység Pártjának vezetésében.
Annál nagyobb feltűnést keltett azután, hogy
szombaton délután Gömbös Gyula miniszterel
nöknél ujabb tanácskozás volt, amelyen
Sitranyavszky Sándor országon elnök és
Kozma Jenő kivételével, a Nemzeti Egység
Pártja elnöki tanáesának ŐMzea tagjai
résztvettek.
A tanácskozásról kiadott félhivatalos híradás
szerint, ezen a megbeszélésen valóban a Nem
zeti Egység Pártjának az ügyeiről volt ázó,
azonban személyi kérdések szóba sem kerül
tek.
Ezt a félhivatalos híradást megerősíti az a
jól informált politikai körökből szerzett érte
sülésünk, hogy a Nemzeti Egység Pártja veze
tésében valóban nem lesz semmiféle személyi
változás, v't mint azt nekünk, lakonikus rövid
séggel kijelentették:
— Minden marad a régiben!
Ilyen körülmények között nem fölösleges an
nak megállapítása, hogyha „minden marad a
légiben", akkor
tulajdonképpen miért voltak ezek a sört
tanácskozások,
amelyek központjában, sőt amelyeknek kezde
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már rövidesen a választójog! kérdés, a tele
pítés és a hitbizományi reform megoldásá
hoz vezet,
úgyhogy ezek a Javaslatok — Információink
szei-int — karácsonyig a törvényhozás elé ke
rülnek.
A Nemzeti Egység Pártjának belső ügyei te
hát egyelőre mindenesetre lekerültek a napi
rendről, sőt ugy látszik, hogy a fővárosi poli
tika kérdésében is nyugalom lesz.
Vasárnap délelőtt ugyanis Kozma Jenő nevenapját ünnepelték. Ebből az alkalomból nem
tartották meg — hir szerint — Kozma Jenő
egyenes kívánságára a szokáso* névnapi vacso
rát, hanem Kozma Jenő a Budai Polgári Kör
helyiségében fogadta a különböző társadalmi
egyesületek vezetőinek és küldöttségeinek név
napi üdvözlését. Az Usetty Béla és Petracsek
Lajos által tolmácsolt üdvözlésekre Kozma
Jenő többek között a következőket mondotta:
— A párt együtt van, mint egység és
csatlakozik Gömbös Gyula vezetéke alatt
álló Nemzeti Egység Pártjához, hogy azt
támogassa,
annál is Inkább, mert most, amikor a hatá
rokról fenyegető szelek fújnak, szükség van
arra, hogy támogassuk a miniszterelnököt.
Ebből a kijelentésből megállapítható, hogy
Kozma Jenő ragaszkodik ahhoz, hotfv tá
mogathassa Gömbös Gyula miniszterelnököt
és a Nemzeti Egység Pártját.
, ,, . .
Annál feltűnőbb volt, hogy a mórt folyó ta
nácskozásokon és Nemzeti Egység Pártja el
nöki tanácsának ülésezésein Kozma Jenő nem
vett részt. Megkérdeztük erre vonatkozólag,
mire kijelentette, hogy csak
asért nem vett részt az üléseken, mert
volt Itthon.
Ezzel szemben várospolitikai körökben hang
súlyozzák, hogy Kozma Jenő «£*?« •
főváros politikájában teljesen f*1"!*'1*0}* “
Kozma tulajdonképpen most már két malomkő
közé került.
... .
Eddig ugyanis az volt a vélemény, nogy
Kozma Jenő pártjának különállását
Bethlen István gróf Is támogatja.
Mórt azonban kiderült, hogy Gömbös Qyuta
miniszterelnök nem tartotta szükségesnek hogy
Kozma Jenőt, mint a Nemzeti Egység Pártja
elnöki tanácsának tagját, bevonja a különböző
tanácskozásokba és
Brthlen Irtván gr01 •*m
nek, hogy Kozma Jenő ezeken a tanácsko
zásokon résztvegyen.
A fővárosi politikában tehát fenmarad az a
kérdés hogy ki l.« . rővírnrt kormánypárt
vezetője, mert hogy Kozma Jenő nem tesz,
most már bizonyosnak tekinthető.

ményezőjeként a nyilvánosság
előtt Bethlen
István gróf szerepelt. Pedig azok, akik azt hi
szik, hogy jól ismerik ugy a miniszterelnök,
mint Bethlen István gróf álláspontját, azt han
goztatják, hogy
Gömbös Gyula miniszterelnök éa Bethlen
István gróf között az egyetértés a politikai
vonalvezetés kérdésében egy pillanatra sem
lazult meg
és ugy a nagy Izgalmat keltő tanácskozások
előtt, mint utána is, az összhang a két államfórflu között ma Is teljesen zavartalan.
And tehát a magyar belpolitikai ügyeket a
legutóbbi napokban felkavarta, elsősorban a
most küszöbön lévő
választójogi Javaslat,
amelynek részleteiről ugyan nem tudhat senki
semmit, érthetően nyugtalanságot szerez azon
ban azok között, akiknek okuk van félteni a
mandátumukat
Ehhez kapcsolódik « telepítés kérdése és a
küszöbön lévő hitbizományi reform: tehát a
Gömbös-kormánynak ez a három nagyfontosságu és különböző érdekeket érintő reform
javaslata az, ami megmozgatott blzonyoa érde
kelteket benn a Nemzeti Egység Pártjában és
ezeket a tárgyi szempontokat hegyezték ki,
úgyhogy,
amikor személyi áldozatokat kívántak,
valóságban ezeket a nagyjelentőségű re
formjavaslatokat akarták elgáncsolni.
Ugy látszott, hogy sikerülni fog Bethlen Ist
ván gróf lobogója alatt és az ö vezérletével Dollár és fontra pengő ellenében vess és elad,
érvényesíteni a személyi követeléseket és ezzel
legalább —• ha rövid időre is — gátat emelni
ennek a három nngy reformnak megvalósítása
elé. Am a tanácskozások Során teljesen elhal
ványulta Jj,..gőt végleg ki is kapcsolódtak a fel
vetett, sőt jobban mondva előráncigált személyi
kérdések és teljes megállapodás Jött létre,
amelyek alapján
Gömbös Gyula miniszterelnök zavartalanul
mehet tovább azon az utón, amely most
A szombatra virradó éjszaka a nagymezőutcai
Boccacclo-mulatóba betért egy svájci ur egy
idegenvezető kíséretében. Helyet foglalt egy
asztalnál, következett a rendelés és nemsokára
egy táncosnő is leült az asztalhoz. Emelkedett,
vidám hangulatban folyt a mulatság, egészen
hajnali öt óráig. A svájci ur ekkor fizetett
Nyolcvankilenc pengőt tett ki a számla.
Kiegyenlítette a számlát és elment a mulatóból
az idegenvezetővel.
Alighogy elment, szóváltás keletkezett a mu
lató pincérei között. Schwarcz Sándor, a Boc
caccio üzletvezető-főpincére és a kiszolgáló
pincérek vesztek össze. A számlában szerepelt
egy tétel, 9 pengő 60 fillér.
Schwarz magának követelte ezt as összeget,
de a másik négy pincér nem akart ebbe
belemenni, azt mondották, nekik is jár a
pénzből.
Szó szót követett, végül a négy pincér neki
esett a föpincérnek, leszaggatták a frakkját,
letépték az ingét, a nyakkendőjét.
A parázs botránynak csak az vetett véget,
hogy a mulató személyzetének többi tagjai szét
választották a dulakodó embereket.

Hajnali botrány
a Boccacdoban

csütörtöki attrakciója:

Kasszafurók garázdálkodtak
a rákoshegyi községházán
Vasárnap reggel érte
sítette a csendőrség a
főkapitányságot, hogy a
rákoshegyi községházán
betörök jártak. A tette
sek bejutottak a köz
ségháza telkére, fölfeszitették az udvarra
nyíló ajtót és behatol
tak a hivatalba. Fölfcszitették az összes
szekrényeket és fiókokat, mindent fölforgat
tak és
meg

akarták fúrni a páncélszekrényt

Ugylátszik azonban nem boldogultak egy
könnyen a páncélszekrény falával, lassan
rájuk virradt, valószínűen zajt hallottak az
ébredező falu utcájáról,
megijedtek, abbahagyták a munkát

CLEOPATRA

■ A SZERELEM
■ KIRALYHÖJE

és zsákmány
Az utóbbi
Budafokon,
hasonló eset
hogy

nélkül menekültek el.
időben Budapest környékén,
Csepelen és Kőbányán több
történt. Valószínűnek tartják,

a Pestkörnyéken dolgozó betörőtársaság tagjai Járjak most Rákoshegyen ta.
| A ttendőrség éc a rendőrség együttes
nyomozással kutat g kasszafurók után.

A közönség
szolgálatában:
megjelent a

Hezoiite
Rapid
további népszerűsítésének szenzációja ]

a 88 filléres
nagy tubus 1
reklámcsomagolás! Kiadós nagy
tubus, mely hivatva vau uj barátokat
szerezni ezen készítménynek.
Nem

Továbbra is forgalomban marad a

24 filléres
próbadobos és ezután is visszatérítem a
24 fillért minden eredeti csomagolásnál.
Eredeti csomagolások: nagy dobos 1.50,
óriási tnbus P 2.—, éppen ugy az uj
88 filléres nagy tubusnál ta.
Próbálja meg, hogy

vis, szappan és ecset nélkül

1 perc alatt
a legkényesebb arcot ta tökéletesen meg*
borotválhatja a HezoÜte Rapid arcápoló
gyorsborotvakrémmeL Arca bánonvoe,
üde Icai és megszűnteti as arc száras
kikapartaág át.
Kapható minden szaküzletben h t ké
szitő dr. Holczer vegyész lllatszertárában,
Téréz-körut 8.

—
legszebb mosoly* pályadíját kétség
telenül az a hölgy nyerheti el, aki a legszebb
fogsorral rendelkezik. Használjon tehát Diana
fogkrémet. Családi tubus ára 72 fillér, normál
tubus 48 fillér.
— A legolcsóbb tápszer a Meinl maltlnkakaÓ,
amelyből */* kg. 65 fillér gyógyszertárakban,
drogériákban éa minden Meinl-fióküzletben.
— Villamos főzés-sütés. A fővárosi Elektron
mos Művek értesíti a fogyasztóközönséget,
hogy november 21-én éa folytatólagosan min
den szerdán délután fél 6 órakor a Honvéd
ucca 22. sz. alatti előadótermében villamos
főzést-sütést bemutató előadást tart Ebédfőzés,
süteménysütés. Minden hétfőn, csütörtökön és
pénteken délelőtt fél 10 órai kezdettel az
ugyanott lévő főzőiskolában különböző ételek
készítését, torták, sütemények sütését tanítják
díjmentesen. Receptosztás. Tekintse meg az
ottani állandó elektromos kiállítást; hétközna
pokon délelőtt 8—2 és délután 4—7 őrá kö
zött. Villamoskészülékek bemutatása, díjtalan
szaktanácsok.
— Cserélje ki, de gyorsan, elavult Izzólám
páit modern gáztöltésű Tungsram D Deknlumen Jelzésű duplaspirál égőkre. Ezen új lám
pák fénytöbblete a kétszer tekercselt Izzószál
révén a 20%-ot is eléri, áramfogyasztásuk pe
dig fontos típusoknál lényegesen csökkent
Több fényt kap tehát kevesebb pénzért. A fo
kozott gazdaságosságot az egyesített Dekalu
men- és wattjelzés már a bevásárlásnál meg
mutatja. Az árammegtakarítás által az áj
lámpa vételára többszörösen megtérülhet
— 8 pengőért 40.000 pengőt nyerhet, ha
résztvesz a 63. Jőtékonycélú állami sors
játékban. Sorsjegvek kaphatók minden dohánytözsdéhen, főárusítónál vagy a pénz elő
zetes beküldése ellenében a székesfővárosi
m. kir. pénzügylgazgatóságnál, Budapest, Vi
Szalay ucca 10.

(V.. Vilmos császár út 86—38 Tel.t
11-1-40): Búzavirág, (Agai. Bcrky, PA.
gcr). — Jancsi és Juliska. — Híradók.
«. 8. 10. vas.: 2. 4. 6. 8. 10. Első előadusok félhelyárakkal.)

CITY

(Vili. Jóssá! kőrút ás üllői
út
sarok. Tel :
88-0 88):
Búzav'rág.
(Agai,
Táger.
Berky). — Jancsi és Juliska.
— Miki, mint Gulliver. (Vasárnap d. e. 11-kor sport
matiné. — Nov. 25-én, d. e. 11-kor Lakner bácsi gyérmekmMtinéJn. — Előadások: %4 H». %8. %10. vai.l
Vj2. Mi4. H6. K8. %10. - Minden első előadás félhely
árakkal.*

CORVIN

(Dohány u. és Nyár u. sa
rok. Tel.: 44-0-27): Jan Kiépúra legújabb filmje: Szívem
érted dohos. (Eggerth Márta.
—
Paul Hörbiger). — Híradók.
(4. 8. a, 10. vas.: 2. 4. 6, 8. 10. - Első előadás min
dennap félhelyárakkal.)
FILMSZÍNHÁZ (VI., Nasy*
mező u. 22—24. T.: 22-0-98,
20 2-50); Magyar híradó. —
----------Pnrnmoimt híradó. — Egye
nesen
Pctrogradból.
—
Beszélő
neeen FetrogradBől.
ueszeis könyvek.
aonyvea, — Hogy
nu<y szü
lettél emberke? - Ml történt nz SO,lk
»S-lk uceábnn. (Kay
Francit, Rlcardo Cortez). (3. 5. %8. H10.
MilO. — A hélközhétköz
napi első előadás mérsékelt hclyárakkal.)

RADIUS

Charles Laughton új Hím
je: Gyötrelmek háza. (Mailreen O'Sulllvnnl — Wllly.
az őserdők ura. (Rajzos
irökkfllm). - Nástéjszaka
akadállyal.
(Burleszk
2
'nuáówiacH^va
felv.í. - Egy kis sport*
történelem. <2. 4. 6. 8 10.
Hétköznap a 2 és 4 órás, vasárnap a 2 órás előadás
It’HÁNU FILMSZÍNHÁZ <Rákóczi Út 21 Tel : 40-0-45):
New York éjjel. Kalandor történet. — Híradók. (5,
%8, WtO, vas., szomb. és önn.: V&4. H6. Mi8. W10. —
Első előadások félhelyárakkal.)

BETRO
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Halájra lehet-e Ítélni
cs ki lahet^e véq&zni
Matuska Szilvesztert ?
Ma este elhangzik az Ítélet Matuska
— Matuska magyar állampolgár, Magyar
Szilveszter lelett. Az orvosszakérlök véle* ország területén követte el a bűncselek
menye után lezáródom a bizonyítási eljárás ményt, amelyre a magyar törvények halál
a nagy perben, ma már a perbeszédekre, büntetést Írnak elő.
Matuska utolsó felszólalására kerül sor, a
A magyar bíróság tehát Matuskát halál
Hétfői Napló információi szerint a Mártonra Ítélheti.
tanács
De Matuskát Ausztriában fogták el és ott
KAPHATÓ MINDEN ORION R A D I Ó K E R E S K E D 0 N É L
még a mai napon kihirdeti az Ítéletet.
Matuska elfogatásakor a halálbüntetés nem
Nemcsak a jogászvilágot, hanem a közön volt érvényben.
— Nem sikkasztottam, nem akartam senkit lyezi. Az ellene tett följelentés ügyében azon
ség legszélesebb rétegeit is rendkívül érdekli
— A nemzetközi jogszokások szerint pe
— védekezett, — ha szabadlábra ke ban tovább folyik az eljárás ellene.
a kérdés:
dig ilyen esetekben mindig annak az ország becsapni,
rülök, módomban van az elszámolási diiTcrcnVasárnap közölték Roth Janival, hogy
nak a törvényeit veszik irányadóul, melyek ciákat kiegyenlíteni Aich Huberttel.
Halálra lehet-e Ítélni Matuska Szilvesz
szabadul...
ben enyhébb beszámítás alá esik a bűntett.
tert? Ha halálra ítélik, ki lehet-e vé
Aztán elmondotta a bonyolult üzleti ügy
Roth
Jani nagy örömmel és gyorsasággal
gezni?
előzményeit, részleteit:
Ezek szerint tehát Ausztria törvényei
kezdett a csomagoláshoz, összeszedte összes
lennének az irányadók.
A legautentikusabb tényezőkhöz fordul
a huszonötezer pengő arra szolgált, hogy
böröncjeit, amelyeket előkelő külföldi hotelek
aranyat vásároljon érte,
tunk feleletért. Egy előkelő állású ügyész
címkéi tarkítanak, aztán a szokásos formasá
— Hogy azonban ez esetben hogyan fogja
hez és egy ismert bűnügyi védőhöz, akinek ezt megoldani a két ország illetékes ható majd egyéb üzleti ügyek komplikálták az gok után elhagyta a Afarkó-utcni fogházat, ahol
természetesen hivatalból semmi közük ehhez sága, az még problematikus. így jóslásokba aranyvásárlást, amely azután nem történt meg. összesen negyvennyolc napot töltött. A fogház
A kihallgatás után a védő beadványt intézett ból egy budai szanatóriumba hajtatott.
az ügyhöz és csak mint magánemberek be bocsátkozni nem lehet.
— Nagyon kell a pihenés. Beteg vagyok, fá
a vizsgálóbíróhoz, kérte védencének azonnali
széltek. Neveiket — folyamatban lévő bűn
A BŰNÜGYI VÉDŐ EZT MONDJA:
szabadlábra
helyezését. A vizsgálóbíró tegnap radt vagyok — mondotta vasárnap hozzátarto
ügyről lévén szó, — nem Írhatjuk ide, csu
j
úgy döntött, hogy Roth Janit szabadlábra he zóinak a szabadlábra került Roth Jani.
— Matuska Szilvesztert
pán érdekes véleményeiket.
AZ ÜGYÉSZ EZT MONDJA:

— Matuska Szilvesztert az osztrák ható
ságok azzal a feltétellel adták ki Magyaror
szágnak, hogy a bűnügyi eljárást itt lefoly
tassák vele szemben és ítélkezzenek felette.
Arra azonban nem adták ki Magyarország
nak, hogy az ítéletet végre lehessen hajlani
telette. Erre csak akkor kerülhet sor, ha
Matuska az anspachi merényletért rásza
bott büntetését kitöltötte már Ausztriában.
Ekkor külön ki kell kérni őt az osztrák ha
tóságoktól, hogy az ítéletet is végrehajthas
sák rajta. Mint ahogy a mostani kiadatás
nak nem volt akadálya, úgy nem lehet aka
dálya ennek sem.

nem lehet halálra Ítélni s nem lehet ki
végezni,

mert Ausztriában abban az időben, amikor
Matuska bűncselekményeit elkövette, nem
volt halálbüntetés s igy
a kiadatás feltételeiben nem szerepelhet
az, hogy Matuskán halálos Ítélet végre
hajtható lenne.

Szerelmi bosszúból
szivenlőtte a legényt
a tizenhatéves leány

— Miután a magyar törvények a halál
büntetés után az életfogytig tartó fegyházat
írják elő maximális büntetésként, Matuskát
Miskolc, november 18.
nyilván erre fogják Ítélni. De előbb vissza
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
kell kisérni Ausztriába s csak ha kitöltötte
ottani büntetését, akkor kisérik vissza Ma lentése.) Megdöbbentő gyilkosság történt
gyarországra, hogy itt büntetését megkezdje. vasárnap délelőtt Miskolc közelében, az
Aranyos és Abaujkér község közötti utón.
Tóth Lajos huszönötéves aranyosi gaz
dálkodót holtan találták egy fa alatt, a mel
lén lőtt seb volt. Megállapították, hogy re
volverrel lőttek rá,

Roth Jani vasárnap
kiszabadult a Markóból
'Vasárnap reggel a Markó-utcai fogház elé
taxi érkezett. Alig várt néhány másodpercig,
megnyílt a fogház kapuja. Magas, vállas fiatal
ember lépett ki rajta egy csomó bőrönddel.
Szcmiigyrcvette az összes bőröndöket, aztán
fáradt mosollyal visszanézett a szürke, szomorú
fogházépületre és a soffőrnek egy pesti szana
tórium címét mondotta bo.
így szabadult ki vasárnap reggel Roth Jani,
a mozgahnasmultu pesti fezőr a Markó-utcai
fogházból.
Budapest éjszakai életében Roth Janit épp
olyan jól ismerik, mint a pesti tőzsde par
kettjén. A konjunktúra lázában papirmilliók
felett diszponált itt, vagyonokat
keresett.
És egyik éjszakáról a másikra elfolytak kezei
közül a tőzsdei konjunktúra milliói.
Roth Janit, ezt a pirospozsgás arcú, örökké
mosolygó fiatalembert mindenki úgy ismerte
Pesten, hogy
nagyon sokat keres, de még többet költ
Ugylátszik ezért került bajba hónapokkal ez
előtt is, amikor hirtelen külföldre kellett Utaz
nia s néhány bűnvádi följelentés,
elfogatóparancs követte nyomon Roth
Jani gyors elutazását.
A följelentések, a körözvények arról szóltak,
hogy Roth Jani hatalmas összegeket vett át kü
lönböző üzleti célokra komitenseitől, ezekkel
az összegekkel nem számolt el, hanem meg
tartotta magának. Magyar László földbirtokos,
Roth Jani egyik régi ismerőse szerepelt a leg
nagyobb összeggel azok között, akik följelen

a fiú azonban nem viszonozta a lány érzel
meit.
Legutóbb egy falusi mulatságon utasította
vissza Tóth Lajos a tizenhatesztendős lányt*
aki akkor többek előtt kijelentette, hogy
ezért a megszégyenítésért halálos boszszut fog állni.

A fiatal lány tudott arról, hogy a legény!
vasárnap délelőtt Abaujkérrc látogat, való
színűnek tartják tehát, hogy az utón ő állt
a golyó szivét járta keresztül
lesben. A gyanút alátámasztja az is, hogy a
és nyomban megölte a fiatalembert.
Megindult a nyomozás. Minden jel arra délelőtti órákban többen látták Abaujkér és
tést tettek: többszázezer pengőről volt szó. mutatott, hogy a fiatalembert lesből lőtték Aranyos között a határban sétálni.
Aich Hubert gyárigazgató, Roth Jani másik le.
A csendőrség a gyanúba vett lányt őri
régi ismerőse,
zetbe vette.
A gyanú egy környékbeli gazdálkodó
huszonötezer pengő miatt tett följelentést
tlzcnhatéves lányára irányult, uki sze
Kihallgatták, azonban nem akar semmit
ellene.
relmes volt Tóth Lajosba,
tudni a gyilkosságról.
Európa minden rendőrhatósága megkapta az
elfogató parancsokat, amelyek Roth Janit ke
resték, amikor meglepő hir érkezett Buda
pestre: Roth Jani Parisban él, megint sokat
keres, mindenkinek fizet. összes ügyfeleinek
egyezséget ajánl.
Sokat emlegették ekkor megint Pesten Roth
Jani nevét Molnár Vera színésznővel kapcso
latban is. Sokan arról is tudtak, hogy Roth
Jani színházigazgató lesz rövidesen Budapes
ten:
Molnár Verának színházat vásárok
De mindezt elsőnek Molnár Vera cáfolta meg
Párizs, november 18.
nak vagy Németországnak — csak nehéz
Napokkal később Roth Jani budapesti meg
bízottai Magyar Lászlóval
tárgyaltak és ki
(.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon ségeket támasztanak.
egyeztek vele, a többi ügyféllel is kiegyeztek, jelentése.) A Hátin szenzációs beállításban
— Franciaország szemrehányást tesz A’éde
közli Hitler birodalmi kancellár nyilatko metországnak fegyverkezései miatt. Ugyan
Aleh Huberttel nem sikerült az egyezség,
zatát, amelyet Jean Goy francia képviselő, akkor azonban
ő fenntartotta följelentését.
a francia frontharcosok vezére előtt tett.
ő maga fegyverkezik
Amikor megtudta, hogy
Roth Jani Párisból Hitler ezeket mondotta:
és ezt azzal akarja igazolni, hogy Németor*
Belgrádba utazott, ügyvédje utján megindittatta
—
Franciaország
és
Németország
között
szág
nem
akar
leszerelni. Hát nincs lehető
a kiadatási eljárást.
Roth Janit a belgrádi rendőrség letartóztatta nem szabadna nézeteltérésnek lennie. A ség arra, hogy ennek az állapotnak közvet
jelenlegi
nehézségeket
csupán
a
Saarvidék
len
megbeszélés
utján végetvessünk?
és nemsokára útnak indította Budapest felé,
ügye idézi elő.
így került a Markó-utcai fogházba.
— Ha Franciaország és Németország
őrültség azt hinni, hogy Németország
Pár nap előtt a vizsgálóbíró maga elé vezet
megegyezne egymással, számos szom
tette Roth Janit, aki vallomásában feltárta,
erőszakkal meg akarja zavarni
szédos nép fellélegzenc,
hogy elszámolási differenciáról van szó.
a küszöbön álló népszavazást.
mert egy lidércnyomástól szabadulna meg.
— Egyszersmindenkorra kijelentem, hogy Ez a megegyezés nagymértékben elősegítené,

Hitler szenzációs
nyilatkozatot tett a francia
frontharcosok vezére előtt

nem megoldás az, ha minden húsz
harminc évben háborút folytatnak bi
zonyos tartományokért,

amelyek birtokosuknak —

az európai államok egymáshoz való gazda
sági kapcsolatainak javulását. A volt front
harcosoknak kellene a világra kényszeriteFranciaország niök a békét!
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Autós betörők tizenötezer
pengő értékű árut raboltak
az Andrássy-uton
Vasárnapra
virradó
éjszaka
nagyszabású,
vakmerő betörés történt
az Andrdwy-ut 76. szá
mú házban. A bérház
ban egymás mellett van
két bolthelyiség, Rőten'
bcrg Miklós divatáru
üzlete, közvetlen mel
lette pedig egy péküzlet.
Vasárnap kora reggel, amikor a pékbőllót ki akarták nyitni,

pénz, sem áru nem hiányzott, ellenben
hatalmas lyuk tátongott azon a falon,
amely a péküzletet a divatárus bolttól
elválasztja.

A lyukon keresztül bemósztak a Rosenberg-íéle boltba és ekkor kiderült, hogy az
éjszaka nagystílű falbontó betörők dolgoz
tak itt:
tizenötezer pengő értékű holmit vittek el.

A tettesek többen lehettek, de a zsák
mányt puszta kézzel még többen se vihették
el. Kétségtelennek tartják, hogy valószínűen
betörőjárás nyomait fedezték fel,
autó várakozott rájuk
a lakat le volt ütve a redőnyről.
és ezen szállították el a rabolt holmit.
A tulajdonos és alkalmazottai szóltak a
A rendőrség erélyes nyomozással igyek
házmesternek, majd rendőrt hívtak. Az szik hurokra keríteni a veszedelmes be
üzletben minden fel volt forgatva, de se törőket.

„Sorsom azt irta elő, hogy művészi
pályámat derékba ketté
törjem és boldogult férjem
helyét foglaljam el“
— mondotta Gombaszögi frida, amikor vasárnap
elfoglalta vállalatainak elnöki székét
Néhány nappal ezelőtt Miklós Andor hátra
hagyott vállalatainak vezetősége, amely Miklós
özvegyének, Gonibnszögi Fridánnk kívánságá
ból vezeti h vállalatokat, elhatározta, hogy az
Özvegyet ülteti az elnöki székbo. Maga Gomba•zögí Frida is ilyen kívánságának adott kifeje
zést és sz a kívánság napvilágra is került.
Már as elmúlt héten több Ízben bentjárt a
vállalatoknál és as Ügyek iránt érdeklődött. Az
érdeklődésnek az lett a vége, hogy kívánságára
vasárnapra közgyűlést hívott egybe ai igazga
tóság, amelyen megjelentek a vállalat összes
munkatársai és tisztviselői és a részvényesek is
teljes létszámban.
Vasárnap délben tizenkét órakor ünnepi öltö
zékben mintegy kétszáz ember Jelent meg az

Est-Vállalat dísztermében, ahol Vádnál Béla
vezérigazgató nyitotta meg a díszközgyűlést.
Rövid bevezető után egyhangúlag elhatározták,
hogy
Igazgatósági tagnak válaHtJák meg

özvegy Miklós Andorné Gombaszögt
majd néhány pere múlva

Fridát,

kösfelkiáltáaaal elnök! méltósága! ruháztak
aa özvegyre.

Ezután öt percre felfüggesztették a közgyűlést
és küldöttséget menesztetlek Gombaszögi Fri
diért.
Az özvegy ezalatt az idő alatt zsbban a szobá
ban várakozott, ahol még nem Is olyan régen
néhai Miklós Andor ült és Intézte a hatalmat

Budapest, 1934 november W.

Ha jól és olcsón akar ruházkodni,
akkor keresse fel László Sándor mértékűién; urlszabóságát: Erzsé
bet-körut 1., I. emelet, ahol rendelhet merték után remek szabású
férfiöltönyt, vagy télikabátot kétszeri próbává!, a mai gazdasági
viszonyokhoz alkalmazkodva: 40 és 50 pengőért, szabótermeben
levő legújabb szöveteiből. Egy rendelés után állandó vevője marad.
Cége 40 óves-tnultja garancia!
vállalat ügyeit és ahol a főszerkesztő halála
óta senki sem léphetett be.
Gombaszögi talpig feketében, fekete tok-ka
lapban, ruháján csupán egy kis ezüstcsattal,
nyakán egy sor igazgyönggyel és jobbkezének
gyűrűsujján Miklós Andor jegygyűrűjével ült
és zokogva várt...
A küldöttséggel együtt vonult be a közgyű
lési terembe, ahol néma felállással üdvözölték
uz egybegyűltek. Az uj elnök néma főhajtással
köszönt© meg a tiszteletadást, majd a követke
zőket mondotta el-elcsukló hangon:
— Sorsom, amelyet mint senki, én sem tud
hattam előre, azt irta elő, hogy
művészi pályámat derékba kettétörjem
s boldogult férjem helyét foglaljam el. Életem
célja az lesz, hogy az ő munkáját igyekezzem
betölteni. Azt a végtelen űrt, amelyet boldogult
férjem a vállalatok életében s az én életemben
és a nemzet életében hagyott, nehéz, sőt majd
nem lehetetlen lesz részemről betölteni.

— Törekvésem az, hogy gondoskodni tudjak
mindenkiről ,aki velem együtt dolgozik itt, s
hogy a megboldogult szellemében megélhetését
biztosítsam. Az ö gondolkodása és hagyománya
szerint beszélek, amikor kijelentem, hogy a sze
retet hozott engem önök közé.
Nem tudta szavait továbbfolytatni, annyira
meghatotta a férjére való visszaemlékezés és
utolsó szavai sírásba fulladtak.
Az elnök beszédét a közgyűlés tagjai állva
hallgatták végig s alig maradt szem szárazon a
megható, ünnepélyes jelenetnél.
Az elnöknő szavai után a vállalatok vezető
emberei emelkedtek szólásra, majd végül a
Pesti Napló szerkesztője, Földi Mihály állott
föl és a nyolcvanöt esztendős „vár“ kulcsait
adta át szimbólumképpen a vár uj úrnőjének.
A közgyűlés bezárása után Miklós Andor öz
vegye meghitt barátai társaságában autóján ki
ment a temetőbe, hogy megboldogult férje sír
jánál rövid imát mondjon és arra koszorút
helyezzen.

A káros intervencióról
és a terhek csökkenéséről
beszélt Székács Antal, a Fűszeresek Egyesületének
40 éves jubileumán
A Fűszerkereskedők Országos Egyesülete va
sárnap díszközgyűlésen ünnepelte fennállásá
nak negyvenéves évfordulóját.
A Kereskedelmi és Iparkamara nagytermé
ben Hoffmann Mihály udvari tanácsos, az
egyesület elnöke, nyitotta meg a gyűlést. A
megnyitó után a Budapestre való bevonulás
tizenötödik évfordulója alkalmával hódoló táv
iratot küldtek a kormányzóhoz. Ezután Guttmann Adolf dr. ügyész nívós előadásban ismer
tette a Fűszerkereskedők Országos Egyesületé
nek negyvenéves történetét. Majd egyhangú
lelkesedéssel
dlszelnökökké válasatották Éber Antalt,
Székács Antalt, Sándor Pált
éa az első egyesületi elnököt, Scliügel Emilt.
Éber Antal közvetlen pár szóval megköszönte
a megválasztását. Utána Székács Antal szólalt

fel és azt hangoztatta, hogy a kereskedelem
soha nem kért az államtól semmit, legjobbnak
tartja, ha az állam nem is avatkozik a keres
kedelem munkájába.
Az intervenciót károsnak tartja a helyesebb
volna, ha a kisembernek nyomasztó ter
hein csökkentenének.
A távol levő Sándor Pál helyett Balkány KAImán, az OMKE igazgatója üdvözölte a dísz
gyűlést. Éber Antal, az Egyesület újonnan meg
választott diszelnöke, a legrégibb
ma Is élő tizenhat tagnak beszéd kíséreté
ben átnyújtotta ■ kereskedelemügyi minisz
ter díszoklevelét.
Végül a rokonegyesületek éa kereskedelmi
egyesülések kiküldöttei mondottak üdvözlő be
szédeket.

-

Ele£=halálharc
a Dunán az öngyilkosjelölf
és éle£merx£ője közö££
Vasárnap hajnalban
izgalmas életmentéai je
lenet játszódott le a
Dunán, az óbudai Dunapart közelében.
Az újlaki vízmüvek
közelében tartózkodott
Makkal Emil matróz,
aki észrevette, hogy a
parton

sikerült elérni a már-már fuldokló nőt.
Amikor a matróz megragadta az élet
untat, az összeszedve minden erejét, dula
kodni kezdett vele a vízben, nem akarta
engedni, hogy segítségére legyen.
Makkalt majdnem a tíz alá nyomta a
makacs öngyilkosJelölt,

végül azonban sikerült neki felülkerekedni,'
átkarolta a nőt és partra vitte.
Értesítette a mentőket, akik megállapítot
agy fiatal leány sétált izgatottan fel-alá,
majd a Duna alsó partjára sietett és onnan ták, hogy Téglás Mária a neve, huszonkétéves, háztartási alkalmazott. Szerelmi bána
a vizba vetette magát.
Makkal gondolkozás nélkül al életunt tában akart megválni az élettől. A mentők
segítségére sietett. Utána vetette magát és a flőJcus-kórházba szállították.

és külön kell megemlékeznünk az úgyneve
zett négy-öt szanzadus konvencióról, amely
valamennyi között a legjogosultabb és leg
értelmesebb, amióta azlemlicit van. Mert a
hnrir.adféltrikkes indítás, a négy, négy és
fél trikkes erős indítás és a hatodfél trikkes úgynevezett két trikkes indítás jogo
sultságáról és értelmes voltáról Igen elté
rők a vélemények. A magyar Európabajnokok már régen nem játszanak az úgyne
vezett két treffes konvencióval. A biztosan
mnnsramenő
lapot hármas bemondással
indítják, a elemre induló lapot pedig azzal
a kettőz színükkel, amely valóban van.
Még egy lényeges alkotóeleme a pesti li
citnek, hogy a szanzadut az mondja, aki
nek erős lapja van, hogy at ellenfél a
gyenge asztal ellen legyen kénytelen ját
szani:
A lap megítélésénél csak a gyorsabb átI tekintés
miatt használatosabb a Culbert|son-féle trlk! számítás, nagyon sokan al

kalmazzák azonban az úgynevezett bécsi
számítást, amely óvatosabb is, alaposabb
is. A bécsi matematika szerint
az ász 7
a király 5
• dáma 3
a bubi 1,
a pakliban tehát összesen 64 pont van,
Ebből 22 pont kell az indításhoz, több,
mint Culbertson szerint, mert a bécsi ma
tematikusok egy rövid ászkirályra és egy,
ugyancsak rövid ászra, ami három trikk,
de csak 19 pont, nem is indítanak.
A négy-öt szanzadus konvenciós alkal
mazásának gyakorlati jelentősége az ástok
pontos jelzése. A színek hosszúságának li
citálása után ugyanis tájékoztatni kell a
partnert, hogy nem a mariage az ütőerö,
hanem az ász, mert hatra, de főleg hétre
menni csak az ászok precíz belicitálásával
lehet és ezt jelzi a négy szanzadu vagy az
öt szanzadu bemondása.
Legközelebb két érdekes ismertetést köz
lünk a négy-öt szanzadus konvenció gya
korlati alkalmazsáról.
♦

Megkezdődött a Diplomás Klub páros kísér
leti bajnoksága rendkívül élénk érdeklődés
mellett. Ez az első Ilyen verseny nálunk, ahol
a párneve lésre mostanáig nagyon kevés gon
dot fordítottak, pedig a brldgasport fejlesztése
érdekében talán sn lenne a legfontosabb.

HÉTFŐI NAPLÓ

bnitapest, 1934 november 19.
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A kérés a belügyminisztérium elé került és a |
miniszter döntésétől függ, detektív lesz-e Ady
Endre fehér szerelméből.

Halálosvégü tiltott műtét
gyanúja miatt őrizetbe
Titokzatos öngyilkos
vettek vasárnap
a kispesti mentőállomáson
egy budai orvost
Vasárnap délelőtt a főkapitányság sérü
azonnal szállítsa be Ábrahámnét a
lési osztályán egy fiatal uriasszony rejtélyes
Margit-kórbázba.
halála ügyében indult nyomozás. Az a így is történt.
gyanú ugyanis, hogy tiltott műtét következ
Alig hallgatták ki az asszonyt, amikor az
tében beállott vérmérgezés idézte elő az esti órákban
urinő halálát. Nagy feltűnést keltett az
elvesztette eszméletét
üggyel 'kapcsolatban, hogy a déli órákban
és vissza sem nyerte többé. Tizenegy óra
detektívek
tájban beállott az agónia és pár perccel
előállítottak a
főkapitányságra egy
később Abrahámné
ismert budai orvost,
akinek a kihallgatása egész napon át tar
tott és az éjszakára is a főkapitányságon
maradt. További sorsa felett hétfőn délelőtt
döntenek. Az érdekes ügy előzményei a kö
vetkezők:
Szombaton délután a Afargft-kórház igaz
gatósága értesítette a főkapitányságot, hogy
a kórházba szállították Ábrahám Ferencné
harminc esztendős elvált asszonyt, akin
valószínűleg tiltott műtétet hajtottak végre
és ennek következtében
vérmérgezés tünetei mutatkoznak.

meghalt.

A rendőrséget vasárnap reggel értesítették
a halálesetről és intézkedés történt, hogy
a szerencsétlen asszony holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállítsák,
ahol hétfőn délelőtt fogják felboncolni.
Abrahámné halála ügyében vasárnap dél
előtt több kihallgatást foganatosított a rend
őrség. Kihallgatták Klepnemét is, a kórház
orvosait, majd intézkedés történt, hogy de
tektív menjen ki dr. R. E. orvos lakására
és sürgős kihallgatás végett
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Titokzatos öngyilkosság ügyében nyomoz
szombat óta a rendőrség. Egy húsz huszonkét
év körüli jólöltözött fiatalember szombaton éj
szaka jelentkezett a kispesti mentőállomáson.
Az inspekciói orvost kereste, akinek minden
izében remegve azt mondta:
—- öngyilkos leltem, doktor ur, segítsen
rajtam!
Mielőtt még kérdezhettek volna valamit tőle,
összeesett ég elveszítette eszméletét.
A mentők életveszélyes állapotban & Rőkus_ Vto es 00002
\
kórházban szállították.
Eszméletét vasárnap sem nyerte vissza, igy
kihallgatni még nem tudták.
Kilétét sem lehetett még megállapítani,
mert a titokzatos öngyilkosnál nem találtak A FŐVÁROSI ÉLELMISZER ÜZLETEKBEN
'olyan iratokat, amelyből személyazonosságára KEDVEZMÉNYES UTALVÁNYAINKKAL KÜLÖN lO%ENŰEDMÉhj
következtetni lehetne.
I
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Félórára teljesen megbénította
a Rákóczi-úti villamosforgalmat
egy autókarambol

állítsa elő a főkapitányságra.
rÁz orvosi vélemény szerint az asszony
Az orvos a rendőrségen meglepődve hal
állapota már a beszállítás pillanatában is
lotta,
hogy
magzatelhajtással és gondatlan
életveszélyes volt és éppen ezért sürgősen
Könnyen végzetessé válható karambol
kérték a rendőrséget, hogy hallgassák ki ságból okozott emberölés vétségével vádol
történt vasárnap délben •/il órakor a Nem
Arahámnét, hátha hatósági személyek előtt ják. Vallomásában
zeti
Színház előtt a Rákóczi-uton: egy 69-es
tagadta, hogy tiltott műtétet hajtott
megnevezi azt a személyt, aki a mű
villamos elkapta és összetörte az RA 118
végre.
tétet végrehajtotta rajta.
rendszámú gyári személyautót. Az össze
A főkapitányságon nyomban intézkedtek Azt hangoztatta, hogy Abrahámnén, amikor ütközés
és egy rendörtisztviselő szállott ki a kór először fennjárt nála, megállapította, hogy
félórára teljesen megbénította a Ráházba. A nagybeteg asszony akkor még valaki tiltott műtétet hajtott rajta végre,
kóczi-ut villamos forgalmát.
eszméletnél volt és pontos válaszokat adott de ekkor még kezdetleges volt a vérzése,
Szabó
László, a kocsi sofförje a Blaha
ö
csillapitószert
adott
és
állandó
borogatást
a rendőrtisztviselő kérdéseire. Elmondotta,
hogy férjével, aki magántisztviselő volt, az rendelt. Második alkalommal látva, hogy a Lujza-tcr felől kanyarodott be a Rákócziutra.
Az
utolsó
pillanatban vette észre, hogy
vérzés
sokkal
erősebb,
injekciót
adott,
hogy
Ürömi-ut 31. alatt laktak. Fél esztendeje
két szembelialadó villamos közé került.
váltak el egymástól, ö továbbra is a régi a vérzést megállítsa és ö volt az, aki sür
Megpróbált
átszaladni
a két villamos közt,
lakásban maradt. Egyik ismerőse, Klepner gette Abrahámné sürgős kórházba szállí
de az Erzsébet-körut felöl Jövő 69-es kocsi
'Józsefné lakott vele, s ez végezte a ház tását.
Az orvos ügyvédje, Bernjeid Imre dr. is
tartási teendőket. A hét elején kínzó belső
fájdalom lépett fel nála, görcsök lepték el, megjelent a rendőrségen és védence ártat
Arra hivatkozott,
mire Klepnerné dr. R. E. ismert budai lanságát hangoztatta.
orvoshoz vitte el. Az orvos megvizsgálta és hogyha az orvos a legkisebb szabálytalan
ságot is elkövette volna, valószínűleg nem
Injekciót adott neki,
ő maga sürgette volna az aszony kórházba
mire megszűntek fájdalmai, amelyek azon szállítását.
ban egy-két nap múlva ismét kiújultak.
A rendőrségen vasárnap úgy döntöttek,
Az titóbbi idők ' legnagyobb valutahünÚjra fölkeresték az orvost, aki megállapí hogy az orvost továbbra is ott tartják és a ügyének középpontjában áll Arenstein Sán
totta, hogy Abrahámnénál erős vérzés lé boncolás eredményétől, valamint a további dor, a dúsgazdag székesfehérvári állatexporpett fel. Csillapitószert adott, majd fölszólí nyomozástól teszik majd függővé a további lör, akit ötmillió lírás valutavisszaélés miatt
pár hét előtt
totta Klepnemét, hogy.
lépéseket.

elkapta az autót.

Hatalmas dörrenéssel csapódott össze a
két jármű, az autó kerekei fülsüketítő dur
ranással szétpukkadtak és karosszériájának
hátsó része darabokra tört.
Pillanatok alatt hatalmas tömeg vette
körül a szerencsétlenség színhelyét. Pár
perc múlva megérkezett a rendőrség repülő
bizottsága, lefényképezte a helyszint és
intézkedett, hogy az összetört autót vontas
sák el az úttestről.
A rendőrség nyomozást indított annak ki
derítésére, hogy a villamosvezető vagy pedig
a soffőr felelős-e a szerencsétlenségért.

Újabb fordulat Arenstein
milliós valutaügy ében
letartóztattak.

heti ezt a bíróság, de Arenstein büntethető
ségét nem befolyásolja.
Ilyenformán tehát Arenstein a Nemzeti
Bankkal folytatott tárgyalás után is fog
ságban marad cs a bíróság elé áll. Decem
ber elején tárgyalják bűnügyét.

Az állatexportőr — a nyomozás megálla

Endre fehér szerelme defekfivnek
jelentkezett a főkapitányságon
Finomvonásu, szőke, fiatal hölgy Jelentkezett
tegnap a főkapitányságon dr. Laky Lajos deteklivfőnök hivatalában. Azért jött, hogy pályá
zatot nyújtson be: detektivállásra pályázik. A
szőke hölgy neve: Sztojka Józsefné született
Baróthy Marika. Az okmányain ez a név szere
pel, az irodalomtörténeti kulissza titkok ismerő
sei pedig ezen a néven könyvelik el:
Ady Endre fehér szerelme,
akinek az élete halk és finom regény, a regény
szerzője pedig Ady Endre.
Barátiig József tankerületi főigazgató, az
Ismert irodalomtörténész kánya Baróthy Ma
rika. Az édesapja a konzervatív magyar iroda
lom egyik nagytehetségü és kitűnő támasza
volt, Rákosi Jenő legszűkebb környezetéhez tar
tozott. Baróthy Marika az Irodalmi levegővel
telített szülői házban természetesen
nem so’ jói hallhatott Ady Endréről,
akit abba; az időben az ilyen tájakon nem il
letlek elismeréssel. A fiatal Marika azonban az
üldözött költő mellé állt.
Levélváltás kezdődött a Hzenhétesztendős
urilány és a nagy harcokat vívó küllő kö
zött.

Saját Mekifan.

A levélváltásokat néhány telefonbeszélgetés is
követte, csupa finom, tiszta és fehér beszélgetés
és levél: a vér és arany költőjét valósággal meg
babonázta a halk, finom urilány fehérsége.
Hosszú ideig tartott ez az ismeretség, távoli
ismeretség volt:
sohasem látták egymást
Baráthy Marika azután később férjhezment,
Ady Endre is megnősült. Csinszka lett a fele
sége. A háború után, egy csatakos, szomorú
novemberi napon üzenetet kapott Baráthy
Marika Csinszkától, arra kérte, látogassa meg
Ady Endrét a Liget-szanatóriumban, ahol bete
gen fekszik. A költő Baróthy Marikáról, fe
hér szerelméről beszélt feleségének és
Csinszka, a feleség maga hívta el a betegágyhoz Marikát.
Baróthy Marika elindult a Liget-szanatórium
ha, hogy találkozzék a költővel, de csak a por
tásfülkéig jutott, mikor megmondotta, hogy Ady
Endre szobájába akar menni, a portás lehaj
tott fővel, szomorúan mondotta, hogy
elkésett, a költő egy órával ezelőtt meghalt
Baróthy Marika ekkor ,lehuzta ujjáról kékkö
ves gyűrűjét, átadta a portásnak és megüzente
Csinszkánk, húzzák ezt a gyűrűt a halott ujjára. És Csinszka megtette:
a fehér asszony kékkövcs gyűrűjével az ujján temették el Ady Endrét...
Ady Endre, a magyar irodalomnak ez a villá
mokkal sújtott tölgyfája azóta kiterebélyesedett
s nz egykor üldözött, dacos költő bevonult a hi
vatalos irodalomba is. A köllő fehér szerelme
perig csöndesen éldegélt tovább, soha senkinek
se beszélt életének erről a nagy élményéről.
Csak tavaly bukkant föl egyszer a neve, akkoi
is csak diszkréten és finoman, akkor is csak a
gondok-bajok miatt került a neve az irodalmi
nyilvánosság elé.
Anyagi gondok közé került
és szükkörü aukcióra bocsátotlta az Adyval
folytatott levelezésének egyes darabját.
Baróthg Marika mostanában hallott arról,
hogy a budapesti rendőrségen női detektívek
működnek. Ezek a hölgyek nem szigorúan vett
rendőrségi nyomozóinunkát végeznek, hanem
hanem szociális karitatív téren dolgoznak.
Sztofkáné Baróthy Mariska most dctekliy-állásra pályázik, ö azonban nem szociális téren
akar dolgozni, azt kéri, vegyék fel az állam
rendőrség kötelékébe és mint detektív
bűnügyi nyomozásokat akar végezak

pításai szerint — nagy tételekben szállított
külföldre élőállatokat, de a kiszálitott álla
tokért kapott valutát nem szolgáltatta be a
Nemzeti Bankba, hanem részben
külföldön, részben itthon értékesítette.

A letartóztatott Arenstein ügyvédjei utján
tárgyalásokat kezdett a Nemzeti Bank kár
talanításáról. Nagy feltűnéssel fogadták e
tárgyalásokat, amelyeknek eredményeként
Arenstcinék egymillió kétszázezer lírát
ajánlottak fel

kártalanítás fejében. Hire járt már annak is,
hogy az összeget Arenstein ügyvédje már le
is fizette a Nemzeti Bankban. A védő e tár
gyalások után beadvánnyal fordult a bün
tető törvényszékhez és ebben Arenstein Sán
dor szabadlábrahelyezését kérte.
A Hétfői Napló értesülése szerint most
döntött a törvényszék a védői beadványról.
— Arenstein Sándor valutabünügye fő
tárgyalásának befejezéséig fogságban
marad

— igv szól a törvényszék döntése.
Arról is érdekes információt kaptunk,
hogy a valutabünügy elbírálása szempontjá
ból milyen megítélés alá esik, hogy Aren
stein a Nemzeti Bankot kártalanítani igye
kezett.
— A valutabünpcrben folyamatba tett
eljárást nem érinti, hogy Amsteln
kártalanította a Nemzeti Bankot, vagy
sem,

— mondották nekünk beavatott helyen —
legfeljebb enyhítő körülményként mérlegcl-

osztálysorsjáték II. osz
tályának húzása már szerdán,
21-én kezdődik. A játékban
való részvétel és a nyeremény
jogosultság csak úgy biztosít
ható, ha az esedékes betét:
egész sorsjegy 24, fél 1?, negyed
(», nyolcad 3 pengő és az e őirt
30 fi lér költség a húzás előtt
az il etéke< helyre beérkezik.

FémdaCrm a hajápefáó
ierénf
eddigi szappantartalmu shampoonok és egyéb hajmosószerek alkal
mazásánál a mészszappan képződés#
nem lehetett megakadályozni. Egy
szüt^jl-—"'Vátyol borította be a hajat és
Linnak természetes lénye#
5zókL''<,’tí(.5|íób0 p \teljesen eltakarta.Amcszfehé.f.(,6<‘|iatój2->*’MPpan 8 baíba beíesz*
magát és bármennyi utánöblítés sem tudta azt onnan eltávolítani?

A Neo • Shampoon legyőzte a
mészszappant, miután teljesen szappan-1
mentes. Ezen uj szer használatánál a
legkeményebb vízben sem képződik
mészszappanlátyoL A haj ennélfogva
teljesen sima marad és gyönyörű ter
mészetes fényt nyer, ami a frizura#
kétszeresen kidomborítja. További
előnye, hogy a haj gyorsan szárad, a
vizhullám és ondolálás tovább ea
jobban tart

Kísérelje meg egyszer sajálmagát#
a Neo-Shampoon!!

NEOSHAMPOON
a
FEKETTE FEJJEL
cwcuuj fehér xacykMan
1 csomag ára 38 fillér

Minden szaldizlclbcn kapható. Magyarországi
központ. Mihály Ottó, gyógyárunagykereskedé*
"Miopharma” gyogyszerarjjgyar. Budapest VI*

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1934 november ’ftt.

egyik állomása es a birói Intézkedés.

áruház alapításának bonyo
Érvénytelennek mondotta ki a A KrUtőf-téri
dalmai állnak a háttérben.
Két esztendővel ezelőtt alakult meg as a vál
törvényszék Batthyány Elemér lalkozás,
amely bérbevett a Kristóf-téren egy
üzletházat és parcellázta a kereskedők számára.
Nagy garral harangozták be az amerikai Ízűnek
gróf legendás végrendeletét ígérkező
uj áruházát, amelynek
A régi Budapest elő
kelő, ismert gavallérja
volt
néhai Batthyány
Elemér gróf. Az elegáns,
finom, ősz arisztokrata
különösen a turfon volt
népszerű. Hosszú
időn
keresttOl a turfélot Irgelőkelőbb
pozíciójában
működött: a Magyar Lotsaregylet elnöke volt.
Hnltliyány Elemér grófról halála után a Jogftszvilóghan, a törvényszéki krónikában kezd
tek beszélni.
Az Ismert fííur végrendelete körül robban
tak ki érdeken események.
Hatalmas összegű perek indultak, de aztán
lezárult minden per: bírót egyességet kötöttek
Batthyány Elemér gróf hatalmat hagyatéka
körül kereskedő felek
Néhai Batthyány Elemér gróf halála után
herceg Odescalchi Béla bontotta fel a gróf
végrendeletét, amely sok ritka értékű legen
dás hírű történelmi értékről intézkedett. A
végrendelet úgy szólt, hogy Kaas Ivor-utcai
palotáját gróf Batthyány Lajosra, nagyértékü
versenydijait a Magyar Lovuregyletre, fegyve
reit pedig gróf Batthyány Gáborra hagyta.
De nem feledkezett meg Batthyány Ele
mér gróf hűséges, régi komornyikjáról,
Badlcs Györgyről sem,
aki a végrendelet szerint a Magyar Leszámí
toló Bankban lévő értékpapírjait s ott lévő
készpénzét kapta örökségül. Miután kihirdet
ték a végrendeletet, néhai Batthyány Elemér
gróf egyik rokona,
Keglevich Pál gróf megtámadta a hagya
tékot
■ ebből Indult ki nz a feltűnést keltő per,
amelynek azután bírál egyezség lett a vége.
Az érdekes örökség! ügy ezzol lezáródott és
scnkisein gondolt arn, hogy egy érdekes, meg
lepő fordulattal most ismét felelevenedik. Az

egykori komornyik, Badics György ugyanis
beperelte Batthyány Elemér gróf örökö
seit,
Keglevich Pál grófot, a Batthyány grófokat,
valamint a Magyar Lovaregyletet azzal, hogy
őt nagyobb összeg Heti meg a végrendeletből,
mint amennyit kapott.
A volt komornyik pere dr. Zajion Ernő tör
vényszéki bíró elé került, ahol dr Bajna De
zső, Keglevich Pál gróf ügyvédje érdekes elő
adásban tárta fel az örökség ügyét. Az ügyvéd
előadta, hogy
gróf Batthyány Elemér végrendelete alaki
hibában szenved, az nem Is érvényes
s Igy Badics György e végrendelet alapján
semmit sem követelhet. De Keglevich gróf an
nakidején egyéni jószívűségből ötezer pengőt
kifizetett Badicsnak, ezenfelül azonban nem
hajlandó fizetni. Az ügyvéd arra kérte a bírót,
függessze fel a tárgyalást, tekintse meg a ha
gyatéki bitóságnál őrzött eredeti végrendeletet
s igy állapítsa meg: érvényes-e vagy érvény
telen.
Zajzon biró helyt is adott az ügyvéd indít
ványának s az összes peres felekkel és ügyvé
dekkel együtt
azonnal átsietett a központi járásbíróság
épületébe, ahol felnyittatta a hagyatéki
bíróság vaskasszájában Őrzött végrendele
tet a azt tüzetesen tanulmányozni kezdte
a peres felekkel együtt.
Ezután a biró visszatért a törvényszék épü
letében lévő szobájába, ahol több újabb fel
szólalás után kihirdette Ítéletét: Badics Györ
gyöt keersetével elutasítja. ítéletében megálla
pította a biró, hogy
néhai Batthyány Elemér gróf végrendelete
valóban érvénytelen, mert a törvényben
megállapított záradék hiányzik róla s Igy
azt érvényesnek elfogadni nem lehet.
Ennek a birói megállapításnak most termé
szetesen igen érdekes újabb fejleményei lesz
nek az örökösök között.

Körözőlevelet adtak ki
dr, Perczel Pál, a Kristóf-téri
áruház igazgatója ellen
'A budapesti büntelőtörvényszék vizsgáló-I Peresei alaposan gyanúsítható közoklrafhirtija nyomozólovelet adott ki dr. Pécséi Pál
hamisítással éa csalással,
huszonkiicncévcs ügyvezető igazgató ellen. AI Néhány vállalkozó szellemi! fiatal budapesti
nyomozólévél szerint
I üzletember sok bonyodalommal járó Üzletének

llgy.ewU) Ig.^alóJ. u •»« “*« •*
huszonhét esztendős dr. Perczel Pál lett
A görögtüzes indulás után azonban csakhamar
zökkenők következtek, bajok támadtak éa a
pörös eljárások útvesztőjébe futott az egész
vállalkozás.
Az egyik üzleti ügyből kifolyóan karült most
súlyos gyann alá dr. Perczel Pál. Az ügyvezető
igazgatót azzal gyanúsítják, hogy meghamisított
egy csekk ellsmervényt. Az eddigi adatok sze
rint az történt, hogy egy bánatpénz lefizetésnél
kél pengőt fizetett be a föucal postahivatalbán csekkszámlára, de az elismervényt ki
javította 282 pengőre
és ezzel félrevezette a Gáspár Fülöp-céget..
Az eljárás során Péteréit ki akarták hallgat
ni, de nem találták. Az Aradi-utca 11. számú
házban lakott legutóbb a bejelentöhivatal ada-
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kép keretgyár Vilmos caászár ut 56« sz.
tál szerint. Kiderült azonban, hogy innen né
hány hónappal ezelőtt elköltözött. A házfel
ügyelőnek azt mondotta, a Lánchid-utca 4. sz.
házban bérelt lakást. Azóta már többen is ke
resték az aradiutcai házban, de ezek mind
azzal jöttek vissza az itteni házfelügyelőhöz,
hogy alighanem tévedés lesz a dologiján, mert
■ Lánchld-ulcában dr. Perczel Pált nem
Ismerik.
Ilyen előzmények után adták ki a körözőlevelet a fiatal igazgató ellen, akit mindenütt
keresnek.

Három és fél millió dinárt
sikkasztottak a zágrábi város
háza magasrangu tisztviselői
öngyilkos lett a zágrábi városi főpénztárnok
X „Grazer Tagespost“-na}í Jelentik Zág
rábból, hogy most derült csak ki, miért
lett a múlt hónapban öngyilkos Marienic
zágrábi városi föpénztáros. Régebben sut
togtak már arról a horvát fővárosban, hogy
a zágrábi városháza pár magasrangu tiszt
viselője
közpénzekkel gyanús manipulá
ciókat folytat. A hírek eljutottak Blegrádba is, ahonnan egy repülőbizottságot kül
döttek ki a zágrábi városháza pénzügyei
nek átvizsgálására.
A bizottság munkája még nem fejező
dött be, mikor
agyonlőtte magát Marienic, a várost

főpénztáros és öngyilkossági
kísérle
tei követett el még három másik ma
gasrangu városi tisztviselő.

A bizottság most megállapította, hogy á
városi pénztárból nem kevesebb mint
három és fél millió dinárt használtak
fel jogtalanul magáncélokra.

Zágrábban úgy tudják, hogy ebben a
titokzatos ügyben már számos letartóztatás
történt, a rendőrség azonban egyelőre nem
hozza nyilvánosságra a letartóztatottak ne
veit, aikik között számos előkelő személy
van.

r— -

Féltékenység, revolver,
kutyakorbács és véres
affér — tévedésből
Valóságos filmdráma annak' a testisértés!
bünpernek az előzménye, amelyet most tár
gyalt a büntető járásbíróság. A vádlottak pad, án egy őszülő, szomorú tekintetű, elegáns
férfi: Klotár Ferenc vállalkozó, a sértettek
nilpitusán pedig egy 22 esztendős flatalemjer: Nagy Kornél foglalt helyet.
Klolár Ferenc vérearcverte ■ lakásán
Nagy Kornélt,
úgy, hogy orvosi segítségben kellett részesí
teni. Nagy Kornél ezekután testi sértésért
feljelentette a vállalkozót.
A bünpör előzménye körülbelül két eszten
dőre nyúlik vissza. Ekkor történt, hogy
as 50 év körüli Klotár Ferenc alig 25 eflntendős, feltűnően szép szőke leányt veit
feleségUL
A nagy korkülönbség ellenére a hátastársak
egy ideig boldog harmóniában éltek, soha dif
ferencia nem volt köztük. Később azonban a
férfi azt tapasztalta, hogy felesége elhtdegül
tőle és minden szül alatt ki akarta kutatni,
mi az elhldegülés oka. Tudta jól, hogy fele
sége titkairól, bizalmas házlügyéről a szoba
lánya mindent tud.

val felfedte felesége előtt a telefonszám tit
kát, majd
és nz izgalomtól elfúló hangon igy kiáltott
feleségére:
— Most azonnal felhívod azt a számotI És
aki jelentkezni fog, azzal úgy beszélsz, mintha
én nem lennék a szobában 1 Azonnal ide invi
tálod I Ha ellenkezni mersz,
Itt lőlek keresztül és utána magamba rö
pítek néhány golyót!
Az asszony felhívta a számot és nyugalmat
erőltetve magára, csak ennyit mondott a tele
fonba, amikor a lovag jelentkezett:
— Gyere ide, drágám, gyere azonnal.., hon
iám...
Többet nem tudott mondani, kiejtette kezé
ből a kagylót és ájultan dőlt az egyik pnmlagra.
A férj rázárta ájult feleségére a szoba aj
taját s az előszobában fel-alá sétálva várta az
Ismeretlen lovag megérkezését.
Jobb kezében kutyakorbács volt, balkezé
ben revolver.
Pár perc múlva csengettek. A férj felrántotla
az ajtót éa az előszobában állott egy magas,
fiatalember, akinek nekiesett, ütötleRevolvercsö mellett vállas
verte a kutykorbáccaal, mielőtt a fiatalember
vall a szobaleány egyetlen szót is szólhatott volna.
A fiatal férfi, akinek arcán, nyakán fel
Egyik délután, amikor a felesége eltávozott
repedt a bőr, kiserkent a vére,
hazulról s az esti órákban sem tért vissza,
véresen támolyogva menekült el a lakásból a
vállalóra fogta a szobalányt.
feldühödött
kutyakorbácsos férfi elöl.
A leány fenhéjázó feleteket adott a férj kér
déseire és semmit sem akart tudni arról, hogy
Véres affér, 300
hol tartózkodik úrnője. A férj azonban akkor
már tudta, hogy felesége titokban órákig te
pengő pénzbüntetés
lefonálgat, csak azt nem tudta, kivel beszél.
A szobalány feleletei egyre indulatosabbá tet
Huszonnégy óra múlva tisztázódott csak,
ték a férjet, aki berohant szobájába, Íróaszta hogy nem a lovag jelentkezett a lakásban, ha
lából revolvert vetb elő és
nem egy Nagy Kornél nevű fiatalember, akit
a lovag azzal at üzenettel küldött e feleségé
a revolver csövét a leány mellének azé*
hez, hogy nem tud azonnal Jönni, hanem
gezve faggatta,
csak később Jelentkezhet. Nagy Kornéllal
mit tud úrnőjéről.
a lovag azt is, hogy hiába próbálta
A szobalány ijedten vallani kezdett a tevői- megüzente
újból tárcsázni Klotárék lakását, tigylálszlk'
verető mellett:
rosszul helyezték vissza a kagylót, mert nem
— A nagyságos asszony velem szokott fel kapott kapcsolást. A feldühödött, Izgatott férj
hivatni egy számot, aztán kiküld a szobából és Nagy Kornélt verte össze a kutya korbáccsal:
sokszor órákig beszél.
bizonyosra vette, hogy ő az udvarló.
— Mondja meg a számotI — rivalt a férj a
A járásbíróság! tárgyaláson a férj
leányra, aki reszketve mondotta meg a tele
feltárta ■ tévedésből történt véres affér
fonszámot. Ebben a pillanatban csengetés hal
előzményeit
latszott az előszobából. A férj a szobalányt és elmondta a történteket Nagy Kornél, a fe
kituszkolta a cselédszobába, rázárta az ajtót, leség és a szobalány is.
nehogy ha a felesége hazaérkezik, közölhes
A bizonyítási eljárás lefolytatása után a já
sen véle valamit, vagy jeleket adhasson neki. rásbíróság
Klotár Ferencet testi sértés vétsé
gében bűnösnek mondta ki és
. . . „gyere drágám". . .
800 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
A véres affér és előzménye most záródott
Valóban a feleség jött haza. Jókedvűen,
frissen, mosolyogva üdvösölte férjét, aki ha- le egy más bírót fórum előtt is: Klotár Feren<
lotteápadtn* állott a szobába* l néhány Má cet jogerősen elválasztották a feleségétől>(l
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Megverték a Községi Temet
kezési Egyesület igazgatóját
a Vili, kerületi elöljáróságon
Közismertek azok a perek, amelyek hoazsxu éveken át folytak a fővárosi temetke
zési intézet és azok között a volt magán
temetkezési vállalatok között, amelyeknek
működését a kötelező ravatalozás törvény
behozatala folytán betiltották, majd két
esztendővel ezelőtt újra engedélyezték.
Az egyik ilyen temetkezési vállalat ellen,
mert a főváros nem adta fel a harcot, leg
utóbb
kontárkodás elmén tett följelentést

Gargallzál) naponként többször
a Községi Temetkezési Intézet igazgatója,
kellő mennyiségű, vízzel hígított
Adamy István a VIII. kerületi elöljárósá
gon. Azzal vádolták meg a Schröder és
Varga céget, hogy jogosulatlanul ólmozzák
mely megöli a fertőző baktériumokat le a szállításra kerülő koporsókat. Schrödarék viszont ugyancsak kontárkodás miatt
indítottak pert Adamy ellen, akiről azt
állítják, hogy több mint kétszáz esetben
ólmozott le ő is koporsókat, — vidékre
való szállítás esetén, holott ehhez csak
iparigazolvánnyal rendelkező bádogosnak
lett volna joga: tehát

Diana sóshorszesszel,

a Községi Temetkezési Intézet te kon
tárkodást követett el.

Érdekes
összejövetelre készülnek Bécs*
ben. Az egykori császári és királyi sajtő‘főhadiszálláson működött magyar és osztrák
haditudósítók találkoznak. Meghívták a ta
lálkozóra azokat a külföldi tudósítókat is,
akik a sajtófőhadiszálláson dolgoztak. Né
hány magyar név a találkozóhoz: Molnár
Ferenc, Biró Lafos, Herczeg Géza, Payr
Hugó.
IL

Csütörtökön árverés lesz Devccseren az
'Eszterházy-kastélyban. Tamás gróf hitele
zői árvereztetik a grófi pincét. Háromezer
üvegre való angol és francia borkülönlegesség kerül dobra. Csupa ritkaság, gourmandtorkok öntözésére való csöppek. Van közte
egy whisky-gyűjtemény. ilyen whiskyről
csak álmodni szabad azoknak, akiknek a
nevén nincsen hitbizomány. öreg, nagyon
öreg évjáratú somlai borok is akadnak a
pókhálós üvegek között. Szivünk minden
részvéte Tanrás grófé. Aligha iszik már
ezekből a remek italokból ««a

Mikulásra

— Horthy Miklós tizenöt éve. Tizenöt esz
tendeje (milyen tizenöt esztendő telt el az
óta!) annak, hogy Horthy Miklós fővezér egy
esős, novemberi napon, a budai hegyek tö
vén Budapestre hozta kisded csapatát, a
nemzeti hadsereg magvát. Ez a tizenöt esz
tendő, amióta eltelt Horthy Miklós egykori
fővezér kormányzása alatt, ugy átformálta,
annyira eggyé tömöritette a nemzetet, hogy
most — amikor tizenötödik évfordulóját ün
nepli minden magyar ember nagybányai vi
téz Horthy Miklós kormányzásának — már
nem is tudunk talán vissza sem emlékezni
az akkori időkre. Nagyon nagy volt az Ut,
amelyet az ország kormányzójával az élén
az akkori Időktől Európa legkonszoliddltabb
országáig, a mai Magyarországig megtett. Ki
hitte, ki merte volna hinni akkor, hogy
1931-ben Magyarország lesz a legbiztosabb
talaja az ingadozó, recsegő-ropogó Európá
nak. És ezért minden dicséret, minden el
ismerés, minden köszönet és minden hála
kevés. Ezért méltó elismerést és jutalmat
csak a Történelem lesz illetékes adni Horthy
Miklósnak.

Ili.
Drótnélküli szerelem a cime a Moulin
'Rouge uj revüjének. A revü nagy slágere
egy remek tangó: El ne mondja senkinek ...
Hegedűs Tamás, a revü komponistája. Reg
ruta volt még tavaly ez a fiatat muzsikus,
uj évjárat, de már sejttette, hogy torniszterében hordja a marsallbotot. Ezzel a revüvei pedig az élre rukkolt. Ezennel megad
juk neki a mnzstkanapoleoni kiskáplúri
címet. Az osztály könyvbe pedig jelest írunk
a szövegírónak és a versfaragának. A sze
♦
replők közül különösen Szántó Mária, Va
das Lici, Lenkey Magda, Pethes, Komlót,
A szófiai magyar kolónia házában vasár
Feloky kap megérdemelt egyest és Jimmy, nap ünnopi összejövetelt tartottak az ott
a reuürendezők gyöngye.
élő magyarok. Az Ünnepélyen Rudnay La
jos magyar követ méltatta Horthy Miklós
IV.
kormányzót és a nemzeti hadsereg bevonu
Zichy Ede gróf, a botoló arisztokrata is lásának tizenöt esztendős évfordulóját.
az édesapja, 2ichy Rezső Béla gróf alpere
•— Gasparrrl bíboros állapota válságos.
sek voltak a minap a törvényszéken. Zichy Gasparri bíboros, volt vatikáni államtitkár
Ede tavaly boxversenyt rendezett a Mille az éjszakát nyugtalanul töltötte. Több be
náris-pályán. Két alkalmazottat vett fel, fecskendezést adtak, hogy a gyengülő szív
egy tisztviselőt és egy küldöncöt. A két al működését fenntartsák. A legújabb jelenté
kalmazott elmaradt fizetése fejében bepe sek szerint a bíboros ereje állandóan ha
relte Zichy Bélát, de pörbefogta at édesap nyatlik.
ját is, azon a elmen, hogy Zichy Ede Rezső
szintén résztvett a vállalkozásban.
Azzal
érveltek, hogy az apa tanáccsal és pénzzel
látla el a fiát, tehát ö is felelős a vállalko
zásért. A bíróság megítélte a követelést. Kö
telezték Zichy Edét és az apját, hogy egye
temlegesen fizessenek 900 pengőt.

V.
Leó a legújabb pesti „divat". Már Itt Van
az első Leó-müsor. Ki hozzaf Természetesen
Tarján Ncwyork-bárfa. Szerzője a tehetsé
ges Kellér Dezső, Leó szerepében pedig u
remek Radó Sándor kacagtatja a publiku
mot. Premier: kedden.

VI.
Kállay Tibor volt pénz ügy miniszter 'fia,
ifjabb Kállay Tibor most tartotta esküvőjét
Jerfy Magdával.
A Belvárosi Szinház öltözőjében született
meg a hét legjobb bemondása. A! egyik fia
tal színész reménytelenül szerelmes, folyton
brómot szed, hogy csillapítsa hevét.
— Ez a fiú most éli bromantlkus kor
szakát, — jegyezte meg Vajda Pál, a kitűnő
rendező.
Vili.
Igazán világvárost
látványossága Buda
pestnek az uj Savoy-kávéház.
A megnyi
tása Is társasági esemény volt. Tóul Buda
pestet otl láttuk. Meg kell dicsérni a fiatal
Katona Istvánt, a Savoy gazdáját. Megér-

T

— Álbir a saarvidéki elnök elleni ÖMzeeskttvéeröl. A saarvidéki kormányzóbizottság n
fíelchspost cimü bécsi lap árusítását bizonyta
lan időre és a Pariser Tagblatt cimü lap áru
sítását kéit hétre betiltotta. A betiltás okául azt
jelölték meg, hogy a két újság Knot kormányzóbir.olltági elnök é» több más személyiség
elleni összeesküvésről irt. Az összeesküvés hírét
különben tegnap megcáfolták.
— Frontharcosok művészestje. Az Országos
Frontharcos Szövetség Vili, kerületi főcsoportja
művészi hangverseny keretében tartotta meg
6zotnbnton este dlszelnökl nvntó disztábörozását előkelő közönség jelenlétében. Vitéz Tóth
András, a Főcsoport elnöke, nagy bestéd kísé
retében avatta fel az uj diszelnököket: gróf
Andrássy Géza v. b. t. t.4, vitéz Csécsy Nagy
Imre ny. altábornagyot és Usetty Béla országgyűlési képviselőt. Ezután Metey István dr, a
főcsoport alelnöke, tartotta meg „Mit akarnak
a frontharcosok" cimü érdekes előadását. A
művészies műsorban nngy sikere volt Kará
csonyt Margitnak, mlhályfnlvl Forgon Erzsébet
nek éa az Országos Frontharcos zenekar ka
marai vsnekttának.

Ebben a különös kettős perben volt tár
gyalás a VIII. kerületi elöljáróságon Sán
dor dr. fogalmazó előtt, aki tanúkihallga
tást rendelt el s elnapolta az ügyet.
Tárgyalás után Varga László, az egyik
„vádlott" izgatott hangon fordult Adamy
igazgatóhoz és ez mondotta neki:
— Kár ilyen csekélységekért egymást
vexálni.. ,
Adamy igazgató nem felelt, ellenben
— hogy hogy nem ■—
könyökével a melléhez ért Vargának.
A túlfűtött hangulatban Varga a következő

szempillantás alatt
megütötte Adamyt, aki nekiesett a
tárgyalóterem ajtajának.
A dulakodásra összeszaladt az elöljáró

ságban tartózkodó közönség és a nem
éppen épületes látványt különböző meg
jegyzésekkel kisérték.
Az ügynek egyébiránt nem lesz lovagias
folytatása, sőt még az is kérdéses, hogy
egyáltalán akár az egyik, akár a másik
fél bírói fórum elé vlszi-e az ügyet.

csomagot
« Egy jólöltözött férfit halálragá/olt a
budapesti gyors Debrecenben. Vasárnap dél
ben a Budapestről érkező gyors a debreceni
pályaudvaron egy jól öltözött, ismeretlen
férfit halálragázolt. Egyes szemtanuk állítá
sa szerint a férfi maga ugrott a vonat elé.
Az elgázolt ember személyazonosságát ku
tatják. A nyomozás folyik annak megálla
pítására is, hogy baleset vagy öngyilkosság
történt-e.
— Idegenlégió. (Benctés Tibor könyve.) Nesz
Károly véres naplója. Ez áll a címlapon. Külö
nös, régi emlékeket idéz fel ez a név. Nesz
Károly neve közismert volt a háború utáni za
varos időkben. Az ő naplóját közli Benczés
Tibor, Izgalmas, érdekfeszitö formában. Szen
vedés, bünhödés, huszadik századbeli remény
telenség, szóval a mai élet az, ami visszatük
röződik Benczés Tibor könyvében.
— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon
bizalommal Héczey Pál nuigánkutatóintézetéhez. Észtérfulzy-utca 25. Telefon: 345—30.
— Festetics Sándor gróf gyűlést tartott Deb
recenben. Vasárnap délelőtt a debreceni Arany
bika szállóban Festetics Sándor gróf, a nyilas
keresztes párt egyik vezetője politikai gyűlést
tartott, amelyen zöldlnges fiatalemberek és
nagyobbrészt kiváncsi közönség jelent meg.
Festeticsen kivül néhány debreceni fiatalember
fejtegette a nyilaskere-sztes eszméket.
— Hurokrakcriillek Nemes Marcell ék
szeréül betörői. Nemes Marcell ékszerész
Erzsébet-körut 23. szám alatti üzletében a
minap betörők jártak és tízezer pengő ér
tékű árut loptak. Vasárnap elfogták a be
törőket, Bakonyi Gábor szabósegédet és
Kovács János kereskedősegédet. Kiderült
hogy még három betörést követtek el. A
Királyutcában két üzletet, a Kamermayer
Károly-utcában
pedig egy szőrmeboítot
fosztottak ki. Letartóztatták őket.
— Elfogták a takáafosztogató elcsapolt
csendőrt. Takács István belvárosi szabó laká
sára pénteken beállított egy ember. Biztosítási
Ügynöknek mondotta magát és üzletet akart
kötni Takáccsal. Ki Üzleti tárgyalás után el
ment. Távozása után észrevették, hogy az elő
szobából kabátot lopott. A szabómester föl
jelentésére megindult a vizsgálat és a detektí
vek vasárnap elfogták a tettest, Szabó Lajos
32 éves volt csendörőrmestert. Szabót lopások
miatt csapták ki a czendörség kötelékéből. Ki
derült különben, hogy hasonló biztosítási trük
kel tizenöt helyen követett el kabátlopásokat.
A rendőrség letartózlatta.
— Sárga vihar. (Makkal Sándor regénye, két
kötet. Révai kiadás.) A tatárjárás korát Írja
le. Makkai Sándor legújabb regényében. Olyan
szépen és óvatosan, mintha gyönyörű, himporos
szárnyú lepkét tartana kezében, vigyázva, ne
hogy durva kézzel tönkretegye szépségét, óva
tosan, szelíden, de mégis ugy hozza elénk a
tatárjárás borzalmait, ahogyan azt melegszívű,
mélyen és magyarul érző ember láthatta volna.
Bájos .kedves kis jelenetek, vérfagyasztó bor
zalmak, Urai hangulatok és drámai feszültségek
tökéletes harmóniája ez a regény. És véren,
könnyön, szenvedésen keresztül fölcsillan a
regény utolsó lapjain a mindent mefjbocsdjtds
és mindent újrakezdés ragyogó látomása.
— Ősri gyónás. (Barbár its Lajos verset.) Első
verskötete a nagykanizsai Zalai Közlöny szer
kesztőiének, de mint Móra László a kötethez
irt előszavában mondja: „mindene, ami báto
rította — a költőt — muzsikáló meleg szive".
S valóban, ha végiglapozzuk Bnrharits Lajos
verskötetét, minden sora egy igazi poélnlélek
megnyilatkozása: muzsika, dal, poézls, lélek és
szív, szóval minden, ami csak egy istenáldotta
költő leikéből fakadhat.

gyárunkban (Fűrész-utca 115) állítjuk elő;
— ez a magyarázata rendkívül olcsó
árainknak. Eladás csak Kálvin-téri
áruházunkban

Tündér sue’ci szövésű nöl nedrag..
..Tündér sveici szövésű nm mg.....
..Tüntser sueici szövésű női kom ölne 1.50
..Tündér unom női köion ruha..... 9.80
„mer meleg mi pongyola..... 8.80
„Tündér kiiűno sarmöz üiuz....... 6.80
„Tündér Kiionö sarmöz Wihine. .. 1.90
„Tündér miűnö sirmöz női naiomg 5.80
„Tündér Kiülne sarmöz női naörag 1.95
..Tündér1 bolyhos neiesű meleg naűrag 1.95
„Tündér Kiuaiö lem fen spcriing ... 3.90
„Tündér gyermek spon ingblúz .. . 1.95
„Tündér" gyermek büiyhos meiegnadrag 1.55
A gyermekcikkeknél nagyságonként kis áremelkedés

FENYVES ÁRUHÁZ
Budapest, Kálv!n-tér 7.
Postán utánvéttel.
Árjegyzék díjtalan.

Rablótámadás
arákosl gyakorlótéren
Vasárnapra virradó éjszaka Plessl Rosina 28
éves kalapkészitönő följelentést telt a rendőrsé
gen ismeretlen tettes ellen, aki kirabolta.
Plessl Rosina elmondotta, hogy a rák ősi gya
korlótéren keresztül igyekezett hazafelé a
Külső Jászberényl-nt 16. számú háziran lévő
lakására. A gyakorlótéren a vasúti sínek men
tén haladt, mikor egyszerre csak elébe ugrott
egy negyvenéves, kopottruhás, rosszkinézésü
ember és
pénzt követelt tőle.
Plessl Rosina segítségért kiabált, az elhagya
tott vidéken azonban senki sem hallotta, az
útonálló nem ijedt meg a segílségkiállozástól,
rátámadt a nőre,
agyba-főbe verte, azután kiszakította keié
ből a retlkíiljét
és elmenekült. A rendőrség keresi az utonállót

Vásn/ia&AofyÁ.
at érféke, mini az ára. Elsősor'
bán ilyen a Kalhreincr malátakávé
és a Franck kávépótlék, amelyek
kiváló tulajdonságait (íz és tápérték) azzal a néhány fillérrel
nem is lehet egészen megfizetni.

— Felakasztotta magát egy vadászutcai
kocsmáros. Hidas Péter 49 éves kocsmáros
a Vadász-utca 12. alatti üzletében felnkasztóttá magát. Mire rátaláltak, meghalt. Bú
csúlevelében megírta, hogy anyagi gondok
miatt megy a halálba. Holttestét a törvény
széki orvostani ntézetbe szállították.
— Megölte magát a japán katona, mert
nem sikerült a diszmenet. Honda őrmester
abban a pillanatban, amikor a császár vo
nala a nagy hadgyakorlatokról Tokióba viszszatérően elhagyta Gumma állomást, fel
vágta főütőerét. Az őrmester azért követett
el Öngyilkosságot, mert a császár előtt el
vonuló diszmenet vezetésében hibát köve
tett el.
— Átfllltizködtek a lopott holmikba a betö
rők. Czombos Mátyás kereskedő Mdtyds-lér 13.
számú házban lévő lakásán betörök jártak.
Hatezer pengő készpénzt vittek cl, azonkívül
magukra vették Czombos ruháit, a maguk ron
gyos holmijait pedig otthagyták. A rendőrség
keresi a betörőket.
— Meztelen őrült a VHrösvárt-uton. Vasárnap reggel nagy riadalmat keltett a Vörösváriuton egy harminc-negyven év körüli nö, aki
lármázott, kiabált, botrányt rendeseit és mez
telenre vetkőzött. A rendörőrszem lefogta és a
mentőket hívta, akik megállapították, hogy
elmebajos és az Angyalföldre vitték. A szeren
csétlen nő kilétét nem tudják.
— A lakodalmas cigányok megszurkálták a
flatal férjet A borsodmegyei Sáíy községben
szombaton tartotta lakodalmát Mészáros Ber
talan gazdálkodó. Szamkó György és Szamkó
Aladár cigányok húzták a talpalávalót a lakóHajnalban a cigányok berúgtak,
1AIH A StetkOiOnisgassegaN (alomban.
W BT £■■■■*' esténként Gottlleb ziar- garázdálkodni kezdtek, mire kidobták őket.
J
B ■ ■ ■ ■ «<»n •< lóban veraenv
Szamkóék meglesték az udvaron Mészárost,
L UIIIV Minél ért. tóMrtttenMMn megtámadták és mcgszurkálták. A fiatal férjet
Károly király át 8/a.Tel.Vt-IM. kórházba vitték, a szurkáló cigányokat pedig
.BMdaenQkct a vítm bármely réisébe bázhos nállftttak letaxtórt*tUK
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Ködös, esős Idő
A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap:
Európa időjárása va
lamivel csendesebb lett.
Nagyobb esőzést már
tsak Felsö-Olaszországl»ól jelentenek. A hideg levegő tovább ter
jeszkedett. Hazánk nyugati felében az éj
szakai lehűlés már megközelítette a fagy
pontot, keletim azonban még mindig alig
érte el a 10 fok Celsiust.
Vasárnap délben Budapest a hőmérséklet
7 fok Celsius, a lengerszinlre átszámitott
légnyomás 705 milliméter, gyengén emel
kedő.
Várható időjárás a következő 24 órára:
Gyengébb légáramlás, sok helyen köd.
Több helyen még eső, keleten esetleg zivatar. A hőmérséklet alig változik.

Budapest, 1934 november 19.

|Több mint kaland,
A szegény aszonyok
élmény a
alorvosának meg
nápolyi Kaland
döbbentő bünlajstroma
Jókedv

Az ügyészség Markó utcai fogházában meg több nőismerőse kereste fel a volt kórházi
döbbentő bűncselekmények gyanúsítottját őr szolgát, aki valamennyin el is végezte a műté
zik néhány nap óta: Paternák Antal volt kór tet persze olyan primitív eszközökkel ■ olyan
eljárással, amelynek következménye az lett,
házi szolgát
hogy
tiltott műtétek sorozatáért tartóztatták le.
Paternák valamikor vidéki és pesti magán • szerencsétlen asszonyok közül a legtöbb
megbetegedett.
gyógyintézetek szolgálatában állott s miután el
A beteggé tett asszonyok ezután feljelentették
bocsátották állásúból,
Paternákot, aki tagadta a tiltott műtéteket, de
egyszerűen fcleaapctt „orvosnak*.
a beteggé tett asszonyok vallomása és a nyo
„Páciensei" egyszerű, szegény asszonyok vol mozás egyéb megállapításai alapján
tak. Az ólorvos tiltott műtétekben specializálta
letartóztatták éa a Markó-utcai fogházba
kétségbeesett
magút, mindaddig, amig néhány
kísérték.
asszony fel nem jelentette.
A volt kórházi szolga „orvosi" karrierje axA vizsgálóbíró is úgy döntött most, hogy a
zal kezdődött, hogy egy asszony ismerőse Al- volt kórházi szolgát mindaddig, amíg ügye fő
dott állapotba került, mire ő
tárgyalásra nem kerül, fogságban tartja, mert
vállalkozott arra, hogy tiltott műtétet vé
semmiféle foglalkozása nincs s Így tartani lehet
— A Népszövetség zsidó delegátusa Musgez
rajta.
attól, hogy súlyos bűncselekményének követ
Noiinlnúl. Bécsi
tudósítónk
telefonálja:
Nachuiu Goldmann népszövetségi zsidó de A műtét elvégzése után ennek az asszonynak kezményei miatt megszökik.
legátus, hir szerint, Mussolininál járt és a
Saarvidékcn élő zsidóság kívánságait ter
jesztette elő a Népszövetséggel kapcsolat KI A
ban. Párnában ülésezik ugyanis a hármas
KÁVÉJÁT ISSZA,
Saarhizottság és a szavazás előkészületei
W ■ V W
VÁGYIK ANNAK
ről tanácskozik.
WnF
UW
■
SZIVE VISSZA!
—. Véletlenül agyonlőtte a feleségét. Va
sárnap hajnalban a vásárra indult Schered
János
bentesniester dunabökényi lakos.
Reggel háromkor kelt föl, nagyobb ősszeget
POLGÁRI ÁRAK! REMEK KONYHA!
telt a zsebébe és hogy a hajnali szürkület
ben biztonsági érzete legyen, revolverét ma
gúhoz vette. Felesége ágya előtt a revolve
— A TESa pszlhológlal előadása Újpesten.
ren valamit igazított. Közben a fegyver el
•—« Vasárnap reggel elindult az első ma
sült és a hentes huszonhatesztendös, fiatal gyar diákcsoport Németországba. A német A TESz újpesti szervezete vasárnap délelőtt
érdlekes előadást tartott, amelyen lélektani
feleségét szivenlalálta.
és magyar kultuszminiszterek között létre problémákat világítottak meg dr. Völgyesi
— Felavatták Négycssy László síremlékét. jött megállapodás értelmében fejleszteni Ferenc főorvos és vitéz Mándoky Sándor volt
Vasárnap délben bensőséges ünnepség kereté kell a német és magyar diákcserét. A terv tábori főesperes. Az előadásokat dr. Semsey
ben avatták fel a rákoskeresztúri temetőben megállapítása után most történt meg annak Aladár elnöki megnyitója vezette be.
Négyessy László síremlékét. A felavatáson a első 'oegvalósitása. Feickert András, a né
— Urlovasok balesete a megyeri pályán.
család tagjain kívül irodalmi és tudományos met .Őiskolai hallgatók birodalmi vezére a
A vasárnapi megyeri lóversenyeken a har
életünk sok más vezető alakja jelent meg.
magyar diákság vezetőit tiz napig tartó ta madik futamban sorozatos bukások történ
— A Magyar Gyorsírók emlékünnepe. A nulmányútra hívta meg Németországba. A
Magyar Győrtírók Társasága vasárnap dr. Da- magyar csoport vasárnap reggel indult el a tek. Először elbukott lovával Benárd fő
ránszky Gyula kormúnyfötanácsoü elnökletével Keleti-pályaudvarról Németországba az ottani hadnagy. Utána Balázs II. és Pap. Nagy ria
dalom támadt a három lovas lezuhanása
tartotta ezévi közgyűlését. A tisztikar megválasztása után dr. Peregríny. János és dr. Rajié kulturális és szociális intézmények tanul nyomán. A kivonult mentők megállapítot
Dusán országgyűlési gyorsirófönökök emléke mányozására,
ták, hogy Benárd főhadnagy válperecét
— Érdekes változások a francia had törte, Balázs az orrán sebesült meg, mig
zetére ünnepi ülést tartott.
— Előadás. Bozfay Margit Írónő 1034 novem vezetőségben. A francia hadsereg vezetősé Pap a lábán szenvedett könnyebb sérülést.
ber hó 22-én, csütörtökön este 9 órakor a Li gében érdekes váltoaósok lesznek: Wey— Botrányba keveredett Amerika leg
pótvárosi Társaskörben (V., Lipót-körut 1) „A gand tábornok, a legfelsőbb haditanács
női függetlenség hazugságai" címmel előadást elnöke nyugalomba vonul, utóda Gamelin nagyobb telefontársasága. Amerika legna
gyobb
telefontársasága, az American Tele
tart. Vendégeket a kör szívessen lát. Felvilágo vezérkari főnök lesz. Uj vezérkari főnökké
phoné and Telegraph Company ellen vizs
sítást a kör irodája (telefon 18-2-94) ad.
Georges tábornokát nevezik ki, aki a mar- gálatot inditottak súlyos visszaélések miatt.
— Megölte hűtlen feleségét egy miskolci ci seilei merényletnél súlyosan megsebesült, Á válalat igazgatói hatalmas fizetéseket ve
pész. Borsos András miskolcci cipészmestert fia de most már jobban van.
tek fel, a részvényesek pedig kevés osztalé
iul felesége elhagyta. Az elkeseredett ember va
— Halászhajók szerencsétlensége a tengeren. kot kaptak. Amerika közvéleménye lázas
sárnap délelőtt megleste az asszonyt és hat
késszurússal életveszélyesen megebesitette. A A Montedor-foknál a Poligrino nevű spanyol és érdeklődéssel figyeli a vállalat körüli bot
a Riovavado nevű portugál halászhajők össae- rány eseményeit.
merénylőt a rendőrség letartóztatta.
iitköztek. A Poligrino elsüllyedt, de 23 főnyi
— Megőrült a fogházban as anyósgyllkna.
— Nyilatkozat. Alulírott kijelentem, hogy legénységét sikerült megmenteni. A Rlocavado
Csoknya Bertalan, miskolci bányász, akit a
Romátka Jenő nyug, járásbiró úrról a Hétfői hajó is súlyosan megsérült.
rendőrség
egy héttel ezelőtt anyósgyilkosságért
Naplóban Irt, 1033. szeptember 4-én megjelent
— Plakátkiállítás Szegeden. Érdekes kiállí
letartóztatott, vasárnap a fogházban meg
cikkemben foglaltakat téves információ alap
ján irtnm meg és azótn meggyőződtem arról, tás nyílik meg Szegeden december 1-én a vá örült. Beszállították a miskolci közkőrház
hogy Romátka Jenő bíró ur leányával, Gödry rosi múzeumban. A Kereskedelmi és Ipar elmeosztályára.
Gézánéva] szemben a legmesszebbmenő atyai kamara, valamint a múzeum rendezésében a
— Januárban eltűnt férfi holttestét vetette ki
kultúrpalota képtárlermeiben művészi elrende a patak. Szentpéterfa község határában a
gondoskodással járt cl. Nógrádi Róla.
több mint ezer plakátot mutatnak be. Pinka-patak egy 10—11 hónappal ezelőtt eltűnt
— Felvágta nz ereit egy nyugdíjas fővárosi Azésben
világ minden részéből összegyűjtötték a mű gazdálkodó holttestét vetette ki. Az eltűnt em
fogalmazó. Vasárnap este a Fáik MiA'sa-utcábaii
:i balkarján felvágta az ereket Hegedűs Géza vészi közlekedési, idegenforgalmi, ipari, keres ber Obrádovics József mogyorókeréki gazdál
55 éves nyugalmazott fővárosi fogalmazó. A kedelmi, stb. vonatkozású plakátokat, melyek kodó volt, aki januárban elborult elmével el
mentők
beszállítót Iák a
Aókus-kórházba. nek tárlata a plakátművészet művészi tökélyét bujdosott a falujából.
— Kirakatfoaztogatók. Vasárnapra virradó
Anyagi okok miatt akart megválni az élettől. mutatja. December 1—16-ig lesz nyitva a sze
éjszaka ismeretlen tettesek kifosztották Kom
— Győr és Gyula virilistáit megválasztották. gedi plakátkiúllítás.
lót Sándor ruhakereskedő Andrássy-ut 4. sz.
Győrött a virilis törvényhatósági választásokat
alatt lévő üzletének kirakatát A rendőrség ke
vasárnap tartották meg. A háztulajdonosok
resi a kirakatrablókat.
külön listával indultak a választáson. A man
— Leépít a szovjet, A kommunista párt
dátumok 83.3 százaléka a Nemzeti Egység
tálcák, schWelzi karórák ezidei nagygyűlése az állami közigazgatás
Pártjának jutott. — A gyulai virilis törvény
nagy raktára. Veszek zá egyszerűsítése érdekében elhatározta a köz
hatósági bizottsági tagok választásán is a Nem
logjegyet, aranyat
zeti Egység Pártja aratott győzelmet.
igazgatási tisztviselők számának csökkenté
7 Muzeum körút 7és21 sét.
Ez az intézkedés nem hozta meg a várt
— A m. klr. osztálysorsjáték föárusitóirn
rendkívül kellemetlen, sőt nagyon káros, hogy
eredményt.
A népbiztosok főtanácsa éppen
egyesek a nekik ajáldott, vagy küldött sors — Szenes Ernő müvészestje a Rádiósban. A ezért elhatározta, hogy a tudományos és
szerencsétlenül járt „kövér Szenes" javára Bu
jegyet — ha azt nincs szándékukban megtar dapest
szállítási
szerveknek,
valamint az ipari köz
előkelő művészei a Rádius-fllmszinháztani — nem küldik azonnal vissza. Ilyen hely
nagy estélyt rendeznek. Az estély novem pontoknak be kell jelenteniük a főtanácsnál
tel »ii és rossz szokás semmi előnyt nem jelent, ban
éjjel féltizenkét órakor kezdődik. Az a kötelékükbe tartozó alkalmazottak szá
mert csak kifizetett sorsjegyeknek van nyere ber '24-énfellép
Alpár Gitta, Bársony Rózsi, mát. Ez a határozat azonnali hatállyal élet
ményjogosultságuk és ujilhatók meg a kÖvet- estélyen
Szakáll, Félix Bressart és színházaink belép.
zlályra. A második osztály húzása szer Szőke
majdnem minden jelentős művésze. Jegyek a
én kezdődik.
— A Székesfővárosi m. kir. Pénzügy-Igazga
Rádius pénztáránál.
tósig felkéri az igen tisztelt közönséget arra,
— Uj szenzáció a hajápolás terén. A koz hogy a küldött Államsorsjáték sorsjegyeket,
metikai ipart valósággal forradalmositja az a aki meg óhajtja tartani, azok ellenértékét a
csodálatos találmány, a lúg- és szappan mellékelt csekken mielőbb fizesse be, aki
mentes shauipoont, amely fekelefejü Neo- azonban nem kívánja megtartani, az a mellé
shampoon néven került forgalomba. A lúg meg kelt visszboritékon, mely ingyenes, küldje
támadja a hajat, folduzzasztja annak külső, vissza ahhoz, akitől kapta. Az Állainsorsjáték
pikkelyes szarurétegét felborzolja, a hajat jótékonycélt szolgált, aki a sorsjegyeket nem
merevíti, akadályozza a könnyű fésülhetöséget, küldi vissza, a jótékonycélt károsítja meg.
17.000 r vercmény,
de főkép bevonja meszes anyaggal, mely fátyol250.000 aranypongtf értékben.
— Most van az Ideje annak, hogy mindenki
szerűen elhomályosítja a haj színét. Mind gondoskodjék
megfelelő rádióról. A színház,
ezeket egy csapásra megszünteti a feltalált
Fftnyeremsnv:
. xene- barátai válogathatnak ezernyi külön
Ing- és szappanmentes fekelefejü Neoshampoon, aféle
műsorszáinban
és napról napra otthonuk
amellyel való mosás után a haj simulékony, ban kényelmesen hallgathatják
az irodalmi és
rugékony, korpamentes, ragyogó fényű lesz és
j
Nyeremények •
művészi termékek szine-javát. Ez persze csak
a
„tartós*
(Dauer)
hullámokat
megrzi.
'.’O.OOO. - ................. lnr. vrngtt
úgy nyújt élvezetet, ha jó rádión hallgatjuk.
10.(100.Inr. pengő
— Felhívjuk olvasóink figyelmét László Akinek még nincs megfelelő rádiója vagy régi
2-szer S.ouo.— ................. iar. pengi*
Sándor 40 éves uriszabóságára, akit mindenki készüléke helyett jobbat szeretne, forduljon a
4-W.T .500. - ....................nr. pengő
H 97.01 2.000. — ....................ar. pengő
a legnagyobb bizalommal kereshet fel, mert legközelebbi Orion rádiókereskedöhöz. Ott kész
Ito-w-er 1.1MM1. - ................. nr. pengő
szakképzett munkásokkal készit legdivatosabb séggel adnak mindc-n érdeklődőnek szaktaná
ár még több nyereménv, nmlvek mind készpénzben
őszi szövetekből mérték után remek szabással csot és bemutatják az Orion-rációk sorozatát.
fizettetnek ki.
40 és 50 pengéd férfiruhákat, átmeneti vagy Ez a sorozat mindenki ízlésének és igényének
Hűt.ón december 14-én.
téliabátokat. Erzsébct-körul 1, I. emelet.
megfelelő választékot nyújt.
Borsjegy r>ra:
Egó 7. P 8.- Fél P 1.50

OKTOGON

49.000 aranypenoö.

!

Kapható minden bank, tóAnisltAnAl. dohánytAradében.
postai rendeléseket a pAns elóselos beküldése ut*n
azonnal teljesít a M. Klr. Pénzügy Rnzgstósig, Budapest,
V., Bzalny-utca io.

Kacagás

Lamperth Géza
vasárnap meghalt
Nagy gyász érte vasárnap a magyar iro-<
dalmű életet.
Lamperth Géza. Ismert költő, a Petőfi
Társaság főtitkára meghalt.
Lamperth Géza most 61 éves volt. A háború
előtti években divatos költő volt, különösen
hazafias verseit szavalták sokat országszerte.
Egy évvel ezelőtt agyvérzést kapott, azóta ál
landóan betegeskedett.
— Egy

magyar

ámokfutó

vérengzése

Bécsi tudósítónk telefonálja: Láng Márton
volt magyar tanító, aki Linzben élt, tegnap;
megörült, őrültség! rohamában leszúrta
anyját, majd a hatalmas késsel vad futás
nak eredt a városban. Az őrült embert csak
nagynehezen lehetett megfékezni.
— Fegyveres támadás az abesszínia! olase

konzulátus ellen. Az erythreai Asmarábó!
eredő értesülés szerint az elmúlt éjjel egy,
ethiopiaiakból álló csoport fegyverre] meg
támadta a gondari olasz konzulátust Lövöl
dözés kezdődött a támadók és a konzulátus
védőőrsége között és az összeütközés követ
keztében egy ember meghalt, ketten meg
sebesültek. Az addisabebai olasz követet
megbízták, hogy tegye meg a szükséges
diplomáciai lépéseket és kérjen elégttclt a
konzulátus megtámadásáért.
— Rozgonylná! 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.
•—■ Lezuhant egy repülőgép, hat utas
szörnyethalt. Los Angeles közelében tegnap

lezuhant egy közlekedési repülőgép. Mind
a hat utasa szörnyethalt.
— üzleti hír. Aczél László textíltechnológus,
a magyar kereskedelmi statisztikai értékmeg
állapító bizottság szakértője, Aezél Ottó keres
kedelmi tanácsos fia, a Gutmann J. és Társa
budapesti cégbe cégtársként belépett.
— Orvosi hír. Dr Rehák Rudolf fogszabá
lyozó rendelőjét Budapest, IV., Múzeum körút
31. alá helyezte át. Tel.: 89-6-11.
Dr Balázs. Erzsébet gyermekorvoi, a Bródvgyermekkórház v. alorvosa, rendelését VI.,
Csengery ucca 45. alatt megkezdte. Telefónt
28-0-46. Kvarcfénykezelés.

JOLIÉ Kígyö-u. 4-6
mar 1 pengőért is
a legdivatosabb kllpszok kaphatók.
Szívesen megmutatjuk gyönyörű párizs
ékszerujdonságainkat vételkényszer nélkül

— A Nemzeti Demokratapárt országos kon
gresszusa. A Nemzeti Demokratapárt országos
kongresszusának második ülésén Hann Arnold
nyugalmazott államtitkár az adórendszer szel
lemének felfrissítését, Magyar Miklós a köz
üzemi szolgáltatások aránytalanul magas tari
fájának leszállítását és dr. Rosenák Miksa a
szabad orvosválasztás elve alapján a Lex Vast
revízióját követelte. Nouák István és Balassa
András beszéde után Vázsonyi János zárta be
az ülést.
Rlmamurány-Salgó-Tarjánl Vasmű RészvényTársaság csütörtökön megtartott 53. rendes
évi, közgyűlése az 1933—34. üzletév zárszám
adásait egyhangúlag elfogadta és az igazgató
ság részére a felmentvényt megadta. A részvé
ny enkint 1 pengős osztalék november 17-től
kezdve kerül kifizetésre.
A gumigyár uj vezérigazgatója és vezérlgazgatóliclyettese. A Magyar Ruggyantaárugyár
Rt. igazgatósága dr. Kiéin Pált a vállalat vezérigazgatójává és Ehrmann Kornélt vezérigaz
gatóhelyettessé nevezte ki.
— Erő® hölgyek öröme. Eddig csak a nyúlán
kabb hölgyeink tudtak kész ruhát, fehérneműt
vásárolni maguknak, mert az erősebb testalkatú
hölgyeink alig találtak valahol megfelelőt ter
metükre. A Calvin téri Fenyves Áruház sok-sok
erős termetű hölgy örömére berendezkedett
extra nagy kész ruhák és fehérneműek árusítá
súra és azokat is a megszokott jutányos Feny
ves-árakon hozza forgalomba, például: Extra
nagy női.télikabát tartós fekete buklé-kclméből,
melegen vatclinozva, dúsan szőrmézve 48, Extra
nagy női kabát finom fekete posztóból, végig
krepdesin béléssel, siras-perzsa sálgallérral 68
pengő, Extra nagy szövetruha 9.80, Extra nagy
krepdesin ruha 14.80, Extra nagy gyapjú kötött
ruha 21.80, Extra nagy flnnelpongvola 3.90,
Extra nagy bolyhoshátú kötött pongyola 12.80,
Extra nagy hálóing, színes és fehér fehérnemű
anyagból, hímzés-dísszel 2.90, Extra nagy
szoknyakombiné sarmőz anyagból, különféle
színekben 4.90, Extra nagy női ing erős szálú
sifónból, hímzés-dísszel 2.70, Extra nagy sima
svájci kötésű nadrág 2.25, Extra nagy csíkos
női nadrág kis hibával 2 90, Extra nagy sarmőz
női nadrág kis hibával 2.90, Extra nagy snrmőz
női nadrág 3.50, Extranagy matt sarmőz nad
rág 4.50. Extra nagy női meló nadrág 3.50,
Extra nagy csíkos bélelt nadrág 2.50, Extra
nagy műselyem női nadrág, belül bolyhozva
2.90, Extra nagy női nadrág meleg béléssel 3.90
Diai írógépeinkHalét, VI„ Podmanlcsky-atea 1. aa. (Vilmáé csAaiAr-ntnAl). Telelőn i lB-4-ga pengő.

Ezost evőeszközük,

g3. m. Kir. AiiamsorsiateH

Dertt

Föuarosi operettsztoiiáz

Iiitnbtüto rUNIABLt w

P 178.50
170.50
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Ihuiapest, 1984 november 19.

Portóit fa belső
berendezést tervezte

▲i építkezést
tervezte

Horváth
Lajos

Kozma
Lajos

tervező

műépítész

Befejezéshez közeledik a Nagyér Divatcsarnok modern arnházpalotálának építkezése, amelyet # hónapon ót 1000 munkással
a következő cétfck végeztek:
Az összes kőműves-, rabitz-, ács-, alapozási, szigetelési,
vas-, vasbeton-, kiváltási és szerkezeti munkálatokat,
valamint a homlokzat átépítését végezte

Portál és belsöberendezés
Horváth Lajos

Sturm Károly Frigyes építőmester, VL, Sxőnyi-ut 1.

Szellőzőberendezés

4 drb személy-felvonó

3000 m2 padlóburkoló
.tejjMííj-Oilair tíJHlllt Innrtnt

magyar felvonó- ée gépgyár r.-t
VL, Lehel utca 12.

Üvegek és tükrök

VnL, Vay Adám-utca 8.

Vasajtók, vaskeretek stb.

Wagner A. üveg csiszoló ás tükürgyár
VIL, KaKtoroy-utoa 9.

elektrotechnikai ée múszaU vállalat
V1IL, Népszínház-utca 87.

Kleiü Mihály

Schtnolka Sándor szobafestő- éa mfaolómeeter

L-T.

V., Vilmos csAszár-ut 82.

Groszman Jenő

Vízvezeték- és bádogosmunkák

VH , Aréna-ut 64.

Belső festési munkálatok

márvány mozalklapok

Wertheim F. és Társa Utóda

Villanyfelszerelési munkálatok

Stieber-féle építési és ipari r.-L

Fodor László mérnök
V.. Csákj-atoa M.

VI!., Iloeval-utoa 8-13.

Neonfény-berendezés

épQletbádogoe fa azereiö

VIT., Rózea-utoa 1.

„G.ória Neonfény" Zwwk

1

Üvegtető és vasmunkák

Központi fűtés és tűzivezeték

Magyar Szeilőzőmfivek és Gépgyár rét

modem portál fa üzletberendezö

VIL, Károly király-írt

Jungfer Gyula navui m«VUL, Börzsönyi-utca 6.

éjriMiakstoMmgj*'

Belső világítótestek
1.

Llisztig Sándor

<■ ümi

ceillárgyár
VIIL Rökk Szilárd-utca 14.

DL, Borokoári-ut 26.

Ipari munkákat végezlek, anyagot és gépeket szállítottak:
Babik Mihály asztalosmester, Betónvasárusitó éa ipari vállalat, BiedJ Károly radiátor-mázoló, Brown-Bovery felvonómotorok, Budapest Szfőváros
Gázmüvei, Budapest Szfőváros Vízmüvei, Budapest Szfőváros Elektromos Müvei, Czomberg Árpád tapétázómester, Donáth Lajos kávéfőzőberendezés,
Engel Károly hangszóróhálózat, Elivest Priteg telefonhálózat, Fischer Testvérek üvegek, Franki Andor fémmunkák, Förstner Gyula asztalosmester,
Ganz és Társa felvonómotorok, Gráber Jenő mérnök szellőztetés, Dr. Helvey Tivadar vegyészeti gyár, Hennefeld I. soda-fountain, Hikker Gyula
fémmunkák, Ideál fémbútor, Karagyena János asztalosmester, Kelemen Károly műkövek, Kepits András lakatosmester, Kláb János ácsmester,
Kiéin I. üveges, Roller Testvérek esillárgyár, Lakos és Székely villamos hegesztő, Magyar Radiátor és Gépgyár rt., Magyar Posztógyár rL
függönyök, Major János vasszerszámok, Nagy Andor parketták, National Regisztráló pénztárak, Odze Aladár fuvarozás, Pick Emil fémszálas
Picklin falsarokvédők, Reichert Testvérek fémmunkák, Sámuel György bádogos, Sebők Antal asztalosmester, Schmidt József szobrász, Ulrich B. J.,
Weber és Zátony fémmunkák, Zala Andor asztalosmester.
Építésvezető: Kovács László. Munkavezető főpallér: Győri János

I.

EMELET:
Férflruha, Fiuruhs, Sportruházat

FÉLEMELET:
Kiz-Ar-osztály, Büffé

V. EMELET :

Csomagolok
Raktárak
Személyzeti ruhatár

IV. EMELET;

ALSÓERDÖSORUTCA

FÖLDSZINT:
Kötött ám, Kesztyű, Harisnya, Uriáivat, Női fehér-

nemű, Ernyő,

ayüjiü-cxomagolö
ALAGSOR
Szőnyeg, Függöny, Paplan, Linóleum, Maradék

Személyzeti étkezde, Személyzeti
pihenők, Szellőző és felvonó gépházak

SZÖVETSÉG-UTCA 3.

Földszint: Kirakatok
Dekorációs oszt.
Félemelet: Posta, expedíció
Manipuláció
Áru átvétel

Irodák. Raktárak

__________________

ill. EMEIE7: Élelmiszer, Cukorka, Háztartás, Üveg,

Porccilán, Vasedény, Faáru
II. EMELET: Női ruha, kabát, Gyermek ruha, kabát, Női

kalap, Női sál, Művirág
I. EMELET: Vászon, Szövet,Selyem, Mosó, Szabásminta,

J átékáru

__________

FÖLDSZINT: Illatszer, Ekszerutánzat,

Díszműáru,
Rövidáru, Kézimunka, Bőrönd, Cipő Sodafountain

ALAüSCR: Élelmiszer, üveg

és poroellán
Központi fűtés és áramtelep

A RÁKÓCZI-UT 70, 72, 74, 76 SZ. PALOTÁIBAN

raktárak.
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Budapest, 1934 november Ifl.

pREmiEg^UTűn
Nincsen barátom már
— suttogta
r0V^ éjjel a próbák miatti kimerültség
től félholtan László Aladár, a Belvárosi
Szinház aj sikerének szerzője. Nincsen
barátom már, mert sikerem volt, mondta
keserűen az elegáns, hosszú fiatalember,
akinek a sikert — szerinte — seliogysem
akarják megbocsátani Budapesten.
Az újságírói sorból, a nehéz napirobot
taposómalmából, került László Aladár
alakja a rivaldák mindent megszépítő és
mindent feledtető fényébe. László Aladár
nak volt bátorsága ki ugróni a vérrel, láz
zal, ideggel iródó napisajtó közlegényei
sorából és a napiesemények zuhogó sod
rából bátor és merész tempókkal úszott
az
felé. Közben azonban
' arriváttság
.............. partja
........................
egyszer majdnem felhagyott az ereje és
majdnem lebukott az árba. Első darabját
irta akkor, amelyet több mint százszor
játszott a Belvárosi Szinház, de amelyet
László Aladár sohasem
láthatót!. .4 főpróba délelőttjén már negyvenfokos láz
ban feküdt odahaza, végigkinlódta a sza
natóriumi ágyon darbja sikerét és ami
kor felkelt, hogy a színházba menjen,
nem érhetett oda.
Autószerencsétlenség
érte, amely ismét ágynak döntötte. A sors
eme tragikus fordulataiért kárpótolta bő
ven a „Becsületes megtaláló", amely már
világsikert jelentett. Hollywoodot és Lu
kit shot, pénzt és talán anyagi gondok
tól mentes életet Is.
Hát ezt nem tudják megbocsátani
László Aladárnak, akiről igenis ma beszélnek és aki igenis, egl/ike a legszámot
tevőbb, legkompetensebb és ami fő, a leg
sikeresebb színpadi íróinknak.
(s. z.)

te&NAPLÓ
Színházak hétfői műsora
Sílift éFW*
(H«).

'•(•SZÍNHÁZ: Ai lamrretlrn lány (8).
MAGVAK SZÍNHÁZ, Rágalom (Rt.
Mü£l SZ/NHAZi A dfintfl éjntka (R).
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Félórás frlcaég (8).
I6VAR0S! OPERETTSZINHAZ, Nápolyi kaland
<•).
^AMARA SZÍNHÁZ: Étben Erna tánreaf (8).
SZÍNHÁZ: Ma éjjel aiabad ángyok (•).
BM HI.I'.NTERl SZÍNPAD: Lyon 1/1 (Mi8i.
ORFEUM, l^o-Ma(uskn pMitoly-mutatvány (Ut).
KOMÉDIA KABARÉ; MII fogtam aa éjjel (•),

BÁLLÁ LICI ESKÜVŐJE
dátumát november 28-ban állapitolták meg
nz érdekelt felek. Ekkor esküszik örök hű
séget a fiatal és nagyszerű primadonna
Félix Joacliimsonnak, az Ismert és kitűnő
osztrák Írónak, aki jelenleg az Universal
filmek forgatókönyveit Írja.
ARANY!

Hans Albers többmilliós óriásfilmje, az újabb
filmirodalom egyik legnngyobbszerü alkotása.
Az UEA negyedik világfilmje egész különleges
helyet foglal el a filmek között és technikai
csodáiban nemcsak versenyre kel a Metropolis
és a Hold asszonya cimü nagysikerű filmekkel,
hanem nzoknt túl Is szárnyalja. Az izgalmas
drámai történet az aranygyártás modern pro
blémája körül szövődik. Az UFA egy tenger
alatti óriási laborntóriumot épített, amelynek
sillnntos szerkezetei négy emelet magasságúak,
í z nz építmény egymagában több mint hároms-árezer márkába került. Gould amerikai mil
liárdos csodaszép luxusjachtját engedte át a
..
...
oldalán
címfelvételek céljaira. Hans
Albers
Rrigiltc Hclm. Licn Deyers és Michael Bohnen
játsszák a főszerepeket.
A BALL IM SAVOY

o City legnngyobhszabásu
--- ------- — filmjének készül.
Néhány számot közlünk csak arról, hogy mi
lyen méretekben forgatják Székely István ve
zetésével Abrahám Pál uj filmjét. ISO ember
21 napon át éjjel-nappal 21 nagy dekorációt
épít. Ez 40.000 pengőbe kerül. .4 Hunnia harmínc napon át .10 műszaki embert foglalkoztat
és az áramdijjal együtt ez 40.000 pengőbe ke
rül. a zenészek 15.000 pengőbe, a statisztéria
20.000 pengőbe, a színészek a hat vezető színé
szen kívül 20.000 pengőbe, az építési nyers
anyagok ,10.000 pengőbe, a fodrászok 6000
pengőbe, a bútorbeszerzés és kellékek 10.000
pengőbe. 150 ruha és kosttüm 20.000 pengőbe,
t'.ncszámok. személyzet és betanítás 15.000 pen
gőbe. autók 4000 pengőbe, különféle művészi
személyzet és rendezőség 40.000 pengőbe kerül.
Ezeken kívül természetesen óriási összeget
emészt fel a film nyersanyaga, a sztárszinészek
gázsija, Ábrahám Pál jogdija és a laborató
riumi munkák. Mindezekhez hozzá kell számí
tani. hogy a filmet Hermáim Koszterlitz irta,
ti forgatókönyvet Ciffra Géza, a producer Gál
Ernő, az asszisztensek Falus István, Renncr
Endre, a felvételvezető Vincze László, díszletek
Vincze Márton, ruhák Váradi Tihamér, a zenei
asszisztens Bródy Tamás, a táncokat Bobby
Grr y tanítja be.

fehér pudlikutya szalad át

JHa£vany Lili

a
kivilágított
rivalda
előtt — így kezdődik a
francia Antoine és Leríj
urak „Szembekötösdi" cí
mű vigjáléka. A vígjáték
további során azonban
kiderül, hol van a kutya)
eltemetve? Ott, ahol a
régi hagyományokon
Eír Kis hóalüityünk vao. Ml, -'-!k
aldk
mutatón és a közönség nem ijedt meg a színépült szinjálszómüvészet
anu>ÍHzor
emeltük
fel
szavunkat
i
pádon mozgó tükörképétől, hanem észre sem
<|az ÜR/ek
érdekében,
ösueütkö- véve önmagát, sokat tapsolt a szerzőnek, a sze- is haldoklik az ország első prózai szinházábam
Sajnáljuk, hogy Bajor Gizi istenadta nemes
zésbe kerültünk Halvány Lili bíró Ireplőknek és a rendezőknek."
tehetsége megint olyan küzdelemben győz,
nőnek azzal a felfogóaával, hogy az
Pokoli, ugy-e?
méltatlan hozzá. Jó dramaturg kellene, jó da
igazságot nem szabad
megírni. A
bárónő
dörgedelmes
hangon jelen
rab, kitűnő rendező és ragyogó partnerek!
tette be, hogy példát statuál, sajtó
Az előkelőén konzervatív Budapesti Hír
pert Indít ellenünk, húszezer pengő lap Illés Endréje ezeket mondja:
Ez az igazi kulcsdarab
kárléritéaiel
tulyonbltva
erkölcsi
! „Ennek az uj Írásnak még a sokágú színpadi
ülteti
e sorok Íróját a vádlottak
formába öntve Is kissé nyersanyag jellege van, a Belvárosi Színházban,
padjára.
amelynek színpadán az
Inkább érdekes társadalmi intimitás, mint
emberi dokumentum,
ismert bankelnöktől a
cseréljünk helyet,
Egyelőre azonban
méltóságos asszonyom, hiszen — tartsuk inkább szellemesen dialogizált emberszólás, miniszterig a képesla
be a társasági formákat — a hölgyeké az még dráma a történet legforróbb perceiben pok reprodukciói nyo
elsőség. Méltóztassék a „Lánc** Magyar is."
mán a nagyközönség
Színházi premierje alkalmával kényelmesen
által is felismerhetően
A kitűnő Ignotus Pál az Esti Kurírban:
elhelyezkedni a vádlottak padján és ha
„0, dehogy is „kulcsszindarab"! Dehogy le — eleven alakok mo
lehel, jól megfogódzkodni a karfában, *ó, het itt akárkire is „ráismerni"! Ne reméljük, zognak. „Egy nő, aki
ne méltóztassék megijedni, a hölgyekkel hogy a hősnő „ahhof a bizonyos" nagyvilági nek múltja van** szerzője László Aladár,szemben kötelez a lovagiasság, mi nem hölgyhöz hasonlít Ne reméljék, hogy a szín ezt bocsássuk előre, ismét ragyogó vígjáték
mondunk ítéletet a felperes bárónő színpadi padi sörgyáros valamely eleven férjhez hason kot irt, amely méltó folytatása „A becsület
lít I Ne reméljük, hogy a nö-faló, de szende lel
kísérlete fölött, hiszen méltóztatik ismerni, kű báró ama főúri gavallérhoz hasonlít.
tes megtaláló** cimü darab világsikerének*
milyen ez a Pest, könnyen megvádolhatná
Ki nem fogy az ötletekből az iró, aki for
Nem, nem, hagyjatok fel minden remény
nak, hogy elfogultak vagyunk. Mi nem
dulatot
fordulatra halmoz, poénokat jobb’
nyel: emberhez itt senki sem hasonlít."
írunk a Ldnc-ról. Eszünkbe jutott az az
poénokkal tetéz és akiben még feltaláljuk:
A Nemzeti Újság igy andalog a nagy
aranymondás is, a halottakról vagy jót, vagy
a
színpad
morális tiszteletét is. Lázár M&az
premierről:
semmit. Tehát inkább semmit!
ria (aki végre nem tör-zuz a színpadon))
„Hatvány
Lili
igazi
tehetség
hijján
ahhoz
<
élete
egyik
legjobb szerepét játssza és lég*
Ezennel átadjuk a szót a pártatlan
eszközhöz nyúl,
jobb alakítását nyújtja. Páger Antal a ga
pesti kritikának, amely a mi kis házi*
amihez az ujságirótársadalom elesettjei
ügyünktől teljesen függetlenül Ítélke
le vallér szerelmesszivü szélhámos szerepében
fanyal ódnak: a botránykrónikához.
zett a színházi képes hetilapban leve
és elsőrangú. De jók mindnyájan, akik a szin-t
Egészen a revolverlapok színvonalához száll
pádon vannak: Nagy György, Baróthy Jó
lező bárónő színpadi kísérlete felett:
ez az „előkelő** körökben játszódó színmű <
zsef, Borag, Soltész Annié, Bársony István,
Kezdjük talán a sort a zordon Papp Jenő szerzője
Z. Molnár, Pártos. Nagy siker!
kollegánkkal, aki az Uj Magyarságban igy
azzal akarja a sikert kierőszakolni, hogy
áradozik két hasábon keresztül:
közönségének legalacsonyabb ösztöneire
Háromórás mulatság
dolgozik.**
„Annak igazán csak örülni lehet, hogy fel
sőbb köreinkben is lábra kapott az Írás. Hat Majd később: „És végül a függöny
eltakar."jótékonyan
a Félórás feleség a Király,
vány Lili bárónő például már évek óta igen legördül. S mert amugyis bordópiros,
nem kell
igy kezdi
Színházban. Balassa Emil,
ügyesen forgatja a tollat, működése révén meg elpirulni azok felett, amiket Endre
” ’
Mihály István és Hajdú
tudunk jó néhány érdekes dolgot arról a vi
Az Újságban Vázsonyi
Imre uj operettje szelle
Lajoshoz,
a
sör

lágról, amelyikben ö él és nehéz volna meg beszámolóját:
mes, fordulatos és rend
rossz: egy sörgyátagadni azt az elismerést, hogy információi
„A grófnő feleségül ment
kivül
mulatságos. Ka-'
mindig eredetiek, olykor meglepőek és a fel gyároshoz. Még elképzelni is
gyogő versek fekszenek
dolgozásban gyakran megközelítik azt a határ roshoz. A szerző megborzong, de a néző talán
a népszerűségre számító
vonalat, amelyik az előkelő műkedvelőt élesen eleinte nem képes ennek a lépésnek tragikus
muzsika alá. Szimpatikus
elválasztja a hivatásos írótól." Később: „Mint súlyát értékelni.** A darabismertetést igy fejezi
a Király Szinház ugyne-.,
osztályának fáradhatatlan megfigyelője, igen be:
vezeti fiatal szereposztása. Jurik Ica, az uj
hasznos adatokkal szolgál arra nézve, mi tör
„Ez Hatvány Lili Lánc című darabjának a
primadonna, nagyszerű ígéret. Csinos, kedves,
ténik a sör-bárók szalonjaiban, a Ritz-ben és
tartalma — nem tehetek róla."
kellemes és elég jól énekel. Raffay Erzsi jól a
őniéltóságáék cselédsége körében.
A kitűnő Heumann Károly dr. a Függet helyén van. Az előadás kirobbanó sikere Lata-i
Nyilvánvaló, hogy Hatvány Lili a felsőbb
bár Kálmán nevéhez fűződik. Delly Ferenc
lenségben igy dorongot:
körök dzsungelét leplezi le ebben a szöve
kitűnő. Szőnyi Lenke mulatságos, Komlóé Vil
vényes bűnügyi történetben. A szennyes
„Az álfölénnyel óriásokat csipkedő, most mos pedig egyenesen elragadó. Kellemes este
ruha kiteregetése olyan gőzt teremt a szín
maga kerülvén a deresre,
volt a Király Színházban.
padon, mintha mosókonybábán lennénk,
könnyű volna a bárónőt nem saját vézna
a telkekből csepeg a lé. Nem a legmagasabb
fegyvereivel, hanem az igazsággal ledoron
golnunk** ...
irói passzió, amit Hatvány Lili üz, de ez is egy
ágazata az Írásnak, a manuális része a lehan „De minek ágyúval lőni a verébre" — mondja
golóbb és szomorúbb oldala, amelyik nem en később.
gedi meg, hogy szépet alkosson. Mentség, hogy
De hát itt a Lili, igaz ugyan, hogy Bródy
maga is szeretne kijutni ebl>ői a mosókonyhá- Lili, a Pesti Naplóban:
Székely István, aki két napig magas láz
hól és a végén tiszta szóval zárja a felkavart
„Hatvány Lili, a nagyszerű konstruktőr ez zal vezette a „Bál a Savoyban** fllmfelvétcrendőri históriát**.
úttal is nagyszerű konstruktőr maradi: darab
Fóthy János, a Pesti Hírlap kitűnő kri jának cselekménye most is fordulatos, izgató, leit, rosszul lett a műteremben és nagy
betegen lakására vitték: emiatt három napig
tikusa, igy beszél:
színpadi, mulatságos és veszélyes és
szünetelnek a felvételek.
„Mármost az ilyen társasági traccsokkal
ezzel megint csak klmeritettilnk minden
szemben két jogos kérdés merülhet fel. Az
jelzőt és ugyancsak ősze kell szedni magun
Rökk Marika szerepét a Bal im Savoy cimü
egyik: érdeklik-e az ilyen dolgok a közönséget,
kat, ha mindvégig meg akarunk maradni
darabban Pozsonyban Erdélyi Edith játszotta
erre csak azt válaszolhatjuk: sajnos, túlságo
telkes hangulatunk mellett.
nagy sikerrel.
san. A másik kércés: érdekes-e, ha az ilyen
Folytassuk tovább? Igaz, a szereplőkről
mondén traccsot a maga összes dessous-ival a
színpadon látjuk viszont. — Erre csak azt vá igy irt Kemény Simon, Az Est ékestollu
Gáspár Miklós álnevet használó kitűnő
laszolhatjuk: attól függ, hogyan látjuk viszont". költ :-szerkesztője:
„Az előadásról csak jót lehet mondani. Titkos írónő „Hivatalból üldözendő** cimü uj1
A végén azonban levonja a tanulságot: „Nincs-e
darabját
a Kamara Szinház mutatja be a
igaza Mindenlébenkanal Istvánnakf Nem neki Ilonát és Makay Margitot meg ne lássa egy legközelebb.
amerikai fllmcsászár, mert hadihajón rabolja
van-e igaza,
el őket."
ha ac egész dolgot tizsoroa pletyka kere
íme az ítélet!
tében Intézi cl anélkül, hogy hároinfelvoHat-
A kritikák elolvasása után joggal meg
násoa színmű súlyát tulajdonítaná Hansen
szólal bennünk az elismerés hangja húsz
“ 
sörgyáros éa társai magánügyének**.
követelt
c
A bárónő
Folytassuk talán a sort most baloldalon, vany Lili előrelátása iránt. Csak
nem az elezer
pengő
erkölcsi
kártérítést
a Népszavával, amely ezeket mondja:
Művészkörökben sokat beszéltek arról a fel
„Hatvány Lili uj darabjónuk két főszereplője sorok szerény ivójától,
tűnő érdeklődésről, amellyel Hermánn Kostervan: az egyik a véletlen, amely mindannyiszor maradó tantiemek címén?
lltz, a jelenleg Pesten élő kiváló német filmíró
pontosan megjelenik (és sokszor husból-vérböl
kísérte Király Katót, Solti Hermin és Király
van),
Ernő Rztnésznőleányát. A finom szépségű, kar
csú fiatal színésznőt az utóbbi Időben minde
mindannyiszor ott rejtőzik Leó-módra a
nütt együtt tehetett látni a halkszavu és szim
bokorban,
patikus modorú Íróval. Szombat este azután
valahányszor a cselekmény összekuszálása vegy
Soltí Hcrminéknél családi ünnep keretében
kibogozása érdekében szükség van rá. A másik
főszereplő a lánc, amely gyöngyösen, drágakötartották meg a fiatalok az eljegyzésüket.
vesen ott csüng az előkelő, dúsgazdag, tehát
skótul zsugori és kiállhatatlan sörgyáros fele
sége nyakán. A cselekmény bogozásában a szer Csak nekem dalolj.
ző nagy rutint és nagy szinpadismeretet úrul el.
Mindez távolról sem jelenti, hogy a darab ne Grace Moore-bnn Amerika uj csalogányát
kötné te u figyelmet, söl nagyonis leköti, a fedezto fel. Csodálatosan énekel ez a gyö
mienket ott, ahol Halvány Lili (nyilván éppen nyörű amerikai színésznő. A filmje is ragyogó, A zenei étet kimagasló eseménye tesz nz. a ma
séggel nem az a szándék vezette)
úgyhogy a Fórum mozi közönsége valóban tiné, amelyen a legkedveltebb művészek szereigaz élménnyel gazdagabban távozik a néző lelnek. Cselényl József; Hódún Margit; Fekete
azt a fullaszló rothadást tárja elénk, amely
térről. Ezt a filmet nemcsak érdemes, hanem Pál; Majorossy Aladár ós Szerdahelyi János
az Ilyen előkelő aörgyároa családi tűzhelye
meg is kell nézni.
körül terjeng.
művészegyüttese; Kalmár Pál; Pallós ladies;
Sebő Miklós; Szedő Miklós Vajda Károly, VerHatvány Lili darabja nagy tetszést aratott a be- Ml történt az öfl-lk utetyin?
bőczy Ila, a Mándits-zenekar és más művészek’
Izgalmas és kitűnő gangsterdráma. Kay Fran
c hó 25-én, vasárnap dél
cia alakítása tökéletes. A Radius kísérő mű közreműködésével,
előtt ’/»12 órai kezdettel rendezi a Sternberg
sora pompás.
Híradó szerkesztősége. Féláru jegyeket válthat
Botrány Rómában.
nak az előfizetők és a Sternberg hangszergyár
Eddie Cnntor, a nagyszerű amerikai ko vevői, a Rákóczl-vt <10. szám alatti zenepalotá
mikus egy mulatságos amerikai csirkefogó ban 30, 50, 80 filterért, 1.— és 1.50 fillérért.
figurájában Vatentinus császár Rómájába ál
modja magát. Kiderül, hogy évezredekkel ez
VASZY VEZÉNYLI A FILHARMÓNIÁT
előtt ugyanaz a korrupció uralkodott Rómá Ma Zeneakadémia. 8. Közr.: FISCHER ANNIÉ.
ban, mint a mai Amerikában. A Royal Apolló Műsoron LISZT: KORONÁZÁSI MISE, BEETfilmje rendkivül mulatságos és látványos.
HOVEN-koncert. stb. (Koncert),

a vádlo££ak padján

.íhr{>

Ríid ó- és gramolon-miivészek
matinéja Városi Színházban

fcdapest, 1834 november 19.

HÉTFŐI NAPLÓ

A várt szenzáció bekövetkezett:
a Hungária nehéz csata
után vesztett
BOCSKAI-HUNGÁRIA 2:0 (2:0).
de ez nem segít, a Bocskai szívósan védekezik. • megy. Óriási tombolás. A Hungária még egyA Hungária-ostrom mind hevesebb és heve I szer kétségbeesetten nekil'ekszik, ámde semmi
Debrecen, november 18.
sebb lesz,
sem sikerül.
(A Hétfői Napló tudó
A Bocskai mindvégig jobb formát mutatott
már nem lehet számolni a kornereket.
sitójának telefonjelenlése.)
!
ellenfelénél
és
A debreceni drukkerek A Hungária térfelére alig kerül a labda. A
a kétgólos győzelmet feltétlenül megérde
hetek óta óriási izgalom Bocskai-drukkcrek izgatottan figyelik az időt,
melte.
még
öt
perc,
még
négy
perc,
—
minden
pilla

mal várták a vasárnapi
Bocskai—Hungária mér natban levegőben lóg a Hungária gólja. Az A Hungária hiába harcolt, a halfsorok és csa
kőzést. nem kisebb tétek állóhelyek papirmáglyát gyújtanak és indiá- társorok közti különbséget nem tudta át
hidalni. A Bocskai csapatában Belesik, Palo
forogtak kockán, mint a nus-tánccal járják körül a diadaltüzet:
— Ég a Hungária! Ég a Hungária!
tás, Teleki és Markos válogatott formát mu
Hungária első helyezése
A debreceniek kapuja mellett a Bocskai tattak. A Hungáriában Cseh-t és Dudást kell
az őszi tabellán, a Bocs
kai részéről pedig: meg tudja-e tartani helyét gyermek-drukkeihada állandó üvöltéssel kíséri megemlíteni. Mindkét védelem elsrangu mun
a vezető csapatok között. Egész héten át ez volt a küzdelmet. Az utolsó percben halálos csönd, kát végzett. A mindvégig Izgalmas, nivős mér
a téma, erre a mérkőzésre tippeltek a sportra Cseh húsz méterről szabadrúgást lő. Kapu fölé kőzést Gombos biró korrektül vezette.
jongók és azok, akik izgalmas, változatos játé
kot vártak, nem csalódtak a vasárnapi mérkő
zésben. A mérkőzés mindvégig izgalmas volt és
a Hungária váratlan vereeége teljesen kife
jezte a Bocskai tudását és játékkészségét.
Mindkét csapat lelkesen játszott, de a Bocskai
első félidőben mutatott nagy formája után a
a második félidőben a Hungária már nem tu
dott szépíteni az eredményen.
A mérkőzés félbeszakadt és újrajátsszak
Vasárnap két filléres gyors indult Debrecen
ből, de a futballrajongók otthonmaradtak: a
tasl la ott Iábatlankodlk, de vesztlre, mert
FERENCVÁROS—SZEGED 2:2 (1:2)
két nagy csapat őszi találkozóját végigizgulni.
mögötte begurul a labda. 2:1.
Virít a vérvörös szegedi
Sokan érkeztek Pestről
dressz, csillog a Fradi- Vége is a félidőnek.
Is a Hungária-drukkerek közül. A nézőtér egész
drukkerek szeme. Sárosi
Szünet után Mester bekötött fejjel visszatér
tarka volt a sok elegáns, csinos pesti hölgyven
újra a porondon. Most s ez legalább biztosíték arra, hogy nem lesz
dég toalettjétől.
már csak nem lesz meg durva a mérkőzés. Nagy az iram, de ezen ki
Először a Hungária játékosai futnak ki a pá
lepetés!? Egyelőre csak vül alig van más.
lyára. A közönség éljenzéssel, hangos ováció
az offszájdok körül van
Sárosi Is csak árnyéka önmagának.
val fogadja a vendégcsapat játékosait. A Hun
meglepetés: ook bennük a
gária a centercsatár helyén Odry helyett Sebest
bírói tévedés. Totdi égbe- Tiszta helyzetet teremt, aztán messze félre lö.
számyaló lövése se utolsó Ha nem is a Szegedé a nagy játék pálmája,
szerepelteti.
élmény, ez azonban az utóbbi időben már nem mindeneseire imponáló az elszántsága és ha
Ez ■ változtatás nem hozott sok szerencsét
szokatlan. Hogy legyen Izgalom is, Vastagh tározottsága, Ez hiányzik ma a Fradiból. A
a Hungáriának,
vagy legalább Is nem jelentett előnyt Sebei já
téka nem igazolta a cserét, mindvégig meglehe
tősen gyöngén játszott.
Heves iramú Hungária-támadással kezdődik
a mérkőzés. Cseh már a kapunál van, bombá
ját Albertit menti. Sorozatos Hungária-támadások után kezd magához térni a Bocskai csa
pata. Rövid mezőnyjáték után Teleki erős lö
vését fogja Szabó. Ezután perceken keresztül
állandó Bocskai-fBlény
következik. A 11. percben nagy a gólhelyzet.
Hevesi a kapu előtt van, mindenki gólt vár,
Mándi közbelép és felborítja Hevesit. A biró
nem vesz észre semmit, a közönség állva köve
teli a tizenegyest. A játék továbbfolyik és a 13.
percben megszületik az első Bocskai-gól.
Teleki hosszan előreadott labdájára Hevesi
fut és laposan továbbítja a kapu túlsó sar
kába. 1:0.
A gyors Bocskai-gól megszéditi a Hungáriát.
Izgatottan kapkodnak s a Bocskai mind na
gyobb és nagyobb formát mutat. A 24. perc
AZ ELSŐ SZEGEDI GÓL RAJZRIPORTJA. Somogyi (1) kiadásával Mester (2) könyhozza meg a mérkőzés második és utolsó gól nyedén túltesz! magát Polgáron (8), almán és lapooau középre gurit Kutas! (8) keze előtt
ját.
főt a labda Bognárhoz (4), majd Korányi IL (5) biztatására a hálóba. 1:0. I. félidő 20. pere.
Teleki beadásával Markos szédületes Iram
(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)
ban vágtat a Jobbszélen. Markos egymás
megtámadja — szabályszerűen! — a védő Ka 15. percben Somogyi faultja miatt Toldi sza
után hagyja maga mögött a Hungárta-vétarit.
badrúgást lő 18 méterről. Kovács offszájdon
dőltet Szabó kifut a kapuból. Markos szé
Reccsenés ... tört valamit
áll * emiatt bár a hálóba fut a labda, gól nincs.
pen, vigyázva. Szabó mellett a túlsó kapufákoa továbbítja a labdát, az gólba pattan.
Szerencsére nem, a labda adta a kínos hangot.
2rt>.
Csoda heves a mérkőzés és igy esik, hogy
Újrakezdés után a Hungária veszi At a diri Mester tiszta helyzetben sem tudta gólbagurigálást, de a Bocskai újból és újból vad táma tanl a labdát. A Fradi szép támadásokat vezet
dásokat zudil a Hungária-kapu felé. Teleki s még a kis Kiss sem rl ki a fajsúlyos kvintett
nagy helyzetet hagy ki, utána Szaniszló rúg ből. Ugy fut, mint a nyúl és ugy gurul, mint
kapufát. A félidő utolsó percében a Hungária a hordó, amikor fellökik. Határozottan tehet
vezet támadást, biztosnak látszik a gól, a kö séges. A Fradi támadásai egyre sűrűsödnek.
zönség feszülten figyel, mikor fölhangzik a biró Kész szirup már a Szeged térfele, annyian van
ÚJPEST-PHÖBUS 5:3 (4:1)
nak már olt. De aztán forró lesz Kutast kapuja
kettős sípjele.
előtt is a levegő: Mester olyan kapufát lö,
A második félidő már hős olyan BoeskayAz újpesti derbi ugyan
hogy izzadnak bele.
Rögtön ezután Táncos
fölényt, mint ar első.
csak föikavarta a helyi
nagy lövését öklözi ki Pálinkát. Heves és
drukkerek kedélyállapoA Hungária mindennel megpróbálkozik, do nyílt a meccs, a Fradi fölénye azonban vitat
tát Közel négyezer főnyi
csatársora nem tud eredményt elérni. Rögtön hatatlan. Kár, hogy Toldi formája sok kíván
közönség vándorolt ki a
kezdés után Cseh van jó helyzetben, a labdát nivalót hagy fenn. Nem igy a Szeged támadása
Phöbus-pályára,
hogy
centiméterekkel lövi a kapu mellé. A játék a 28. percben.
szemtanúja legyen a helyi
a Bocskai térfelén folyik. Vágó könnyelműen
Mester a szélen átdolgozás magát Polgá
hegemónita-harcnak.
A
hazaad. Alberti utolsó pillanatban lábbal véd. A
Phöbusnak azok a játéko
ron, pompásan gurit középre. Kutast hiába
Hungária erősen szorongatja ellenfelét, sűrűn
sai,
akik
Újpestből
kerül

vetődik,
a
labdát
nem
éri
el
ugy,
hogy
a
záporoznak a kornerek, a gól a levegőben lóg,
tek a villamos-egyesületbe, különös módon ki
befutó Bognár tisztán bepofozhatja a gólt.
de
akartak
tenni
magukért.
Így
természetesen
1:0.
a Bocskai kétségbeesetten védekezik.
Szóval nagy csatára van kilátás. Még kornert elsősorban P. Szabó, akinek agilitása kissé
Palotás utolsó pillanatban tisztáz egy meleg is rúgnak a szegedi legények. Sző sincs róla, tulment a határon, ami kiállításába is került.
helyzetet és rögtön utána Bocskni-támadás kö nem a legbizalomgerjeszlőbb ez a mai Ferenc Annól kiválóbb játékot mutatott Sáros, aki
vetkezik. Mándi, majd Szabó tisztázza a Bocs város, de azért még korántsincs eltemetve. Tlr Sternberg mellett a mezőny legjobbja volt.
kai előretöréseket. A Bocskai tnrtani akarja az perccel később
Újpest-fölénnyel Indult a mérkőzés, a ve
zetőgólt azonban a Phöbus érte el a 20. perc
eredményt:
Toldi a Jobbösszekötő helyéről váratlanul
ben P. Szabó révén. Újpest offszájdot rekla
Vlnczc húlramegy a csatársorból.
eMvart lövéssel gólt szerez. 111.
mált, de Gerő bíró megadta a gólt. Röviddel
A 27. percben Flóra megsérül. Leviszik a pá
lyáról. Vtncze most már helyette játszik. Gyilkoscrejü támadás következik és Pálinkás később csaknem ujabb Phöbus-gól röppen az
újpesti hálóba, azonban hendsz árán sikerül
csak Impozáns bravúrral menthet
Flóra nemsokára visszajön, sántikól.
ezt parírozni s nyomban utána
Most szerencsétlen eset izgatja fel a kedé
A 38. porc tüzes Hungária támadást hoz.
Avar sok láb közi szerencséé góllal ki
lyeket. Polgár kíméletlenül száll bele egy
Mindenki várja a fellHrtózhafallan roham be
egyenlít. 1:1.
fejezését jelentő gólt, de Vágó az utolsó pilla
felszabadító rúgásba és gyilkos erővel ta
Ujabb Avar-gól következik ezután, amely a
lálja el Mestert. Mintha letaglózták volna,
natban gyönyörűen tisztázza a helyzetet. A
Phöbus góljához teljesen hasonló körülmények
Hungária minden erejét beleadja a küzdelem elsuhan. Ájultan cipelik ki. Tis emberrel
közt offszájdgyanus helyzetből jut a hálóba.
be. Feltétlenül javítani akar a gólarányon, min és határtalan lelkesedéRscl fekszik bele
A félidő utolsó 5 percében további két ujmost a Szeged és a 43, percben Polgár késdennel megpróbálkoznak.
pesti gól születik;
Mtepwn próbálj. mhM
K»Turtl « 3eM Mr* «M><
!iu.

22 játékost és a Szeged
egy pontját elnyelte a köd
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gyönyörű 6 színnyo
mású kivitelben, 16
drb négyszínű játék
kővel, 1 dobókocká
val és 3 játékutasilással, a három teljes
társasjáték összesen

mi.

Kapható:
Kizárólag az I. emeleti
StS fl.lóres osztályon
(lx>tz-terem)

Párisi Nagv Aruház
Most már teljes lesz a fejetlenség. Csapkodás
és kíméletlen játék mindkét térfélen áldozatok
kal. A szegediek védelembe vonulnak. Még 25
perc van hátra s ez a taktika megbosszulhatja
magát.
Most londoni köd ereszkedik a pályára.
Alig látni a kapukat, no meg a faultokat. Pe*
dig olasz szisztéma szerint ■ folyik a munka,
Itt-ott egy kis torokátharapás, fülcimpa-szag
gatás. A 25. percben (látni ugyan nem lehet a
vastag kődtől), de valahogy ugy van, hogy
Toldi gólt rng közelről. 2:2. A labda döng
és egyszerre eltűnik mind a 22 Játékos.
Nem emberrabló gaugszterefc Topták el
őket, hanem elnyelte a köd az egész társa
ságot.
óriási hahota támad amikor egy bírói fütty
után megállapítják, hogy Széli biró offszájdot
látott. Teljes a káosz... végül is tiz perccel
előbb lefújja a mérkőzést. Ez a Szeged for
mája ... A mérkőzést újra kell játszani.

/eí'
P<M
1. Hungária
10
28:12
13
2. Ferencváros
9
26:14
13
3. Újpest
9
25: 8
12
4. Bocskai
9
23:11
12
5. Budai „11“
10
23:17
10
6. Kispest
9
19:17
10
7. Szeged
8
14:13
9
8. Attila
9
11:24
8
9. III. kér. FC
9
12:16
7
10. Phöbus
9
18:26
7
11. Soroksár
9
10:20
6
12. Somogy
10
10:42
3
A félbenmaradt Ferencváros —Szeged -mérkőzést nem vettük be a tabellába.
A HÁTRALEVŐ MÉRKŐZÉSEK
Hungária: III. kér.
Ferencváros: Szeged, Bocskai.
Újpest: Attila, Kispest.
Bocskai: Ferencváros, III. kér.
Budai: Szeged.
Kispest: Somogy, Újpest.
Szeged: Ferencváros, Budai, Phöbus
Phöbus: Soroksár, Szeged.
Attila: Újpest, Soroksár.
ÜL kér.: Hungária, Bocskai.
Soroksár: Phöbus, Attila.
Somogy Kispest
Játék

Parázs hangulatban potyogtak
a gólok az újpesti derbin
egy szabadrúgásnak Avar fut neki, de a
labdát átugorja s a közvetlen utána be
ugró Jávor szédületes erővel értékesíti.
3:1.
A negyedik gól is szabadrúgásból eredt, ennek
már Avar a szerzője.
Ezután példátlan tumultus hozza izga
lomba a közönségei: P. Szabó bcleugrlk
Kiss Gáborba, oki összeesik s hamarosan
kiviszik a pályáról, P. Szabót a bíró ki
állítja, ami ellen a Phöbus kézzvl-lábbiil
tiltakozik. Egymást lökdösik a Játékosok
r a tenyerek már ütlegelésre emelkednek
föl, amikor a két csapat Igazgatója, Lnngfetder ég Barna Sándor a pálya belsejébe
futnak, hogy még Idejében lokalizálják az
elmérgesedett hangulatot. Stoffián, Solti
és különösen Weber félreérti Langfcldert,
rálámadnak és az öreg sportvezért nem a
legbarátságosebb módon
tuszkolják a
facCsvonal felé. Csaknem ugyanerre a sorsa
Jut Barmi Sándor Is az Újpest-játékosok
jóvoltából, de közben Barna és Langfelder
Is csaknem liujbnkiipnak, amit az élénk
gesztusok tesznek szembetűnővé.
Szerencsére vége a félidőnek s igy van idő az
indulatok levezetésére.
Szünet utón Kiss Gábor ismét elfoglalja
helyét, n Phöbus pedig tíz emberrel teljes
iramot diktál. Valóságos londoni köd ereszke
dik le a pályára, A futballtkedttMk nem ta

_________ Budapest, 1934 november K
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A kültelkeken nem sokat
adtak a ködre

bosszankodnak, legalább nem látják a durvnsápokkal apékelt csapkodást. Stofián, majd
Solti lövései érdemelnének gólt, viszont Újpest
ffty támadásnál felső kapulécre juttatja a lab
dát. A 26. percnél tart a meccs, amikor
Sternberg bendaze miatt 11-ra Jár. Ezt
A fővároson keresztülvonult hatalmas
Solti ■ rendeltetési helyére juttatja. 4:2.
köd igen sok helyen megakadályozta a
Közvetlen utána Kist Gábor javít a gólarányon. 2 órakor elkezdett meccsek lejátszását. Kü
(S:2.) A befejezés elölt Solti gólja jelenti a
lönösen a Duna melletti, valamint a város
végeredményt. 5:3.
belsejében lévő pályákon volt nagy a köd.
Egyedül Budafokon volt tiszta idő, másutt
mindenütt kisebb-nagyobb köd tette élvez
hetetlenné a meccset.

PIKÁNS PLETYKA
és mégis igaz...

... hogy a Ferencváros egyik súlyos kültagja
■ sportláp kevésbé súlyos beltagjával a sportkávéháa kártyaasztala mellett szellemi és fi
aikat vitába keveredett. A vitát egy nyelvtani
különvélemény okozta.
A szembenálló lelek
ugyanis nem tudlak megegyezni a „hólyag“Jriző pedáns értelmezésében és ezért az ököl
jog ősi argumentumaira bízták a döntést. Az
arany középutat kereső Fodor dr. békítési kí
sérletei csődöt mondottak, sőt — állítólag —
teljesen Indokolatlanul offszéjdról néhány faul
tot Is szenvedett és a 11-cs bllntetőrugást is
kivédte.

... hogy a tornászok társadalmában a szó
nak szoros értelmében hangos élet virul. A virulás oly hangos a Szövetségi Házban, hogy a
társízövcfségek a nagy zaj miatt alig tudnak
dolgozni, ügy szép az élet, ha zajlik ... és fG,
hogy a munka végül is sikeres legyen.

...hogy a K<’nijádl-szobor már áll, ha nem
Is ott, ahol az érdemek alapján a sporttársadalom látni szerette volna. Ellenben a szobor
költségére a tanácstagok megajánlott fejen
kénti öt pengője még csak gyéren folyt be.
Most sürgeti a fizetést a MUSz. Szegény „Komi
szobor**, elmondhatná, ha beszélni tudna, hogy:
szobor vagyok, de fáj minden — tanácstagom.
... hogy az MTK berkeiben még bíznak ab
ban, hogy Rajki hosszú szünet után mégis
kékfehér dresszt húz magára. Rajki ezzel szem
ben a BEAC felé pislog. Aki szereti a pikanté
riát sztaniol-csomagolásban, az élvezheti azt a
párbeszédet, amit elcsíptünk:
— A llEAC-ban azután játszani fogok!
— mondja jelentősen Rajki.
— De nem sokál — hangzik az uszó-Szirlus:
jóslata. Mint aki már eleve biztos abban, hogy
a játékos további okot ad az — eltiltásra. Re
méljük, hogy ez a kilátásba helyezett eltiltás
nem — fenyegetés. Még inkább reméljük, hogy
az ellentetek elsimulnak és Rajki továbbra is
babéros katonája marad a kékfehér színeknek,
amely — mint a népszerű Homonnai ünnepel
tetése is bizonyította — hálás a hűségért és
örömmel bocsátja magához a megtért bárányo
kat.
... hogy Balogh Lászlót, Fodorék körülra
jongott vlvómesterét Pöstyénbe hívják. Sl- és
vlvótnestcrl .szerepkör szólítja északra. A kon
díció jő (a pöstyéni Is, Balogh-mcstcré Is), mé
gis reméljük, hogy ezúttal a pöstyénlek marad
nak hoppon és Balogh-mcster számára Buda
pest marad az otthon.

Aktuális rigmusok
ISMÉT KIKAPOTT A BUDAI
Faragó Lajosnak mondtam:
Megint égtek, ez nem vitás.
.Mondja kedves Lója bácsi,
Nem sok ez a loja-litás?
KÖDSTRÓFA
Egy rémes vicc erejéig
Nem átallok esni bűnbe:
Móré a nagy köd előtt már
Alaposan el volt tűnte.

BIZONY, BIZONY...
A vereség lehangolta
Nagyon a budai pártot,
Egy budai drukkor igy szólt:
Hej, a sok rőkk-lám megártott.
MEG KELL ÖRÜLNI
Hungária szereplése
Egész megbontja az eszel;
Debrecenben a két pontja
Köd nélkül Is ködbe veszett.

A kültelken alig maradt el meccs, bár
ott sem volt sokkal kisebb a homály.

Annyi bizonyos, sok egyesület örült a
ködnek, sok meg sirhat miatta. (A félbe
szakadt meccseket újra kell játszani, utána*
játszásnak nincsen helye s igy táblázataink
ban nem vettük azokat figyelembe.)

I. OSZTÁLY
Pártos ctoport
Jól jött a köd a MAFC-nak, MÁVAG-nak és
az MTK-nak. Az FTC győzelmével az ötödik
helyre került. A Csepeli MOVE sorsa Budafo
kon szinte megpecsételődött: hat pont kü
lönbséggel kullog a sor végén.
Törekvés—MAFC 4:0 (3:0).
A vasutas csanat csatársora nagy Játékkal
jött ki, a MAFC csak vergődött. Góllövő: Ké
széi II., Füredi, Regős II. és Marosi, A meccs
— a műegyetemiek szerencséjére az 58. perc
ben félbeszakadt.
Kőbányai AC—WSC 1:0.
A közönség nem sokat élvezett a meccsből,
mert csak helyenként került eléje a labda.
Félidőben a meccs félbe is szakadt. A gólt
Brekii rúgta.
EMTK—MÁVAG 2:0 (1:0).
A két csnpat és a biró csak az 55. percig
tudott megbirkózni a köddel. A jó formában
lévő EMTK mindkét gólját Kemény rúgta.
Elektromos Müvek—MTK 1:0.
Csak 19. percig folyt a játék. Ez alatt Is
nagy fölényben játszott a bajnokcsapat és Buzássy pompás fejeséből gólt is szerzett.
FTC—Fér. Vasutas 8:1 (4:1).
Fölényes, biztos győzelem. Gőllövő: Keleken
(4), Pyber (2), Füzér II. (2), ill. Szőjék (11esből).
BMTE—Csepeli MOVE 6:1 (1:1).
Szép, tiszta időben folyt le a meccs, a kisési derbi, melyet az otthon játszó BMTE biz
tosan, megérdemelten nyert meg. A gólokat
Kardos (2), Lukács (2), Wincheim és Schidlick, ill. Horváth I. rúgta.
Biró-csoport
Nagy meglepetés a HAC veresége, bár nagy
nevű ellenféllel állt szemben. A Postás nem
örült a ködnek. A helyzet: 1 Pamutipar 15
pont (23:10), 2. UTE 15 pont (35:20), 3. HAC
14 pont, 4. URAK, 5. BSzKRT 12—12 pont.
BSzKRT—HAC 2:1 (2:1).
A nagy ködben lefolyt meccset a bíró téve
dései tették érdekessé és izgalmassá. A HAC
végig jobb volt a BSzKRT-nál. Góllövő: Szallor, Stein, ill. Savanyó.
Pamutlpar—Turul TE 2:1 (1:0).
Az első félidőben a Turul a többet támadó
fél, de mégis a Pamut eredményes. Szünet
után a Pamut magára talál, teljesen beszo
rítja ellenfelét és végül fölényesen győz. Gól
lövő: Pajor (2), ill. Szalay.
UTE—TLK 4:2 (1:1).
A TLK kitűnő védelme csak az első félidő
ben tudta feltartóztatni a szépen játszó új
pesti csatársort. Góllövő: Róna II. (2), Kállai,
Horváth, ill. Jáger )2).
URAK—Testvériség 5:2 (2:1).
Elejétől végig változatos iramú nívós mérkő
zés, melyet a jobb csatársor döntött el. Gől
lövő: Varga (2), Murin, Kármán II. éa Oláh,
ill. Keresztes (2, egyet 11-esböl).
Postás—BSE 2« (0:0).

Mottó

A Droguisták kedves
meglepetést szereztek
a Nemzetinek

Az első negyedórában aránylag tiszta idő
volt, ezalatt szép játék folyt. Szünet után erős
volt a köd. A Postás Kubik révén két gólt ér
el, mire a BSE játékosok egy része a köd
leple alatt erélyes játékba fog, aminek az
eredménye Szűcs I. és Soponyai kiállítása. A
biró a játékot a 67. percben beszüntette.
ni. kér. TVE—Zuglói SE 1:1.
A játékot a biró félidőben befejezettnek
nyilvánította, mert a különösen erős dunamenti köd miatt nem lehetett semmit látni. A
III. kér. gólját Lencsés II. rúgta, a ZSE-ét
pedig Gáspár 11-csböl.

H. OSZTÁLY
St óbb c-csoport
Az
RTK-t
helyi
riválisa lehúzta az élről.
A 11. liga tegnapi fordulója során n Budafok
és a Nemzeti nem játszott, de mégis szerezlek Szépen nyert a BVSC. A helyzet: 1. UTSE 15
pont,
2.
BVSC,
3.
BRSC
14—14 pont, 4. BLK,
cgy-egv pontót:
veszedelmes riválisuk, a
Szürketasi pontot adóit a Droguistáknak. A 5. RTK, 6. P Törekvés 13—13 pont.
BRSC
—
RTK
3:2
(0:1).
Gőllövő: Suga,
helyzet: 1. Budafok 11 Játék 21 pont. 2. Nem
zeti 9 Játék 15 pont. 3. Szűrketaxi V játék 14 Konlró, Borbás, ill. Reisch és SchefTer II.
BVSC
—
P.
Törekvés
4:1
(1:0).
GóllÖvő: Fetpont 4. Erzsébet 9 Játék 12 pont. 5. Millenáris
9 Játék 11 pont. 6. Droguisták 10 Játék 11 pont. ter, Kántor, Orczifalvl, ill. Kodó.
UTSE—MÁV Előre 2:1 (2:0). Gőllövő: ValIlrogulsták—Szürketaxi 3:3 (1:0). A sofTőrök rossz napot fogtak ki. Góllövö’ SchefTer, csicsák, Welsz, ill. Németh.
Kisudszkv és Gérhcr, ill Fézler, Takács és
Vasas—PSC 3:1 (1:1). Góllövö: Adóm, MaKovács.
reczky és Rocsek, ill. Kolctich.
Erzsébet—Vnc FC 2:1 (2:0). Nagyon szép
MFTR—VI. kér. FC 3:1 (1:1). Góllövő:
mérkőzés. GóllÖvő: Berccz és Vrbancsik, ill. Czieglcr, Patek, Egner, ill. Schön.
Magyar.
Pannónia—BTSE 0:0. Csak félidőt játszot
Budaték'ny—Nagytétény 2:1 (2:1). Góllövő: tak, ezalatt a BTSE kapusának ragyogó vé
Bán és Posznik, ill Tóth. A meccs külön ese dése hárította cl a Pnnnőnla-gólokat.
ménye volt Bán 40 méteres hatalmas lövés
BLK—Főv. T. Kör 3:1 (2:1). Góllövö: Zhből esett gólja.
bér, Bursi és Viola, IH. Wanschlager. Az utolsó
Vasas—Millenáris 0:0. A céltalan csapdosást percekben a Zurián elé futó Tóth (BLK) ka
g birót az 53. percben megszüntette.
pus saját bekkjéve' Zuherral olyan szerencsétNémáét!—Csepel 8:1 (2:0) Megérdemelt, biz Ílenül futott össze, hogy az utóbbi orresonttötos győzelem. Góllövő: Palágyi, Bakk is rést szenvedett, orrán-száján dőlt a vér. A
László, ill. Szabó.
mentők vitték ék

K Törekvés—Szondy 8:2 (2:0). Góllövöl
Zsellér (3, egyet 11-esböl), ill. Koszó és Han<
csics (öngól).
Nyugati csoport
A Kalapos nagy ellenféltől szabadult meg.
A helyzet: 1. Kalapos 15 pont, 2. Sz. Juventus
13 pont, 3. NSC 11 pont, 4. Kelenvölgy 10
pont. A Juventus és az NSC egy meccsel ke
vesebbet játszott.
OMSC—BSC 4:1 (3:0). Góllövö: Szlatlnszky,
(2), Béres és Zcitler, ill. Gersics.
Kalapos—NSC 4:2 (2:0). Góllövő: Lux (2).
Wedsz (11-esböl), BajbajeíT (öngól), ill. Lcip.
nik II. (11-esböl) és Volentik IV
Kelenvölgy—BFTE 3:3 (1:1). Góllövő: Ne
mesi (2), Karikó II., ill. Konrád (2) és Priin
(11-esből).

Kárpáti-csoport
A KTC és az SzFC harcából a 33 FC került
ki győztesen. A BTC-nek Jól jött a köd. A
helysei: 1. 33 FC, 2. KFC 15—15 pont, 3.
SzFC, 4. Gránit 11—11 pont. Utóbbi egy mécscsel elmaradt.
33 FC—BEAC 2:1 (1:0). Góllövő: Huszár és
Visi, ill. Németh. Durva mérkőzés, mindkét
részről két-két kiállítással. Gyökér (33 FC)
súlyos sérüléssel, alsókar töréssel került kór
házba.
PTBSC—BTC 2:0 (2:0). Gőllövő: Tápal (11esből) és Nagy. A meccs a 70. percben félbe
Váratlan meglepetés érte a MAFC-ot a kézi
szakadt.
CsTK—I. kér. SC 3:2 (1:1). Gőllövő: Pillér, labdabajnokságban: az MTE-töl 8:4 (4:2)
arányban kikapott.
Bődi és Szabó, ill. Gahir és Dvoracsek.
KSSE—Hungária 1:0. Félidőben abbama
radt. Góllövő: Kozanek.
Féltén—Kelenföld 2:1 (2:1). Góllövő: Ecker
és Bednarik II., ill. Kisnagy. A mérkőzés a 75.
percben a köd miatt félbeszakadt.
SzFC—KTC 0:0. Rendkívül erős iramú mér
kőzés.
KSC—SzAC 1:1 (1:1). Góllövö: Benkő, ill. Káposzfásmegyerí versenyek
Kovács. A meccs a 76. percben félbeszakadt.
Rekord keretek között zárta az Urlovasok
III. OSZTÁLY
Szövetkezete a versenyeszlendöt. A közönség
mind a két helyet zsúfolásig megtöltötte, mon
Oprée csoport
stre mezőnyük indultak, s kár csak az volt,
Nagy vadat terített le a BTK és az Autó hogy a második futam után olyan sürü köd
taxi. A helyzet: 1 Autotaxi 19 pont, 2. BTK 17 szállt a pályára, hogy a versenyeknek csak a
pont, 3. ZÁC 14 pont, 4. UMTE, 5. PMTK 13
—13 pont. Az első és utolsó egy-egy meccsel finisét lehetett elvezni. A favoritoknak nem
nagy szerencséjük volt s közülük csak Honvéd
többet játszott.
Vádlott nyertek. Részletes eredmény a kö
BTK—ZAC 3:2 (0:2). Góllövö: Lénárt, Krá- és
vetkező:
zel és Ninisz, ül. Felföldi II. (2, egyet 11-es
I. FUTAM. 1. Etolle Filante (10) Bcnyő, 2.
ből).
Autotaxi—MFOE 5:2 (1:2). Góllövö: Benko- Hypermangan (14) Gál, 3. Mecies (I’/í) Balázs
vícs (2), Princz (2) és Steigerwald (öngól), J. II. F. m.: Mankó, Csokor, Ignác, Splendid,
Mimi, Tücsök (elbukott). Tót. 10:62. 19, 44. 14.
ill. Kaltcnecker (2).
MSC—RAFC 5:1 (1:1). Góllövő: Hajnal (2), Befutó: 653.50. — II. FUTAM. 1. Szellm Pasa
(6) Valkó föh., 2. Allegra (pari) Jankovich hd.
Göre, Birksteiner, Primula, ill. Indrich.
PMTK—UMTE 2:1 (1:0). Góllövö: Staudin- F. ni.: Algir, Tiny, Giralba. Tót. 10:78. 23, 14.
Befutó: 5:117.50. — ni. FUTAM. 1. Honvéd
ger, Stimócz, ill. Abrahám.
TSC—VI. kér. SC 2:1 (1:0). Góllövő: Schil- (1%) Gál, 2. San Stcfano (12) Hujber, 3.
Csendőr (20) Szcntgyörgyi. F. m.: Nem baj,
lermann (2), ill. Rakosányú (11-esböl).
Compaclor—NTC 3:2 (2:0). Góllövö: Fran- Bokros, Vak tyuk, Csokor, Bonnetable, Robin
csics, Schmolkó I., Jesztrábszky, ill. Németh son, ónod, Feketerigó, Judith. Tót.: 10:24. 16,
20, 38. Befutó: 5:56. — IV. FUTAM. 1. Vádlott
(11-esböl) és Fülöp.
(pari) Valkó fh., 2. Fityula (4) Radákovich, 3.
Malaky-csoport
Kolibri (25) Jankovich hd. F. m.: Gyöngyike,
Zavaros a helyzet: 1. Drasche 1? pont, 2. Tammuz, Búzavirág, Bolívia, Puszta. Tót.
Hálókocsi, 3. SAC, 4. Köb. FC 12—12 pont. 10:34. 16, 19, 41. Befutó: 5:57.50. — V. FU
TAM. 1. Boszorkány (6) Rózsa, 2. Gemma (3)
Két utóbbi egy meccsel elmaradt.
Drasche—KAOE 3:2 (2:1). Góllövő: Gombar- Gosztonyi, 3. A1 Capone (6) Horvtáh K. F. ni.:
csik, Tzacz és Sztopka, ill. Molnár és Pischof. Bálkirálynö, Nem bánom, Vigasz Amulct. Gom
A közönség a birót meg akarta verni, a ren bolyag, Kokusnuss, Fearless, Kiskun, Kántor,
dezőség azonban megvédte, de — állítólag — Flegma, Rodrigo, Cserebere, Limanova, Persze,
Pozör, Kláris, Pose, Buzakalász, Lápvirág, Me
egy vezetőségi tag a birót igy is leköpte.
Hálókocsi—Húsos 7:0 (3:0). Góllövő: Lin- sebeli, Aprópénz, Lurkó, Pindurka, Hóvirág.
Tót. 10:77. 26, 29, 42. Befutó: 5:264.50. — VI.
czinger (4) és Zapecza (3).
KTK—FSE 3:0 (3:0). A meccs a 60. percben Futam. 1. Hárem (l’/í) Kollár, 2. Szittya (6)
Kizelka, 3. Példás (8:10) Balog. F. m.: Samaki,
félbeszakadt. Góllövö:. Reicli (3).
Köb. FC—NJTC 1:0 <1:0). A meccs a 65. Peleador, -Bonyodalom, Szomjas, Angora," ke
gyes,
Vicispán, Svetheart, Pici, Pestilány. Tót.
percben félbeszakadt. A gólt Szurdok rúgta.
SzRTC—KEAC 3:3 (2:2). A 81. percben fél 10:39. 15, 18, 13. Befutó: 5: 152.50. — VII.
beszakadt. Góllövö: Varga, Juhos és Heilauf, FUTAM. 1. Üstökös (4) Gutái, 2. Allegra (33)
Kizelka, 3. Nohát (10) Rózsa. F. m.: Pátria,
ill. Hajdú (3).
Bakter, Tiró, Dénes, Csak előre, Rattrape, Africanus, Fegyelem, Százszorszép, PapucshÖs,
Springer csoport
Még nem alakult ki az élcsoport. A helyzej: Domsello. Siegfried, Sylva, Visegrád, Simla II.
1. KAC, 2. OTE 13—13 pont, 3. GSE, 4. Vér Tót. 10:63. 24, 155, 36.
halom 12—12 pont.
November 20, 22 és 25-én délután h
KAC—BBFC 9:0 (4:0). Góllövö: Friedvalfél 3 órakor
J
szky (5), Lnponya, Fait, Jurácska és Trapp.
Ganz—LTE 0:0. A meccs az 55. percben
félbeszakadt.
KASC—Spárta 3:2 (1;2). Góllövö: Kelemen
(2), Blázs, ill. Braun és Szmolenszky.
OTE—BIK 3:0 (1:0). Góllövö: Végh (2) és
Irztl.
BUDAPESTI ÜOETOVERSENTEK
IV. OSZTÁLY
Vasárnap az ügetösport nivós programmal
Északi-csoport
híveinek. A sürü köd azonban
Jól jött az UVASC-nak a Zsolnay veresége: kedveskedett
élvezhetetlenné tette a versenyeket,
1. UVASC 17 pont, 2. T Előre, 3. Zsolnay 15 teljesen
mert még a finisből sem látott a közönség
15 pont. Az UVASC egy meccsel kevesebbet semmit. A nap főszámát, az I. osztályú nem
játszott.
zetközi versenyt a favorit Calumet Berella
T Előre—Zsolnay 2M (1:0). Mindkét gólt könnyen nyerte. A részletes eredmények a kö
Vanyó rúgta.
vetkezők:
UVASC—RÁC 8:2 (2:1). Góllövő: Mflller (3),
L FUTAM. 1. Llberty Hannover (6) Maszár
ill. Gál (2).
F., 2 Hopper (5), Raymer, 3. Silly (6) Jónás.
RMTE—Jutagyár 4:1 (2:0). Góllövő: Seres F. m.: Jonny (mint első diszkalifikálva),
III., Doma, Pásztor (2), ill. Petrovics.
Methamal, Gyarmati, Hazárd, Botond. Tót.
Uránia—B. Magyarság 2:1 (1:0). Góllövö: 10:60, 24, 20, 24. Olasz: 10:57. — II .FUTAM.
Gál, Baranovszky, ill. Sztolárik.
1. Ágnes (7:10 r.) Wicsner, 2. Moravka (3)
Benkő, 3. Orgona (4) Maszár F. F. m.: Ibolya
Keleti csoport
A köd nem sokat ártott a csoportnak. A (mint harmadik diszkvalifikálva), Helios, Fiirst,
helyzet: 1. Fér. Kaszinó, 2. Az Est 17—17 Pandúr II., Egyetlen. Tót. 10’15, 11 ,12, 12.
pont, 3. MÉMOSz 16 pont, 4. Menekültek 15 Olasz: 10:34. — III. FUTAM. 1. Gavallér (12)
pont. A MÉMOSz egy meccsel kevesebbet ját Raymer, 2. Pezsgő (3) Kovács II., 3. Bohumila
(12) Simkó. F. m.: Vajda, Lenke, Anny, Merce
szott.
des, Balaton, Óbester. Tót. 10:174, 26, 16, 30.
X. kér. Remény—Droguisták 5:8 (1:8). Gól Olasz 10:54. Ágnes—Gavallér-dublé 10:278. —•
lövő: Zsoldos (2), Kiss, Tóth és Fülöp, ill. IV. FUTAM első rész: 1. Ollvla (1 V«) Benkő,
Kaufmann (2) és Patatics.
2. Patrícia (5) Marschall, 3. Krista (8) Fityó.
MÉMOSz—Valéria 3:1 (3:1). A 60. percben F. m.: Tenoré mint első diszkvalikálva, Qu?rifélbeszakadt. Góllövő: Kicsák (2), Papp, ill. da, Többsincs, Csongor G. Tót. 10:11, 10, 10,12.
Mirnyák.
Olasz: 10:41. — IV. FUTAM második rész. 1.
Fcr. Kaszinó—IX. kér. FC 2:0 (1:0). Mind Sacy (6) Fityó), 2. Ragyogó (p.) Kovács TI.
két gólt Récsi rúgta.
F. m.: Esély, Favorité, Kassa, Berci. Tót. 10:53,
Az Est—VII. kér. Amatőr 6:1 (4:0). Góllövö: 26, 16. Olasz: 10:53. Olivia—Sacy dublé 10:120.
Szigeti (4), Kelemen (2), ill. Popovics.
— V. FUTAM. 1. Calumet Bercila (5:10 reá)
X. kér. FC—JIKSE 1:1 (1:0). A meccs a 60. Feiser, 2. Elly (3) Zwillinger. F. m.: Jeles O. S.,
percben félbeszakadt. Góllövö: Szántó, ill. Brulus, Peggy’s Express, Muscicapa. Tót. 10:13,
Turchónyl.
11, 14. Olasz: 10:30. — VI. FUTAM. 1. Mi ike
A Siketek—VÁC meccset a biró nem ve (pari) Marschall, 2. Páva (5) Maszár F., 3. Tal
zette le, mert a pálya alkalmatlan volt a já lér (6) Zwillinger. F. in : Ugrahugra, Ingchorg,
tékra.
Sellö, Bufelejtö, Tuss. Tol. 10:26, 18, 20, 27.
Déli csoport:
Olasz, 10:48. — VII. FUTAM. 1. Tóbiás (6) Ko
A derbi összekuszálta az éllovasok helyze vács J., 2. Gina (pari) Zwillinger, 3. Semmi
tét: 1. P Jutagyár 17 pont, 2. ETC, 3. ETSC (l’/i) Wicsner. F. m.: Karikás, Nagyhánhegves,
16—16 pont, 4. MPSE 14 pont
Pengő, Páris. Tót. 10:45, 15. 13, 15. Olasz:
K Honos—Szcmerctelep 8:0 (0:0). Góllövö: 10:51. — VHI. FUTAM. 1. Talinna (1%) Fityó,
Csánvi (2) és Buckó.
2. Gabriella (2) Zwillinger, 3. Mngvas (4) StelP Jutagyár—SzNSE 2:1 (1:1). Góllövö: Ko nitz. F. m.: Vadorzó, Virginia, Thyra, Marokkó,
vács (2), 111. Gödér.
Ardittl, Udinc, Torkos. Tót 10:25, 16, 13, 17.
P Iparos—OSOSO 3:0 (2:0). Gőllövő: Mar Olasz: 10:30. Milike—Taliana dublé 10:61. —
tin (3, kettőt 11-esből).
IX. FUTAM. 1. London (5) Zwillinger, 2. Najád
MPSE—DGSE 2:0 (1*). Góllövö: Horváth 2’/t Fityó, 3. örzse (6) Feiser. F. m.: Minor,
és Kulcsár.
mint harmadik diszkaviflkálva, Hamupipőke,
ETSC—ETC >il (•*). Góllövö: Majsal, Ja Röpke, Dolly. Tol. 10:51, 13, 14, 14. Olasz:
10:55,
puika (öngól), ÜL Kovács,
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Csontzene, tendem-ájulás December 2: az ujabb
és győzelem Miskolcon Ferencváros—Szeged

csata terminusa

A köd miatt 2:2 állásnál félbemaradt Szeged—Ferencváros
bajnoki mérkőzést a
ranak, de Csapó feje éri e! a labdát éa ■
profiszabályok értelmében újra kell játszani. A Hétfői Napló munkatársa az uj terminusra
labda máris bent táncol a kaposvári háló
vonatkozóun azt az értesülést kapta, hogy a mérkőzés után a két csapat vezetősége megálla
ban. 2:0.
podott abban, hogy amennyiben as érdekelt Phöbus és Kispest Is hozzájárul, ugy a mérkő
Szünet után az Attila visszakapta önbizalmát zést december 2-án játsszák le. Ha azonban a két érdekelt féllel megállapodni nem tudná*
ugy szerdához egy hétre, vagyis november 28-án az FTC ÜUŐI-utl pályáján kerül sor az
és háromnegyed órán keresztül kapujához sze nak.
gezte ellenfelét, azonban az ekkor már felcsi ujabb éídekes találkozóra.
gázott góléüiségét sehogy sem tudta kielégíteni.
A Somogy közvetlen védelme ugyanis nemcsak
jó helyezkedésével és ügyes taktikájával, de
sokszor durva belemenésekkel is megakadá
lyozta az Attila további góljait. Ennek
a túlzottan erőteljes és lendületes játéknak
esett áldozatul Buzássy és Csapó, akiket
ájultan vittek ki a pályáról,
ám negyedórái pihenés után ismét visszatérlek.
bal felső sarkában akadt meg. 0:1.
Az Attila megérdemelte a győzelmet, mert a
Ezerőtszáz néző előtt A 35. percben Sárvári szöktette Fenyvesit, akis
második félidőben gólokkal volt jobb ellenfe
mért érzékeny csapást a nek beadásával Sárvári kiegyenlített 1:1. Kis
lénél. A védőkön kivül Szegő, Dócé és Csapó
Kispestre Óbuda lehetet pesti támadásokkal fejeződött be a félidő.
játéka emelkedett ki, a Somogy kapusa két
lent nem ismerő csapata.
A második félidő igen erős iramban kezdő*
gólban hibázott, de sok szép és értékes védése
Fájdalmas vereség, sokat dött. A 4. percben
volt. A többiek közül Sipőcz, Hajszán és a két
jelentő két pont. Ugy
hátvéd tűnt ki.
Fenyvesi lefutott, beadását Víg IV. a hálóba
látszik, az uj stílus sem
A közönség rendkívül örült a miskolci győ
vágta. 2:1.
biztosíték a feltétlen győ
zelemnek. Tréfásan meg is jegyezték az örökzelemre. Kikapott a Kis Változatos játék alakult ki. A 8. percben sarok
ugratók:
rúgás a Hl. kér. FC ellen. A 39. percí>enmétmz
pest,
kikapott
a
Budai
— Megerősítettük a Somogy „előkelő'1 pozí
11... mit csinál a sok futballszakértő az elmé rúgás a 111. kér. FC ellen. A kispesti támadások
cióját ...
sorra elakadnak a kitűnő óbudai hátvédeken. A
letekkel?
Az első félidőben egyenlő erejű csapatok küz 39. percben egymásután két szabadrúgás volt a
döttek és bár a második félidő utolsó 25 percé 111. kér. FC ellen. A 44. percben Pozsonyt kéz
ben állandóan a Kispest támadott, mégis az zel érintette a labdát, a 11-est Győri értékesítette
góllá. 3:1.
óbudaiak szerezték meg a bajnoki ponto^M.
Kispest kezdte nap ellen a mérkőzést éa azon
nal az óbudai csapat lendült támadásba. Az 6.
percben sarokrúgás volt Kispest ellen. A lö.
percben Újvári kiugrott a védők közül, de nem
találta el az óbudai kaput. A 17. percben Ismét
Válásé a BEAC hivatalos nyilatkozatára
ÜUől-ut: Ferencváros—Bocskai
sarokrúgás volt Kispest ellen. A 20. percben Új
Szeged: Szeged—Budai 11.
A száraz és céltalan viták helyett az egye vári lövését Vált kapus fogta. A 21. percben
A fenti dm alatt cikket Írtam, amelyre la
Soroksár: Soroksár—Phöbus.
punk legutóbbi számában Zöld Ferenc dr., a temi atléták varázsolják vissza az egyesület Vig IV. lövése a kapufán akadt meg. Általában
a
111.
kér.
FC
többet
támadott,
de
a
kispesti
Újpest: Újpest—Attila
BEAC főtitkára válaszolt és megdöntenl igye hegemóniáját, országos viszonylatban is ki
Kaposvár: Somogy—Kispest.
váló teljesítményekkel s akkor ért „az egyol csatárok veszélyesebbek voltak. A 27. percben
kezett felsorakoztatott érveimet.
Szabó
II.
25
méteres
szabadrúgása
a
kapu
Nagyszombat-utca: III. kerület—Hungária.
Zöld Ferenc dr. Igen tisztelt barátom állítá dalúan informált kritikus" leszek a legboldo
saival szemben kénytelen vagyok továbbra is gabb, ha Magyarország bajnokai és rekorderei
között,
minél
több
„E
“
betűs
atlétát
fogok
fenntartani az eredetileg elmondottakat, mert
egy atomnyival sem tudott meggyőzni mate látni.
Révay és Illés. FTC—Wacuum 3:0 (1:0). Gól
Gudenus Leó dr.
matikailag kimutatható állításaim helyességé
ütők: László, Sennyey és Hubert. FTC IL—nek ellenkező voltáról. A cikk megírására az
Wacuum 11. 5:0 (2:0). Az FTC csapata ezzel a
késztetett, hogy
győzelmével megnyerte az 1934. évi szövet
•a utóbbi hónapokban szinte közbeszéd
UJABB VILÁGREKORDOT NYOMTAK
A MIKÉFE—FORSTEHER mérkőzésen sú ségi dijat.
tárgya lett a BEAC atlétáinak gyenge sze
SÚLLYAL
lyos szerencsétlenség történt. A diákok csapa
Beszélő számok. Tegnap tartotta díjkiosztó
replése.
Toury egyiptomi nehézsúlyú atléta a kétke tának balszélsöje: Kertész István gyanús kö vacsoráját a Pesterzsébeti AC, a fiatal atléta
Tnditóokot azonban az a körülmény adott, zes súlyemelésben (nyomásban)
109.5 kilo rülmények között ütközött össze ellenfelével egyesület. Érdemes megemlíteni, hogy ez a
hogy az október 6-iki Hősök kegyeleti staféta, gramm teljesítménnyel uj középsúlyú világre és lábtörést szenvedett. Kórházba szállították. törekvő klub 36 kerületi és országos verseny
'futásában az idén az egyesület egyáltalán nem kordot teremtett. Teljesítménye az eddigi vi A rendőrség vizsgálatot inditott a sérülés ben 232 helyezést ért el ez évben és pedig 77
ügyében, mert szándékosságot sejtenek a fault
indított csapatot. Mivel magyarázza ezt az lágrekordot egy kilogrammal múlta felül.
mögött. A mérkőzést egyébként a deprimált első, 78 második és 77 harmadik helyet. Mint
igen tisztelt Zöld Ferenc barátom? Vagy mi
a pestvidéki kerület I. osztályú bajnokcsapata
AUSBÖCK A NÉMET LÉGSÜLYU BÖXMIKÉFE 1:0 arányban elveszíette.
vei indokolja azt, liő gy
BAJNOK
ax
országos stafétabajnokságban még
Vasárnapi gyephoki mérkőzések: AHC— 16 bajnokságot könyvelhet el magának. rA.azimpatikus
pestkörnyéki klub Zsivora Ede tréner
csak mutatóba sem lehetett látni egyet
Németország légsulyu ökölvívó bajnokságát BBTE 4:0 (3:0), gólütők: Pankász, Czerva, vezetése mellett szép és jelentős fejlődésnek
len BEAC-islát?
DombÓváry.
nyerte
Willy
Metzner
a müncheni Ausböck
.........
...........
„ ____
__ ed.
néz
elébe.
Nem kaptam feleletet arra sem, hogy a föisko- ( digi _bajnokkal
,_____ _______
_____ __
.
szemben,f _____
akit Ausböck
az ötöBBTE IL—AHC 11. 2:1 (1:0). MHC—Nem
Dr. Dancz Sándor kerületi orvos, az Erzsébet
lai egyetemi atlétikai bajnokság pontversenyét jdik menetben technikai kiütéssel legyőzött.
zeti 4:0 (2:0). Gólütők: gróf Teleki (2), gróf
FC kitűnő elnöke, ma tartotta esküvőjét
1933-bn és 1934-ben miért nem a legjobb fő
Schwarcz Manci urlcánnyal. A fiatal párt a
iskolai egyesület: a BEAC nyertet Ami pedig
az egyesületből történt kilépések ügyét illeti,
sporttársadalom széles rétege halmozta el szeszives figyelmébe ajánlom Zöld Feri bará
rencsekivánatokkal.
tomnak, kérdezze meg Govrik Elemért, a több
Német aportvezér slelőadása. A Magyar Si
szörös válogatott 1500-as futót, hogy miért tá
Szövetség meghívására báró Le Fórt Péter, a
vozott a BEAC-ból. Azt hiszem, nem lehetne
német
sisport birodalmi biztosa, az 1936. éri
kellemes a mostani vezetőségre, ha Lindner
garmisch-partenkircheni IV. Téli Játékok elő
Gedeont, a 100 méteres ifjúsági bajnokot, akt
készítő bizottságának főtitkára vasárnap délmellesleg
kétszeres főiskolai világbajnokság
előtt az Uránia Filmszínházban
nagysikerű,
védője is, megkérdeznék távozásának igazi
okai felől. Nem tudom, mit szólnának báró
vetített képekkel kisért előadást tartott és be
Bánffy Árpád nyilatkozatához, akit valóság
mutatta a garmisch-partenkircheni téli sport‘ 
gal kiüldöztek a BEAC-ból. Mit szól az igen
életről készült pompás filmet
tisztelt Zöld Feri barátom ahhoz, hogy
Jekelfalussy Pillér György Prágában akadéa főiskolai csapatbajnokságban még a
miázik. A csehszlovák vivószövetség hívta meg
Debrecent EAC Is megverte a BEAC-ot,
december eleji akadémiájára, ahol világbajno
amely Igy a harmadik helyre szorult?
kunk a csehszlovák bajnokkal találkozik. Mon
'Hol itt a főiskolai hegemóniát
danunk sem kell, hogy a Vivószövetség cngo<
— Miféle stílust?
Azonban szolgálhatok ennél még szomorúbb
A kettős mérkőzés előtt az Üllöi-uti pá
délyezte a részvételt.
adatokkal is, amelyek nem a salakon zajlot lya vendéglőjében egy az otthoni ebéd ké sportvezér.
tak le. A november 7-én este megtartott tiszt nyelmét feláldozó fanatikus sporttársaság
— Hát a hargcnUn stílust — feleli bölcs
újító szakosztályi ülésen a Jelen rendszer gyűlt össze. Az illusztris társaság Salamon Salamon felderítve a vitában feldühödött
mindhalálig védelmezői,
Béla köré helyezkedett el és a Lovass— kedélyeket.
a versenyző atléták legalább 95
♦
Matúra római futását tárgyalta. A társaság
lékának egyenes akarata ellenére,
Véres komolysággal folyik a játék ti meg
nagyobbik fele a növényevő Lovass Tóni
egy 70 újonc egyetemi hallgatót
fizethetetlen
pontokért
a Fradi és a Szeged le
tempóbirására,
a
kisebbik
fele
a
húsevő
tatlak fel a szavazáshoz.
Matúra kitartására esküdött. Salamon oda gényei között a zöld gyepen. Mindenki komo
Most Itt van az atlétikai szakosztály két
lyan figyeli az idegölő küzdelmet, amikor Sala
táborra osztva, halálos gyűlölettel azemszól egy arrahaladó pincérnek:
szó, se beszéd, minden ok nélkül hangosan A MAC GYEPHOKKIZÓINAK SÚLYOS VERE
benállva egymással a mcllőzöttek táborá
— Hozzon nekem egy Lovasat Matúrá se
felkacag:
ban a versenyző atléták és öreg BEACSÉGE BÉCSBEN.
val.
—
Mit neveit — kérdi egy ur idegesen.
isták 90 százaléka, míg a másik táborban
— Mit? — kérdi a pincér elhűlve,
A MAC gyephokkizői vasárnap újból mér
— Elfog a káröröm, ha arra gondolok, hogy
a saját rczslmüknek védelmezői.
*— Nem érti? Főzeléket feltéttel!. • 9
ma nem én, hanem a jó debreceniek élvezik kőztek, ezúttal a Véréin für Bewwegungspiele
Nagyon hálás lennék Zöld Feri barátomnak,
Odry játékát.
♦
csapatával. A fáradt magyar csapat 4:0 (2:0)
ha megkérdezné Czakó Jánost, vagy Molnár
★
Minden meccsre járó sportember tudja,
Juliét, megfelel-e a valóságnak az, hogy nagy
arányú vereséget szenvedett. Az osztrákok gól
fokú elfoglaltságuk miatt vonultak vissza ak hogy Lyka I., a népszerű és kedves „Totó"
Kevesen vették észre a Fradi—Szeged jait Masarik, Hertl, Wildan és Gelles ütötte,
tivitástól, vagy pedig egyéb okuk van arra. játéka képviseli az észt a budan csapatban. mérkőzés első perceiben, hogy a ferenc A mérkőzést Wald biró vezette.
Nem hagyhatom szőnélkül azt a körülményi Azt is tudja mindenki, hogy ez a kitűnő és városi kaput nem Háda, hanem tartalék
sem, hogy amikor a hónapok óta forrongó ravasz csatár nevetségesen lassú és kényel kapus védi. Háda ugyanis ma tartotta es
ÜTIK MAR A JÉGKORONGOT
mes. Faragó Lója a budaiak szakértő igazga
szakosztály
tója fejcsóválva nézi Lyka játékát, ami fel küvőjét s igy Kubinyi védett helyette. Egy
A jégkorong Európa-serleg mérkőzések soegyhangúlag Iluszlicska András dr.t óhaj
ferencvárosi
drukker,
aki
csak
a
meccs
fél

kelti
Sala
kíváncsiságát.
totta vezetőjének,
rán a B) csoportban a Wemblcy-Lions csa— Mii csóválja olyan busán a fejét? — idejében hallotta meg a hírt Háda esküvő
miért utasította a BEAC főtitkára ezt a leg
jéről, a biztonság kedvéért megkérdezi Sa pata 4:3 arányú győzelmet aratott a Stade Frani
rövidebben vissza, akkor, amikor az ö közis kérdi Salamon.
cais Paris együttese felett.
— Bánt, hogy Ilyen lassú a Lyka és azon lamont:
mert klubszerctcte, mindenkinek a megelége
— Sala bácsi, ma nem a Háda védt
désére teljesen elsimíthatta volna az ellentéte töröm már évek óta a fejemet, hogyan lehetne
PONTOT ADOTT LE A SI.AVíA.
a
Totó
gyorsaságát
fokozni?
ket és a szakosztály sokat hányatott hajóját
— A Háda ma nem véd, ma támad...
— Kösse oda öt a Rokkhözl — adja le Sala
Prágából jelentik: Sparta—DFC Praga 7:3
nyitgodtbb vizekre vezethette volna.
— mondja Sala óriási derültséget keltve
a megszívlelendő tanácsot.
(3:0), Slavia—Toplllzer FK 2:2 (1:1), SK PilA BEAC atlétikai szakosztálya hivatalosan
maga körül.
♦
kimutathatja ugyan a pontstntisztikában nz
♦
sen—Viktória Pilsen 3:1 (2:0). Meglepetés!
előkelő helyezést, azonban ez nem lehet irány
A Soroksár—Budai meccs félidejében az
A második félidő elején londoni köd Czechie Kariin—ASK Kolin 3:2 (1:0). SK
adó a szakember elölt, mert hiszen tudjuk, angol-olasz mérkőzésről folyik a purparlé,
ereszkedett alá és percröl-percre sűrűsödve Kladno—SK Zidcnice 21 (2:1). A Zidenice ezzel
hogy
amelyben az olaszok kíméletlen és durva
elborította
a játékteret. Szeged csapata ek elszenvedte első vereségét az őszi évadban.
ezeket a pontokat gyenge ellenfelek ellen
játéka ad tápot a kifejlődött vitának. A
kor még 2:1 arányban vezetett a bajnok Bohcmians—SK Prostejov 3:3 (0:2).
és gyakran kültelki versenyeken szokták
hozzáértő sportemberek különösen Monti
gyűjteni uzok az egyesületek, amelyeknek
csapat
ellen.
Salamon előre látta a meccs
és Orsi az olaszok két argentin futballistá
MEGLEPETÉSEK BÉCSBEN
Ily szemfényvesztő, olcsó szórakozás Is
félbeszakadásának közelgő veszélyét és le
ját okolják a játék eldurvulásáért. Sala
sportslkert jelent.
kiabál Szél bírónak:
Rapid—WSC 3:2 (1:2), Admira—FAC 1:1
A BEAC-nak, mint Magyarország egyik teg mon adja a legokosabb véleményt:
—
Milyen
Szél
maga,
ha
nem
tudja
el(1:0), Wienna—WAC 2:0 (1:0), Austria—FC
— Az angolok felfújják az esetet. A két
régibb és legtöbb dicsőséget aratott atlétaegyefujtni ezt a kis ködöt?!
Wien 1:1 (1.-0), Wacker—Hakoah 4:3 (2:0), Lit
sülcténck, nincs szüksége erre a kendőző mód nrgetin játékos csak a megszokott stílusát
játszotta.
bertaa—Favorltner SC 8:1 (3:1),
_ ____
Feljegyedet Mottó
szerre.

ATTILA—SOMOGY 2:0 (2:0)
Miskolc, nov. 18.
(A Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelentése.)
Szombaton egész éjszaka
6s vasárnap délelőtt sza
kadt az eső Miskolcon,
mintha vödörből öntötték
volna. Így történt azután,
hogy alig ezer-ezerötszáz elszánt drukker me
részkedett ki csupán az
•laposan felázott népkerti pályára. Az első
percekben ugy látszott, hogy a nehéz, sáros
talaj az erősebb
fizikumú somogyi fiuknak
kedvez, mert heves támadásaikat egymásután
zúdították az Attila kapujára. Mégis a nagy
offenzivát sikerült a miskolci csapatnak áttörpia, amikor a lí. percben
Szegő lefutotta az egész kaposvári védel
met a beadását Csapó az ügyetlenül kifutó
kapus mellett a hálóba juttatta. 1:0.
'A Somogy maradt továbbra is az ur a pályán
s a félidőig szóhoz sem engedte az Attilát.
Azaz, hogy még egyetlen esetben:
az előbbi Szegő-féle lefutás sikerrel járt, •
beadásra Csapó és a kapus egyszerre ug

„Miért tűnt el
az E-befüs dressz a salakról?**

Az uj stílus élharcosának
veresége Óbudától

HÉTFŐI NAPLÓ
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Budapest, 1934 november 19.

nagyszabású disztorna megrendezését vette
Hó egyelőre nincs még, ámde a Szövetség egy
tervbe, amelyre meghívja a sporttársadalom és
a közélet jeleseit. Kiváló pedagógusok látják
cl a tornaoktatást, amelyre — a túlzsúfoltságot
elkerülendő és a jelentkezési határidőt megró__
- — - —--------- --a Uiesillianivijn.u .
----- ,
viditve — csak november 27-ig lehet jelentkezni
Kertész-utca 30. szám alatt levő tornacsarrugísból Budai kapuja fölé. Szép löké., bt- ' Hoffmann
£ anokban,
kedden és csütörtökön este 7—9 óra
SOROKSÁR—BUDAI lt 2:8 (0:0)
„él„í..ueK
róla,
ha
míg
gól
I.
lenne.
Egyre
között
Kődbe borult már a ha nagyobb ar izgalom, ’gvre he.e.ebb az iram gazolt ..mesterek taníthatnak, nagy rostálásra
♦
tár... Sőt, tekintélyes ós egyre nyíltabb a játék. Magda brilliáns já van kilátás.
Angyalföldi táiszólással mondva: „leadták a
ködbe, annikor a Budai 11 téka sok szépséggel leüti meg a mérkőzést, de
♦
ki robog,
hogy
újabb
A kereskedő-atléták nagymultu egyesülete: a drótot" arról, hogy Imrédy Magda, kiváló mű
ellenére sem eredményes a játék. Ko
korcsolyázó-! ajnoknőnk nem indul a Magyar
pontokkal öregbítse, ne ennek
a soroksári kapus, pompás vetődésekért KAOE jubilál. Még pedig komoly évfordulót ül. országon rendezendő versenyeken. Tévedés, Té
hezen bár, de biztosan vács,
kap tapsot, Dudás kitűnő rugótechnikája ötlik Most 40 esztendeje annak, hogy a kereskedő vedés!... Imrédy Magda az idei évadra a leg
megszerzett hírnevét. A szembe, ezenkívül pedig az, hogy
atléták kék-fehér színei megjelentek a sport
parti elején még tippelni
pályákon. A jubileumra való tekintettel az egye alaposabban és a legkomolyabban készüli És
félórája tart már a meccs és gól mégsem
is nehéz, hiszen a Sorok
sület elnöksége elhatározta, hogy a tavaly: ezek után nem lehet vitás az sem, hogy senki
esett.
sár sem kismiska. Azért,
sikeres szereplést lényegesen túlszárnyalva, igen más nem lehet a bajnoki cim legjogosabb aspi
mert a 11. helyen áll? ... Néhányszor már meg Hja, jó védelmek és pepecselő csatársorok... nagyszabású méretekben építi ki tornaszakosz ránsa. Viszont meglepetés lesz talán egy kiváló
mutatta, hogy legény a talpán. A III. kerület, hogy lehetne lövés nélkül gól? Ez egyébként tályát, amelynek elnöki tisztét László Lajos, az uj mükorcsrlvázó-pár bemutatkozása. Ez pedig
a Bocskai, no meg a Fradi is mesélhetne erről csak a csapatok baja. A 3000 főnyi közönség egyesület ügyvezetője vette át. A klub torna az Imrédy Magda—Vadas Márton-pár lesz.
egyet-niást, ha kellemetlen emlékekre általában nek van egyéb izgulni valója. Jórészt a hibák óráin a női- és férfitornászok tömegei vesznek
*
miatt, de itt-ott a heves összecsapásokon is. részt az egyesület modern és kitünően felsze
kellemes lenne emlékezni,
Az úszó- és a vlvősport testvéri viszonyáról
A csapatok kint vannak, Klug biró bont. Hét Akii ma látja a Soroksárt először, az méltán relt tornacsarnokában. Szociális szempontból
sokat
beszélnek
a
Gellért
pezsgőfürdő látogatói,
csodálkozhat. Ezek állnak a 11. helyen?... nagyjelentőségűnek tartjuk, hogy a jelentkezők
gyakori látogatók között megtalálhattuk a
Elmúlt a félidő és a helyzet még mindig válto ingyenesen vehetik igénybe a tornaoktatást. A
zatlan. Gólrekedésben szenvednek mindketten. klubnak ez a kitűnő elgondolása bizonyára a hölgy- és a férfi-vivógárda kiválóságait, a viVájjon a szünetben kapnak ez ellen valami tömegtorna sikereiben fog gyümölcsözni. A lógbajnok-vizipolócsapat tagjait, nemkülönben
gyógyszert?
gyors kezdősikeren felbuzdulva, az elnökség a ’ ■lgyusrX.da erősségeit.
Ugvlálszik, igen. Héjjas szép lövése vezeti be
a második félidői, majd Rökk lőhetne gólt, de
tulkomplikálja a helyzetet. Rögtön ezután
Héjjas fejesét védi csodás bravúrral Kovács.
azután Pozsonyi keresztlabdája süvít el. Most
jön a kabinetalakitás:
üres kapu mellé emeli ■ labdát Kelemen,
majd remek helyzetből Bihámi II. lő mellé.
A BBPE házibajnokság keretében bonyolí A Keleti kerület és Kiskunhalas óvása már a
Két gólhelyzet egy percen belül. De egy gól
hét elején befutott a BTC képviselője a ver
sem. Bihámi és Zimonyl helyet cserél ée mind totta le az 1934. évi női tornászbajnokságot.
senyen jelentette be óvását »i versenybírónak,
járt elevenebb lesz a játék. Sőt, tuleleven. Sű A Keleti kerület, Kiskunhalas és a BTC
amit a kitűnő szakember és szabályismerő
rűbbek a faultok. Most kell kierőszakolni a
megóvta a versenyt
versenybíró
döntést. Eteklntetben a Soroksár a határozot
Vasárnap reggel kezdődik a női tornászbaj
tabb. A Budai csuklik össze. Végre a 20. perc nokság. A teremben igen sok ember van, csak
furcsa és asokatlan módon utasított viga
sza
ben
az a feltűnő, hogy ez a verseny abban külön
Zimonyl két drlbll után a vonalról bead, •
bözik az eddig lebonyolított versenyektől, azzal a megokolással, hogy az óvás elkésett
labda nagy Ívben fut a tulsó oldalra, ahová
és
nem
találja
indokoltnak
az óvást. Furcsa,
Kelemen pontosan érkezik és simán befe
csak közönség van a teremben
de igy történt, az óvás jogos volt és el kellett
jelve, a hálóba fúrja az első s talán utolsó
és BBTE vezetők. Versenyzőt azonban nem lá volna fogadni. A Motesz kedden este tárgyalja
gólt. 1:0.
tunk. Egy-két BBTE dressz fel-fellünik a lát az óvást. Reméljük, hogy érvényteleníti ezt a
Megérdemelték. Huszárosabban, nagyobb lendü határon, de a többi egyesületek távolmaradá versenyt és olyan időben tartja meg újból,
lettel és lelkesebben játszanak a második fél sukkal tüntetnek. Hol van a vidék?... a többi amikor nem egy, hanem tizenhét egyesület
AZ ELSŐ SOROKSÁRI GÓL RAJZRIPORTJA. időben. Kelement fejelés közben a védő Budai fővárosi egyesület. Hiszen tizenhat egyesület tornászai jelenhetnek meg. A versenyzők igen
Zimonyl (1) átjátssza Magdát (2), sőt Szilágyit kapus keményen eltalálja, 11-est reklamál a nevezéséről hallottunk és indulót alig látunk. szépen szerepeltek, az összetett bajnokságot
(3) is, azután bead és Kelemen (4) fejes góljá tömeg, de hiába, n Budai oszlásnak indul. Ked Rövidesen megtudjuk az okát. Élrdekes és jel Gamauf Antalné nyerte. Egyetlen riválisa Méval szemben Budai (5) tehetetlen. 1:0. 11. fél vetlenül és csapkodva játszanak, velük szem lemző, hogy egy klub, ha az érdekében áll, szaros Gabriella volt.
idő 20 perc. (Copyright by Hétfői Napló — ben a Soroksár okos húzásokkal, kispestiesen mi mindent keresztül vihet, még az sem baj,
A II. oszt, összetett versenyt Vig Katalin
dolgoznak. Aztán jön Vadász az ö rettegett ha annak több áldozata is van. A bajnokságot nyerte
System Horváth.)
ellenfél nélkül.
, fúrójával".
nov. 25-re írták ki. Ez a dátum nem felelt
nyerte.
A III. oszt, ös zetett versenyt
__ „. Haris
.
percet kell rá várni. Végül is megéljenzik.
meg a BBTE vezetőségének, mert disztornájuSztancslk miatt szabadrúgást lő 25 méterről
2.
Terkovits.
Furcsa bajnokság volt, indulók
Tiszta szerencse, hogy kijött Még a nap is
kat tartják ezen a napon. Mi sem könnyebb
s a labda, mintha zsinóron hoznák, védnélkül.
örül — kisüt. A budaiak szokott stílusukban
ennél,
mondták
a
BBTE-isták:
előre
hozzuk
hetctlenül vágódik a fölső sarokba. 2:0.
játszanak, a Soroksár stílusa viszont szokatlan:
egy héttel a bajnokságot. A Tornaszövetség
fölényben vannak. Mégis a Budai lő először Ez már a végleges győzelem záloga, van hát ugvlátszik, nem gondolt a többi egyesületekre,
A szerkesztésért és kiadásért felel:
kapu fölé, majd a gyenge Klug jóvoltából kor alapja a sok csóknak, amit Vadász kap. Végig
amelyek sértőnek találták ezt az intézke
Dr. ELEK HUGÓ
nert il. Szép a meccs, Kovács jól véd, ami azt a Soroksár van fölényben. Ami egyben azt is
dést és nem jelenlek meg a bajnokságon.
jelenti, hogy ■ Budai jól támad. Olyan pergő jelenti, hogy vége a kabbalának és nincs értelme
tűz alatt tartja a Soroksár kapuját, hogy mü a zöldfehér dressznek, amit a Budát sportsze
vével sédtkésni ellene. No debát ebben sincs rűtlenül és szabályellenesen, a tradíciók meg
hiány: ott van Dudás. Még arra Is telik, hogv tagadásával felcserélt a fekete-fehérrel. Kabbala
Vadász 20 méteres bombát tudilson szabad- nincs, csak tudás.
I

ben már meglehetősen nagy a „rumli . A Szö
Saját taktikájával kapott ki
......
...........
.Alt (Viihlilvnit
vetség előadói
sorozatos
előadásokon
tanítják
. ■ ..-i _ ___ > 1,
a Budai a lelkes Soroksártól'^
Inek. Az előadásokat Tatár István főtitkár és

Háziversennyé zsugorodott
a női tornászbajnokság

írja: MOTTO

Rosszak
a viszonyok
Az érettségi ma már nem ér fel
— Mondta Lovasa — egy hajítófával
Ha Rómát akarom megnézni
Futhatok gyalog a Matúrával.

Múlt és jelen
A múlt században a lóvasnton
Maradt tátva az emberek szája
Ezzel szemben a Lovast ut
A huszadik századnak a csodája.

Lipcsei Jenőt, n Hétfői Napló sportrovatá
nak népszerű szerkesztőjét, heves vakbél
fájdalmakkal a Mandler-szanatóriumba szál
lították. Az orvosi konzílium azonnali ope
ráció szükségességét állapította meg, amelyet
nyomban végre is hajtottak. A műtétet
Friedliindcr dr., a BRSC elnöke kitűnő
eredménnyel végezte el, úgyhogy Lipcsei
Jenő most már a gyógyulás utján van. A
sporttársadalom osztatlan szeretettel tekint
a betegágya felé és várja, hogy teljes egész
ségben mihamarabb elfoglalja helyét a szer
kesztőségi Íróasztal mellett, ahol évtizedeken
át avatott tollával oly odaadóan és eredmé
nyesen szolgálta a magyar sportot.
♦

Rózsa Magdát, a jeles műugróbajnoknőt egy
idő óta nem látják a tréningek szorgalmas lá
togatói. Az ugródeszka hősnője bizony egy
könnyed „csukaugrással" végleg eltávozott a miiLégy profijátékot a Somogybán és a győ ugróemelvényről és mozgásmüvészeti iskolát
zelmi prémiumra alapíts egy hattagú családot. nyílott. Rózsa Magda nem számított rosszul,
mert intézete máris nagy népszerűségnek ör
♦
vend a sportlédik körében.
Légy Leó szellem és Attila védekezzen veled
♦
90 percig a Wundermannschaft ellen.
Znber Ferenc, a magyar atlétika egyik legki
válóbb szakértője és a sporttörténetnek talán
lcghivalotlabb krónikása most kezdte el a
A hét
„Testnevelés" cimü folyóiratban a magyar at
Isgédesebb vicce
létika történetének folytatásos közlését. Zuber
azonban nemcsak az atléták történetén dolgo
Cseh IL, n Hungária népszerű Matyi ja egéaz zik, hanem befejezte a „Sportalmanach‘‘-naK,
héten fájlalta a bokáját. Ai egyik klubvrzér az
OTT e jól ismert hivatalos kiadványának
kérdést intéz hozzá:
is. A „Sportalmanach" takarékos
— Melyik szanatóriumba akarsz járni ke- szerkesztését
sági okokból 1930 óta nem jelent meg és igy a
•elésre?
vaskos
kölet
magában fogja foglalni mindama
— A sörszanatóriumba! — vágja ki Malyl
sportesemények krónikáját, amely 1930 ólu
plllaiu.tnyI gondolkodás nélküli
a magyar sport mindé:, ágában foglalkoztatta
a sportközvélcményt.
INDOKOLT FÖLÉNYESSÉG
♦
Vivőnőinket látogattuk meg az elmúlt héten
Lovast Tónitől, a vegetáriánus hosszutávfutótói, aki most futott Rómába, megkérdezi egy és örömmel számolunk be arról, hogy nagy
munkában találtuk nz egész elitgárdát. Alkal
•portriporter:
— Mit szól Lovasa ur, Galambos legutóbbi munk volt beszélgetni Elek Csibivel. Európaszép szerepléséhez a kassai marathoni ver bajnoknőnk igen meg van elégedve és az elősenyben?
évac komolyságát tekintve, igen sokat vár az
— Sprlntrrekröl nem mondok véleményt I — idei vivószczóntól. Az Ifjú hölgysnmpion Bécs
mordja nz öreg növényevő Icirhatallan un ben mutatkozik be a nyilvánosságnak, az oszt
dorral.
rák bajnokságok versenyei során.

Drucker Tóni átkozódásai

NYOMATOTT

A

GLÓBUS

A verseny tizenkét rejtvényének helyes megfejtése a 2-ik oldalon talál
ható szelvényekbe írva, egy papírlap melléklésével, melyen a pályázó neve
és pontos lakcíme fel van tüntetve legkésőbb november 28-ig, szerdán este
8 óráig küldendő be a Hétfői Napló szerkesztőségébe. A borítékra ráírandó:
25 év.

Tizenkettedik rejtvényünk: 1934.
VÍZSZINTES:
1. ? (A harmadik
betű
kettős: Gy) foly
tatása az 1. sí.
függőleges sorban
10. Korábbi
11. Faháj
12. Szellős gazdasági
épület
14. Francia kártya
szín
lő. Római hetes
10. Kávén finom
18. Legelőhely
19. Mássalhangő
mondva
20. Amin át a
lélegzik
21. Büntető törvény
24. Távírdái hang
20. Nőtlen
29. Elhunyt híres
bajor
orvostanár
31. A szent pergamentlekercs
32. Kódex neve
34. Odacsempész
30. Letilt
37. Vicc

FÜGGŐLEGES:
1. Az 1. sz. vlzstmles sor folytatása 7. Folytonossági
17. A század elején
27. Átvehető
hiány
2. Idegen férfinév
diadalt arattak az 28. Illat
3. Győrben született 8. Kalifa
angol csapatok
aOt Állat
9. A Pál-uteal flnk
4. Kié?
fölött
M .1
20. Régi nép
£• "■w"™1 pi"»
5. Récsel Ödön név„árulója*
belül
23. Magánénekek
'u
13. Állatok lakhelye
6. A. a
16. Szálloda
25. Gyulladásos szem
GÁL GYÖRGY
4 pályázati teltélelekat és az 1000 nyeremény legyzékét szeptember 3-án közéltük.
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