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Genf vasárnapi szenzációja:

a jugoszlávok elhalasztották
a beígért magyarellenes bizo
nyítékok benyújtását és Tltitlescu hirtelen Párisba utazott
Genf, november 25.
kodott a francia külügyi hivatalban.
és a klsantant külügyminiszterek kénytele erősen gyarapodik majd.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- nek voltak terveiket megváltoztatni.
Francia diplomáciai körökben egyre csak Nem titkolják, hogy a francia kormány
számára
kellemetlen az a körülmény, hogy
azt
hangoztatják,
hogy
Titulescu román és Tewflk Rüsdi bej tö
lentése. A magyar kormány erélyes fellé
a jugoszláv panasz ügyének azonnali napipése, amellyel a népszövetségi főtitkárságot rök külügyminiszter
rendretüzése
a népszövetségi tanácsban el
1 nincs ok a nyugtalanságra a jugoszlávfelszólította, hogy a december 8-án kezdődő
vasárnap délután váratlanul Párisba
kerülhetetlen. Ezekben a körökben úgy ál
magyar konfliktus miatt,
rendkívüli népszövetségi tanácsülés napi
lítják
be
a
helyzetet,
hogy a világháborúban
utaztak.
a Quai d’Orsay azonban úgy’ látszik, tisztá legyőzött hatalmak revíziós politikájuknak
rendjére tilzze ki a Jugoszláv panasz ügyét, Közvetlenül az elutazás előtt Titulescu szál
ban van a konfliktus nemzetközi következ akarnak fokozottabb mértékben érvényt’ sze
a genfi kisantant-körökben határozot
lodájában még úgy tudták, hogy a román ményeivel. Ennek tudható be, hogy
rezni.

I

tan riasztó benyomást keltett.

külügyminiszter Montreuxbe

utazik, ezért

Ezekben a körökben még szombaton is azt kisebbfajta szenzáció hírével hatott, hogy a
hangoztatták, hogy a magyarok csak „takti
káznak" azzal a fenyegetőzéssel, hogy kérik
az ügy azonnali napirendretttzését. A ma
gyar kormány lépése azonban teljesen meg
változtatta a helyzetet és megzavarta a kisantant államférfiéinak programját is. A kisantant külügyminiszterek úgy tervezték,
hogy tekintettel a hosszabb szünetre, haza
utaznak,

a magyar népszövetségi fődelegátus lé
pése következtében azonban uj helyzet
állott elő

még vasárnap is lázas tevékenység ural

Laval 30 éves politikai békét ajánl

román külügyminiszter Párisba utazott. Ti
Páris, november 25.
tulescu és Tewflk Rüsdi bej azért utaztak
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
Párisba, hogy a klsantant és a Balkánszö
jelentése.) Érdekes értesüléssel szolgál az
vetség többi hatalmainak megbízásából
Excelsior a francia külügyminiszter egyik
legújabb tervéről. A lap emlékeztet arra,
a francia külügyminiszterrel megbeszé
hogy Laval külügyminiszter már három év
lést folytassanak
vel ezelőtt felvetette azt a gondolatot, hogy
a magyar lépés következtében előállott uj különböző államok, amelyek területi köve
teléseket hangoztatnak, egyelőre bizonyos
helyzetről.
időre mondjanak le ezekről a követeléseik
ről és
Általános meglepetésre elhalasztották a
jugoszláv memorandum hétfői nyilvá
nosságra hozatalát.

A kisántánt meg akarja
akadályozni a vádaskodó
jegyzék sürgős tárgyalását

Páris, november 25.

nem akarja elveszíteni Magyarország
barátságát.

Németország nem óhajt feltűnést, de nyil
ván kedvezőbb
alkalmak fölmerülésében
bízik. Lengyelország még nem nyilatkozóit,
hétfőn semmiesetre sem hozzák még
tűzze a marseiUel merénylet ügyének
de Beck külügyminiszter, aki csak a Saarnyilvánosságra a memorandumot
kérdés vitájára akart Genfbe utazni, már
megvitatását.
megváltoztatta ezt a tervét. Ami Angliát il
és valószínűleg csak kedden történik meg
JcftLs jugoszláv külügyminiszter és Lit- leti, sajnálatos dolog, hogy a francia-szovjet
annak közzététele, ügy látszik, Titulescu és
katonai szövetség ügye éppen most
vinov orosz külügyi népbiztos szintén megTewflk Rüsdi bej a jugoszláv memorandum
szövegét még egyszer elő akarják terjesz vá'toztatták útitervüket és egyelőre Genfben
maradnak. A két kttlttgyminiszer eredetileg
teni faival külügyminiszternek.
Annak ellenére, hogy a jugoszláv delegá úgy tervezte, hogy vasárnap utazik el Geufció Illírében kijelentik, hogy a magyar kor ből.

fegyver

harminc évi Isten békéjére
van szükség.

Érdekes francia tudósítás
Gömbös bécsi útjáról

(A Hétfői Napló tudósítójának telefón
jelentése.) A vasárnapi francia sajtó cikkei
ből kiemelkedik a Journal érdekes tudósí
tása, amely a nagyhatalmak magatartásáról
ezeket Írja:
Vasárnap délben még azt állították, hogy a mány jegyzéke, amelyben a sürgősséget kö
— Róma óhajtja ugyan a Földközi-tenger
memorandum, amely 45 sokszorosított gép veteli, tulajdonképpen jugoszláv kívánság mellékén a megenyhülést, de egyben
írásos oldal, már elkészült és a megfelelő Is, a klsantant köreiben még sem akarják,
fényképmellékletekkel hétfőn nyilvánosság hogy
ra kerül. Vasárnap este azután közöltek az
a népszövetségi tanács a magyar óhaj
újságírókkal, hogy
nak megfelelően már most napirendre

kössenek politikai
szünetet,

hogy az európai gazdasági helyzet konszoli
dációját megvalósíthassák. Míg azonban
Laval három évvel ezelőtt egy tízéves poli
tikai fegyverszünetre gondolt, most arra a
meggyőződésre jutott, hogy Európa gazda
sági és erkölcsi megújhodásához

francia-angol vitát idézett elő.

Anglia most mindennél fontosabbnak tartja,
hogy vájjon Archimbaud francia képviselő
nek van-e igaza, aki azt állította, hogy a
francia-szovjet katonai szövetség fennáll,
avagy a francia külügyminisztériumnak, aki
megcáfolta ezt az állítást. Ami pedig Ausztriát illett,
Gömbös azért utazott oda. hogy Bécs
kormányát
megnyerje
Magyarország
ügyének

— Írja a francia lap.
A sajtót élénken foglalkoztatja az a tegnapi
római közlemény is, amely szerint az olasz
kormány teljesen helyesli a Genfben kifejtett
magyar álláspontot. A Matin szerint Olasz i
ország lényegesen módositota az utolsó napoki
bán Jugoszláviánál szemben tanúsított magas
tartását. Eredetileg ugyanis Róma határozottan
amellett volt, hogy az ügyet lehetőleg hagyják
elaludni, most pedig
azonnali vita mellett foglal állást.

Magyarország biztos a dolgában!
— írják az olasz lapok

Milánó, nov. 25.
A vasárnapi olasz lapok vezető helyen
közük a félhivatalos olasz sajtóügynökség
jelentéséi, amelyben a felelős olasz körök
kívüli tanácsülés napirendjére tűzze ki. állást foglalnak Magyarország inellett és
biztosítják
Magyaror
Francia kormánykörökben azt remélték, szolidaritásukról
hogy ezt az egész ügyet a januári népszö szágot.
A lapok kommentárjaikban Is kifejezésre
vetségi ülésszakig kitolhatják.
juttatják, hogy
A magyar kormány erélyes lépése tel
a
magyar—Jugoszláv
konfliktusban
jesen megzavarja a francia programot.
Olaszország feltétlen szolidaritással áll
Tisztában vannak azzal, hogy Magyarország
Magyarország mellé.
hasonlóan éles támadással válaszol a jugo

Párlsban hideg zuhanyként hatott
a magyar demars...

helyesli Olaszország magatartását és csat
lakozik ehhez az állásfoglaláshoz. Magyar*
ország azzal a követelésével, hogy

j

megmutatta, hogy biztos a dolgában és
Jugoszláviának most azonnal elő kell ter
jesztenie állítólagos bizonyítékait.
A lap nem tart attól, hogy a helyzet

Páris, november 2,7.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Túlzás nélkül megállapítható,
hogy a francia kormánykörökre és a diplo
máciai körükre hideg zuhanyként hatott a
magyar kormánynak szombatesti népszövet
ségi demarsa, amellyel Eckhardt Tibor dr.

az azonnali

napirendre tűzést sürgeti,

riasztó kiéleződése bekövetkezhctlk.

A Popolo d'Italia a népszövetség fontos
ságát hangsúlyozza. 1914-ben még nem volt
Magyarország
népszövetségi
födelcgátusa
mód
arra, hogy a Szerbia ellen intézett pa
A
Corricre
delin
Sera
annak
a
reményének
kérte a népszövetség főtitkárságot, hogy a szláv kormány támadására és a népszövet
Jugoszláv panasz ügyét a legközelebbi rend ség előtt kellemetlen konfliktusok száma ad kifejezést, hogy a többi nagyhatalom naszt egy hasonló itélöszék elé terjesszék^

HÉTFŐI NAPLÓ

1

Bndaprrt. 1M4 ncrmta M
tív — és letartóztatta.

Utáni!
24 fMtdd ön is vdsíettkai
egy. fieóbadotoz Mzüiit
Jlapid aecífiM f^acsfoeotva kcémet is tátni
pan is ecset nélkül 1
fitcc alatt lehet a te^tíUiteteseUen tntfbocttvttktkzni
M (Micid veket azntán ejp
naqy tubust va^P1.56íet e^tf. etedül ua^u dabezt és ennek. az ácáMl
is visszatécttesn a peibad£az ácát
A Uezalite-Ua^id lesz az
Ön kedvenc bacatválkazí
szece, mect a Hezalite
Ha^id batatváikazással
aeca bácsauyasau sima
is itt áfttti tesz, léapkati
minden szaküziüben is
a kíszíti de. Mezes i/e^yísz iilatszedáeiban,
, 7^dz-kaeút 6.

GyerekbetörüK rosszal
végződő kalandja
Angyalföldön
A Pefnc/iózp-utca 63. számú ház házfel
ügyelője vasárnapra virradó éjszaka a ház
ban lévő füszerüzlet pincehelyiségéből gya
nút zörgést hallott. Nyomban arra gondolt,
hogy betörő jár az üzletben. Már éppen
rendőrért akart menni, amikor

a pinceablakon kiugrott egy vézna gye*,
rck

Budapestnek négyszer
annyi gyógyforrása van,
mint Karlsbadnak

sokat éhezlek*

A hipnotizmus és
okkultizmus „csodáiról"
tartott előadást vasárnap
Tuszkay tőorvos
A Népegészségügyi Múzeumban vasárnap
Tuszkay Ödön főorvos érdekes előadást tartott
„A csoda és az orvostudomány" elmen.
— Hn nem Is ismerjük az összes természeti
törvényeket — mondotta a főorvos—, meg kell
állapitanunk, hogy
as ofckullista „csodák" lehetetlenek
a ai ezekben való hit az emberi gondolkodás
elfcrdülése. Amióta a hipnózissal foglalkoznak
ugynnesak lehetetlennek látszó „csodákat" ért
meg nz orvosvllág.
— Az orvostudomány a hipnózissal gyógyító
kísérleteket végez néhány ldegélcti zavarok
esetében, bár ezek legtöbbször csak rövid Ideig
tarló javulást hoznak n legtöbb esetben, de
•oha semmiféle szervi bajt nem gyógyíta
nak meg.
— A ma erősen tülekedő és terjedő okkultiz
mussal szemben pedig teljes erejével küzd az
orvostudomány, mert annak kinövései megfosztják az emberiséget józan és normális Ítélő
képességétől.
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mar i pengőért is
a legdivatosabb kli rsek kaphatók.
Szívesen megmutatjuk gyönyörű párizs
ékgzerujdonságalnkat vételitű nysier nélkül

egy magyar feljelentés alapján.

Arról, hogy mit tartalmaz a feljelentés: kö
zelebbit nem lehetett megállapítani.
A rendőrség ép ezt igyekezett kinyomozni,
amikor megjelent a főkapitányságon egy
budapesti orvos és levelezőlapot mutatott
Tengerészek fel Budapestre! fel Germanus egyetemi magántanártól, ame
lyet az neki Kairóból küldött. A levelezőlap
Az Országos Balneológiái Egyesület gazdasági' helyekre lehetne hozni, egy csapásra megol tartalma igen érdekes. Arról szól, hogy a
osztálya vasárnap a Gellért-szálló dísztermében dást nyerne a magyar fürdőprobléma.
tanárt Kairóban a rendőrségre idézték és
Végül
elmondotta
Bánlaky
Géza,
hogy
nagygyűlést tartott, melyen előkelő, nagy
ott
ertdén a magyar fürdőhelyeket 117.Ü60
számú közönség vett részt.
elébe tárták* hogy Budapestről feljelen
vendég
kereste
fel,
Bánlaky Géza elnöki megnyitójában elparentették.
tálta Dal mad y Zoltán egyetemi professzort, az holott tavaly csak 148.000 vendégük volt Ör
egyesület volt vezetőjét, majd a most érvénybe vendetesen emelkedett a magyar ásványvíz A tanár véletlenül meglátta a feljelentést és
lépett fürdőtörvényről beszélt:
forgalom is, amely
az aláíróban egy budapesti mohamedán
— Budapest fürdőváros kialakitásának cél
félmillió pengd tiszta nyereséget
ember nevét ismerte fel.
jaira
A két kaland között kétségtelen összefüg
mutat fel.
félmillió pengő fog rendelkezésre állni
Ezután Vámossy Zoltán egyetemi tanár a gés van és a detektivek nyomozása
a törvény értelmében.
magyar fürdökérdés történeti múltjáról beszélt,
megállapította, hogy körülbelül ki lehe
A fürdőtörvényen túl azonban a magyar ide majd Kovácsházy Vilmos fővárosi tanácsnok,
tett a feljelentő
genforgalomnak még fontos követelései van Budapest forrásainak és gyógyfürdőinek fej
nak: elsősorban a közlekedés megjavítása, lesztéséről tartott érdekes előadást, melyben és mi lehetett a célja kétségtelenül alapta
amelynek eddigi elöhaladásúért is elismerés kiemelte, hogy
lan váddal.
illeti Fabinyi Tihamér kereskedelmi minisztert.
Budapestnek négyszer annyi gyógyforrása
IF Mneln Hilml ügyében egyébként a buda
Fontos feladat továbbá az idegenforgalommal
van, mint Karlsbadnak.
pesti rendőrség átirt a trieszti rendőrséghez.
kapcsolatos adókedvezmények kiterjesztése és
a nyári Időszámítás bevezetése.
A nagygyűlés Schulhof Vilmos, Dömötör Je
fl|Ae9aH&|raq|A9fnt bármilyen értékpapírt
— Legutóbb egy nemzetközi kongresszuson nő, Angyal Márton, Bilkey-Papp Lajos, Felber ilTad&VGBOlFaSnda kényszer- és badi köl
sző esett arról, hogy a világ tengerészeinek túl Lipót, Rausch Zoltán, Tábori Kornél, Benczúr
csönt nap! áron vásárol Barna-bank, V., Nádor
nyomó része reumás, — folytatta Bánlaky pro Gyula, Jakab László, Nemes György, Czukor
utca 28. Tőzsdével szemben. Telefon: 21 3-18, 10-4-57
fesszor előadását —, ha ezeket a beteg tenge Miklós, Latinák Jenő, Szentkirályi Ákos, lseri
részeket csak egyetlen szezónra magyar fürdő- Izsák Gyula felszólalásaival ért véget

Insull bankárt — felmentette
a chicagói esküdtszék
Nyolc hétig tartó izgalmas főtárgyalás után
szombaton a chicagói esküdttőrvényszék Ítéle
tet hirdetett Insull Sámuel, a hires chicagói
bankár és ötven vádlottársának bünperében. A
szenzációs főtárgyalás általános meglepetésre
felmentéséé! végződött
A törvényszék az esküdtek verdiktje alapján
Insull Sámuelt és oád lóttársait felmentette. A
hetvenöt éves bankárnak és václottársainak a
szövetségi posta intézményének
csalásra való felhasználása
miatt kellett felelnie a bíróság előtt Az esküd
tek két órás tanácskozás után hirdették ki ver
diktjüket amely szerint a vádlottak nem bű
nösek a terhűkre rótt bűncselekményben.
Az ítélet szenzáció erejével hatott
Emlékezetes még, hogy Insull Sámuel az el-

lene inditott bűnvádi eljárás elől Európába
menekült és az amerikai hatóságok kiadatási
eljárásának Görögországban és Törökország
ban számos izgalmas fejleménye volt Egész
vagyont emésztett fel már eddig is az Insullügy nyomozási költsége.
A fő tárgyal ás maga az amerikai hatóságok
nak százezer dollárba került
A kormány hnsz tanút vonultatott fel Insull
Sámuel és vádlottársai ellen. Az iratokat két
teherautón szállították át a törvényszék épüle
tébe.
Az Ítélet hallatára
a vádlottak hurrák -kiáltásban törtek ki,
a vádlottak női hozzátartozói pedig össze-vissza
csókolták az esküdteket. Insull Sómuel kijelen
tette, hogy ez csak a kezdet azon az utón,
amely az <5 teljes rehabilitációjához vezet.

Angyalföldi vád
egy rendőr ellen

és futásnak eredt.
Éppen arra járt egy éjjeliőr, meglátta a
menekülő gyereket, elkapta és bottal ala
posan eldöngette.
Az elcsípett gyerek-betörő, aki mindössze
tizennégycsztcndős, rögtön kivallotta, hogy
Szombaton éjjel az Angyalföld egyik mel
lékutcáján kerékpáros rendőrőrjárat ha
barátjával,
ladt. Nagy tömeget láttak, az embergyürü
egy tlzenötewtendős szabóinassal együtt
közepén n földön, vérében feküdt egy em
tört be a füszerboltba,
ber.
a társa még most is ott rejtőzködik.
— Mi történt magával? — kérdezték a
Rendőr került elő, kinyitották az üzletet
és egy teknő alatt meglapulva megtalálták rendőrök.
A vérző ember azt válaszolta B. László a
a másik flut is.
A gyerekek sírva vallották, hogy szüleik neve, az utcán igazoltatta öt egy rendőr,
összeveszett
vele,
szegények, ők
azért törtek be, hogy ennivalót szerezzenek.

Kiderült az is, hogy a fömufti letartóztató*
sát a francia rendőrség kérte, még pedig

a rendőr kardjával megsebesítette, az
után otthagyta őt és elszaladt.

A vérző embert a mentők a Rókus-kór
házba vitték, a kerékpáros rendőr jelentése
alapján pedig azonnal megindult a vizsgá
lat. Már az első percben hihetetlennek
hangzott B. László meséje:
egy budapesti rendőrről

feltételezni se

CslllagbörfönbOl szaba
dult haramiát keresnek
Budapesten
Vasárnap reggel rádiókörözés alapján or
szágos hajtóvadászat indult a vidéken és
Budapesten egy veszedelmes haramia után.
Tatár Mihály 55 éves rovotlmultu embert
keresik, aki
ötvenöt esztendejéből harmincötöt kü
lönféle fegyházakban töltött
rablógyilkosság, ulonállás, betörés és más
bűnök miatt.
Tatár legutóbb a szegedi Csillagbörtönben
ült, az év elején szabadult ki és azóta
nyomaveszett. Néhány hónap óta az Alföl
dön. városokban és tanyákon bűncselekmé
nyek történtek és Tatár Mihályt fogták
gyanúba.
A gyanú szerint ő rabolta ki Kecskemét
határában F. Tóth József gazdálkodó há
zát, egész sereg betörést követett el és ál
lítólag az ő lelkiismeretét terheli a Ctongrd*
dón történt gyilkosság is.
Ilyen előzmények után adtak ki ellene
rádiókörözést.
A körözés szerint a bujkáló haramia
nyúlánk termetű, az arca sápadt, különös
ismertetőjf'le, hogy
az ajkán harapástól eredő sebforradás
látszik.

lehet, hogy karddal megsebesttett ralaVasárnap reggel óta áll a hajtővadászat
kit és azután otthagyja.
Tatár Mihály után.
A rendörföparancsnokságon megindult a
vizsgálat és megállapították, hogy az a
rendőr, akiről B. László személyleirás adóit,
a kritikus időben a közeli őrszobán aludt.
Kiderült ellenben, hogy B. Lászlót már is
meri a rendőrség és azon a környéken, ahol
sebesülten találták, az éjszaka folyamán be
A főkapitányság sérülést osztályán vasárnap
törés történt. Az a föltevés alakult ki, hogy
két Budapesten zajló sztrójkmozgalommal kap
B. Lászlónak valami köze van ehhez a be csolatban
előállítások és örizetbevétclck történ
töréshez és
lek.
a vádaskodó trükkel akarta elterelni
Egy lágymányosi épitővállalat munkásai kö
zött bérmozgalom indult és sztrájkra került a
magáról a gyanút.
Akadtak azonban munkások, akik a
Török János rendörföparancsnok, de sor.
szír éj kólók kai ellentétben dolgozni akartak. A
maga Fcrenczg Tibor főkapitány la jelen sztrájkoló munkások ezt nem nézték jó szem
tést tétetett magának az ügyről éa folyik a mel és
vizsgálat, hogy tisztázzák a példátlan vád
erőszakosan léptek fel a dolgozókkal szem
hátterét.
ben.
Hasonló módon összetűzésre került a sor a
dolgozók és sztrájkolók közöli az egyik tető
fedő-vállalatnál zajló sztrájk során is.
A rendőrség természetesen sohasem avatko
zik bele a bcrmozgalmakba, ezt az ügyet a
munkások és munkaadók magánügyének te
kinti, a rend fenntartásra azonban ügyelnie
kell és miután
panaszok érkeztek az erőszakoskodó sztráj
Szerintük csak
kolók ellen,
elbocsátott alkalmazott, vagy más haragos
vasárnap ezek közül ötöt előállítottak a főka
bosszumüve
pitányságra és megindult ellenük az eljárás.
lehet a névtelen feljelentés.
A hetekig tartó rendőri nyomozás semmi
— 3 Pla la, olasz artisták vakmerő mutatvá
konkrétumot nem talált, ami Igazolta volna a nyaikat nagy műsor keretében minden este
vádakat. Vasárnap reggel fejezték be ebben az mutatják be a Zanzibarban (VI., Jókai-u. 31.),
ügyben a nyomozást. A bűnügyi osztályon
Chappy-trió. Reggelig táncl
elkészítették a vizsgálatról szóló jelentést
— A Dlxl Irógé-szaküzret közli, hogy az
és ma, hétfőn terjesztik as ügyészség elé.
általa forgalomba hozott „MERCEDES PRÍMA
Az ügyészség előreláthatóan azonnal foglalko- PORTABI.E ‘ Írógép Európa legnagyobb spe
zik vele és rövidesen állást foglal, hogy szük ciális irodagépgyúrának produktuma. Kérje véségesnek tartju-e a további nyomozást.
telkötelczettségnélküli kipróbálásra (VL, Podmaniczky-utca 1. Tel.: 154—53.).

Előállítottak öt erőszakos
sztrójkolót

A rendőrség ma küld jelentést az ügyészségre
a klinikai husszállitás nyomozásáról
A főkapitányság intellektuális osztályán há
rom bélen át folyt a nyomozás abban a név
telen levél ügyében, amely megvádolt egy bu
dapesti nagyvágócéget azzal, hogy a klinikai
husszállltások körül szabálytalanságokat köve
tett el
A nyomozás során
rengeteg tanút hallgattak ki.
Kihallgatták a cég főnökeit is, akik felháboro
dással tiltakoztak a gyanúsítás ellen, felaján
lották, hogy a rendőrség szakértőkkel vizsgál
tassa át a könyveiket, amelyekből megállapít
ható, hogy semmiféle szabálytalanság nem
történt.

A budai főmufti
letartóztatásának kulisszatitka
Vasárnap reggelre különös hir érte a
Budapesten élő mehamedánoknt. A hir arról
szólt, hogy Iliiméin ililmit, a budai főmuftit
Triesztben a Hotel Vlttorloban az olasz
rendőrség letartóztatta.
Hűméin HUmi hetekkel ezelőtt hagyta itt

budai híveit és Egyiptomba ment, hogy ott
a próféta hívei között segítséget találjon a
magyarországi mohamedán egyház céljaira.
A múlt hét szerdáján érkezett Triesztbe és
a Vífforío-szállodába tért, ahol
csütörtökön megjelent két olasz detek

Fiiggüniiiarioif
képkeretek
képek
szentképek
aleíolcíbban N<2USlGdtl
k épkoretgyAr Vilmos császár ut SS, sz
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Vasárnap a főkapitányságon
rágalmazásért feljelentést tett
Winkler volt osztrák alkancellár
több budapesti lap ellen,

8

MODIANO
világmárka

mert azt írták róla, hogy
a németek megvesztegették
A főkapitányság sajtóosztályán tegnap meg
jelen dr. Heuman Béla budapesi ügyvéd és
példátlanul érdekes feljelentést adott be:
Winkler Ferenc volt osztrák alkancellár ne
vében
négy előkelő budapesti napilapot jelen
tett fel sajtó utján elkövetet rágalma
zás vétsége elmén.

Szinte példa nélkül áll a magyar igazság
szolgáltatásban, hogy prominens külföldi
államférfi sajtópert indítson magyar újságok
ellen és ilyen módon igyekezzék elégtételt
szerezni a maga számára. De nemcsak ez
teszi oly érdekessé az ügyet, hanem az is,
hogy Winkler Ferenc volt osztrák alkancellárt a magyar politikai és gazdasági körök
ben csaknem mindenki jól ismeri. Eszten
dőkön keresztül ő vezette az osztrák gazda
sági delegációt Budapestre és ő tárgyalt a
magyar kiküldöttekkel Bécsben, amikor a
két ország áruforgalmi megállapodásairól
volt szó.
Winkler Ferenc rágalmazásl feljelentésé
nek hátterében az a szomorú szenzáció áll,
amely az egész világot megdöbbentette:
Dollfuss kancellár meggyilkolása és az
azt követő események.
A Hétfői Napló munkatársa a következő

ket tudta meg a rágalmazást feljelentés előz
ményeiről és részleteiről:
Winkler Ferenc annak idején egyik ve
zére volt az osztrák Landbundnak, amely
nek másik vezéréből: Dollfuss Engelbertből
Ausztria kancellárja lett Dollfuss nem sok
kal azután, hogy kancellár lett Winklert
vette maga melle. így lett alkancellár Wink
ler Ferenc. Később a Landbund és az oszt
rák kormány között differenciák támadtak
és ennek következtében Winkler lemondott
állásáról.
A borzalmas emlékű júliusi nácipticcs és
Dollfuss kancellár meggyilkolása uán
Winkler Ferenc ellen is vizsgálat indult.

Ezzel kapcsolatban az osztrák és európai
sajtóban az a meglepő hir került nyilvános
ságra, hogy jóval a gyilkosság előtt Winkler
Ferencet
35.000

schtllinggel megvesztegették a
németek,

hogy Dollfuss kancellársága ellen foglaljon
állást és ellene szavazzon. Ezt a hirt több
budapesti lap is leközölte.
Winkler az ellene indult vizsgálatot nem
várta be, hanem külföldre utazott: Prágába
emigrált és jelenleg is itt tartózkodik.
A vizsgálat távollétében folyt tovább és

beperli mindazokat a lapokat,

amelyek róla a megvesztegetés hirét közöl
ték Winkler amikor megtudta, hogy több
budapesti lap is átvette ezt a hirt, megbízást
adott budapesti ügyvédjének a sajtórágalmazási feljelentés megtételére. Ilyen előz
mények után
tett feljelentést az ügyvéd vasárnap

a budapesti főkapitányságon.
Érdekes, hogy Winkler Ferencnek nem
csak sok Isméi őse, barátja, de több rokona
is él Magyarországon. A hozzá közelálló
ismerősök előtt igy okolta meg Winkler
Ferenc feljelentését:
— Jól tudom, hogy szokatlan lépés kül
földi lapok ellen ilyen módon elégtételt
kérni, de engem Magyarországon sokan is
mernek és ezek előtt a tiszteletreméltó ma
gyar ismerőseim előtt nem állhatok ilyen
gyanúsítások középpontjában. Egy szó sem
igaz abból, hogy engem valaha is, bárki is
megvesztegetett volna. Aki rólam ilyet állí
tott, annak felelnie kel] érte. A magyar sajtó
mindig tiszteletben állott előttem. Nen ve
zet gyűlölködés vagy bosszuállás a magyar
lapokkal szemben, de elégtételt kell köve
telnem az ellenem közzétett hirek miatt.
Ezeket üzente Budapestre a Prágában
élő volt alkancellár. A magyar sajtó, amely
mindig tiszteletben tartja külföldi államfér
fiak egyéni becsületét — véleményünk sze
rint — nem vádolható Winkler . kancellár
esetében sem rosszhiszeműséggel. A ma
gyar lapok csupán azt tették amit minden
európui sajtóorgánum: •egyszerűen regisz
trálta az Ausztriából érkező lázas esemé
nyekről szóló jelentéseket.

Töke Béla közjegyző hamisított pecsétjével
Igazolták a képeket

nemcsak a mester
ményekre, hanem
kezelő Tőke Béla
és aláírását

nevét írják a fest
a hagyatéki leltárt
közjegyző pecsétjét
utánozzak.

1

doboz

szivarkahüvely

könyvecske

szívarkapapfr

42 fillér

12

íillér

rehabllitásával ért véget.

Ezek után történt, hogy Winkler Ferenc
elhatározta:

Hamis Katona-festményekkel
árasztották el a budapesti
műgyűjtőket
Vasárnap délelőtt újabb fordulat történt
abban a kóphamisitási ügyben, amelyben
jnár néhány nap óta nyomoz a főkapitány
ság. Megjelent ugyanis Szilágyi Sándor sirkökereskedö és újabb bejelentést lett.
Ez a bejelentés arról szól, hogy Katona
Nándornak, a nemrégiben elhunyt
festő
művésznek a hagyatékában talált képeit is
hamisítják. A Katona-képek hamisítói

1

feljelentést

tett ebben
az
Tőke közjegyző is.

ügyben

Az újabb fordulat nagy érdeklődést vál
tott ki a főkapitányságon, mert a teljesen
uj és az eddig szokásos hamisításoktól el
térő „rendszer" szerint dolgozó képhamisitók munkájából arra következtetnek, hogy
nagyszabású

banda munkájáról van
szó.

A detektivek már délután megállapítot
ták, hogy egész sereg Katona-hagyatékképet hamisítottak az eddig még ismeretlen
tettesek.

az eddigi felülmúlhatatlan minőségben!

Kozmáéknak e héten dönteni kell:
elfogadják-e Zsltvayt a fővárosi kormánypárt elnökének
A vasárnap reggeli hivatalos lap közölte a
Sipőcz Jenő polgármesternek, Budapest székes
főváros főpolgármesterévé történt kinevezésé
ről szóló kormányzói kéziratot. Ez a kinevezés
várospolitikai körökben a legnagyobb megnyug
vást keltette. Megállapítható, hogy a városházi
politikai pártok is a legnagyobb bizalommal
fogadták Sipőcz Jenöt a főpolgármesteri állás
ban, mert tisztában vannak azzal, hogy Sipőcz
Jenő, aki az autonómia tiszteletében nőtt fel,
most, hpgy kivételes hatalomhoz jutott, az
autonómiával harmóniában fogja „diktátor!"
hatáskörét érvényesíteni.
Az uj főpolgármester ünnepélyes installációja
után nyomban kiírják a pályázatot a megüre
sedett polgármesteri állásra, amelyre — mint
ismeretes — a kormány és a kereszténypárt
Szendy Károly személyében állapodott meg,
mig az igy megüresedő alpolgármesteri állásra
ugyancsak a kormány és a kereszténypárt je
löltje, Lamotte Károly pénzügyi tanácsnok.
Bizonyos azonban, hogy a polgármesteri ál'ásra beadja a pályázatát Liber Endre alpol
gármester is és így kétségtelenül erős harc
várható a polgármesteri méltóságért. Liber
Endrének is nagyon sok hive van a városi tör
vényhatósági bizottság tagjai között, éppen
ezért nyílt kérdés egyelőre, hogy ki lesz a pol
gármesteri székben Sipőcz Jenő utóda.
A főpolgármesteri kinevezést megelőzőleg
nyilvánosságra került az a tény is, hogy a szé
kesfővárosi Nemzeti Egység Pártja élére Göm
bős Gyula miniszterelnök sajátkezüleg irt levél
ben Zsitvay Tibor nyugalmazott igazságügymi
nisztert kérte fel, aki ezt a megbízatást el is
vállalta. Zsitvay Tibor, értesülésünk szerint
ma, hétfőn kezdi meg akfiv részvételét a
Nemzeti Egység Pártjának budapesti szer
vezkedésében
•

és természetesen mielőtt barmi irányban is el
határozó lépést tenne, informálóoni fog a Nem
zeti Egység Pártjának szervezkedés© körül ed
dig történtekről.
Zsitvay Tibor megbízatásával a Kozma Jenő
elnöklete alatt álló Polgári Egység Pártja —
amely tulajdonképpen a budapesti kormány
párti alakulást jelenti — súlyos dilemma elé
került.
Döntenie kell afelett, hogy megtartják-e
továbbra is különállásukat,
vagy pedig beolvadnak a Zsitvay Tibor elnök
sége alatt álló Nemzeti Egység Pártjába. A
szombati napon jóformán egész napon át foly
tak a Kozma-párt vezető emberei között a ta
nácskozások és — mint jó forrásból értesülünk
—■ ezeken a magánjellegű, bizalmas megbeszé

léseken és tanácskozásokon a Kozma-párt ré
széről az a felfogás alakult ki,
hogy a pártnak e pillanatban még semmi
féle egyéb teendője nincs, mint az eddigi
erős pártszervezeteket fenn- és együtt tar
tani
és mint a kormánypárt tagjainak, csak akkor
van okuk arra, hogy bármiféle határozatot hozzanak,
ha megtudják, hogy Zsitvay Tibor, az uj
pártelnök tulajdonképpen mit kíván tőlük.
— Nagyon természetes — mondotta beava.
tott informátorunk —, hogy
szívesen tárgyalunk Zsitvay Tiborral, de
neki kell hozzánk jönnie
és megmondani: hogy, mint a Nemzeti Egység
Pártja budapesti szervezetének elnöke, mi a
kívánsága velünk szemben. Ha ezt megtudjuk,
akkor következik el az iceje annak, hogy hatá
rozzunk: megtartjuk-e továbbra is különállá
sunkat, vagy pedig — igy, ahogy van — átad
juk szervezeteinket az uj alakulásnak.
A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött az
iránt, hogy a valóságban milyen lehet a hely
zete ezután az úgynevezett Kozma-pártnak.
Azt az információt kaptuk, hogy Zsitvay Ti
bor megbízatása nem jelentheti azt, hogy most'
már Zsitvay Tibor is szervezzen egy uj kor
mánypártot és Kozmáék is megtarthassák ed
digi szervezeteiket, mert nagyon groteszk hely
zet lenne,
ha tulajdonképpen két kormánypárti szer
vezkedést folytatnának a fővárosban
és így azután lenne egy Zsitvay Tibor-féle fő
városi kormánypárt és egy Kozma Jenö-féle
fővárosi kormánypárt.
Kozmáéknak feltétlenül át kell engedni a
vezetést a miniszterelnök által erre a tiszt
ségre felkért Zsitvay Tibornak
és legfeljebb arról lehet szó, hogy kerületi vezetőkül megmaradnának a budai részen Kozma
Jenő, mig a Ferencvárosban Usetty Béla dr.
Úgy értesülünk, hogy Zsitvay Tibor már alegközelebbi napokban tényleg érintkezésbe is
lép Kozmáikkal, úgyhogy a legközelebbi na
pokban már vagy kenyértörésre kerül a dolog,
vagy pedig Kozxnnék is deferálnak a miniszter
elnök elgondolásának, amelynek lényege az,
hogy akkor, nmikor az egész országra vonat
kozóig a miniszterelnök a nemzeti egységet
hirdeti, és amikor a nemzeti egység zászlója
alá akarja toborozni az egész magyar polgár
ságot, fontosnak tartja, hogy ez ország főváro
sában, Budapesten is megteremtsék magában a
kormánypártban is az egységet.

látoképesseget növeli

Elmondotta Szilágyi azt is, hogy az, aki
A képek nagyrésze budapesti műgyűj
től a hamisítványt vette Katona rokonának
tőknél van,
adta ki magát, mint aki örökség révén ju
találtak
azonban műkereskedőknél is pél
tott a képhez.
dányokat.
Ugyancsak
*

NE BÚSULJON!
Csütörtökön

szűke szakin
megvigasztalja

Dacslban» Kamarann
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Szörnyű turistaszerencsét
lenség a Remetehegyen:

Bndapesl, 1934 november ML

Mérték szerint divatszUveteinkből fekete, sötétkék vagy bérmilyen színben kétszeri próbával

fériionongt vagy (eiiKabaio!
so pengőért Készítőnk

„VersenyaxaböiAtf**, Rottenbiller ucca 4/a,

— Az elsőrendű alperest az a meggondolás
lezuhant a szikidről ős —vezette
— folytatta a költő egyre komorabban
hogy áljogosulttal, a másodrendű alperes
belehalt sebeibe egy diák zeneszerzővel
szerződést köt és igy
Vasárnap délután a Remetehegyen halá
los turisfaszerencsétlenség történt — fény
képezés közben. A Remetehegyre rándult
ki a hajnali órákban Koralek Béla húsz
éves kereskedelmi iskolai tanuló két osz
tálytársával együtt. A kirándulás tulajdon
képpeni célja nz volt, hogy a Győrből Bu
dapestre került diák, aki szenvedélyes foto
gráfus, fényképezzen a budai hegyek kö
rött.
A kis társaság dél felé ért a Remetehegy
re, amelynek egyik barlangjában megebé
dellek, majd

Koralek fölmászott a barlang szája fö
lött lévő hegyoromra és onnan fotografálgatolt.
Társai Jent maradtak és nézegették Koralck munkáját. Egyszer csak rémülten lát
ták, hogy Koralek kezéből kiesik a fény
képezőgép, majd ő maga is

lezuhan a mintegy 10—15 métereg
szakadékba.
A két diák nem vesztette el lélekjelen
létét, hanem a szakadékba mászott és on
nan nagynehezen a tisztásra hozta fel Ko
raleket, akit vérző tagokkal, ájult állapot
ban fektettek a földre. Az egyikük azután
elszaladt és értesítette a budafoki mentő
ket, akik hamarosan a helyszínen termet
tek. A mentők bekötözték a rendkívül sú
lyosan sérült fiatalembert, majd hordágyra
helyezték, de
már nem szállíthatták el, mert időköz
ben belehalt sebeibe.

A tragikus véget ért diák kitűnő tanuló
volt. A Dohány-Utca 51. számú házban la
kott nővérével együtt Szülei Győrben elő
kelő és jómódú kereskedők, akik azért küld
ték Budapestre gyermekeiket, hogy Itt foly
tassák tanulmányaikat.

Három szúrással
leíerííeííe ellenfeléi
Vasárnap hajnalban a
Szvetenay-utca 46. szá
mú ház előtt az örszeines rendőr eszméletlen
állapotban levő vérző
fejű férfit talált, akinek
a nyakából is vastagon
patakzott a vér. Sürgő
sen értesHeltc a mentő
ket, akik elállitotlák a súlyosan sérült em
ber vérzését, majd amikor eszméletre tért,
fölvették személyi adatait.
Elmondotta, hogy egy közeli vendéglőben
tartózkodott, ahol beszélgetés közben

A szurkálás áldozata Breihot Rómeó 32
éve# köfaragóaegéd volt, aki személyleirást
is tudott adni támadójáról.
A rendőrség azonnal megindította a nyo
mozást a támadó kézrekeritésére s még a
hajnali órákban megállapították a detektí
vek, hogy a kőfaragósegéd egy Duhenka
Mihály nevű 23 éves földmüveslegénnyel
szólalkozott össze és valószínűleg ez az em
ber szurkába őt össze, Végigrazziázták a
környékbeli házakat és kocsmákat s az
Üllői-uton egy pálinkamérésben rábukkan
tak a gyanúsított emberre. Duhenka, ami
kor észrevette a detektiveket és rendőröket,
az üzlet másik ajtaján kimenekült az ut
összeszólalkozott egy Ismeretlen férfival,
aki később megleste öt az utcán. Nyomon cára. Percekig tartó üldözés uán az Üllői ut
követte s amikor lakása elé ért, kést rántott 89. számú ház kapualjában sikerült elfogni
s a motozáskor
elő, s mielőtt védekezni tudott volna,
három helyen megsznrkálta.

néhány pengővel erkölcsi alibit szerei ma
gának
a dal előadására. A többit a véletlenre bízta,
azt hitte, hogy a dolog — már tudniillik a dal
— nem fogj’ kipattanni. De a másodrendű al
perest, a zeneszerzőt is rosszhiszeműség terheli.
Mert ő nagyon jól tudta, hogy a szerzői jog őt
nem illeti meg és mégis úgy lépett fel Saásdy
Allééval szemb n, mintha teljhatalmú megbí
zott lenne. A később beküldött 15 pengőt ő

Érvénytelen német márkával
akart fizetni a mulatóban
egy furcsa társaság
Vasárnap hajnalban hattagú társaság tért be
az egyik mulatóba. Négy férfi és két nő. Né
metül beszélgettek, jó hangulatban voltak, pezs
gőztek. Mikor eljött a záróra, a főpincér pre
zentálta az 54 pengős számlát. Az egyik férfi
száanárkás bankjeggyel akart fizetni. A föpincér azonnal észrevette, hogy
érvénytelen, forgalomból kivont bankjegy,
természetesen nem fogadta el és magyar pénzt
kért.
A fiatalemberek nevetve mondották, hogy
akkor nem fizethetnek, mert más pénzük nincs.
A főpincér erre rendőrt hívott. A társaság tag
jai
nem akarták igazolni magukat,
mire valamennyiüket a főkapitányságra kí
sérte.
Mikor kifelé mentek, az előcsarnokban ép
pen ott tartózkodott egy szövetségutcai ven
déglő pincére. Kiderült, hogy éjszaka
ugyanez a társaság ■ szövetségutcai ven
déglőben Járt.
ott is forgalomból kivont márkával akartak
fizetni

kelte a „Portré'*-*, mert Hetényi-Heldlberg
Alberttól, aki Somlyó dalait megzenésítette,
harminc fiengő készpénzért megvette a tulaj
donjogot.
— Ezek után csak azt Írhatom még, hogy a
légédesebb,
legtisztább
költemény-remekek
ódesszavu költője ne bántson engem, ne bánt
son engem — fejezte be refrénszerüen levelét
Saásdy Alice.
Az alanyi költő azonban bántotta a lágyszívű
énekesnőt és tovább perelt. Ám de jött Hetényi-Heidlberg Albert és most már ö is tovább
komplikálta uz ügyet.
— Hosszú évekig baráti és szerzőtársi vi
szonyban álltam a felperessel, — mondotta. —
Több, mint harminc versét én zenésitettem meg
és felkérésére el is helyeztem különböző ki
adóknál és mulatóhelyeken fellépő előadóknál
a szerzeményeket. A jogdij felét, mint a zenei
rész jogdiját magamnak tartottam. A „Portré'*
cimü verset hosszas kérlelésére szintén én senősítettem meg és utóbb 30 pengőért eladtam
a jogdijat Saáscy Alicenak,
a 30 pengő felét, 15 pengőt viscout klflzettem a felperes költőnek.

De jött megint a költő é# mint a aoraharag.
csapott le az alperesek védekezésére, óh, a
bülbülszavu énekesnő hiába hivatkozik ártatlanságára. hiszen neki egy korábbi bitorlási
ügyből kifolyólag nagyon jól tudnia kellett,
hogy a szerzői jogot eltulajdonítani nem sza
bad.

A főkapitányságon azután igazoltatták vala
mennyiüket. Kiderült, hogy aki fizetni akart,
Hans Anton Novak, fclsöszilézial artista, há
rom társa pedig: Koriszta Demeter danzweiü
dróloslőt, Brőmsel Öttel dotstenni kereskedő
segéd és Dankó Béla tisztviselő. A társaságuk
ban lévő nők: Tárnoki Ilona háztartási alkal
mazott és Ribár Erzsébet takarítónő. A rendőr
ségen furcsán nézték őket,
hogyan kerülhetett Össze ez a ktllönöe tár
saság.
Tárnoki Ilonát és Ribár Erzsébetet Igazoltatás
után még hajnalban elengedték, a négy férfit
vasárnap reggel szintén elbocsátották a főka
pitányságról, de
elvették tőlük az útlevelüket
és felszólították őket, hogy addig ne hagyják
el Budapestet, amíg a vizsgálat neon fejeződik
be.
Hitelezési csalás és forgalomból kivont pénz
csalárd forgalombnhozásának gyanúja miatt
indult meg ellenük az eljárás.

A DSC ezidén is megrendezi a Snortegyesillet
Bridge-csapatbajnokságát. A verseny, amely de
cember 8-án kezdődik, ma^as nívójú lesz. Az
érdeklődés igen négy, mintegy negyven csapat
indulására számítanak.

Az egyik szúrás baloldalon, a nyakán érte, amellyel haragosát összeszurkálta.
Beismerő vallomást tett, mire őrizetbe
ez volt a legsúlyosabb, a másik kettő a fe
vették és előállították a főkapitányságon.
jén ejtett sérülést,

Sokat ígérő per kerekedett Somlyó Zoltán
küllő portréja körül Nem Somlyó ábrázolatá
ról van szó, hanem egy dalszövegről, amelyet
ő irt s amely jó néhány évvel ezelőtt „Portré"
címen került forgalomba. Ezt • kis sanszont
mostanában Saásdy Alice színésznő, virágke
reskedő és énekesnő, egy dunaparti kávéház
ban énekelte el xongoraklsérot mellett. Ebből
azonban nagy baj lett, mert Somlyó Zoltán
Darvay János dr. ügyvéd utján szerzőjogi sé
relme miatt port Indított Saády Alice és Hétényi-Hcidlberg Albert zeneszerző ellen,
A keresel szerint Sumlyo nem jogosította fel
Saásdy Alléét sanszonjának előadásira, az éne
kesnő azonban mégis felhasználta a szövegét,
anélkül, hogy legalább szerzői honoráriumot
fizetett volna érte. A költő nem vagyoni kár
elmén 300 pengő megítélését kérte s azzal az
érdeke# indokkal magyarázta erkölcsi kárát,
hogy
ea a fiatalkort müve kissé sikamlós termé
szetű és ennyiben hátrányosan érinti Iro
dalmi értékelését,
amely azóta a komoly lira felé sulyosodott.
— A lírai költő egyénisége é# müvei elvá
laszthatatlanok — mondja keresetében Somlyó
Zoltán. —- Én ezt a korábbi fejlődési periódu
somba tartozó nalt éppen ezért nem szerepel
tetem többé műsoron és kiadott müveim közölt.
Saásdy Alice előbb egy érzelmes hangú levél
ben fordult Somlyó Zoltánhoz s arra hivatko
zott, hogy a legnagyobb jóhiszeműséggel éne

visszautasított —• háborodott fel az alanyi költő
— már csak az összeg méltatlanul csekély volta
miatt is.
Ezek után Saásdy Alice és Hetónyi-HetdU
berg Albert most inár azzal védekeztek, hogy
a 15 pengővel a felperes költői igénye felles
mértékben kielégített, mert amint mondották,
köztudomású, hogy egy megzenésített kis vers
nek valamilyen kávéházban való eléneklésére
adott engedélyért 30 pengőnél nagyobb összeget követelni nem méltányos és nem is lehet.
A budapesti királyi törvényszék a perfelvé
teli tárgyalás és a peranyag ismertetése után
elrendelte a felek személyes meghallgatását.
A Portré-ügy portréja egyelőre igy fest.

r* *

megtalálták nála a véres kést,

Költő, sanzonénekesnő
és zeneszerző harca egy sanzon miatt

I. em.

♦

A négy-öt szanzadus konvenció alkalmazásá
nak jó példája a kővetkező elosztás:
Észak: Pikk Kxx Kör AKBx Káró A Treff D.
B. lOxx.

Dél: Pikk ADlOxx Kör Dx Káró KDBx Treff
A. K.
A Ildi a következő: Észak 1 treff, Dél 2 pikk,

Észak 8 gör, Dél 4 káró. Itt érkezett el a licit
ahhoz a helyzethez, hogy a partnereknek deklarálniok kell egymással az ászokat, hogy a
nagy szlemct lehessen bemondani.
Észak tehát a négy káróra négy szanzaduval
válaszol, megmondván ezzel káró és kör ászát.
Dél a négy szanzadura öt szanzaduval vála
szol, hogy jelezze magánál a másik két ászt,
mert ha például hatos vagy hetes pikkje volna
ásx nélkül, akkor azt kellene újra licitálnia.
óvatosabb Észak as öt szanzadura hatot
mondhat, de Joga van a hetet Is bemondani.
Észak hat azanzadajára viszont Délnek köteles
sége, hogy hét szanzaduval válaszoljon.
Az elosztás a következő:
♦

Északnak van négy kis pikkje, négy kis treffje, a káró nyolcasa és négy kőrje a tere major
ral.
Délnek van két kis kőrje, három treffje a
nagpgábli kicsivel és nyolc kárója az ász, bulá
10. 9 7 6 6 é-sel.
A kontrakt őt káró, amelyet természetesen
Dél játszik. Az induló ellenfélnél van a négysze
res terff kisgábli, három kis kör, három kis
pikk és a káró mariage egy kis kárával.
A kontrakt látszólag teljesíthetetlen, mert két
káró és egy treff kiadó. A kontrakt azonban jó
játékkal teljesíthető.
Hogyant

Az utóbbi évek legremekebb rejt vény versenye, melynek keretében

200 pazar ajándék
(készpénz, utazás, bútor, aranyóra, stb.) jutalmazza a szerencsés nyerteseket

A világbajnokság rendezésére kiküldött
bizottság, amelynek elnöke Görgey István
orsz. képviselő, tagjai Kiinger Pál, Kiss
Dezső és Hernád István, legutóbb tartott
ülésén elhatározta, hogy a Szövetségtől tel
jes felhatalmazást kér a rendezésre, mert
azért a nemtörődömségért és tétlenségért,
amellyel mostanáig a dolgokat „intézték",
nem hajlandó a felelősséget vállalni.
♦
Budapest város bajnokságát a dr. Mol
nár Harry—Miklós Tibor-pár nyerte elő
kelő stílusban és igen megérdemelten.
♦
Szombaton kezdődött a Royalban az F. T. C.
rendezésében az első magyar bridgehendikepverseny igen nagy érdeklődés mellett. A verseny favonítja természetesen az Európabajnok magyar
csapat, amely a többi csapatnak négytől tizen
nyolc menspomlig terjedő előnyt ad.
Kétnapos erős selejtező küzdelem után va
sárnap este ültek le a középdöntőhöz, amelybe
nyolc csapat jutott; a Fészek, a Bridge Club 1.
és a Bridge Club Aldor-esapata, a DSC I. és II.
csapata, a Diplomázik Klubja, az Újpesti Engelcsapat és az OTE csapata. A mérkőzések a haj
nali órákig tartottak.
— Szinte Jelszóvá lett már a fiatalság követe
lése: Helyet az ifjuságnakl Szőke Szakáll „He
lyei az öregeknek" című vígjátékéban egy
rendkívül mulatságos mese keretében most azt
igyekszik bebizonyítani, hogy az életben sok
szor az öregek jobban megállják a helyüket,
mint a fiatalok. Szőke Szakáll partnerei: Bár
sony Rózsi, Verebes Ernő, Halmay Tibor, Dé
nes György.

Hétfőtől, november 26-ától
mindennap közli az
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Revolveres betörőket
fogtak el a Béke-téri
trafikban
Vasárnap éjszaka a
Béke-téren
szolgálatot
teljesítő rendőrt több
járókelő figyelmeztette,
hogy a Béke-tér 2.
alatti dohánytőzsde aj
tajáról hiányzik « la
kat, a helyiségből vilá
gosság szűrődik ki, s
(valószínűleg betörök tartózkodnak ott.
A rendőr az üzlethez sietett és amikor
felhúzta a redőnyt, kiderült, hogy a közön
ség feltevése helytálló volt, a trafikban
tényleg
betörők tartózkodtak.

■Két kopottruhás fiatalember éppen egy
mákba csomagolta a különböző dohánynemüeket, amikor a rendőrség rajtukütött.
tettenért betörök a meglepetéstől szóhoz

sem tudtak jutni, megadták' magukat sor
suknak.
Összekötözve előállították őket

a főkapitányságra, ahol megállapították,
hogy Bencze Gyula 25 esztendős napszá
mos és Adrián Pál 19 éves ügynök voltak
a Béke-téri trafik betörői.
Bencze már több betörésnél szerepelt,
Adrián neve ismeretlen a bűnözők világá
ban. Megmotozásukkor Adrián zsebében
töltött Steycr-plsztolyt találtak.

Amikor kérdőre vonták, hogy miért hor
dozott magával töltött revolvert, azt a me
sét adta elő, hogy régebben foglalkozik ön
gyilkossági tervvel, azért szerezte a revol
vert és betöréshez azért hozta magával,
mert arra gondolt, hogy inkább öngyilkos
lesz, mintsem börtönbe kerüljön.

Gonosz tréfával
riadalmat akartak előidézni
a Kelenföldi pályaudvaron
r Szombaton
éjszeka
nagy izgalmat okozott
a főkapitányságom egy
bejelentél, amelyet a
MÁV
Igazgatóságának
M
megbízásából
tett
egyik nagyrangu tiszt
viselő.
A
bejelentés
nyomán azonnal

A váltókezelő a papirost azonnal átadta
az állomásfőnöknek, aki haladéktalanul te
lefonon jelentette ezt a MÁV igazgatóságá
nak. Néhány perccel később már
autóval robogott Kelenföldre ez igaz
gatóság kiküldöttje,

Szó esett az udvarias szerkesztő és Schuller
mérnök között arról is, hogy a hetilap egyik
legközelebbi számában nyomtatásban b elég
tételt ad. A megbeszélés azzal a megállapodás
sal végződött, hogy
■ cikk szerzője felkeresi a mérnököt
és megbeszélik a helyreigazítás módját.
Ilyen előzmények után történt, hogy tegnap
megjelent Schuller mérnök Pannonia-utcai iro
dájában egy fiatalember, aki mint a lap munka
társa és az inkriminált cikk szerzője mutat
kozott be. Ott volt az irodában Schuller Jenőn
kívül Kamaneczky-Sturm Pál mérnök is. Megkezdődött a tárgyalás, amelynek fejleményeit
azután már Schuller mérnök bejelentése is
merteti.
A mérnök szerint ar történt, hogy a fiatalemíer kijelentette, <5 teljesen független a lapt'Á, a Hevesiről szóló esetleges cikkek megjele
nése vagy elmaradása fölött kizárólag ö disz
ponál és
félreérthetetlen célzást lett arra, hogy
ebben ar Ügyben rengeteg utánjárása és
fáradozása volt.
az összegyűjtött adatok az ö számára tökéi
képviselnek.
Ezek a kijelentések olyan félreérthetetlen
formában hangzottak el, hogy
Schuller Jenő felháborodásában két hatal
mas pofonnal válaszolt,
mire a fiatalember pánikszerűen elhagyta az
irodát.
Schuller mérnök ezután Írásban bejelentette
az egész esetet a rendőrségnek. A főkapitány
ságon érthető feltűnést keltett ez a különös
ügy és nyomban intézkedtek a kivizsgálásról.
Győrfíy Aladár dr. rendőrlanácsos, a sérülési
csoport egyik vezetője irányítja a vizsgálatot,
és már megkezdődtek a kihallgatások, hogy
tisztázzák, ml történt pontosan.
Az ügyben legjobban érdekelt Hevesi Ferenc
dr. rabbi a furcsa üggyel kapcsolatban vasár
nap ezt mondotta:
— Schuller Jenő mérnök urat valóban meg
kértem arra, hogy barátságos formák között
intézze el ezt az ügyet. Tényleg kapott is bo
csánatkérő nyilatkozatot a szóbanforgó szer
kesztőtől. Eddig tudom a dolgokat. Hogy az
ügy ilyen módon folytatódott, arról most sze
reztem tudomást.
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Hz olcsó árusilás hétfőn reggel teszi kezdetéi.

aki a talált írást magához vette, majd a fő
kapitányságra vitte ée ott elmondotta a tör
ténteket.
szigora nyomozás Indult,
A rendőrségen Hetényi fökapitányhelyet
amelybe bekapcsolódott a politikai nyo tes vezetésével indult meg még az éj folya
mozó főcsoport is, Hetényi Imre helyettes mán a nyomozás. A politikai detektivek
főkapitánnyal az élén.
első pillanatra megállapították, hogy
A bejelentés arról szólt, hogy a Kelen
valaki ostobán gono&a tréfával akart
földi pályaudvaron elhelyezett sokszáz sín
riadalmat kelteni
váltó egyikén az ellenőrző szolgálatot telje a Matuska-ügy hatása alatt levő közönség
sítő váltókezelő
körében és hogy az egész ügynek egyálta
egy paplrdaraot talált,
lán semmi komoly alapja nincsen.
amelyet kövekkel rögzítettek le, nyilván atMindenesetre
megindult a nyomozás,
Érdekes gyűlésre készültek' vasárnap délelőtt
Az egybegyűltek ezután elbatárorták. bog, r
hogy
jíal a céllal, hogy * szél el ne vigye.
Vecsésen.1
legközelebbi napokban megkezdik az aláírások
Kézzel Írott szöveg állt a papirosom, ez
a gonosz tréfa szerzőjét feltétlenül
összegyűjtését
az elszakadást kérő kérvényre.
• község több mint Ötezer lakója nagy
íróit a tartalma:
kézrekeritsék
gyűlésen ki akarta mondani az anyaköz
és örökre elvegyék a kedvét attól, hogy ha
„Matuska ekrazftját, amely eddig el
ségtől való elszakadást
sonló aljassággal a köznyugalmat megolyvolt ásva, megtalálták és ma felrobbantés dönteni akart arról, hogy Pesfszentlőrinchez
gatni merje.
.vele a pécsi gyorsvonatot**,
csatlakoznak-e, vagy pedig önálló községet ala
pítanak.
A vasárnapi gyűlésen a Nemzeti Egység
Pártja és a Szociáldemokrata Párt helyi veze
tősége Is részt akart venni, mert a két egymás
sal ellentétes világnézetű párt is at elszakadás
mellett foglalt állást.
A nagy érdeklődéssel várt gyűlést azonban
aa utolsó pillanatban forma! okok miatt
Nem történt semmi — csak eltűnt háromszázhetven pengő
betiltották.
Vasárnap reggel megjelent a főkapitány
Még néhány fiatal nő Is került elő •
A gyűlés elmaradása az érdekeltek" között nagy
izgalmat okozott. A legtöbben ugyanis csak a
ságon M. József nyugalmazott vasúti tiszt
beszélgetésre,
viselő és följelentést tett lopás miatt egy ezek megnyugtatták M. Józsefet, hogy majd gyűlés helyén értesültek a betiltásról.
A nem mindennapi eseményeknek érdekes
Ismeretlen nő ellen. Elmondotta, hogy teg megkerül a pénze, jöjjön vissza másnap.
előzményei vannak. Vecsés község határában
nap a Nemzeti Szinház előtt megismerkedett
A vasúti tisztviselő kerülni akarta a bot
légy feltűnően elegáns, jólöltözött növel, aki rányt, valóban elment, másnap azonban pár évvel ezelőtt két tisztvisetötelepet építet
mondja:
tek: a Ganz-telepet és a Ganz-kertvárost. Rövid
rövid Ismeretség után meginvltálta a
újra elment a Rökk Szilárd-utcai házba, pár év alatt több mint 2500 budapesti család
SHAMPOON
lakására.
hogy visszaszerezze a pénzét, de
költözött ki a két lakótelepre. A község elöl
járósága és az uj ház- és telektulajdonosok
Ketten együtt elmentek a Rökk Szilárd
a lakást zárva találta, senkisem nyitott
között
rövidesen nagy harc keletkezett
utca 14. számú ház egyik lakásába. M.
ajtót.
'József csak rövid ideig tartózkodott a la Erre azután a főkapitányságra ment és
• közmüvek, közvilágítás, utak és iskola
kásban, azután elbúcsúzott újonnan szer megtette a feljelentést.
építés körül.
zett ismerősétől és elment. A házból ki— Kérem szépen — mondotta —, annak A harc odáig mérgesedett, hogy a két kert
jövet betért vacsorázni agy vendéglőbe és
város
lakói
el
akarnak
szakadni az anyaköz
mikor a számláját fizette, észrevette, hogy a hölgynek nem volt joga ahhoz, hogy ségtől.
a tárcájából, amelyben eredetileg 900 pénzt vegyen el tőlem. Látogatóban yolVasárnap
az
elmaradt
gyűlés után a kert
tam nála, de nem történt semmi.. a
pengő volt,
város lakói, akik nagyobbára egy szövetkezet
a „fekete tejjel"
A főkapitányságon azonnal intézkedtek, nek a tagjai, az egyik vendéglő nagytermében
870 pengő eltűnt;
lett a vezető liajápolósz.er!
Azonnal visszament a Rökk Szilárd-utcai hogy detektivek menjenek a Rökk Szilárd
rögtönzött tagértekezletet tartottak,
utcába,
tisztázzák,
mi
történt
és
állapítsák
házba. A lakás bérlönője azonban azzal fo
amelyen megbeszélték a legközelebbi teendőket.
gadta, hogy az elegáns nő most nincs ott meg,
Bauer Rezső felszólalása után Geiger Jakab
lúg- és szappanmentes!
miféle üzelmek folynak abban a la
hon, különben csak mostanában költözött
mondott beszédet, amelyben a mai helyzetet
a hajat nem vonja be
kásban,
hozzá, a nevét és pontos adatait nem
vázolta.
mészi'átyol!
ahol a tisztviselő pénze eltűnt.
tudja.
Előadása szerint a község megakadályozta
Mert:
az u. n. kemény vízben
az iskola építését és igy történt, hogy ma
is jól habzik!
egy házacskában tanítanak kétszázötven
Mert: a haj sima, rugékony lesz!
gyermeket. Egy kis szobában nyolcvan
Mert: a haj gyönyörű fényt kap!
diák szorong és Irásórán még a tanító
asztalából Is gyerekeket kell ültetni,
a tartós hullám és ondumert nincs elegendő hely.
lálás megmarad!
Közvilágítást sem kaptak, noha a költségek 50
nincs többé korpa!
százalékát vállalták volna. Az utak építése is
a haj mosás után gyor
elmaradt. A községháza hat kilométer távolság
san szárad!
ra van és többszörös sürgetés ellenére sem
tegyen egy próbát a Seo Sliampconnall
Feltűnést keltő botrányos ügyben tett be gahnazásd pör Izgalmait és békés utón szerette küldtek ki közigazgatási tisztviselőt a lakó
MINDENÜTT
jelentést a főkapitányság bűnügyi osztályán volna elintézni az ügyet. Megkérte egy barát telepekre. De mindettől eltekintve, hivatalos
KAPHATÓ I
Schuller Jenő mérnök, a Titán Építőipart Szö ját, Schuller Jenő mérnököt, hogy intézze el a ügyekben két kisszakasszal bemehetnek Pestvetkezet igazgatója. A bejelentés hátterében dolgot.
szentlőrincre, mig n vecsésl községházához köz
egy fiatalember furcsa fikciója áll, amely He A mérnök érintkezésbe lépett a hetilap szer lekedő sinautobusz jegy ára 70 fillér.
Ara
niK
vesi Ferenc dr. budapesti rabbi személye körül kesztőjével, tájékoztatta öt az ügyről. A heti
Panaszuk ügyében több eredménytelen be
zajlott és egyelőre két pofonra és rendőri nyo lap-szerkesztő méltányolta is a felvilágosítá
Óvakodjunk
advány ment az elöljáróságra.
mozásra vezetett.
sokat, a legnagyobb előzékenységgel kijelen
hangzatos utánzatoktól!
Két héttel ezelőtt egy hetilapban cikk jelent tette. hogy azokat a megjegyzéseket, amelyeket Ezért tartják fontosnak az elszakadást.
Maovirornragt központ:
M1HM.Y 01’10 gyógyárunagykorüskedés
meg, amely dr. Hevesi Ferenc rabbival fog a rabbi felesége kifogásolt, nem tartja helvénPesfszentlőrinchez való csatlakozás ügyében
..M
>o p h n r ma“ győg.vHzerurugvitr
valónak, sőt Írásbeli nyilatkozatban is elismerte, már lépések is történtek —• jelentette be a fel
lalkozott élesen kritizáló tónusban és
Budapest,
VL, Fodmnniczky-utca 4.H
hogy
szólaló és — és Pestszentlörinc a két lakótelep
a cikk a rabbi feleségéről Is megemlékezett
nem állt srándékában Hevealnét meg
kívánságait a lehetőséghez képest ki fogja eléHevesi Ferenc kerülni akart* ágy. esetlege* ráférted.
illeni.
|

Izgalmas vasárnap Vecsésen
a Ganz-telep és kertváros
elszakadása miatt

Gáláns lovag és elegáns „hölgy"
kínos kalandja a Rökk Szilárd-utcában

SHAMPOON
SHAMPOON

SHAMPOON

MIÉRT?

Két pofon és rendőrségi
vizsgálat a Hevesi Ferenc
rabbit támadó cikk körül
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Az indlszkréí
Egy kihallgatott beszélgetéa súlyos következményei
Hogyan lett egy ki
hallgatott telefonbeszélge
tésből és utcai afférbői
10.000 pengős kártérítési
követelés: ezt mondja
el az alábbi szoknilatiul
érdekes per, amelyben
Rosti István banktisztviselő
állott
szcinben
Kemény Imre vállalkozó
val. Rosti n járásbírósághoz benyújtott kere
setében ezeket adta elő:

A véres Inzultus

rf

Budapest, 19M november ML

Szerda estid lehet beHOident
a „25 er megtöltéseit!

Rosti kijelentette, hogy ez teljesen lehetetlen, míg Erdős Ferene dr.. Kemény ügyvédje
azt állította, hogy igenis lehetséges az auto
mata-telefonban la kihallgatni a beszélgetése
ket s arra kérte a bíróságot, hogy ennek meg
él lapitására
szakértőktől éa a tdefonigasgatősdgtöl
Ki lehet-e hallgatni
kérjen véleményt.
a telefonbeszélgetést A tábla magáévá
tett* Rosti indítványát és
Kemény a törvényszék Ítélete ellen fellebbe
szakértőkkel fogja tisztázni valóban ki
zett a táblához, ahol érdekes, élénk vita tá
hallgatható-e az automata-telefonban a be
madt akörül, hogy
szélgetés
■i automata kapcsolású telefonkészüléknél
s csak ezután határoz érdemben a per további
ki lehet-e hallgatni a beszélgetéseket?
sorsáról.
a törvényszék kihirdette Ítéletét:
Kemény Imre kártérítési kötelezettségét
megállapította azzal,
hogy a kártérítés összegéről majd később
határoz.

— Ez év elején a körúton gynnutlanul sé
táltam. Amikor az Andrássy-ut sarkához ér
tem. hirtelen egy magas, vállas férfi lépett
etem: Kemény Imre vállalkozó. Néhány kérdést
intézett hozzám, majd
felkapta súlyos bambuszbotját és azzal
ugy fejbevágott, bog yelöntött a vér.
Az ütések következtében a földre zuhantam,
•hol Kemény tovább ütlegelt és rugdosott. A
mentők vittek el a véres események színhelyé
Miskolc, november 25.
ről. Előbb a Rókus-kórházba kerültem, majd
(A Hétfői Napló tu
egy szanatóriumba, ahol
dósítójától.) A trianoni
hónapokig kezeltek.
határ közelében levő
Mintán a súlyos ütlegelések következtében
Tereszte községben ször
gyógykezeltetésem nagy összeget emésztett fel,
nyű vérfürdőt rende
munknképességem is csökkent, arra kérem
zett
egy Csete nevű ki
bíróságot, hogy
szabadult fegyenc és
lOJMM) pengő kártérítés
azután a cseh csendőr
megfizetésére kötelezze Kemény Imrét.
ség megállapítása sze
A keresettel szemben Kemény meglepő elő
adásban tárfa fel a véres események előz rint átszökött a magyar határon.
ményeit:
Csete hat évvel ezelőtt udvarolt egy teDe miért történt? ... resztei leánynak, aki ugyanekkor szívesen
fogadta Kardos Imre közeledését is. Csete
— Rosti István 10.000 pngöl követel tőlem féltékenységében kocsmai szóváltás közben
kiért, mert megvertem, de egyetlen szóval
agyonszurta vetélytársát.
sem említi,
A gyilkos legényt a kassai biróság hatévi
ml váltotta ki az Inzultust.
(egyházra
Ítélte. Büntetése most telt le.
— Enélkül nem tisztázhatja a bíróság a
Pénteken érkezett haza falujába a ki
lörténteket.
— Évekkel ezelőtt Rosti és én egy feltűnően szabadult fegyenc és megdöbbenve értesült
Szép, gazdag pesti urileánynak udvaroltunk. róla, hogy a leány nem várt reá, hanem
Hónapokig
rivalizáltunk
egymással, majd
mindketten megkértük a kezét.
A leány nekem mondott igent: feleségem
lett.
Két évig zavartalan, boldog házaséletet él
tünk s ezalatt többször jöttünk össze Rostival
is. akire azonban én két éven át egy pillana
tig sem féltékcnykedlem.
—- El év elején
egy véletlen esemény különös gyanút ébj
resztéit bennem.
' — Déltájban felhívtam a lakásomat telefo
non, hogy a lakásommal beszéljek. Amikor
letárcsáztam a számot, valami műszaki hiba
Tegnap este 8 órakor
folytán az automata-központ bekapcsolt laká
som telefonvonalába és én igy hallgattam ki indulásra készen állt a
feleségem és Rosti telefonbeszélgetését. Közel Keleti pályaudvaron Bifélórán keresztül cseveglek olyan tónusban, harkeresztes felé induló
ahogy csak a meghitt szerelmesek szoktak be gyorsvonat, amikor a perszélgetni egymással. Végül is azzal búcsúztak ronon feltűnt egy kis em
el, hogy' még aznap délután találkoznak az bercsoport: perzsabundás,
ékszeres hölgyek, néhány
Andrássy-ut és Nagykörút sarkán.
jólöltözött idősebb férfi,
. — Érthetően
egy-két
fejkendős, szerénymegdöbbentett engem ei a felfedezés,
külsejü asszony. Ott álltak a_ vonat
____ mellett
_____ és
■melyhez a véletlen segített hozzá. De volt várakoztak.
Kisvártatva öttagú csoport érke
annyi lelki erőm, hogy egyetlen szót sem szól zett;
tam feleségemnek, hanoin elhatároztam, hogy
két államrendőrségi detektív kísért két
elmegyek én is a randevúra.
kaftános, tíucses férfit,
— Amikor a randevú helyére értein, Rosti
már ott sétált. Türelmetlenül nézegette óráját, egy idősebbet és egy fiatalt, Friedldnder Ménjobbra-balra tekintgclett, láthatóan idegesítette dél nagyváradi csodarabbit és a fiát, akiket
feleségem késése. Néhány percig figyeltem pénteken kuruzslásért elitéit a bíróság, az ötö
Rostit, aztán elvesztettem az önuralmamat, dik pedig Friedldnder védője, dr. Kroó Izor
odaléptem hozzá,
ügyvéd volt.
néhány szóval felelősségre vontam, majd
Friedldnderéket a rendőrség mint káros mű
Inzultáltam.
ködésű embereket kitiltotta az ország területé
— Olyan lelkiállapotban voltam, amely meg ről és a tolonchózba vitte. Közben kuruzslásért
magyarázhatóvA teszi súlyos felháborodáso külön elzárást indított ellenük s pénteken mind
mat. Az azonban nem fedi a valóságot, bogy kettőjüket pénzbüntetésre ítélte a járásbíróság, i
Rosti nz inzultus következtében oly súlyos sé
rüléseket szenvedett, amelyekről ö beszél. Tizezerpengős kártérítési követelése tehát telje
sen alaptalan s igy kérem a bíróságot, hogy
azt utasítsa cl.

A Kiszabadult legyenc
borzalmas vérengzésé
közben férjhez ment

Somos Mihály gazdához.
Az elszánt ember bosszút esküdött Még
péntek este beállított Somos ék hoz és férje
jelenlétében kérdőre vonta a fiatalasszonyt.
A megrémült asszony természetesen ajtót
mutatott volt udvarlójának, aki erre kabátja
alól kikapta a magával vitt baltát és
egyetlen cm pással széthasította Somosné fejét
A férj rávetette magát felesége gyilkosára,

de ez földretaszitotta és baltájával
őt te kivégezte.

A kettős gyilkosságot csak szombaton reg
gel fedezték fel a szomszédok. Cselének
ekkor már hüli helyét találták a csendőrök,
akik telefonon kérték a határmenti magyar
hatóságokat a minden valószínűség szerint
magyar területre szökött kétszeres gyilkos
üldözésére.

Fanatikus rajongók
rohama a Keleti-pályaudvaron
a kitoloncolt csodarabbi körül

A íeleség vallomása után
pervesztes lesz a térj
A két férfi előadása után a bíróság bízo
nyitást rendelt el s
maga elé Idézte az asszonyt,
■ per koronatanúját.
— Egyetlen szó sem Igaz abból, hogy Rostihot bármiféle kapcsolat fűzött. Nem Igái.
„ .
hogy olyan beszélgetést folytattam volna vele,
•hogy meghitt szerelmesek szoktak beszél
getni egymással. Mindössze az történt, hogv
Rosti egy közös Jólsmerösllnk házassága
ügyében akart velem beszélni,
megkérdezte tőlem, nincs-e dolgom az Oktogór környékén s arra kért, ha módom van, bevéljek vele néhány percig ott. Én ennek a
kérésnek eleget tettem, cl is mentem a jelzett
időben a Nagykörút és Andrássy-ut sarkára,
ahol legnagyobb megdöbbenésemre olt talál
tam férjemet, amint ütötte-vertc Rosti Istvánt
Ezután számos tanul hallgatott ki a bíróság,
majd ismerétté a biró az orvosi látleleteket, n
kórházi, szanatóriumi jelentéseket, amelyek
szerint Rosti valóban súlyosan megsérült az
inzultusnál. Kiderült az Is, hogy Kemény a
történtek óla már elvált feleségétől. Ezek után

Friedlönderék fellebbeztek, mire az a helyzet
állt elő, hogy a jogerős Ítéletig a toloncházban
kellett volna maradniok. A védőjük azonban
visszavonta a fellebbezést, kifizette a bün
tetést
és ezzel az Ítélet jogerőre emelkedett
Ugyanakkor már intézkedés történt, hogy a
kitoloncolást hajtsák végre és a toloncháx ve
zetősége ugy rendelkezett, hogy a csodarabbit
és fiát
detektivek fedezete alatt vigyék a határra.
Dr. Frtedldnder fanatikusan rajongó hivei kö
zött gyorsan elterjedt a hir, hogy a csodarabbi
és fia szombaton este Indul toloncutra. Mikor
a pályaudvarra érkeztek, a fanatikus hívek
már várták őket és valósággal
rohamot Intéztek, hogy elbueauihassanak
tőlük.
Természetesen azonban a rendőrség emberei
elejét vették a tumultuózus jeleneteknek, Fríedlfinderéket beültették az egyik szakaszba és a
vonat 8 óra 40 perckor clíndöll velük a határ
felé.

nem ütötték le,

mert komolyabb sérülés sem a fején, sem
az arcán nincs, azokat a sebeket, amelyek
arcán voltak, saját maga is ejthette magán*
A helyszíni vizsgálat ugyancsak ered
ménytelen maradt. A fuvaros által jelzett
helyen vérnyomokat nem találtak, se dula*>
kodás nyomait. A nyomozó detektivek egyrésze közben Boda személyére vonatkozólag
gyűjtött adatokat és érdekes dolgokat álla
pítottak meg. Megtudták, hogy a fuvaros
szenvedélyes kártyás

utóbbi napokban sokat vesztett.
Adósságot adósságra halmozott, de szóm*
balon éjjel több helyen

és az

kifizette tartozását

Elébe tárták az adatokat, mire beismerte,hogy
a rablást 6 eszelte ki,
a pénzt elköltötte, illetve adósságait fizette
ki. belőle.
Az álrablás hősét sikkasztás elmén letar
tóztatták.

Nappal kereskedő,
éjjel betörő
Szekszárd, november 25.

(A Hétfői Napló fudósitőjától.) Nem min*
dennapi érdekességü
ügyre derilett világos
ságot
a
dombóvári
csendőrség.
Még az elmúlt hó ele
jén történt, hogy isme
retlen tettesek éjszaka
betörtek Moósz Alajos dombóvári rádió
kereskedő üzletébe és mintegy kétezer pengő
értékű rádiót, fényképezőgépet és rádióal
katrészt loptak el. A csendőrség hetekig
tartó nyomozás ellenére
sem fogta el a tetteseket

A közelmúlt napokban ismét hasonló fel
jelentés érkezett a dombóvári csendörőrsre.
Most Vörös Béla kereskedő tett feljelentést
ismeretlen tettesek ellen, akik betörtek üz
letébe és
valósággal kiürítették azt.

A nyomozás ismét megindult
megállapították, hogy

és

azonnal

önbetörés történt.

Nyomban vallatóra fogták Vörös Bélát, aki
rövid vallatás után beismerte, hogy Oldal
József nevű segédjével együtt önbetörést kö
vetett el üzletében. Előbb november 3-án
betörés ellen bebiztosította üzletét. Az érté
kesebb holmit elrejtették, majd, hogy a
gyanút elterelje magáról, feljelentést tett.
Vörös azután bevallotta azt is, hogy a
Moósznál történt betörést is
ő követte el.
A csendőrség mindkettejüket letartóztat
ták és a szekszárdi törvényszék fogházába
szállította.

— Villamos főzés-sütés. Budapest Székesfő
város Elektromos Művel értesíti a fogyasztó
közönséget, hogy f. hó 28 ón és folytatólagosan
minden szerdán délután
órakor Honvéd
ucca 22. ss. alatti előadótermében díjmentes
villamos főzési-sütést bemutató előadást tart.
Ebédfőzés, süteménysütés. Minden hétfőn, csü
törtökön és pénteken délelőtt H10 órai kez
dettel ax ugyanott levő főzőiskolában díjtalan
főzőgyakorlatok.

Rablómerénylet meséjével
A Hl! MOZINK
akarta félrevezetni a rendőr
CITY
séget a sikkasztó fuvaros
P'TfTT'A
[■ing

FILMSZÍNHÁZ. V. Vllmns esássár-ut
36-38 (Tel.: tt-1-40.) Newyork éjjel Fősz,: Constance Cummings, —
Híradók. — Előadások kezdető hétköznap; 4, 6. 8. 10,
vasár- éa önnepnap: 2, 4, 6. 8, 10 órakor. — Az alsó
előadás mindennap félhelyárakkal
FILMSZÍNHÁZ
József-kSriit
és f’IMI-ul tarok <T : Sfl-S M )
Vlrágfakadás. Fősz..: Tauber
Klchárd — Noé bárkáin. —
Híradók. - Kezdete hóik: Mii. M M>8. fctO. vasár ta
ünnepnap: M>2. %4.
HA, *410 órakor. - As elaá
előadás mindennap félhelyárakkal. — Vasárnap d. •>
11 órakorRyermekmatiné.
Lakner bácsi -i| műsorral
MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
VTL*
Dohány utca és
Nvóf utca
saiok. (Tel.: 44-0-27 1 A fekefe kártya.
Főst.: Maria
Bell - Híradók.
- Elő
adásokkezdete hétköznap; 4 6. 8, 10 vasárnap: 2, 4,
6, 8, 10 órakor. — As első előadás mindennap íélhelyárakkal.
FILMSZÍNHÁZ,
VI
Nsrjm
mező-u'ca 22/24
Telcfonl
_______
22-0 08
W-2-5Í) t
Híradók.
—
A
vérmesól
kálónál
sstmle. — Cl-opafra. Fflss.: Clandet'e Colbert és a zsá
kolt Radius kísérő mflaor. — Előadások kezdete: 3. S,
U8. HlO órakor. — Hétköznap as első előadás olcsótok
betyárokkal.
* a
Nem vagyok eladd. Fössá
A
BIIVIBIkA
Jeen Harlow John Rsrry.
■wfiRÍ EttJ more ~ A Vérmesón le■
folyt dlststemle felles fel.
a
- Jobb mint alt.
h0"
Wllln
-'*“■**•* m-M-o-oa
mim cárként. - Előadó-

IhUUUI

Az elmúlt éjszaka megjelent a főkapi
tányság központi ügyeletén Boda Gergely
42 esztendős fuvaros és rablási ügyben tett
feljelentést.
Boda arcát több vérző seb borította, ru
hája össze volt tépve. A rendőrtisztviselők
kérdezösködésére izgalomtól remegő han
gon adta elő a történteket:
—- Balázs Sándor kőbányai szénkereskedövcl állok üzleti összeköttetésben. Én szál
lítom haza a cég megrendelőinek a tüzelő
anyagot és a pénzt is én Inkasszálom. Az
este sok helyen megfordultam és mintegy
400 pengőt vettem át. Kilenc óra tájban egy
rokonomat látogattam meg Kőbányán, az
után hazafelé tartottam kocsimmal Külső
Jászbcrényi-uti lakásomra. Közel jártam
már otthonomhoz, amikor
három férfi ugrott a kocsi elé.

Egyik elkapta a ló kantáról, a másik kettő
rámrontott. Lecibáltak ax ülésről és rámkiáltottak:
— Pénzt vagy életet!
— Támadóimnál revolver is volt és ttra)
fenyegettek, hogy
lelőnek, ha kiabálok éa ha nem adom
át a pénzt.
Másra már nem emlékszem, csak arra, hogy

amikor ismét észhez tértem,
eltűnt a tárcám a pénzzel együtt.

Boda ezután letörölte homlokáról a ve
rejtéket és kérve, hogy sürgősen indítsák
meg a nyomozást, sietve el akart távozni a
rendőrségről. A rendőrtisztek és detektivek
azonban hiányosnak találták előadását és
tovább faggatták. Kérdezték, hogy útközben
miért nem szólt rendőrnek ás utonállásról,
mire azt felelte, hogy nem látott sehol
rendőrt. Több kérdésre zavaros választ
adott. Közben megvizsgálta a rendőrorvos
és azt a véleményét terjesztette elő, hogy
Bodát

CORVIN

J^amara

RADIUS

I MEL

kősnap a 2 ót 4 6rta. vasárnap a
helyárakkal.

>

óráé alóadta fél

Szép Márton, a borsodi rém A£i

Ja ORSZÁGOS magyar bridoe club

u EurtpaMlnok-csapai
2 gyilkosságért, 16 rablásért,
48 betörésért felel ma a bíróság előtt
ingyenes
november 35.
M Hétfői Napló tu Azután az Ernőd község mellett lévő Brüllbrldoe-tantolvamot
dósítójának
ielefón- majorba tört be, itt már álarcot tett magára
jelentése.) Igen érdekes
Miskolc*

rendes. Előadók i Dervsa Róbert.
Fereeosy Gyttrgy* Klór László etb.

A tanfolyam • hó 2«-Ab kezdődik délutánt
óo esti caeportoubaa. Keadő-. haladó* óa
■MMterlAtékoskópzö-Unlolyamok.

miskolci fiatalember,

f.

talpat

gyilkolta meg és fosztotta ki.

és igy hatolt be örüli Sándor földbirtokos
hünti.'y tárgyalását kez lakásába.
di n tg ma a bü.tato
Brttllt és szakdesnéját súlyosan meg
törvényszék. Borsód me
sebesítette*
gye réme áll a bíróság de rabolni itt nem tudott, mert megzavar
elé. Hosszú hónapokon
ták.
keresztül
A borsodiak rémét már valamennyi csendvalóságos rémületben tartotta a bor
örörs üldözte, mikor hirtelen Miskolcon tűnt
sodiakat a 22 esztendős Szép Márton
fel.

A rAwvételre jelentkezni lehet az Országos Magyar
Bridge Club (V., Erwiébet-tér, Nemzeti Szalon
épület) titkárt hivatalában d. u. 5—8 óra között.
1%1.- 8M-aa.

Az élelmes pesti siberek uj üzletágra
akadtak. Pár napja nagy bajban vannak a
traflk-gourmandok: fogytán van a külföldi
dohdnykülönlegesség. A Kállag-traflkban ki
fogytak a legnépszerűbb finom márkák,
nincs Abdullah, hiányzik a Gold Fiake, a
Camel, a Chesterfleld, eltűnt a zölddobozos
Turma és nyoma sincs a kurtapipdsok ked
venc aranyszőke Capsten-dohdnyának. Csak
az egészen drága, vagy ismeretlenebb már
kájú cigarettákból és dohányokból maradt
valami hírmondónak. Valutdris nehézségek
miatt nem lehet beszerezni a legtöbb kül
földi dohányfajtát. Sokan viszont szeretik
ezeket és ragaszkodnak hozzá. Erre azután
fölbukkantak az élelmes siberek: a kávé
házi trafikotoknak vígan ajánlgatták a rej
tett készleteket, természetesen -— ázsióval.
A hatdsdgok szeme azonban már megakadt
a sibercken és hihetőleg rövidesen lefülelik
a dohány-ínségesek azsiatőrjeit.
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Körmendi Simon Kaalnesy-ateal trafik

akinek most két rablógyilkossdgért, egy
jában kísérelt meg vakmerő rabló
rablógyilkos kísérletért, 10 rablásért és 4é>
gyilkosságot.
betörésért kell felelnie.
A nyári hónapokban kezdett garázdál- Revolvert szegzett a traflkos mellének és
•kodni
’ • ■
- - Márton,
-A úgy követelte, hogy adja dl neki minden
Borsod’ megyében
Szép
pénzét. A traflkos azonban nem ijedt meg
mezőcsáti határban
tőle, dulakodni kezdett, majd segítségért
agyonverte éa kirabolta a hazafelé
kiabált s Igy fogták el Szép Mártont. A nyo
tartó Kovács Józsefnél.
mozás
Pár nap múlva már Mezőkövesd és Borsodcsakhamar kiderítette a borsodi rém
szemére között követett el ujahb szörnyű
egész bUnlajstromdt.
bűncselekményt:
A mai főtárgyalás lránt egész Miskolcon
Horváth Bertalan szemerei birtokost
igen nagy érdeklődés nyilatkozik meg.

Nappal köd. éllel
erős fagy

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap:
Középcurópában még
mindig tart az észak
nyugati légáramlás és
nem tekintve a Németország egyes helyein
előfordult kis esőket, az időjárás túlnyo
száraz jellegű. Hazánkban elszórtan
SZEMÉLYAUTÓK móan
kisebb eső és a Kékestetőn némi hó esett, a
déli részeken pedig az időjárás ködös volt.
Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 4 Celsius-fok, a tengexszintre átszámított
légnyomás 774 milliméter, alig változó.
Várható időjárás a következő huszonnégy
órára:
Gyenge északi szél. Változó felhőzet,
reggelre helyenként köd. A nappali hő
n.
Rendkívül mérsékelt 1935. évi árak már érvényben mérséklet alig változik, éjjel azonban
Bethlen Margit grófnőt, Bethlen István
erős fagy.
feleségét pár héttel ezelőtt mint hivatásos
Ti
or*
— Vasárnap eltemették Berthelot nagy
újságírót fölvette tagjai sorába az Ujságiró
követet. Nagy gyászpompával temették el
Egyesület. Most már hivatalos kapcsolatok
—
Roosevclt
vasárnap
kibékült
ForddaL
vasárnap délelőtt PárisbQn Berthelot Fülöp
fűzik az újságíráshoz és nyomban megmu
nagykövetet* a külügyminisztérium volt fő Amerika vasárnapi szenzációja: Roosevclt
tatta, hogy szivvel-lélekkel az újságírók közé
elnök
klhékült
Ford
automobilkiróllyal,
tartozik és résztvesz életükben: ő lesz egyik
— Gömbös Ausztriában. Schuschnlgg dr. 1titkárát. A gyászbeszédet Laval külügymi akit a béke örömére vendégül is látott vil
nevében Claudel brüsszeli francia
legfőbb rendezője az idei Riporter-bálnak. szövetségi kancellár vasárnap meglátogatta niszter
!
lájában. A sajtó igen nagy jelentőséget tu
A kegyelmes kolléganő nagy odaadással a felsöstájsrontágt Néüberg környékén fek nagykövet mondotta.
lajdonit a kibékülésnek.
dolgozik a Riporter-bál előkészítésén, amely vő állami területen vadászó Gömbös Gyula
—- 1,004.772. (Mohácsy József regénye. Sze
— Törvényhatósági választások Caon^rád
az idei szezon legragyogóbb mulatsága lesz. miniszterelnököt és Kállay Miklós földmt- mes István illusztrációi.) Egymilliónégyezerhétvelésügyi minisztert. A szövetségi kancellár szdzhetvenkettfí: ennyi lakosa van Budapest és Heve* várniegy ék ben. Vasárnap tartották
HL
meg
Csongrád vármegyében a törvényható
nek
és
ez
a
elme
Mohácsy
regényének.
A
lipót
vasárnap Wiener-Neustadtban résztvett a
Mlcsey Jóssá, a kiváló operaénekesnő Jő- hazafias front gyűlésén s onnan autón to városi társaság társadalmi életének kereszt sági bizottsági tagok választását A szava
metszete,
kis
és
nagy
hibáival
együtt.
A
regény
zatok
összeszámlálása a késő éjszakai órák
rséf-körúti lakásán vasárnap este zajlott le vábbutazott a Wildalpe vidékére, ahol a
az idei szezón első nagy zeneestélye. A fdr- vadászatok folynak. A kancellár vasárnap hangja modern, az írónak vannak mondani ban még tart. Heves megyében is vasárnapi
valói
s
ezeket
n
mondanivalókat
kedvesen,
választottak.
Itt a kormánypárt győzött.
snsági és művészi világból kőzet százan jöt- délután már vissza is érkezett az osztrák egyes helyeken eirva-nevetve és mégis komoly
tek el a pompásan sikerült házi hangver- fővárosba. Az osztrák miniszterek közül je meglátással tolmácsolja. Szeme* István rajzai
senyre.
lenleg Buresch pénzügyminiszter és Stockin- ötletesek.
TV.
ger kereskedelmi miniszter tartózkodnak
— Miért sétál
összekötözött
kézzel
uj
riportlap
indult.
Cime:
Érdekes
a magyar vendégek társaságában.
Remek i-. - c___ ,
Schwartg Antal kereskedősegédT A csillag
rjadfl1. Szerkeszti: Vdgl Andor.
— Óriási razzia volt Párlsban. A vasár hegyi csendörörs egyik járőre vasárnap a?
napra virradó éjszaka a párisi rendőrség a országúton összekötözött kezű embert látott
V.
francia főváros egész területén óriási raz sétálni. A csendőrök azonnal lefülelték. A
’Az arisztokrata arangifjusdg botránykró ziát rendezett a gyanús elemekre. Több fiatalember azt mondotta, Schmartz Antal
nikájának lapjain sokat szerepelt már száz embert vettek őrizetbe. Többek ellen a neve, 25 éves, újpesti kereskedősegéd. Mi
Wenekheim Lajos gróf, akit bizalmas ba tiltott visszatérés, csavargás s Jogtalan fegy- kor megkérdezték, miért van összekötve a
Nemi De szeszes Hall se IgyonA
ráti körben röviden és népszerűén ezen a verviselés miatt megindult az eljárás,
Gyermeknek o legkevesebb mé-4
keze, a legnagyobb meglepetésre azt vála
néoen becéztek: Krepec, Hát tessék tudomá
szolta: artista akar lenni, az a terve, hogy
reg •$ túl sok. A Kalhrelnen
— Megsemmisítették a szolnoki törvény
sul venni, hogy Wenckheim Lajos nevét
megkötözött kézzel járja be a világot és
malóiakévé ésFronck kdvépátlérf
őrökre kitörölték a botránykrónikából. A hatósági választásokat. Az október 38-iki éppen tréninget tart. A furcsa fiatalember
tápláló
anyagok, ezl Igyák. Örül*
vármegyei
törvényhatósági
bizottsági
tag

fiatat gróf tavaly megnősült, egy szép Te
ről különféle nevekről szóló iratokat talál
leki-lányt vett feleségül. És most tudtára választást a vármegye igazolóválasztmánya lak, Nem sok hitelt adnak a meséjének,
nek is nekil
adjuk mindenkinek, akit illet: gólya járt Borbély György főispán elnöklete alatt meg inkább arra gondolnak, detektivektöl vagy
házukban, Wenckheim Lajos komoly apa semmisítette és uj választási eljárást ren csendőröktől ugorhalott meg összekötözött
— Vasárnap hirtelen meghalt az albán
lett és ezzel vége minden ifjúkori kalando delt el. Az igazolóválasztmány nem a vá kézzel. A csendőrök őrizetbe vették és most anyakirályné. Tiranai jelentés szerint az al
lasztás lényegét kifogásolta, hanem kizáró
zásnak. Vivőt!
igyekeznek kideríteni a személyazonosságát bán anyakirályné vasárnap délelőtt Dulag alaki tévedést állapított meg.
razzóban hirtelen meghalt. Holttestét ma
w.
és vieelt dolgait.
— Nád robbanták bünperclt tárgyalják
Szombaton tartja ismerkedési estélyét a
— Rnzgonyinál 3 fénykép 8 P. Kálvln-lér 3 átszállítják Tiranába.
— SaJfnagykertekcdffk a háwlókercakedei
Beac a Pannóniában. Az estély védnöke ma Svájcban. A svájci szövetségi bíróság
—• Vlsszahelyesték állásába a felfüggNitett
Eszterházy László herceg, rendezői Dán előtt ma kezdik meg öt ausztriai és egy né hajduszoboszlól tanácsnokot. Papp Béla városi cm ellen, fíottcrsmann kir. kereskedelmi taná
met nemzeti szocialista bűnügyének tárgya tanácsnok ellen oklralhamiallásért ■> ügyész csos elnöklésével vasárnap délelőtt választ,
György, Sárga Ferenc és Telkes Tibor.
mányi ülést tartott a Budapesti Sajt- és Vaj*
lását. A vádlottak Svájcon keresztül akar ség eljárást indított és állásától is felfüggesz nagykereskedők
Egyesülete. Egyhangúlag elha.
VII.
tak robbantószereket csempészni Ausztriába. tették. A vizsgálat megállapította, hogy u ta tározták, hogy mozgalmat indítanak a h'hnldnácsnok
ellen
emelt
vadak
olantnlnnok
voltak
vezetőségéhez
adresszálA taxivállalatok _______
Két Svájcban letartóztatott vádlott beismerte
kereskedelem
ellen
és csatlakoznak a Fővárost
úgyhogy Hajdú vármegye alispánja a felfüg
juk ezt a pár sort. Ajánljuk, hogy sürgősen a terhére rótt bűncselekményt.
Kereskedők Egyesületének mozgalmához, mely
gesztett tanácsnokot visszahelyezte állásába.
szereljenek fel a taxikra villamos irány
a gyárak dctallkcicskedésének megszüntetését
— Befejeződött a debreceni református
— Magyar tragédia as Idegenlégióban. Mülicr tűzte ki célul.
jelző készüléket. Még nézni is rossz, hogy konferencia. Vasárnap délelőtt 11 órakor
a szegény soffőrök hogy kínlódnak, hogy az Arany Bika-szálló dísztermében aáróiiié- János debreceni főiskolai hallgató évekkel ez
— Pajor László szőrmeüzletét IV., Kossuth
előtt
beállott a francia idegenlégióba. Mtlller Lajos-utca 13 szf-m alá helyezte át
dugdossák ki a karjukat a fordulóknál. Ha
sét tartotta a több napon át folytatott refor olyan sikereket ért el, hogy a mull évben a lé
fölszerelik a jelzőkészülékeket, egész bizto mátus konferencia. Báró Vuy László főis gió hadnagya lett, mire régi debreceni szerel
— Halálraégett egy kislány. Berze Adóm
san kevesebb lesz a balesetek számai Olyan pán, egyházi fögondnok beszéde után, dr. mének, Urny Dóra urllánynnk megkérto levél pécsi gazdatiszt hétéves Juliska nevű kis
biztosan, mint amilyen biztos, hogy az igaz Ravasz László püspök „Uj társadalom ősi ben a kezét és a fiatal leány ki is utazott leánya a konyhában Játszott. A kályhából
hozzó, ahol feleségül vette. Vasárnap megrázó
gató urak magánautóján van villamos jelző
alapokon" címmel nagyhatású előadást tar távirat érkezett Debrecenbe a fiatalasszony szü kipattanó szikrától meggyulladt a ruhája
kar.
tott, amelyben azt hangsúlyozta, hogy a leihez. Tudatták, hogy a fiatalasszony Sahldá- és a szerencsétlen kislány halálratyctt.
Vili.
A frlrobbant gránát aaétlépeít egy kisfiút*
romlásba induló világot csak a krisztusi bán, Marokkóban, kétheti betegség után meg
As ostflasszonyfal régi fogolytábor helyón Ko
Zalán Endre, a fiatal rendőrtiszt-zene elvek alapján lehet fentartoni és az erőszak halt.
vács János lakatos tircnölcvcs István fia tár*
szerző egyik remek kompozícióját, amelyhez elveinek alkalmazása ollen csak újabb erő
— A Nzódablcarbona eltűnik a használatból! saival játszadozott. A gyermekek egy földbe
Bohdaneczky Aladár tanácsos, a rendőrtiszt szak viszi romlásba a nemzeteket.
A világviszonylatban feltűnő találmányról szá- ásott regi gránátra akadtak. A gránát felrobbant
költő irt gyönyörű szöveget, megvásárolta
.
mólnak
be. Gyomorsavtultengés, gyomorégés s a szerencsétlen gyermeket valósággal szét
— Kobos Lili temetése. A budapesti társaság
gramofónra egy amerikai társaság. Tízezer mindenki
által szeretett szépsége, Habos Lili, ellen egy kellemes izü csokoládé került forga tépte.
__________
lemezt kapkodtak szét belőle a derék ame- néhai dr. Habos Emil, a Zeneszerzők Szövetsé lomba „SAVOLT” név alatt- Pór perc alatt az
rikánusok. Most azután az American Gramo- gének alapítójának és ügyészének és születettl undorító felböfftgés, a szóda kísérője, a gyophone Company, az egyik legnagyobb gra Rubínsk Gizellának leánya szombaton, 31 évesi inorégés elmarad. Nem kell szóda, víz, pohár,
mofonvállalat, a sikeren felbuzdulva, egész korában, rövid szenvedés után meghall. Teme- kanál, csak a zsebben az uj szer éa a legzslrosereg nótát rendelt a kiváló Zalán—Bohda- téso ma, hétfőn félegy órakor a rákoskcroszturlI sabh eledelek fogyaszthatók. A szer abszolút
olcsó és már mindenütt kapható.
temetőben lesz.
neczky-együttestől.
IX.
A Lipótvárosi Kaszinóban megnyílt Feszty
azfirraeüzl.tíben
'Masa kiállítása. A rajzgyüjtsménynek nagy
Kouuth L.Jofrutoa U
sikere van,

CEDES-BENZ
1935. évi typusait bemutatjuk

belvárosi lerakatunk bán
Mária Valéria-u- 10. sz. a.

Finom bundákat,
nagy választékot,
olcsó árakat
PAJOR LÁSZLÓ
talál.

.
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afthteJBazt®
A nagy drámai színésznők Mn
Jászai Marinál megszakadt. Ez csendült
ki Ugrón Gábor beszédéből azon a vacso
rán, amelyet Darvas Lili tiszteletére ren
deztek a Fészekben ... Hosszú ideig nem
jelentkezett pátiás, amíg el nem jött Dar
vas Lili, aki folytatta a sort és akinek
művészetével Ugrón Gábor összehasonlí
totta Jászai Mari nagy és felejthetetlen
alakítását a Medeá-ban.
A bankett ünneplő közönsége buzgón
megtapsolta a szónokot, aki mint a szín
igazgatók diszelnöke foglalt díszhelyet a
tyehér asztal mellett és aki a diszelnököktöl nem várt őszinteséggel megmondta vé
leményét azokról, akik felett közvetve
diszelnököl. Ugrón Gábor kipróbált, jó
politikus, de hogy milyen jó kritikus is,
azt előre igazolják azok a tények, amik
ről művészkörökben e pár sor megjele
nése után bizonyára beszélni fognak.
A fehér asztal, amely Darvas Lili egye'd Málló és páratlan művészetét ünnepelte
és azon örvendezett, hogy végre ismét itt
ragyoghat közöttünk a színjátszás eme
nemestüzű csillaga, szóval ez a fehér
asztal nem reprezentálta teljesen a ma
gyar színpadot. Értjük ez alatt, hogy tá
volmaradtok azok a kolleganők, akiknek
legalább a nyilvánosság előtt, legalább
szinleg, örülniük kellett volna egy nagy
magyar színésznő tagadhatatlan világsike
rének. Nem jöttek el, néhány kivétellel, a
prózai szinpadok kitűnőségei és csak egy
operettprimadonna — Írjuk ki a nevét —
Honthy Hanna volt az, aki a jelesek közül
is jelentkezett Darvas Lilit ünnepelni.
Valljuk be, hogy az elmaradottak nem
hiányoztak, különösen akkor nem, ami
kor a diszelnök pohárköszöntőjét mon
dotta a megszakadt sorról, amely Jászai
Mari óta várt Darvas Liliig és amely
sorba nem a múló sikerek görögtüze, de
a művészi teljesítmények örökmécse so
rozza be a halandó színésznőt.
Vájjon ki küldte meg előre a diszelnök
beszédét azoknak, akik távolmaradtak?

ÁMOR «
Stefan Zwefg novellájából készült filmremek
messze kimagaslik még azon filmek közül is,
amelyeket általában nagy slágereknek szok
tunk nevezni. A malaji ősrengetegben tespedö
orvos történetét Fodor Ozcp orosz rendezöóriás
annyi színnel és élményszerü hangulattal ele
venítette meg, hogy ez kongeniális Stefan
Zwelggel. Marcelle Chantal egy ragyogó aszfczony é* egy csodálatosan nagy színész az
Inkisinov páratlanul clsöranguak.
A filmet
nemcsak érdemes, hanem okvetlenül meg kell
nézni. Bátran küldjük a Fórumba e sorokra
esküvő közönségünket.
hármas huszárok

Gustnv Fröhlich és Olga Csehova izgal
mas kalandos filmje ez, amely a háború
kezdetén, illetve a béke utolsó napjaiban
játszódik. Szép és érdekes a Royal Apollo
uj filmje.
CLEOPATRA
Cecil B. de MIUe legújabb világfilmje,
természetesen n monumentális hatásokra
törekszik. Csodálatosan szép jelenetek, me
sés gazdagság, pompa keretezi Cleopatrának
és Antoniusnak emberien mély szerelmi
történetét. A Radlusban óriási sikere van a
filmnekl
NEM VAGYOK ELADÓ
Jcan Harlou), a szőke méreg, tipikusan ame
rikai története. A kis gftrl, aki semilyen
pénzért sem hajlandó eladni magát, mert élet
célja, hogy férjet fogjon. Hogy tervébe bele
szól a szerelem Is, és ez ügyesen bonyolítja
a történetet, az a jó scenárlumiró érdeme. Mulatsógos és lebililtcselöen érdekes n Scala uj
filmje, amelynek erőssége Llonel Barrymoore
hatalmas alakítása is.
AZ ARANY
Hans Albersnek óriási közönsége van. Sze
relik ezt a markáns, érdekcsatái színészt, akt
az aranycslnáló mérnök kalandos szerepében
arat nrgy sikert. A film látványosság a tenger
alá helyezett óriási laboratórium és néhány
csodálatosan szép technikai felvétel. Az Urá
nia és Décsi uj filmjét Is érdemes megnézni.

Mire költötték a Király
Szinház 09 ezer pengőjét 7
A gázsihátralékos színészek
és munkások perük kapcsán akarnak
belenézni a Király Szinház könyveibe
A Király Szinház alig valamivel több
mint egyhónapi működés után a héten be
zárta kapuit, bár a Király Szinház vezetőit
jogtalanul érte az a vád, hogy kellő anyagi
felkészültség hiányában jutott ismét a sülylyedő hajó sorsára ez a nagymultu szinház.
Szombat délután ugyanis viharos társulati
ülést tartottak a Király Színházban a
munka nélkül maradt színészek és műszaki
emberek, ahol érthető megdöbbenéssel tár
gyalták azt a tényt, hogy
a Király Szinház november harmadi
kéig 80.000 pengő kiadást jelentett

és ennek dacára a színészek és műszaki
munkások
jelentős gáztikövetelése sem
nyert kiegyenlítést. A társulati ülésen kide
rült, hogy Zoltán Ignác, a szinház egyik
igazgatója tizezer pengővel, Varga Sándor
pedig egy tőkés megbízásából 40.000 pen
gővel járult hozzá a szinház üzeméhez.
A színháznak a megnyitás óta 24.000 pengő
jegybevétele volt, a többit pedig a büffé
bérbeadására és a jegyirodák előlegeivel fe
dezték. A szinház ügyeit Zoltán Ignác ve
zette.

A per kapcsán akarnak betekinteni a Ki
rály Szinház ügyvitelébe és igy akarják
megvizsgáltatni a könyveket, amelyek majd
választ adnak arra a kérdésre, hogy
mire ment el a szinház 89 ezer pengő
bevétele.

A Király Szinház csödtömeggondnoka
közben a szinház bérbeadásáról tárgyal öt
hat jelentkezővel.
Két egészen komoly reflektáns is akadt
a színházra,

az egyik Rozsnyai Sándor, az ismert zene
szerző, az Arizona-bür tulajdonosa, a másik
pedig Gaal Ernő, igen sok magyar film ki
tűnő és elismert producere, aki egy tőke
csoport megbízásából akarja uj és virágzó
életre kelteni a Király Színházat. A többi
jelentkező közül érdekes még Sebestyén
Géza személye, aki szintén pályázik a Ki
rály Szinház bérletére és Beretvás Károlyé,
aki nyáron valóban nagy tőkét hozott egy
nyári operettvállalkozáshoz.

EGY PRIMADONNA- KÉT SZÍNHÁZBAN
Furcsa affér Lázár Mária körűi, akinek helyettesét a Magyar Színházban
a Belvárosi fizeti
Furcsa és érdekes affér bonyolódott le ba
rátságos utón a Magyar Szinház és a Belvá
rosi Színház között. Amikor a Magyar Szinház
Hatvány Lili „Lánc" cimü darabjára készült,
abban a reményben engedte fit a Belvárosi
Színháznak Lázár Máriát, aki a Rágalom fő
szerepét játszotta, hogy a Hatvany-darabnak
nagy sikere lesz és igy nélkülözheti Lázár
Máriát arra az időre, ameddig a kitűnő szí
nésznő a Belvárosi Színházban László Aladár
„Egy nő, akinek myltja van" cimü darabjának
a főszerepét játssza.
Színigazgatók terveznek, a közönség azonban
végez és amíg a Belvárosi Színházban László
Aldár darabja döntö nagy sikert aratott, addig
■ Magyar Színház már ezen a héten
kénytelen volt kétszer kitűzni a Rágalom
clmll darabot, amelynek még mindig ha
talmas vonzóereje van.
A Belvárosi Színházat azonban súlyosan érin-

PPEÍŰIE

Hamis íanuzás miatt
eljárás Indul Jávor Pál
két tanúja ellen
Két problémát,

még hozzá két sistergőén
aktuális, érdekes, súlyos
problémát feszeget darab
jában Török Sándor, ez
a szemünk előtt felser
keni, még ki sem bonta
kozott és máris nagyon
sokat nyújtó fiatal író. Az
egyik probléma: lehet-e
hős a szürke hivatalnok,
és fiuk örök nagy kérdése.
Ritkán sikerül két súlypontú darabot, mint
amilyen ez is, végigvezetni billenős, kibicsaklás nélkül három felvonáson át. Török ugynhogy végigvezeti. A harmincéves szolgálati
jubileumát ünneplő állomásfönököt fia Leómódra vonalkisiklatásra akarja rávenni. Ami
kor mesterien felfokozott izgalmak után a kü
lönvonat átrobog az állomáson és a főnök áhí
tattal, fehérkesztyüsen tisztelegve bámul utána,
valaki felkiáltott az első sorban a dermedt
csöndbe: „Bravó...'1 Igen, bravó, győzőit a
hivatalnoki tisztesség, győzött az eskü hatal
ma, győzött az élet a fantázia főlőtt. Igen, iró
munkája, még hozzá igen figyelemreméltó
munkája ez a darab. Az állomásfőnököt To
ronyi Imre a legnagyobb színészekre emlékez
ető erővel Szakács Zoltán. Harsányt Rezső dé
moni — démona, a forradalmár, az állomás
főnők Leo-ja kitűnő. Mezei Mária alakitása jószándékú és tehetséges. Gárday egy öreg vas
utas szerepében felejthetetlenül jó. A Kamara
színház a „Bankett a Kék Szarvasban” cimü
darabbal Rákosi Pál rendezésével jó munkát
végzett.

Gaál Franciskát Fői tarka est a címe egy rendkivül érdekes
és szórakoztató hangulatfilm-müsornak, ame
Békelfy László konferál és az első magyar
a Tavaszi parádédban ifilyet
lmkabaré elmen a jövő hónapban játssza elő
m, ^10) ször a RRdlus-mozL

tette a Magyar Színháznak eme müsorendje és
előállott az a helyzet, hogy egy konkurrens
szinház őszintén kívánta a másik drámai szín
háznak, hogy ott is siker legyen, mert csak
ilyen körülmények között tudhatja saját sike
rét en suite előadásokban kihasználni.
Bárdos Artúr, a Belvárosi Szinház Igazga
tója tárgyalásokat kezdett Wertheimer Ele
mérrel. a Magyar Szinház igazgatójával, aki
lojálisán engedett a konkurrencia kérésének
és bár a Rágalom cimü darabot még többször
kénytelen játszani, szerdától mégis kiengedte
belőle Lázár Máriát azzal a feltétellel, hogy
a primadonnát helyettesitő
Muráti Lili gázsiját a Belvárosi Színház
fizeti.
A megállapodás ilyen értelemben létrejött és
most már semmi akadálya sincs, hogy László
Aladár uj sikere a teljes és megérdemelt for
máját kifussa.

utaíi

ERICA MORINI
MA FILHARMÓNIÁVAL AZ OPERÁBAN
A Mendelssohn koncert után a főpróbát per
cekig megállította a közönség tomboló tapsa.
Joe Pásternak húgát, Lenkét, eljegyezte
Hcgedüestje a Vigadóban dec. 2.
Szőke Szakáll sógora, Kardos László, aki
Mesterbérlet TV. est. Jegyek Koncertnél.
kitűnő filmszakember: gratulálunk!

Mától a Umslon-niapalotAbaa (ya,

A színészek és a műszaki munkások
sorra perelték a Király Szinház igaz
gató bérlőjét.

Jávor Pált, a Vígszínház ismert és ki
tűnő színészét — mint ez ismeretes — hat
hónapi börtönre ítélte elsőfokon a törvény
szék súlyos testisértés címén. Jávor Pál
bűnügyének törvényszéki tárgyalásán két
tanú feltűnő vallomást tett Jávor Pál mel
lett, úgyhogy a vádat képviselő ügyész
azonnal felállt és
bejelentette, hogy hamis tanuzás elmén
eljárást Kíván indíttatni a két színházi
alkalmazott ellen

és kérte a biróságot, hogy tanúvallomásaik
nak szószerinti szövegét bocsássa az ügyész
ség rendelkezésére. Ez meg is történt és az
ügyészség máris intézkedett a feltűnően ér
dekes ügyben.
Szombaton az ügyészség megkereste a fő
kapitányság illetékes osztályát,
amelyet
utasított arra, hogy folytassa le a nyomo
zást

Ha a színpadokon nem is, de a mondainvlláglian annál nagyobb szerepet játszott a
„fcketekcsztyüs hölgy,‘, aki több éven ál
hűséges kísérője volt az Andrássy-uti báró
család ama egyik fiatal tagjának, aki, ellen
tétben a többiekkel, legény volt a talpán
Hogy mennyire nem igaz a nóta és bárónk
valóban legény volt a talpán, az kiderül
abból, hogy hősünk, nk| R művésznő igen
sok szeszélyét fölénnyel viselte, a művésznő
muzikális hajlamai ellen határozott kifogást
emelt. A művésznő iránt ugyanis erősen ér
deklődött egy nemrégen feltűnt tehetséges
fiatal zeneszerző és amint a fáma mondja,
ez az érdeklődés nem maradi teljesen vlszonzatlanul. A báró azonban, mint hang
súlyoztuk, nótába foglalt neve ellenére sem
respektálta a művésznő muzikális hajlamait
— beszéljünk nyíltan — egyszerűen eluta
zott Budapestről. Egy írás, egy szó, köszö
nés, egy szemrehányás, szóval minden egyéb
hátrahagyása nélkül. A művésznőnek azóta,
amint mondják, hej, nincs gyöngy ék tel

Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: A lékoiló fiú (%8).
VÍGSZÍNHÁZ: Az Ismeretlen lány (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Rágalom (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Döntö éjszaka (8).
KAMARASZINHAZ: Bankett ■ Kék Szarvasban (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Nápolyi kaland (8).
ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ: Ma éjjel szabad vagyok (8).
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Pesti kirakat (S).
ROYAL ORFEUM: Leo-Maluska pisztoly-mutatvány (VjS).
KOMÉDIA KABARÉ; Mii lógtam az éjjel (9).

MAJDNEM BEFEJEZTE

a Lánc cimü darabot az egyik előadáson
már a második képben Titkos Ilona, a ki-<
tűnő színésznő, akit Hatvány Lili uj darabjának legfontosabb szerepét játssza. A
második képben ugyanis a báró legénylaká
sára lopódzik, ahol véletlenül megpillantja
azt a láncot, amelynek tulajdonosa a házas
ságot törni készülő uriasszony és amelynek
ellopása okozza a darab egész bonyodal
mát. Nos, ezt a láncot a kitűnő művésznő,
hogy, hogy nem, elfelejtette ellopni az asz
talról, amikor egy percre egyedül maradt a
színen. Már ki is ment a színpadról és már,
majdnem megkezdődött a következő jenenet, amikor az ügyelő gyorsan visszaküldte
a láncért a primadonnát és ezzel megmen
tette a darab többi képeit. Ámbár talán Tit
kos csinálta helyesebben, aki otthagyta a
láncot. Ki tudja?
KIVONULT-E AZ UNIVERSAL
MAGYARORSZÁGRÓL?
vagy sem? — ez a kérdés dől el ezen a héten
Londonban. Megírtuk, hogy a Gaál Franciska
legutóbbi nagysikerű filmjét, a Frühlingsparadot, Németország nem engedi be, annak elle
nére, hogy rekompenzáclós szerződésünk ér
vényben van, amelynek teljesítését a német
hatóságok, úgy látszik, nem tartják fontosnak.
Pedig ebben a szerződésben bízva készítette
cl az Universal Budapesten Gaál Franciska
milliós filmjét, amely természetesen nem nél
külözheti a nagy* nemet nyelvterület többezer
filmszínházát. Az amerikai Universal londoni
expoziturája, ahova a junior Lümmle, az Uni
versal elnökének fia Is megérkezik, tárgyalásra
hívta meg Joe Pasternakot, az Universal euró
pai filmgyártásának kitűnő produkcióvezetőjét
és Rapaport vezérigazgatót, az Universal bécsi
főnökét. Ezen a tárgyaláson dől cl, hogy a
legközelebbi Gaál Franciska-filmet Budapesten
csinálják-e és általában az Universal, amely
eddig egyik legkomolyabb filmgyártója volt h
magyar piacnak, továbbra is Budapesten dolgozlk-e, vagy sem. A tárgyalás eredményét
nagy érdeklődéssel és aggodalommal várják
magyar színészek, Írók, műszaki emberek, fa
rosok, szóval mindazok, akik évek óta az Uni
versal nagyarányú filmgyártásából élnek.
RITKA SZERZŐ AZ OLYAN,
aki saját darabja előadása ellen tiltakoznék,
pláne akkor, amikor annak a színháznak veze
tője is egyúttal, amely darabját lekötötte. A
Bethlen-téri szinház parádés szereposztásban
akarta most kihozni Szirmai Rezsőnek, aki
egyúttal a színház művészi vezetője, „Főur,
fizetek'' cimü uj darabját, de Szirmai tiltako
zott darabja szinrehoíása ell.n és inkább más
szerzőket részesített előnyben. íme, az önzetlen
szerző!
A FRONTHARCOS FILMET
vasárnap délelőtt a zsúfolásig megtelt Royal
Apolló filmszínházban ünnepség keretében mu
tatták be. Féltizenegy órakor a frontharcosok
diszszázadának és tiszti küldöttségének sor
fala közölt vonult be az Országos Frontharcos
Szövetség országos elnöke, gróf Takách-Tolvay
József ny. altábornagy, aki Kertész Elemér
országos ügyvezető alelnök, Engelbach Alajos
országos alelnök és Pintér Vilmos ny. alezredes
kíséretében jött. Pár perc múlva érkezett meg
József királyi herceg, aki a Himnusz hangjai
mellett lépett el a frontharcosok sorfala előtt.
Az ünnepélyt gróf Takách-Tolvay nyitotta
meg. Beszédében megemlékezett vitéz nagy
bányai Horthy Miklós kormányzó tizenötéves
áldásos működéséről. Utána T. Filótás Lili
konferálta be a matiné műsorát: R. Albert
Erzsi operaénekesnő, Szügyi Kálmán opera
énekes,
Bakó
Lászlóné
szavalómüvésznö,
Rátkai Márton. Fenyő Árpád, Gózon Gyula és
László Miklós színművészek számait. A szünet
után vitéz Garamszeghy Gétzy Sándor szava
lata vezette be a Frontharcos-filmet, amely a
magyar katona hősiességét, a Frontharcos Szö
vetség célkitűzéseit
GUGLIELMETTI
ÉS EGY MAGYAR ZENESZERZŐ

Anna Mária Guglielmetti, a népszerű olasz
koloraturénekesnö, aki most Budapesten
vendégszerepel, érdekes körülmények között
vett fel a műsorára egy uj magyar dalt.
Szombaton délelőtt az
impreszáriójával
tárgyalt, amikor egyszerre csak abbahagyta
a beszélgetést és feszütten figyelni kezdett.
A szomszéd szobából ugyanis zongoraszó
szűrődött be, ami felkeltette az olasz csalo
gány figyelmét. „Nagyon szép ez a dal, —*
mondotta — hol lehetne a kottáját meg
venni?” Az imprc8zárió maga se tudta, mi*
Igen dal hangzott el a szomszéd szobában,
ahol a külföldről hazatért Szenkár Mihály
töltötte a várakozás idejét azzal, hogy egy
bölcsődalt — rögtönzött a zongorán.
Guglielmetti kijelentette, hogy a dalt már
a vasárnap esti hangversenyén föltétlenül el
akarja énekelni. Gyorsan kottapapirt kerí
tettek, Szenkár leírta a rögtönzött dali, majd
elmondta, hogy milyen szöveget képzelt el
hozzá. Guglielmetti percek alatt megírta a
melódiához a költeményt — franciául és
még szombat délután a boldog szerzővel be
is tanulta azt. A vasárnap esti koncerten
Guglielmetti tomboló sikert aratott az uj
daial,
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Matuskát holnap visszakisérik
Ausztriába
Hit csinált egy hátig
a halálraítélt blatorbágyl rém a fogházban
Holnap lesz egy hete,
hogy Matuska Szilvesz
tert halálraítélté a bíró
ság. A halálos ítéletet
kővető napon Matuskát
á Markó-utcából átkisérték a pe-stvidéki tör
vényszék
fogházába.
Egy külön cellában őr
zik a biatorbágvi rémet, aki

Itt még kétesztendős súlyos börtön vár
Matuskára, de miután kifogás nem merül
fel ellene, az osztrák törvények szerint
valószinüleg már a jövő év elején kitöltött
nek veszik büntetését, azután újra kiadják
Magyarországnak, hogy az Ítéletet végre
hajthassák rajta. Értesülésünk szerint

Mit adunk

a KIS-ÁR-osztályon

eddig még nem történt döntés, hogy a
halálos ítélet végrehajtható-e Matuskán.

Ennek a kérdésnek a tisztázása pillanat
nagy nyugalommal várja a sorsát
nyilag nem is aktuális, mert hisz még a
• csupán egyetlen kívánsága volt azóta, felsőbbfoku magyar bíróságoknak, a táb
/jmióta az Ítélet elhangzott:
lának, esetleg a Kúriának is ítélkeznie kell
papírt, ceruzát kért,
Matuska felett.
hogy feljegyzésein dolgozhasson. Kérését
Vasárnap a halálraítélt
1 teljen tekejátékot
teljesítették és Matuska hat nap óta reggel
1 dobot fadominót
Matuska Szilvesztert meglátogatta leá
től estig lázasan ir:

fillérért fillérért fillérért

érthetetlen hieroglifákat vet papírra.

A Hétfői Napló értesülése szerint vasárnap
döntöttek Matuska visszaszállításáról:

nya a fogházban, hogy búcsút vegyen
tőle.

1 színes gummlbabát
1 csipogó madarat

1
1
1
1
1 nagy házi kalapácsot
1 mindenes háziszerszámot 8
1 kerékpár gömbkulosot
1
1 kerékpár csengőt
1 motoros szemüveget
1 festett iámpaernyőt
1 kaktuszt színes cserépben 1

teljes sakkészletet
nagy dobot 2 verővel
kardot vagy puskát
szobahintát
főzőhelyű játékkályhát
szerszám vagy lombfürész-készletet

1 pár bébi kötött cipőt
8 drb rojtos kávés szalvettát
1 vég, 5 m. klöpliosipkét
1 levél oémagombot
1 kesztyütágítót

nagy lámpaernyőt
közénkaktnszt cserépben
szürke erőlemez kazettát
tűzi készletet (lapát, fogó
és piszkavas)

1 finom gummiállatot
1 doboz ólomkatonát
1 készlet játékedónyt

A tizenötéves kisleány sírva borult édes
apjára, Matuska is könnyezett s megint 1 kis csiszolt kalapácsot
csak arra buzdította leányát, hogy imád 1 kis lakatot 2 kulccsal
1 fém zollstokkot
Kezét-lábát megbilincselik és a fogház kozzék érte. Körülbelül
tizenöt percig tartott a drámai búcsú,
l Universal kerékpár
őrök, detektivek igy kisérik a magyar ha
tárig, ahol az osztrák fegyőrök várnak azután Matuska megcsókolta a leányát s
kulcsot
férfi téli soknlt
Jnajd rá, hogy a steini fegyházba vigyék.
szinte futólépésben ment vissza cellájába.
l tekercs szigetelő szalagot 11 pár
gyermek nadrágtartót
holnap, kedden küldik vissza Auszt
riába a blatorbágyl rémet.

ggmagrt

Mikulásra

1
1
6
1
2

— Pénteken tárgyalják Pallavlcini György
— Vadász Llpót emlékét ünnepelték va
sárnap. Az Izraelita Magyar Irodalmi Tár hadseregsértési perét A büntetőtörvényszék

sulat és az Országos Magyar Zsidó Muzeum
vasárnap a pesti izraelita hitközség Goldmark-termében
impozáns
emlékünnepet
rendezett néhai Vadász Lipót igazságügyi
államtitkár halálának tizedik évfordulója
alkalmából. Az emlékünnepen az igazságügyminiszler, a Kúria elnöke is képviseltette
magát és a magyar közélet számos előkelő
sége jelent meg. Werthelmer Adolf elnöki
megnyitója után Peterdi Andor tartott em
lékbeszédet Vadász Lipótról, majd Bartos
Gyula, a Nemzeti Szinház örökös tagja ol
vasta fel Kozma Andornak Vadász Lipóthoz
irt költeményét.
— Véletlenül lelőttek vadászat közben egy
bácsalmási földbirtokost Bácsalmás határában,
a doboka nagyjárási vadászterületen Nass József
földbirtokos véletlenül leötte Stubl József föld
birtokost A sőrétek Stubl tüdejét járták át és
életveszélyes sebesülést okoztak
— Betörők Újpesten. B-zck Zsigmondné ruha
kereskedő, Újpest, Tél-utca 74. szám alatti Ín
kásán betörők jártak. 1160 pengő készpénzt.
1850 csehkoronát, azonkívül ruhanemüekot
vittek el az ismeretlen tettesek. A rendőrség
megindította a vizsgálatot.

TÖRLEY
RÉSERVÉ

AMÉRICAIN

Éjszakai késpárbaj
a Víztoronynál
Vasárnap éjszaka Újpesten, a Víztorony
mellett hazafelé tartott Szőtt István kocsis
Egyszerre csak szembetalálta magát régi hara
gosával, Spltzkopl Béla szállítóműnk ássál. Az
ellenfelek nem állták meg szó nélkül a talál
kozást. Szitkolództak, azután ölrementek, elő
kerültek a zsebekből a bicskák és a két ha
ragos
formális késpárbajt vívott az éjszaka zö
ldjében.
Mire néhány járókelő érkezett, addigra már
mindketten véresen maradtak a porondon:
Szőtt a lábán és a mellén kapott szúrásokat,
Spitzkopfot is egész sereg késszurás borította.
Az újpesti mentőket hivtá és a két ellenfelet
egy és ugyanaz a mentőautó vitte a gróf Ká
rolyi-kórházba.
— Idegenlégiótól a Szovjet-Unióig. (Nagyiványi Zoltán könyve. Révai kiadás.) Nem
regény és nem útleírás. Valami egészen
különös szerencsés keveréke a kettőnek. Az
idegenlégiótól a Szovjet-Unióig, kalandok,
élmények, exotikus, vérforraló szerelmek
Európán,
Afrikán és Ázsián keresztül.
Olvasni kezdjük a könyvet de csak kéthárom percig olvassuk tudatosan, azután
Jnár együtt utazunk, együtt nézünk az Író
val. Es ami talán legértékesebb az egész
munkában, itt akaratlanul Nagyiványi saját
gondolatával kell kifejeznünk magunkat:
mindent, amit leir, amit magyarázni próbál,
belülről néz- nem a felületesen látó idegen
szemével, hanem a helyzettel ismerős em
ber meglátásával.

Ezüst evőeszközük.
tálcák, schweizi karórák

Schwarlz

nagy raktára. Veszek zá
logjegyet, aranyat

J Muzeum körút 7*«21

Méhes-tanácsa érdekes pört tárgyal pénte
ken. Pallavicinl György őrgróf lesz a vád
lott. Tavaly novemberben tartott legitimista
vacsorán Pallavicinl olyan kijelentést tett,
amelyeket a honvédség tisztikara sértőnek
talált magára nézve és ezért a honvédség
megsértése miatt eljárás indult ellene. Pallavicini tagadta, hogy sértő kifejezést hasz
nált volna. A bíróság egész sereg tanút idé
zett be a vacsorán résztvevő politikusok és
hírlapírók közül.
1934-M ké•zltményü

Hármas motorkerék
párszerencsétlenség
a Kerepesi-uton
Vasárnap délelőtt 11 óra tájban súlyos ki
menetelű motorkerékpárszerencséllenség történt
a Kerepesi-ut és Asztalos Sándor-utca keresz
teződésénél. A szerencsétlenségnek
három áldozata van,
akiket a ftóA*u«-kórházba szállítottak.
A Kerepesi-uton haladt Rákosszentmihály
felé a CK 206. rendszámú motorkerékpár,
amelyet Kósa Jenő 27 éves autószerelő veze
tett. A hátsó ülésen bátyja, Kósa Károly 32
esztendős csatornamunkás foglalt helyed. —
Ugyanekkor az Asztalos Sándor-utca irányából
a Kerepesi-utra fordult ki a CK 895. rend
számú motorkerékpár, amelyen Turóczi Kál
mán 25 éves soiTőr ült. Az útkereszteződésnél
a két motorkerékpár egymásnak rohant és
utasaik széles ívben kirepültek as úttestre.
A Kósa testvérek Igen súlyos sérüléseket szen
vedtek. mindketten eszméletlenül, bezúzott fej
jel terültek el a földön, Turóczi Kálmán esz
méletén maradt, az ő sérülései könnyebb ter
mészetűek. Turóczi be sem várta a mentők
érkezését, egy arra haladó taxin a Rókusba
vitette magát. Kósa Jenőt és Károlyt a men
tők kötözték be, majd a súlyosan sérült em
bereket a Rókusba vitték.
Az összeütközés ügyében a rendőrség meg
indította a vizsgálatot annak a megállapítá
sára, hogy kit terhel a felelősség.
— Megnyitották Budapest legújabb látvá
nyosságát, as uj Magyar Divatcsarnokot. Az
egykori Excelslor-szálló helvén, a Rákóczi-uton
nyitották meg a Magyar Divatcsarnok uj áru
háztraktusát, amellyel ez a világvárosi áruház
egyik nevezetessége és látványossága lett a mii
liós fővárosnak. Hónapokon keresztül, több
mint ezer munkásnak, igen sok vállalkozónak
adott kenyeret ez a méreteiben, kivitelében
egyaránt európai nívójú épilkerés. Az áruház
600 főnví személyzetéből több, mint 400 csupán
u figyelmes kiszolgálás teendőit látja el Ami
n közönséget azonban legjobban érdekli, az,
hogy a Magyar Divatcsarnok nemcsak árban,
hanem minőségben is olyat nyújt, amely min
den versenyt nemcsak kiáll, hanem felül is
múl. Az uj kis ár osztály 22, 44 és 88 filléres
árai tényleg olyan szenzációs teljesítmények,
amit el sem hinnénk, ha a Magyar Divatcsarnok
ötletes és fáradhatatlan vezetősége el nem
árulta volna, hogy a külföldi mintákat ide
haza, a magyar kisiparosokkal gyárttatta, még
pedig ugy, hogy saját maga vette meg a szük
séges gépeket és nyersanyagot.
— Jellemző eset ■ nők kitűnő emlékező
képességére. A népszerű Lipcsei Vilmos cég,
IV., Apponyl tér 4. rendkívül nagy közkedvelt
ségre szert telt árcsoport árusításai női kabá
tokban és ruhákban ar elmúlt évekről oly
emlékezetesekké maradlak a hőlpyközőnség
memóriájában, hogy már évközben Is állan
dóan sürgetik ezeknek az árusításoknak a
megújítását. Az idei árusítás belvárosi nívójú
i.uvaL hihetetlen olcsó árak mellett, tehát már
hétfő vesd kezdetét

pár kézelőgombot
Ideál csokrot
pár paszománygombot
pár socknitartót
levél biztosítótőt
levél gyöngyházgombot
gombolyag tömőpamutot
(200 jard)
cm fodros gumit
m gumiszalagot

finom osavarlrónt
fa Itatós tappert
fényképalbumot
doboz. 25 levélpapírt és
70
borítékot
100 drb iroda borítékot
3
200 színse teászal verttét
1 nagy üveg tintát
1 elegáns zsebkést
1 db 1-águ cserkészként
3 db kis ecsetet
1 szemüvegtokot bőrből
1 jó csavarirőnt
1 férfi natkóerszényt
10 levélpapírt és borítékot 1 női bőrerszényt
100 fotósarkot
1 gyermek retikült
1 férfi irattárcát bőrből
1 fém papír szalvétatartót 1 bőr cigaretta tárcát
szalvétával
1 női fémkarkötőt
1 női ruhaklipszet
1 bérletjegytartót
1 női kalap, vagy melltűt
1 zsebkést
1 női retikül-fésüt
1 hamutálcát
1 zsebtükröt bőrtokkal
1 oigarettaszipkát
1 önborotva készüléket
1 borotva ecsetet
1 db női nyakgyöngyöt
1 celluloid fogkefetartói
l db női ruhaklipszet
1 Ta fogkefét
1 db dísztűt
1 hajkefét
1 üveg brillantint
1 ruhakefét
1 borotva fenőszíjat
1 zseb fésűt
1 gyermekmosdókeszfyílt
1 férfifésüt
gummiból
1 doboz púdert
1 nyeles mosókefét
> db borotvapengét
5 drb mandula-szappant
1 borotvaecsetet
1 nagv drb szépség szap
l rúd borotvaszappant
pant
1 tubus fogpépet
1 drb 11-soros parkett kefét
1 gyermekfogkefét
1 drb 8-águ fehér törül
köző-tartót
1 gumiszivacsot
1 drh húsvágódeszkát
1 celluloid szappantartót
1 drb alumínium merő
kanalat
I drb finom pipereszappant 1 drh alumínium fedőt
1 drb cnkorszórót. alumí
1 nagy üveg kékitőt
niumból
1 drb kétágú törülköző
1 drh alumínium tányért
tartót
1 drb alumínium gyermek
l drb evőazertartót fából
bögrét
l drb felszolgáló tálcát
1 drh alumínium turista
I drb kávéskanalat
t drb alumínium teaszűrőt 1 poharat
drh fehér fal! szappan
l drb alumínium fedőt
tartót
1
drb 8-horgos színes fogast
I drb gömbölyű reszelőt
1 drh dereire metélőt
l drb rugós habverőt
1 drb színes üvegvázát
t drb füszerlapátot
1 drh sörös korsót vagy
1 drb kis fayence tálat
poharat
1 drb gyermekkanesót
I drb fayenoe bögrét
1 drb fayenoe tányért
1 drh 25 cm m. csokoládé
1 drb sörös-boros stucnit
mikulást
l drb csiszolt vizespoharat 1 drh osokoládé huszár
csizmát töltve
' drb csokoládépapucsot
1 drh csokoládé turista
töltve
< drb kis hollandi papucsot 1 hakkanosot
drh hollandi papucsot
drb Mikulást staniolban
töltve

1
10

1
1
1
1

kerékpár sárhányó kész
letet
1 kerékpár csomagtartót
1 komplett zseblámpát
1
1
1
1

1 pár férfi nadrágtartót
1 drb színes gyerm. kö
tényt
1 női mosó vállas kötényt
1 pár baby bőrelpőt
12 drb slingelt zsebkendőt
1 női műselyem nadrágot
1 drb frottler törülközőt
1 drb csipke ablakvitraget
1 drb kitűnő töltőtollat
1 drb levelező tömböt, 8É
papirt 25 borítékot
1 drb iskola körzőt

drb turista kést 4 részest
drb férfi bőrerszényt
drb férfi bőr-levéltáreát
drb finom zománcozott ci
garettatáróét
1 drb finom fapipát
»
1 drb sárgaréz gyertyatar
tót
1
1
1
1

1 drb finom straeezos klipszét
1 elegáns női- vagy férfi
gyűrűt
1 fém pecsétgyűrűt

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

gyönyörű divatkarkőtőt
női karláncot
férfi óralánoot
női nyaklánoot fémből
női kompakt nuderdobozt
zseb önborotva készülé
ket fémtokban
finom bontó fésűt
kétágú előszoba fogast
fehér 4-águ törülköző
tartót
blous n íja fa vasal ót
fehér W. C. papírtartót
alum. tésztaszedőt
alum. turista vajdobott
alum. cserkészcsajkát
alum. rántotta sütőt
kályha előtétet

1
1
1
1
1

lábtőrlŐrácsoi. vasból
1% literes vizéé korsót
japán bevásárlást kosarat
ruhaszárítót
.
kombinált cipőkefét
(kenő, sár és fényesítő
kefe)
1 nagv Mlknlfa csomagot
1 csokoládé Mikulást 83 cm
1 nagv csokoládé csizmát
töltve
% kg Mikulás-dessertet

Ezenkívül még legalább 1000 nagyon hasznos
és rendkívül olcsó cikk a KIS-ÁR-OSZTÁLY
egész emeletén.
•

40 Kiszolgáló ÉS 151pénztár
teszi gyorssá a kiszólIgótást!

t1

Postán utánvétellel szállítunk a portóköltség
felszámítása mellett.

ElÁKÓCZI-UT 70, 72, 74, 76.

HÉTFŐI NAPLÓ

10

Budapest. 1034 november 20.

A kolosszális formára futott
Ferencváros tönkreverte a Bocskait

Lipcsei Jenő, a Hétfői Napló sportszerkesztője, váratlanul, tragikus körülmények
kötött elhunyt. Több mint egy évtizedig
Hatezer néző előtt, tar
állott lapunk sportrovatának élén és he
talékosait állott ki mind a
roikus, úttörő munkával .szolgálta közös
két csapat a szezón egyik
legérdekesebb mérkőzé
eszményünket: a magyar sptirlot, amelynek
sére. A lázas Lyka helyett
minden ágában tehetséggel, invencióval,
Mikes
volt a Ferencváros
tiszta fegyverekkel vívta meg harcait. A ne
ban a jobbhalf, mig a sé
mes eszmék önzetlen és fáradhatatlan após-.
rült Flóra helyett Reviczky
tvla volt Lipcsei. Jenő. Könnyes szemmel, a
játszott bekkel a Bocs
gyász mélységes fájdalmával tekintünk el
kaiban. A Ferencvárosban
árvult helyére és becsületes, nyílt jellemé ezenkívül a balszélső posztján egy uj ember:
nek, páratlan, odaadó szorgalmának ezer Tunyogi mutatkozott be. óriás’ irammal indul
emlékét felidézve próbálunk feleletet talál
ni a nagy kérdésre: betöltlietjük-e valaha is
a nagy űrt, amelyet korai, tragikus kidőlése
a magyar sport titánjainak egyre ritkuló
erdejében ütött.
Lipcsei Jenő emberi kiválóságának és a
sportban betöltött nagyszerű szerepének ép
pen ez a tétova és komor tépelődés a leg
beszédesebb bizonyítéka. A sporttársadalom,
pályatársai, barátai és tágabb családja: a
Hétfői Napló, lelke mélyéig megrendültén
tekint a sport nagy halottja után és példa
adó. munkás életének szellemében Igyekszik
lováh folytatni az ö terhes, de szép mun
káját.
A

o

veszélyes támadást a másik után viszi előre
és különösen Lázár oldalán tudják a frontot
legtöbbször áttörni. Egyedül Návay akadá
lyozza a folyamatos debreceni támadások ered
ményes befejezését. A 18. percben
azután újabb gól biztosítja a nagy Fradigyőzelmet. Mikes taccsdobása Móréhoz re
pül, innen Toldihoz, aki Sárosi elé tálal
és az újra formába lendült center két lé
pést téve a labdával, védhetetlenül fúrja
a háló sarkába. 3:1.
s most szebbnél-szebb zöldfehér akció
nyörködteti a közönséget, amelyekből

/

Egy héttel ezelőtt még senki sem sejtette
a tragédiát. Vakbélfájdalmakkal szállították EGY RAGYOGÓ BOCSKAI-GÓL RAJZRIPORTJA. Vince (1) Telekihez (2) küldi a labdát, aki
szanatóriumba szombaton és azonnal meg azonnal szökteti Hevesit (8). Az újonc Mikes (4) nem tudja tartani a szélsőt, a beadás kö
operálták. Aggódó szívvel álltuk körül a be zépre ivei és a befutó Vince (1) a levegőben úszva fejeli Háda (5) keze elől a hálóba a
tegágyát, majd feszülten figyeltük a műtő mérkőzés első gólját. 0:1. Első félidő 19. perc. (Copyright by Hétfői Napló — Sgstem Horváth.)
ből érkező híreket. Nagy őrömmel, kínzó a mérkőzés és pazar izgalmakkal szolgál már percre újabb esemény érik. Nagy rumli van a
sejtelmektől szabadulton lélegzetlünk fel, az első negyedóra is. Az átmeneti Ferencváros- kapu előtt, Alberti kiszalad, Vágó fut a helyére
amikor jött a jelentés, hogy az operáció si fölényt egy remekül kcrcsztülvitt Bocskai- a vonalra és nem veszi észre, hogy a kapus
került. Boldogan közöltük, hogy túl vari a támadás szakítja meg, amelyből
újra visszajött. A ravasz Tánczos iveit labdát
veszélyen és rövidesen teljes egészségben
küld a sarokba, amelyet
Návay öt méterről futtában a labda mellé
újra elfoglalhatja irányító helyét a sportAlberti hiába próbál védeni, Vágó ellenrovat'éléftf'^yy- nappal később azonban min
den reménybe belezavart a könyörtelen vég
zet. Kétoldali tüdőgyulladás lépett fel és
huszonnégy óra alatt végzett a hatalmas, de
elerőtlcnedett testtel. Lipcsei Jenő nemes
szive befejezte földi munkáját és mélységes
gyászba borította családját, barátait, vala
mennyiünket. Sziventalálta az egész sport
társadalmat a tragikus hir. Valamennyi lap
kifejezést adott a sportot ért nagy veszteség
felett érzett fájdalmának és méltatta Lipcsei
Jenő kiváló emberi tulajdonságait és mun
kás életének nagyszerű teljesítményeit.
A temetése óriási részvét mellett csütörtö
kön történt mey. A ravatalánál könnyezve
állottak barátai és tisztelői. Kartársai és az
újságíró szervezetek nevében Földesig Já
EGY REMEK SÁROSI-GÓL RAJZRIPORTJA.
nos dr. búcsúzott a sport nagy halottjától.
Mikes (1) taccsot dob Móréhoz (2), aki Toldi
Majd Elek Hugó dr., a Hétfői Napló szer
(3) elé spricceli a labdák Toldi mellett őrt áll
kesztője mondott zokogva utolsó IstenhozVágó (5) s igy okosabb Sároslhoz (4) passzolni.
zódot hűséges munkatársának. Barna Sán
Ez megtörténik és Keviczky («) mellett gyilkos
dor, a „33“ FC, Horváth Zoltán a Hétfői
Súrosl-bomba zuilul Alberti (7) kapujába. 3:1.
Második félidő 18. perc. (Copyright by Hétfőt
Napló szerkesztősége és tisztikara nevében
Napló — System Horváth.)
búcsúzott el Lipcsei Jenőtől. A Magyar Lab Nem sokkal később Vincze—Teleki—'Hevesiakció következik, a balszélső labdája pontosan
darugó Szövetséggel az élén valamennyi fut középre és
felet sejtve, formálisan legázolja saját ka
sporttestület képviselői és a koszorúk, vi
pusát. így aztán a labda akadály nélkül
Vincze a levegőben aszva fejeli Háda keze
rágcsokrok erdeje kisérte utolsó útjára
köt kL 4:1.
elől a hálóba az első gólt. 0:1.
kedves halottunkat.
A Ferencváros rákapcsol és még felocsúdni Nagy a nevelés. Ezzel azután mintha be is fe
sincs
idő,
amikor
Lázár
Tunyogit
szökteti,
aki

jeződött volna a Fradi lángolása. Nem igy a
Pénteken a Sport rovatvezetők Szindiká
Bocskaié, amely most egymásután rohamoz s
tusa kegyeleti ülést tartott. Kiss Cyula köl nek beadását
Székely előbb a kapufára, majd a hálóba
előbb Teleki lő egy tiszta gólhelyzetet a kapus
tői mélységű beszédben örökítette meg Lipfejeli. Itt.
kezébe, majd meg Vincze, végül, hogy teljes
< sei Jenő hervadhatatlan érdemeit, amelyek A Fere ncváros-nyomás tovább tart és perceken legyen a széria, Markos gólja kerüli ki a kaput.
Speidl, Komjádi, Vida, Gillcmot, Bodor, belül ujnbb dokumentummal szolgál.
Teleki később azután még egyszer nagy hely
a magyar sport e korán kidőlt óriásai mellé
zetbe kerül, de négy lépésről is kapufa védi a
Toldi remek, csavart lövése a felső lécről
labdáját.
emelték őt.
visszapattan éa Vágót érintve, az offszájEz a huszáros öt perc egyenlítést hozhatott
dón -álló Sároalhoz pattan, aki habozás
A sport osztatlanul mély gyászát a hoz
volna szerencsés körülmények közt.
nélkül
továbbítja
a
hálóba.
2:1.
zánk beérkező és immár kötetre rugó rész
vétlevelek könnyes megemlékezései is bizo Minthogy ellenfél érintette a labdát, az off- Ehelyett azonban a 44. percben Vincze—Palo
tás
—
Toldi
— Sdrosí-vonalat fut meg a labda,
szájd nem számit. Most már határozott és erős
nyítják.
a Fradi-fÖlény s bár a Bocskai néhány remek majd
támadással mutogatja oroszlánkörmeit, a csata
Sárosi lábáról kapásból csavartan a felső
sorsa már majdnem el is dőlt. Külön meglepe
sarokba. B:l.
tét Polgár ragyogó bekkjátéka.
Remek gól volt. A közönség öröme határtalan,
A szünet után ismét a Fradi lendül táma ami
érthető
Is,
hiszen
egészen a mai
dásba és kornert rúg. Egymásután kétszer is napig a nagy csapatoka Bocskai
legfélelmetesebb ellen
veszélyezteti vele a Boc.skai-kaput, do a gól fele volt Tudásából most
sem
veszített,
a
még várat magára. Előbb Tánczos bombája Ferencváros igazi formája oly váratlanul de
lobofütyül cl a kapu mellett, aztán meg Tunyogié.
« hngv áthuzott minden számítást és
végű! Sdrosí nagy lövése lesz szerencse árán ujnbbfö,nagy
csata dicsőséges fegyvertényéül
Vasárnap délelőtt ren Alberti martaléka, a Bocskai rákapcsol, egyik
öregbítette a zöldfehérek ghzdng történelmét.
dezte n BBTE a Népliget
ijén az idény utolsó or
szágúti versenyét 10.000
méteres távon, hármas
csapatok részére. A ver
seny
kiemelkedő
ese
ménye Német (MTE) uj
31 p 50.4 mp-cs rekordja
volt. A versenyen összeHUNGÁRIA—in. KÉR. FC 9:3 (4:1)
ae^J5-cn indultak, de csnk 22 en futottak be
m.niüjuk wm ismerte volna fel. Végül I. a
a tálba. Részletes eredmények n következők:
Telt ház várta a dunamenti kis IU. kér. pá
A csapatversenyben: 1. n BSZKRT A) csapata lyán a két kék-fehér csapat előrelátható szen híngeedák kveleltík a téli .ivritért í. csikó,
18. 2 n Post-ís 22. .3 a MTE 27 ponttal, míg a vedélyteli összecsapását. Különösen Btró Sa trikóban kezdtek a küzdelemhez.
Azonnal óriási iram nlakul ki. Óbudáé az
vrMenyt r<-n<lezö BBTE 29 ponttal a 4. helyre nyi, a volt óbudai nagy krekk felé fordult a
került. Egyénileg: 1. Németh MTE 31 p. 50.1 helyi közönség érdeklődése. Némi kis vita előzi első lám adás, de csak kornert eredményez. A
inp., 2. Simon (BSZKRT) 32 p. 34.2 mp
3 meg a meccs megindulását, mert az egyforma sö- Hungária ellenben Kisn-Kalkusszal a centerben,
Hernádi (Törekvés) 32 p. 53 mp.
’
vehemens, meg-mcgujuló támadássorozatot zutétkékdresiz.'s csapatok játékosait talán az édes dit az óbudai kapura. Már három-négy Kalkusz-

Németh uj tizkilométeres
rekordot futott

Fél tucat góllal zárta
az őszi szezont a Hungária

bomba melengette meg Váli kapus tenyerét s a
közönség szinte szüntelenül tapsol a lelkese
déstől. Szisztematikus,
szép csatárkomblnációkkal
érik a Hungária első gólja, nem is kell rá'so.
kát várni: a nyolcadik percnél tart a játék,
amikor
Szabó III. Győri hibájából közelről belövi
1:0.
Fel sem ocsúdik még a HL kerület, amikor
Titkos átverekszj magát az indiszponált Győrin
és a balsarokba röppen a második örömgól. 2:0.
A túloldalon Kármán próbálkozik lövéssel, de a
labda a kornerzászlót éri. A két gyorsan kb
jött gól után azonnal sejteni lehet, hogy gólözön következik.
Fenyvesi valósággal meghipnotlzálja Bírót
s ennek következménye Schwartz elegáns
gólja. 2:1.
Nehéz perceket okoznak a Hungáriának az
erélyes óbudai támadások, mig végül is egy
ellentámadásnál
Szabó Dl. öreg futballrókákat megszé
gyenítő hidegvérrel hozza vissza a közön
ség hangját 3:1.
Mindkét oldalon rengeteg gólveszély, közeli lő.
vések sorozata. A félidő utolsó másodperceiben
Dudás hosszan elöreadott labdájába Szabó IIL
lábbal beledopplerez, úgy látszik, mintha a
labda a kapu mellé menne, de
valami göröngyön Irányt változtat s már
bent van a negyedik góL 4:1.
Szünet után a Hungária azonnal gólt ér el,
Kiss remek fejesével. Viczenik biró először
megítéli, majd később visszavonja. A szidalmak
özöne röpköd Viczenik felé, aki azonban mit-'
sem törődik a már-már botránnyal fenyegető
tömegfelháborodással.
A blrógyalázás közben Víg IV. javít ar
eredményen. 4:2.
Schwartz csúnyán bolelép Mdndlba, de, ^szeren
csére nincs kiilönösebfr baj. Ihjirva, eroSzákós'
belemenésck következnek ezután, de a játék
......
ennek ellenére- szép és változatlanul élvezetes,
nagyiramu. A 24. percben
Titkos egyedül lefut, dövését Váli kapus
Cseh elé üti, aki önzetlenül ismét Titkoshoz játszik s menthtctetlcn az újabb gól. 5:2.
Rövid idő múlva Kármán lövését Szabó Víg IV<
elé bokszolta, aki
a tumultusban a hálóba kotorta. 5:3.
Nagy jelenetek, soha nem látott gólhelyzetek ée
ziccerek tömege tarkítja a hátralévő Időt. Feny
vesinek egy kapásból kapulécet találó bombája
kelt riadalmat, majd Cseh két lépésről üres
kapu mellé gurit a Hungária-tábor szörnyüködésére. Alig van hátra néhány perc, amikor
Cseh korrigálja előbbi hibáját, szépen szök
teti Szabó in.-at, aki beállítja a fél
tucatot. 6:3.
— No, ez egy unalmas, sablonos meccs volt
— jegyzi meg valaki.
— Hogy mondhat ilyet? Hisz a gólhelyzetek
világrekordját állították fel...
— Hát nem unalmas az, hogy az egyik Szabó
beszedi a gólokat, a másik Szabó meg rúgja? ...
Valóban, amennyit Szabó kapus bizonytalan
védése ártott a Hungáriának, annyit használt
Szabó csatár a támadás lendületének.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hungária
Ferencváros
Újpest
Bocskai
Kispest
Budai „11"
Szeged
Soroksár
Attila
ni. kér. FC
Phöbus
Somogy

Játék
11
10
10
10
10
11
9
10
10
10
10
11

34:15
31:15
30: 8
24:16
21:18
24:18
15:14
13:22
11:29
15:21
20:29
11:44

Poht
15
15
14
12
12
11
10
8
8
7
7
3

HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEK:
Kispest—Újpest Attila—Soroksár, Phöbus—4
Szeged, Bocskai—III. kér., Ferencváros—Sze*’
ged.

A Korcsolyázó Egyletben a tagok beirat*
kozása még teljes egészében folyamatban van.
A közönség informálása szempontjából nagy
jelentősége van annak az elterjedt hírnek, hogy
a Korcsolyázó Egylet az elmúlt két évben
kísérletképpen bevezetett úgynevezett „Filléres
korcsolya-jegyet" ebben az évben nem kívánja
kibocsátani. A filléres jegy ugyanis a karácso
nyi 14 napos szünet alatt 10 napon át belépésre
jogosított. A Korcsolyázó Egylet azonban arra
a meggyőződésre jutott, hogy az egyetemes
korcsolyázó sportérdekeknek nem felel meg
fgy ily rövid időre szóló korcsolyázás! alkalom
nyújtása,
.
,

HÉTFŐI NAPLÓ

Sok gólt kapott
a CsTK kapusa, bánatában
kidöntötte a kapufát
Aa amatőrfront szenzációja: kikapott a Törekvés
A tegnapi forduló során a legnagyobb meg
lepetést a Törekvés veresége keltette. Ami pcdig legérdekesebb a dologban, a Köb. AC meg
érdemelten gyűrte maga Iá a sokszoros bajnokot. A Pamutipar is nagynehezen tudott elhód'srntől
P°ntOt a muUóvi riválisától, a

Igen érdekes módon akurta megakadályozni
psapala vereségét a CsTK kapusa:
addig mozgatta a kapufát, mig az ki nem
dőlt
A meccs félbe is szakadt
L OSZTÁLY

Pártos cioport
'A Törekvést elérte a végzet: helyi riválisa
'állította meg győzelmi sorozatában. Az Elek
tromos kinos győzelmet aratott. Nagyon szé
pen jön fel az FTC és a WSC. A helyzet: 1.
Törekvés 17 pont 2. Elektromos 16 pont. 8.
MAFC 18 pont 4. FTC. 5. WSC 12—12 pont.
6. KŐb. AC 11 pont Az FTC 11, a többi 10
meccset játszott.
Kőbányai AC—Törekvés 14 (04).

A helyi derbi hatalmas meglepetést hozott.
’A győzelemre a Köb. AC minden részében rá
szolgált, végig jobb és szebb futballt játszott,
mint nagynevű ellenfele. A Törekvés fejét
vesztve küzdött, rá sem lehetett ismerni. A
győztes gólt Preckl rúgta. Gémesi, a KAC ka
pusa, a mezőny legjobb játékos* volt
Elektromos Müvek—Fér. Vasutas 2:1 (14).

A bajnokcsapat csak vergődött, egy cseppel
sem volt Jobb ellenfelénél. A gólokat G. Tóth
(2), ill. Szaniszló rúgta.
FTC—EMTK 44 (81:1).

Az FTC végig jobb volt ellenfelénél, nagy
fölényben játszott, do csak kapushibákból
tudta góljait elérni. Góllövők: Pyber (3) és
'
Kelcben. ill. Kemény és Schwarcz.
MAFC-Csepell MOVE 8:1 (14).

A csepeli együttes nem volt egyenrangú ellenfele a műegyetemieknek. Góllövők: Vizv (2)
és Szamosi, ill. Meggyes.
WSC—MÁVAG tsí (1:11).

Erős Iramú mérkőzés, melyet az otthonában
Játszó WSC megérdemelten nyert meg. A góokat Hárshegyi és Dezső (11-esböl), ill. Sár
vári rúgta.
MTK—BMTE 14 (04).

Az MTK elkeseredett küzdelemben győzte le
az alaposan feljavult budafoki együttest. A
győztes gólt Szagán szerezte.
Bíró-csoport
A Pamut nagyon közel volt a vereséghez az
öv-utcában. A BSzKRT és a Postás kezdi be
hozni hátrányát A helyzet: 1. UTE 17 pont
2. HAC 16 pont (84:13). 8. Pamutipar 16 pont
(22:9). 4. BSzKRT 14 pont. 5. Postás 12 pont
6—7. TLK és URAK 13—13 pont Valamennyi
11 meccset játszott.

pont 4. BTC 12 pont 5. Hungária 12 pont.
A BTC 9, a többi 11 meccset játszott.
SzAC—CsTK 6:2 (1:2). Igen érdekes mérkő
zés. Félidőben a CsTK vezetett, szünet után
azonban a SzAC érthetetlen nagy lendülettel
szinte elsöpri a csepelieket: öt perc alatt öt
gólt lőtt a hálójúba.
A csepeliek kapusa nagy lmjában nekidőlt
a kapufának a az megmozdult alatta. Hir
telen észbekapott, jobban nekldült, mire a
kapufa kidőlt
Erre a játékvezető beszüntette a küzdelmet A
derék kapus trükkje aligha vezet eredményre,
mert a BLASz az eredményt nz elért gólaránynyal valószínűleg igazolni fogja. Góllövők:
Kürti (3), Kovács (2), Linczinger, ill. Pomázi (2).
PTBSC—KTC 2:2 (1:1). Góllövök: Ondrus
és Bodor, iU. Molnár és Potecz V. Botrányos
lefolyású mérkőzés. Ondrus súlyos sérülést
szenvedett lábát törte. Thcimert, a sérült
játékos körül szorgoskodó PTBSC intézőt meg
akarták verni, mire hatalmas tumultus kelet
kezett. Ez az incidens baj nélkül ért véget,
később azonban a közönség űzőbe vette és jól
helyben hagyott egy nézőt, aki a birót kővel
meg akarta dobálni.
Hungária—BEAC 2:1 (2:0). Góllövők: Kosa
ras és Heffer, ill. Németh II.
SzFC—L kér. SC 4:2 (1:1). Góllövők: Je
szenszky (2), Patter és Molnár, ill. Kovács és
Keresztes.
83 FC—Féltén 4:0 (2:0). Góllövők: Erős (2),
Wéber és Huszár.
BTC-KSSE 4:2 (1:0). Góllövök: ▼. Majoros,
Kommenda, ill. Tomanek (2—2).
Kelenföld—Gránit 3:2 (IsO). Góllövök: Nagy
(2) és Takács, ill. Huss és Kompis.
III. OSZTÁLY
Oprée csoport
Csak a BTK tartja az Autótaxi iramát. A
helyzet: 1. Autótaxi 21 pont 2. BTK 19 pont.
3. ZAC 16 pont. 4. UMTE. 5. PMTK 13—13
pont Az első 12, a többi 11 meccset játszott
Autótaxi—UMTE 2:1 (2:1). Góllövők: Benkovics és Mayer, ill. Blum.
ZAC—Compactor 2:1 (1:1). Góllövök: Felföldi (2), ill. Valkay,
BTK—VI. kér. SC 6:1 (1:1). G 611övök: Dobosl, Krázel és Jung, ül. Lenkei.
TSC—P. Remény 2:1 (1:1). Góllövők: Jerz$abek (11-esből) és Kinloch, 01. Páncél.
MFOE—MSC 2:0 (0:0). Góllövök: Turcaer
és Molnár.
NTC—RAFC 84 (1:2). Góllövők: Rákosi (2)
és Slezák, ill. Traján é9 Hacsik.
Malakg-csoport
A Drasche a SAC legyőzésével nagyszerű
helyzetbe került,
sorrend: 1. Drasche 15

pont. X Hálókocsi 14 pont. 1. Köb. FC 14
pont. 4. SAC 12 pont 5. NJTC 10 pont A
KFC és az NJTC 9, a többi 10 meccset játszott
Hálókocsi—KAOE 7:2 (3:2). Góllövők: Fáboa (8), Kolontár (2), Gromusi (11-esből), Benyovieg, UL Zwack és Blschof.
Drasche—SAC 1:0 (0:0). A csoport-derbit
Jeckel gólja döntötte el.
KEAC—NJTC 24 (14). Góllövök: Hajdú
(2), ill. Weiszberg (2).
KTK—Húsos 4:0 (2:0). Góllövők: Reich (2),
Horabek és Zugéber (11-esből).
Köb. FC—FSE 3:1 (2:0). Góllövők: Varga,
Jarabek és Mészáros, ill. Kiss.
Springer csoport
A GSE nagy meglepetésre könnyen verte a
KAC-ot. A helyzet: 1. OTE 15 pont. 2. GSE
14 pont 6. Vérhalom 14 pont 4. KAC 13 pont.
5. Ganz 10 pont A Ganz 8, a többi 9 meccset
játszott
UFC—BBFC ?t0 (44). Góllövők: Telnet,
Szosztúk (2—2), Steer, Gáléig és Hauszmann.
Goldberger SE—KAC 4:2 (8:1). Góllövők:
Láng (2), Ritte és Mészáros, ill. Friedvalszky
és Laponya.
OTE—KASC 6:8 (2:2). Góllövők: Goletz (3),
Gönczöl (2) és Banikovics, ill. Reincr és
Blázs (2).
Vérhalom—Spárta 2:1 (1:1). Góllövők: Bernwaller és Drucker, ül. Braun.
IV. OSZTÁLY
Északi-csoport
A Hétfői Napló vándordíjának győztese na
gyon elfutott a mezőnytől. A sorrend: 1.
UVASC 10 játék 19 pont. 2. Zsolnay 10 játék
15 pont 3. T. Előre 11 játék 15 pont. 4. Juta
gyár 9 játék 11 pont 5. RMTE 8 játék 1! pont.
Ja t agyár—B. Magyarország 1 4 (0:0).
A
döntő gólt Grambsch lőtte 11-esből.
UVASC—ULK 1:0 (0:0). Góllövö: Kiss (11-eabői).
URÁNIA—T. Előre 84 (1:2). Góllövők: Gál,
Szalai és Kasza, ill. Miksa és Stvcrtcsek.
Keleti csoport
A MEMOSz-nak sem tarthatott őrökké a jó
forma. A sorrend: 1. Fér. Kaszinó 11 játék 19
pont. 2, Menekültek 11 játék 17 pont. 3. Az

Nem volt az Attila komoly
ellenfél Újpesten
ÚJPEST—ATTILA 5:0 (3:0).

Meglepően nagyszámú érdeklődő jelent mega
meccsen, ami annál is érdekesebb, hogy a Ferencáros—Bocskai-meccs állt az elmúlt napon az
érdeklődés központjában. Erről folyik uton-utfélen szó, csak akkor hallgat el az ezerszá ju nép,
mikor Avar elindítja a laldát. Az újpesti csa
társor elemében van: egyik támadás a másik
után gördül a miskolciak kapuja felé. A tet
szetős akciók nem nyerik el a közönség osz
tatlan tetszését, mert a bombák sorra elkerü
lik a kaput. Szép a játék, szép, de ...
Csak a 25. percben törik meg a jég:
Pusztai cseleséé után előírás szerinti láb-

UTE—Turul 24 (14).

Sokat támadott a győztes csapat de
tárok bombáit nem kisérte szerencse, sok re
mek labda kerülte el a TTE-kaput. Kállai és
Horváth szerezte a gólokat
Postás—URAK 44 (1:1).

Szerencsés győzelmet szerzett idegenben a
Postás. A lelkesen játszó URAK egyáltalán
nem szolgált rá a vereségre. Góllövők: Bokor
II. (2), Kubik és Várkonyi, ill. Murin és Kár
mán II.
TLK—Testvériség >4 (2:1).

megérde(TLK) és
Salamon Béla — ami talán még sohasem kedvenc csapata mérkőzésén lemérgelődni a
Góllövök:
Máthé és fordult elő — ezúttal két pályán habzsolta rendes heti adagot.
— Hová megy, Sala bácsi? — kérdi C8Qa forduló meccaeinek Izgalmait Először a
ferencvárosi pályára látogatott eh mert a lódottan egy bemondásokra kitünően heBSzKRT—n. kér. TVE 24 (04).
Igezkedő néző.
fejébe
vette,
hogyha
ő
a
Fradl-pályán
meg

A BSzKRT játékosai, úgy látszik, a szerón
— Óbudára.
végére kiheverték a házi bajnoki küzdelmek jelenik, akkor a Ferencváros csapata már
— Túróért? — tréfálkozik valaki.
fáradalmait: meglepően frissen és jól mozog nem győzhet. Tény és való, hogy az utóbbi
— Ahogy én a Hungáriát ismerem, intak és biztos győzelmet arattak.
Góllövök: Fradi-mérkőzéseken Salamon okoskodását
kább
fúr óérti — mondja a távozó Sala,
Igazolta a sors kiszámíthatatlan keze. Már
SzaBer és Gergely.
a derbi előmérkőzésének félidejében a búcsút intve a derbi izgatott közönségének
Z8E—Pamutlpar 1:1 (14).
Rendkívül erüs iramú mérkőzés, melyben a Bocskai öltözőjének folyosóján álldogált
♦
ZSE majdnem végig vezetett, a Pamutlpar Salamon, nyilván azért, hogy a debreceni
Abban a pillanatban érkezik meg Sala az
csak az utolsó percben egyenlített ki. Mindkét Aliknak megköszönje a Hungária múltbeli
óbudai
pályára,
amikor
a III. kerület gólt rúg
gól 11-esből esett: Fekecs, ill. Flscher révén. elpáholását. Markos jön vele szemben a a Hungária hálójába. Még
hangzik a taps é*
HAC—BSE 84 (1:2).
szlik folyosón és panaszkodik a népszerű o gól utáni ütemes biztatás a fellelkesült óbudai
A HAC csak nagy lelkesedésének köszönheti színésznek:
drukkerek ajkáról. Bródy Gyula, a lelkes
a győzelmét a technikás BSE fölött. A gólokat
—. Sala bácsi, olyan sötét az öltözőnk, óbudai drukker újságolja Salának a kellemes
Savanyó, Tóth (11-esböl), Csutorás, ill. Szé hogy bejövét nekimentem a padnak. Egy hirt:
kely és Vermes rúgta.
— Sala bácsi, gólt rúgott a Kerület. Szép gól
élesaoat igazán különb öltözőt érdemelne.
voltl
Ez nem öltöző. Ez egy felálló...
H. OSZTÁLY
— Már akinek? — mondja Sala hidegen. —
— No és az nem jó egy „ötösfogatnak*1?
St óbb e-csőport
Nekem például nem volt szép.
Az UTSE hatalmas formában van. Az MFTR — kérdi Salamon ártatlan arccal és olyan
mint
nkl
mosollyal
Indul
a
néző'ér
felé,
♦
folytatja győzelmi sorozatát. A helyzet: 1
U1SE 17 pont 2. BVSC 16 pont. 3. BLK 15 teljes elégtételt vett a Hungária debreceni
Minderre!, a hokisport telke* propagálójával
pont. 4. BRSC 14 pont. 5. RTK. 6. P. Törekvés. csúfságáért.
beszélget Salamon • meccs félidejében. Minder
7. MFTR 13—13 pont. Mind 12 meccset játszott.
♦
nem enged álláspontjából:
BVSC—Vasas 24 (64). Góllövök: Fctter és
— Hiába, a hoki a legszebb sport. Ezeknek
A Fradi—Bocskai derfcimérkőzés úgy indult
Is bakizni kellene futballozád helyett.
..1
lulságomintha
a
Bocskai
nem
ambicionálná
lulsáj
Ki ií—BTSE 2:1 (2:1). Góllövők: Gajdos (2),
— Hogyne — érvel Salamon —,
san
_____
a győzelmet.
OJ_____ ____
Nem
________
volt tűz,
__ nem
__J t-ii
volt elán
ill. Pusch.
hiányaik, hogy botot adjanak Lati
VL ke,. FC—P. Törekvő, »>1
Göllö. a csapat játékában a meccs első fiz percében. kezébe.. •
Egy — nyilván újpesti drukker — olyan han
Tők: Knr.,,1 (2) 4a KStonyl. 111. Tóth.
♦
F#,. T. Kör—MÁV Elír. «.« (2,0). Göllővök: gosan, hogy a két páholysorra! előtte ülő Sa
WauKhWgcr (4, egyel ll-cböl), Bol. ő> Kör- lamon meghallja, felhorkan:
Szabó III. a kitűnő és élelmes Hungária— Ez a Bocskai biztosan le akar feküdni a
möczy.
csatár jól voll diszponálva ezen a mérkőUTSE—Pannónia 4:1 (14). Góllövők: Szag Fradinak!
— Ugyan kérem, ezt csak nem mór dia ko zésen. Egyre-másra lőtte a gólokat. Egyik
mcister (2). Valcsicsúk (2), Hl. Lőb 11.
szép góljánál Mandl, aki nem tartozik n
MFTR—BRSC 2:1 (2:1). Góllövök: Ebner és molyan? — fordul Sala a hang irányába.
— Miért? — kérdi indlgnálödva a gvanualtó férfiszépségek csoportjába, a gó. utáni Álta
Novák, 111. Klötzl.
— Ilyen időben lefeküdni? Biztos tüdőgyul lános ölelkezésnél szájoncsókoljn a kis
BLK—P8C 8:1 (Itt)* Góllövők: Viola, Zuber
Indás...
csatárt. Salamon aggódó hangon kiabál be
és Vurdik, ill. Füzesi.
♦
a pályára.
Kárpáti csoport
— Ilyet ne csináljon, mert nem fog több
Tizenötödik percében járt a derbi, ami
A 88 FC és a BTC áll a legjobban. A KTC
kor
Sala
elhagyta
felmelegedett
helyét,
gólt rúgni 11
nem számított a döntetlenre. A helyset: 1.
Feljegyezte: Mottó
B3 FC 17 pont. 1 KTC 1« pont- fc SiFC 13 hogy átrobogjon egy szürketaxin Óbudára
Durva mérkőzés, melyből a TLK
melten került ki győztesen. Sincsót
Jávort (Test.) a biró kiállította.
Nagy I» Neumann és Nagy II., ill.
keresztes.

Est 10 játék 17 pont 4. MF.MOSz 10 játék 10
pont 5. X. FC 9 játék 14 pont.
Far. Kaszinó—MÉMOSz 4:2 (2:1). Góllövőki
Mester, Viazolajszky (11-esből), Csesznek! (2)t
iU. Kicaák (2).
V1L kor. Amatőr—Droguiaták 84 (2il)«
Góllövők: Papp, Németh, Ballon (11-eibőlX
ill. Schöningen és Kaufmann.
Valéria—Siketek 5:1 (1:1). Góllövők: Weisl
(3). Preczek és Dobronoki, ill. Gyulai.
X. FC—X. Remény 1:0 (0:0). A győztes gólt
Piff rúgta.
Menekültek—IX. kér. FC 44 (2:0). Góllö.
vők: Tóbiás, Rigó, Nagy és Lantos.
VÁC—JIKSE 1:1 (0:0). Góllövők: Blankenstcin, ül. Urbán.
Déli csoport:
A derbi nem hozott döntést A helyzet: 1.
P. Jutagyár 18 pont (344). 2. ETSC 18 pont
(33:9). 3. ETC 17 pont. 4. MPSC 16 pont. 5.
K. Törekvés 13 pont Mind 11 meccset játszott
ETC—P. Jutagyár 0:0. A derbi reális ered
ménnyel végződött.
ETSC—P. Iparos 2:1 (2:1). Góllövők: Sza
kács III. és IV., ill, Zipzer.
DGSE—SzNSE fi:2 (1:1). Góllövők: Kramazesik (2) és Makarica, ill. Nagy (2).
Szondy—OSOSO 4:3 (2:1). A két utolsó elkeseredett küzdelméből a szerencsésebb került
ki győztesen.
MPSE—K. Húsos 54 (8:1). Góllövők: Böhm
(2), Horváth (2) és Égjed, Hl. Ihász és Bednarik.
K. Törekvés—Szemeretclep 4:0 (IsO). Góllö
vők: Zsellér, Polareczky, Ringwald és Németh,
Nyugati csoport
A budnlnkat nem lehet elparentálnl. A sor
rend: 1. Kalapos 15 pont (40:13). 2. Sz. Juven
tus 15 pont (21:9). 3. NSC 12 pont. 4. BFTE
10 pont 5. Kelenföld 10 pont .
BFTE—NSC 1:1 (0:0). Góllövők: Princz, ül.
Volentik III.
Sz. Juventus—Függetlenség 4:1 (14). Góllö
vők: Gigler II. (2), Straub ni. és Eggcr, ill.
Kovalszky.
OMSC—M. Textil 2:0 (14). Mindkét gólt
Tax rúgta.

dál tálal Avar elé. akt ló méterről hatalmas
gólt küld a kapuba. 14.
Megint csak tologat az újpesti csatársor. Az
Attila védekezése meglepően jó. De sűrűn nyű
lik rés az újpesti gólgyárosok előtt; kis is hasz.
nálják: Tamási lefutás után Avarhoz passzol,
ez két védőt kicselez, nagyszerűen felismerve
a helyzetet
Jávorhoz adja a labdát, aki a felső sa*
rokba küldi a második gólt
Most már belejött az újpesti csatársor:
Pusztai cselezés után Jávorhos passzol,
aki újabb góljával mázsás köveket vesz |e
az Vjpcst-hlvök szivéről. 8:0.
Most formás és veszélyes A t ti la-támadások
következnek. Nem lehet eltemetni a miskolcia
kat, komoly veszélyben tartják az újpesti ka
put, de gól nem esik.
Szünet után az Attila nagy iramot diktál, ti.
madásai egymásután veszélyeztetik Hóri kapu
ját és sikerül is Egrinek egy szép gólt szerez,
nle, azonban pechjük van a miskolciaknak,
mert Majorszky biró lesállás cimén érvénytele
nítette a gólt. Az Újpest ezután ismét magára
talál és veszélyesebbnél veszélyesebb támadás
sorozataival fokozatosan felőrli a jól védekező
Attila ellenállását, ügy látszik, hogy a miskol
ciaknak a kedvét is elvette az előbbi gól annu.
lálása. mert most már csaknem kizáróan a vé
delemre fordítják az erejüket. Az újpesti csatársor
szemkápráztató trükkökkel
újra és újra felnyomul ■ ennek csakhamar
megvan_
__ _____________
az_____
újabb eredménye,
amikor Kocsis
jól iveit kornerét
Jávor a kapuba lövi. 44.
Jő napja van Avarnak, az újpesti tanknak, aki
ellenállhatatlanul kígyózik keresztül h szívó
san védekező Attí/a-fedezeteken és hátvédeken.
Avar ezúttal mindkét szárnyat egyformán fog
lalkoztatja s a szélsőkre alapított játék a lila
fehérek állandó lendületét eredményezi. A szép
beadások sok örömet szereznek a belső triónak,
amelynek mindhárom tagja ugyancsak elemé
ben volt, de gyakori lövései vagy hajszálra
kapu mellé tévedtek, vagy kapufáról perdültek
vissza a mezőnybe.
A szórványos A/tí/a-támadások közül emlltésreméltó Szegőnek egy jól sikerült lefutása,
amely lövéssel végződött s ezt Hóri kapus nagy
bizonytalansággal, de annál nagyobb szeren
csével mentette meg a biztos góltól. Csapónak
is alkalma volna a becsületgól megszerzésére,
azonban Hóri sikerrel bokszolja ki a jól irá
nyított labdát. Komerek sorozata következik
most az Attila ellen s Barna kapusnak ugyan
csak alkalma van bokszoló tudományát bemu
tatni. Alig van még hátra őt perc, Amikor ujnbb
izgalmak keletkeznek a tribünön. A kiegyenlítés
azonban ott sem sikerült s igy a kedélyeket az
egyik részen felkorbácsolja, a másik részen
pedig lehűti
Avar remek gólja. Ö4.
Közvetlenül a befejezés előtt az Attila Csapó
révén sokak szerint teljesen szabályos gólt szer
Majorszkg bíró ezt a miskolci
zett jizonban
‘
gólt sem volt hajlandó érvényesíteni.

Szép kilátás
Kovács, a Fradi balszélsője az utóbbi mécs. .
•'eken gyengén szerepelt. A mérkőzés végén
keservesen panaszkodik Blum tréneriek:
— Zoli bácsi, én Toldi miatt égek le min
dig. Ezen a meccsen sem tett ki egyetlenegy
szer sem.
— Nem baj, fiam — mondja Blum szelíden -m
majd én kiteszi* k..4
J
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változtatta Kaposvárt
a Somogy veresége
bet tovább folytatni. Három percig tart a
KISPEST—SOMOGY 2t1 (10.
bojrány, már-már félő, hogy btróverés lesz,
Kaposvár, november 25.
mikor nagynehezen megindul a játék. So(A „Hétfői Napló" tudósítóidnak jelentése.) mogy-támadások következnek újból és a 40.
A kaposvári sportdrukkerek ugyancsak műkő- percben Galambos beadását Kuti, aztán Tódésbe léptok a vasárnapi dics lógja. A kapu üresen áll, a labda fölé
Kispest—Somogy-mérkőzi megy. A 44. percben Kispest gyenge támadást
sem. Ez a működés aztán indít Neme$ tisztán áll. A közönség lélegzet
viharos botrányokra éa fojtva figyel. A Kispest-játékos szép kényel
tüntetésekre
mesen beigazltja a labdát.
vezetett. Heteken keresz Pár lépést bátramegy, nekifut és ■ rószszül vetődő Bárdos mellett berúgja a
tül nagy érdeklődéssel
döntő gólt. 2:1.
várták Kaposváron ezt ■
meccset, amelynek ered
Somogy most már kétségbeesetten
indi
ménye sorsdöntő jelen- egymásután a kispesti kapu ellen, de nem
tőségü a Somoggra. ..
A csapatot uj Liviin
tréner vcwv>
vette sokára megszólal a biró sípja: a mérkőzés
kezelésbe és a kaposváriak érthető izgalommal végétért.
várták a tegnapi vasárnapot.
, A közönség ugylátszik egyáltalán nem ér
Gyönyörű, verőfényes időben közel r.'.-ó.'í!
másfél- |
egyet Hertzka biró intézkedéseivel és enezer néző elölt kezdték meg a mérkőzést. Az nek a rossz.alásnak kézzelfogható
bizonyíté
első percekben Somogy fölény. Galambos be- kát is adta. A pályáról a városba vezető utón
adását Hajszán továbbítja
n csendőrlaktanyánál hatalmas tüntető tömeg
Kulinak, aki a kapu felé gurítja, a kapus
gyűlt össze: várták a birót. Közben • egy pécsi
rosszul vetődik: gól. 0:1.
autó érkezett a pályáról a csendőrlaktanya
elé.
A Somogy fölény még mindig tart. A 20. perc
ben a Kispest lendül támadásra. Serényi viszi
Egy kisfiú sárcsomói dobott a kocsiba.
n labdát, a kapu elé adja és Szabó a rosszul
A sofőr kiugrott az autóból éa pofonütötte
vetődő
a gyereket Az izgatott tömeg azonnal a
sofőrre vetette magát, akit csak a csend
kapus hasa alatt beállítja a félidő ered
őrük tudtak kiszabadítani.
ményét. 1«1
A gól után a Somogy erősíteni próbál, de A tömeget szétzavarták, a tüntetés azonban
Kcnunl sem sikerül, pár perces lendület után nem ért véget. Most már a Turul-szálloda
mind a két csapni visszaesik. Közben egy kis előtt gyűltek össze.
botrány is tarkítja a meccset. Hertzka biró
Hetrzka bíró autón érkezett a szálloda elé
offszájdot látott a Kispest-kapu előtt. A közön és rendőrök sorfala között menekült a
ség más véleményen van. Ugy tudják. hogy
hallba.
Rátkai, a Kispest hátvédje vételt tizenegyest.
— Tegye le a bírói sipotl — kiáltozták fe
Nagy botrány, fütyülés, orditozáa
léje a feldühödött kaposvári drukkerek. Az
é-L. körülbelül félpercig áll fi meccs. Az első I utcákon mindenfelé tüntető csapatok kószál
félidő hátralévő perceiben lanyha, hullámzó tak. úgyhogy a biró csak ugy mehetett ki
’’
játék folyik, inkább mezőnyjáték.
pályaudvarra, hogy
A második félidő .Somoyy-tátnadássa] Indul.
autójáén két rendőr és egy detektív ki
Állandósul a fölény, de komolyabb támadás
sérte. Az állomás valóságos hadszíntér kö
csak a Ifi percben történik. Kuti hosszan adja
pét mutatta. Köröskörül sokszázfőnyi tőa labdái Hajszán-nuk, akinek lövését Galambos
meg, a perronra pedig csak a legszigorúbb
it két kispesti bekk közölt kapásból továbbítja
igazoltatással lehetett bejutni.
n kapu felé. A Soniogv-közönség gólt vár, a
drukkerek mór nyitják n szájukat a diadalmas I óra 50 perckor Hertzka biró vonata kiröhög
öiöinrivalgásrn, mikor fölhangzik a biró síp Kaposvárról, ahol még a késő esti órákban Is
csoportok, tárgyalták
a délutáni meccs
jele: offszájd. A bíró Galambod lesálláson. izgatott lovuuilv
<>:.><>>» «
érte. A közönség tiltakozik, a játékot nem le-1 különböző botrányos részleteit.

Budapest, 1934 november 26,

Budafok—Nemzeti 1:1 (IsO).
Rendkívül erős iramú mérkőzés, mely az
erőviszonyoknak megfelelő eredménnyel vég
ződött. A vezető gólt Szebehelyi révén a Buda
fok szerezte meg, szünet után Kovács egyenlí
tett. Dénes, a Budafok kapusa, a mezőny leg
jobbja volt.
Vasas—Drogulaták 4:1 (2:1). A Vasas csatá
rok jó napot fogtak ki, minden sikerült nekik.
Góllövők: Horváth (2), Szécsi és Erdős, ill,
Kisuczky (11-esböl).
Csepel—Erzsébet 3:0 (2:0).
Mngasnivoju,

szép mérkőzés. A Csepel még sok meglepetést
fog szerezni. Góllövők: Horváth (11-esből),
Kolontal és Mézes.
Szürketaxi— Budatétény 5:0 (1:0). Nagy fö
lényben győztek a sofőrök. Góllövök: Kovács
(2) , Bodor, Takács ü. é# III.
Millenáris—Váci Reménység 0:1 (3:1). Á
Millenáris nagy formában van. Góllövők: Szűcs
(3) , Molnár (3), Kozma (.2) és Kiss, ill. Újhelyi.
Vác FC—Nagytétény 0:0. Az elbizakodott
Vác FC kemény ellenfélre talált a lelkes nagy,
lélényi együttesben. Reális eredmény.

Nagy meglepetésre a Győri Vívó Club
győzött a Földváry-emlékversenyben
A Magyar Vivószövetség
vasárnap rendezte a vívóévad első versenyét a
Fökh-úry-mnléik versenyt,
amely hármas junior-kardcsapatok részére van ki
írva a Műegyetemen.
Ez a verseny volt az
utolsó, amelyet a régi
junior-szabályok sze
rint bonyolítottak még le.
A versenyre húsz csapat nevezett és tizenkilenc
indult. Ez a szám rekord a vivószövetség csa
patversenyein, mert ekkora számú csapat
még Magyarországon csapatversenyen nem in
dult.

A döntőt nagyszámú érdeklődő közönség
előtt a Műegyetem aulájában és vívótermében
vívták egyidejűleg. Az első fordulóban győzött a
Győri VC a BSE ellen 5:i arányban, a MAC a
BSzKRT ellen ugyancsak 5.4 arányban. (A MAC
5:2 állás után a további két mérkőzést a
BSzKRT javára feladta.)
A második fordulóban győzött o Győri VC a
BSzKRT ellen 5:1 arányban, a MAC a BSE el
len 5.4 arányban.
A harmadik fordulóban találkozott a két ve- ' • VC és a MAC és hatói
rétien csapat: a Győri
más küzdelemben dőlt ét közöltük a verseny
sorsa.
Végeredményben: 1.
BSzKRT. 4. BSE.

Gerhard Lajos emlékversenyé
vel indult a téli uszószezon
Vasárnap este mintegy kétezer főnyi közön-1 MAC—III. kér. FC 4:3 (2:1). Az izgalmas
ség előtt rendezte meg az MTK az első Gerhard és végig érdekes mérkőzést a MAC megérdeLajos-emlékuszóversenyt a fedettuszodában. A' melten nyerte, Tarics (3) és Kánássy góljaival,
Az óbudaiak mindhárom gólját Kislégi sze
verseny méltó keretek között pergett le.
GR m-es 11. oszt, gyorsuszóverseny. 1. Brandy rezte.
(MTK) 83.4 mp. Ugyanilyen távon fiú-mell
UTE—BEAC 4:4 (1:2). Az UTE góljait Szíúszásban: 1. Keszler (MTK) 52.2 mp Gyermek geti, Nagyiványi és Kemény (2), mig a BEAC
úszásban: 1. Sólyom (MTK) 43.4 mp. Fiú-hál - góljait Zabrák (2), Heimis és Rajki dobta. Ér
úszásban- 1. Sas (MTK) 52.6 mp. 100 m-es if dekes, szívós küzdelem, amelynek kiötlő szen
júsági gyorsuszás; 1. Lisznyay (FTC) 1 p. 05.2 zációja, hogy Rajki már a BEAC színeiben
mp. Ezután került sor a 5X66 m-es staféta játszott.
versenyekre. A vegyesstafétában 1. UTE 2 p.
14.8 mp. A gyermekstafétában 1. MTK 2 p 21.2
mp. Az ifj vegyesstafétában 1. MTK 2 p. 27
— Épül az olimpiai stadion. Berlinből je
mp. A flu-vegyesstafétában 1. MTK 2 p. 30.2
mp. A 100 m-es mellúszásban 1. Preiszmann lentik A sajtó képviselői megtekintették az
(MTK) 1 p. 27.4 mp. A téli kupa viripóló- olimpiai stadion építkezésének munkálatait.
mérközésekre került ezután a sor. A közönség
bejelentést. A szemle több, mint két óráig tartott, miköz
nagy zajongással fogadta azt
hogy az MTK—FTC vizipólómérkőzést nem ben az újságírók meggyőződhettek a küzdő
fogják megtartani.
pályák óriási arányairól.

Soroksáron „rövidzárlat" érte a Phöbust
SOROKSÁR—PHÖBUS 3:2 (0:1).
A lelkesen játszó So
roksár megérdemelt győ
zelmet aratott a gyengébb
formát mutatott Phöbus
felelt, A játékidő első fe
lében még nyílt volt a
küzdelem, szünet után
azonban a Soroksár mind
végig kezében tartotta a
mérkőzés sorsát és biz
tosan győzött.
Zászlócsere után, hatalmas iramban indult a
mérkőzés. A játék folyamán a Soroksár bizo
nyult jobbnak s o 34. p.-ben Bihámi lesállásból
gólt fejelt, amit a biró nem Ítélt meg. Ezzel
srímben a 37. p.-ben több szerencse kísérte a
Phöbus akcióját:
P. Szabó beadását Sólyom átlépte, a labda
Solti elé került, aki helyezett gólt lőtt. 0:1.
A félidő hátralevő részében a Soroksár volt
támadásban.

Szünet után is a Soroksár volt a kezdemé
nyező s már a 3. p.-ben
Magyar II. pompás beadásából Kelemen ki
egyenlített 1:1.
A 10. p.-ben Kelemen szögletrugásából
Magyar II. a kapunak háttal állva hátra
húzott labdájával megszerezte csapatának a
vezetést. 2:1.
Változatos játék után a biró Zlmonyii és Webert
duma játék miatt kiállította. A Phöbusnál Wcbér helyére Tőrös 11. húzódott hátra, mig a
Soroksár négy csatárral játszott. A 39. p.-ben
a hibázó Szúdovszky mellett
Magyar II. beadásából Kelemen ujubb gólt
fejelt. 3:1.
Az utolsó percekben a Phöbus erősen táma
dott s a 44. p.-ben
Péter lövése a kapufáról gólba pattant. 3:2.
Soroksár-támadásokkal fejeződött be az iz
galmas mérkőzés.

Szegeden köd nélkül is döntetlennel
kellett beérni
j
BUDAI „11“—SZEGED 1:1 (Ul).
Szeged, november 25. I
Ilároinezerötszáz főnyi közönség előtt, szép I
napsütéses időben folyt le a játék, amelynek
eredménye teljesen meg
felelt nz egyenlő játékerejű csapatok küzdelmé
nek. Az eredménnyel mind
a két csapat meg lehet
elégedve. A Budai
hol Budai. Szilágyi. Me
gyeri és a csatársor jobb
szárny.i emelkedett ki,
mig a szegedi csapatban
Raffai, Gyurcsó és Korányi II. játszottak a leg
jobban.
Szegedi támadásokkal kezdődött a játék. A
budaiak védelme többször csak Igen nagv
szerencsével mentett. Később azután a küzde
lem egyenrangú ellenfelek játéka volt, mig n
34. percben a budaiak szerezték meg az első
gólt. A srabadouhagyolt
Rökk Megyeri labdájával elfutott, bead á>át lladrévl tizenhat méterről mugns lövés
sel küldte n sscgcdl kapu felé, Pálinkás
~.........
• labdát érintve,
ta saját kapujába
továbbította.
1|O.
- 1.5.
A lövés könnyen védhető lelt volna.
Kérdés után a szegediek támadlak, Mester
lefutott, a 16-oson belül elnyomták, a közönség
ós a játékosok
NYOMATOTT
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hiába követeltek 11-est,
a biró hajthatatlan maradt. A kirúgás után a
labdát Somogyi csípte el, pontosan továbbította
a labdát
Vastaghoz, aki Budait kicsalta kapujából
és a leadott labdát Korányi II. továbbította
az üres bálóba. 1:1.
A második félidő eredménytelen maradt,
változatos játék mellett, mindkét csatársor egy
formán kivette a részét a támadásból, de mind
két kapu előtt tömörülő védelmek
biztosan
hárították el a támadásokat.

A Budafok veretlenül
fejezte be a szezont

Kozma Endre védi
a Delmár-vándordiiat
A KMAC vasárnap rrtegbizhatósági versenyt
rendezett, amelyben huszonhét autó- és motorkef-ékpár vett részt. A versenyzők reggel 7 óra
kor indultak a Mária Terézia-laktanyából. A
motorosok Pilisszentivánról Nagyszénásra men
tek, az autósok pedig a svábhegyi csillagvizs
gálóhoz, onnan a Farkas-hegyre A versenyt
22 jármű futotta végig. Részletes eredmények
a következők: 250 kcm: 1. Kozma Endre (BSE)
7 pont. — 350 kcm: 1. Liéber Ernő (FTC) 30
pont. — 500 kcm: 1. Martinék István (KMAC)
32 pont. — Oldalkocsik: Kiss László (FTC) 32
pont. — Automobilok: 1. Ottlik Lajos (KMAC)
4 pont.
A farkashegyi terep körverseny legjobb idő*
a 250 kem-es kategóriában: Kozma Endre 2 p
34 mp. 2. Lukavccz 3 p. 09 mp. — A sikterepverseny legjobb idői 250 kcm kategóriában: 1.
Gerő Andor 9 p. 10 nitp. 2. Kozma Endre 9 p.
25 mp. — A Delmár IVn/ter-vándordijat Kozma
Endre védi a 250 kem-es kategóriában elért
győzelmével.
A kézllabda-bujnokság derbije volt az Elektrosmüvek—MAFC mérkőzés, melyet
előbbi
nyert meg 3:1 (1:0) arányban. A II. osztályban
szintén a fenti két egyesület II. csapatni dön
töttek az elsőség kérdésében: itt is az Elektro
mos győzött, 6:4 (3:1) arányban.
A Budapesti „Sport Egyesület motoros szak"
osztálya szomHatón és vasárnap rendezte Budny
Béla-emlékversenyét. A szombati Budapest—
Balatonkenese ‘közt lefutott gyorsasági ver
seny és a vasárnap délelőtti székesfővárosi
üdülőtelepi ügyességi verseny győztese Németh
János Rudge-gépen. 2. Gulyás •György, 3. Kitér
József. Az oldalko.csis kategóriában 1. Hóra
Nándor.
A német boxolók győzelme ■ lengyelek fö
lött. Esteliből jelentik: Németország—Lengyel
ország válogatott ökölvívóinak hatodik találko
zójában a német ökölvívók 11:5 arányban
győzlek.

Két lábtörés
amatörmeccseken

A Budafok utolsó erőpróbája az utolsó
m<vcsére maradt. A budafokiaknak itt h sike
rült megőrizni veretlenségüket és Igy két dön
tetlenjükkel veretlenül mennek a téli pihenőre.
A PTBSC—KTC II. osztályú bajnoki mécs
Nem alhatnák azonban nyugodtan, mert a esén Ondrus. a PTBSC csatára oly szerencsét*
Nemzeti és a Szúr kf lázi csak két ponttal ma lenül ütközött össze egy ellenfelével, hogy
radt el tőlük, bár még ezek egymással is fog lábtöréssel maradt a porondon. — Az VTE—
nak játszani. A helyzet: 1. Budafok 22 pont. Turul TE V. osztályú bajnoki meccsen Trojel,
2. Nemzett 16 pont (26:10). 3. Szürketart oz UTE Tordai néven Ismert játékosa szintén
(24:10) 16 pont. 4. Millenáris 13 pont. 5. Er lábtörési szenvedett: n Turul TE kapusa a Iázsébet 12 pont. A Budafok 12 méresd játszott, bárn vetette magát. Mindkét játékos a Glücka többi 10-ct.
i szanatóriumban fekszik.
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BUDAPESTI UGETŰVERSENYEK
Vasárnap újból megtelt a versenypálya.
A közönség lokozott érdeklődését színes és ér
dekes sporttal honorálta a program. Miután
a Handicap-et és az Eladóversenyt két részben
futották, tulajdonképpen tiz versenyszám volt.
A nap főszámát, az I. osztályú nemzetközi
versenyt a Béesől vendégszercplő Steyrlsehe
Élttel könnyen nyerte Tündér ellen. A nap
legszebb küzdelme Fregoli, Plungcr Boy és
Sellö harca volt.
A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Hamuplpő (10) Mhrscháll. 2.
Thyra (20) Steiner; 3. Gavallér (10) ’Rayner,
F. m.: Ond, Nagywla, Glória, Ribilio, Penny,
Csákány, Hajnalka, Niki. Tol.: 10:98. 30, 37,
41. Olasz 10:182. — II. FUTAM. 1. Róla («:10)
Maszár F. 2. Lord of Pamuk (6) Simkó. F. m.
Tipegő, Murascino, írénke.. Tót. 10:20. 13, 13.
Olasz 10:48. — III. FUTAM. 1. Mojmi (5) Kallinka. 2. Lali (7:10) Feiser. 3. Tóbiás (3) Ko
vács I. F. m. Nngybanhegyes, Nórtleúny, Boliunula, Anny. Tót. 10:118. 21, 14, 19. Olasz
10:38. Rota-Majmi-dublé: 10:186. — IV. FU
TAM. I. rész. 1. Ncnore leánya (p) Kovács II.
2. Bufelcjtő (1H) Jónás. F. m. Sára, Ingeborg,
Olivla. Tót. 10:19. 12. 12. Olasz 10:28. II. rísz.
1. Ragyogó (p) Kovács II. 2. Tallér (1 ’í)
Zwillinger. F. m. Toinmy, Udinc (mint 1. disz
kvalifikálva), Ardelli, Berci. Tót. 10:19. 10, 10.
Olasz 10:31,
Tenoré lánya—Ragyogó-árkié
10:43. — V. FUTAM. 1. Steyrlsehe LÍmcI (7:10)
Zwillinger. 2. Tündér (3) Masrár F. 3. Magvas
(2) Slcinitz. F. m. Opál, Eduard, Torkos, Gnrdlst Tol. 10:16. 11, 12, 11. Olasz 1039. —
VI. FUTAM. 1. Fregoli (5) Dósa. 2. Pluner Boy
(2) Grünwald.; 3. Scllő (2) Fcyser. F. m. Sám
son, Brutus, Fuss, Jeles O. S., Pcggys Express.
Tót. 10:63. 13, 11, 12. Olasz 10:37. Stenrischn
Elesel-Fregoll-dublé 10:150. — VII. FUTAM.
1. Szoknyahőe (2) Kovács I, 2. Fergetcg (2’í)
Mann. F. m. Murcos, Annus, Alnuda. Tol.
10:34. 11, 12. Olasz 10:29. — VIII. FUTAM.
I. rész. 1. Fácán (5) Dósa. 2. Vinkó (3) Simkó.
3. Lopárd (10) Toplichár. F. m. Bábánk, Kohlnor, Szolga te. Több sincs, li. Tol. 10:51. 19,
15. 42. Olasz 10:34. II. rész. 1 Rikkants Í2)
Kovács TI. 2. Erika (4) Jonász. 3. Jászniln (8)
Gállá F, m Balaton, Pajkos, Betyár, Éliész.
< t. 10:28, 12, 14, 17. Olasz 39. Fácán—Rlkkantsdiiblé 10:156.
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