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Milliós valutanyomozás Budapesten 
Az Újpest az őszi futball bajnokcsapata

Vasárnap a 6-os villamoson 
felismerték a gyilkos cigányts 

de leugrott és elmenekült
Vasárnap délelőttre njabb tárgyi bizonyí

tékot talált a rendőrség, amely azt Igazolja, 
hogy valóban Varga Pál 25 éves cigány
kovács a gyilkosa Stretalnger Ernőnek, a 
Kresz Géza-utcai ócskavaskereskedőnek.

Délelőtt ugyanis jelentkezett az újpesti 
cigányfertály mellett elhúzódó Baeder-féle 
illatszergyár portása és közölte, hogy n 
gyár palánkja mellett egy barnaszinü, ipar-

Újpesten megtalálták az áldozat 
pénztárcáját

A levéltárcát megmutatták a meggyil
kolt Streisinger lakásadónőjénck, aki ebben 
határozottan

felismerte volt albérlőjének holmiját, 

úgyhogy most már a zálogházban megtalált 
aranyórán kivül ez a tárca is döntő bizo
nyíték amellett, hogy valóban a szökésben 
lévő Varga Pál cigánvlegény a szörnye 
bűncselekmény elkövetője.

Mialatt siker koronázza a rendőrség 
munkáját a tárgyi bizon itékok összegyűj
tésében Varga ellen, a gyilkost magát még 
mindig keresik és kutatják, a nyomozást 
most már egész Dunántúlra is kiterjesz
kedve. A rendőrség és a csendörség szak 
értői mind azon a véleményen vannak, hogy 
Varga csak valahol Budapest és Pomáz 
között a hegyekben és erdőségekben bújha
tott meg és ezért a legnagyobb igyekezettel 
ezt a terepet kutatják át úgyszólván négy
zetméterenként.

CsendSrqyOrQ és detektlv- 
sereg harapófogódban
Miután eil a valóságos slralfglnl tudó- 

mányi igénylő munkát a szóban forgó 
Csendőrörsök egyedül képtelenek elvegezni, 
a budapesti csendőrkerület parancsnoksága 
a Böszörményi-uli laktanyában levő csendőr
tartalékból megerősítést küldött ki az egyes 
Őrségekre, úgyhogy

a csendőrük most már rajvonalat al
kotva sliprlk végig a hegyes, völgyem 

bokros, erdős terepet.
Ez a munka vasárnap reggel Indult meg 

nagy erővel és ubbati bizakodnak, hog' 
meg is hozza a kívánt eredményt, terme 
szelesen csak abban az cselben, ha a föl 
tevés helyes és a gyilkos cigánylegénv való
ban ezen a környéken tartózkodik.

A rendőrség figyelmét nem kerülte el az 
• beszerzett adat sem, hogv Varga I álnak 
Összeköttetései vannak a pestszenlerzsébeti 
cigánysoron is. Ezt a városrészt Is 

körülíopták detektívek
és vasárnap délután szitálták át, ugy. hogy 
ha Varga Pál Itt tartózkodna, föltétlenül az 
Igazságszolgáltatás kezébe kerüljön.

Vasárnap este félhét órakor megszólalt a

művészeti domborművel ellátott és bőrszíj
jal szegélyezett

bőrtárcát talált.
A rendőrség a gyilkosság első órájában 
megállapította, hogy Streizinger aranyóráján 
kivül bőrtárcája is hiányzik, amelyben kél- 
háromszáz pengő készpénz lehetett. Ezt a 
tárcát találta meg a gyár portása. Termé
szetesen egyetlen fillér sem volt benne.

főkapitányság központi ügyeletén a telefon. 
Fekete Mihály szinész, a Belvárotl Színház 
tagja jelentkezett és arra kérte a központi 
ügyelet tisztviselőit, hogy

küldjenek ki sürgősen hozzá a szín
házba detektívet,

mert fontos bejelentést akar tenni a lipót
városi rablógyilkosról.

— Legnagyobb sajnálatomra nem tudok

Zajlik a Sztranyavszky affér: 
keresztény ellenzéki, legitimista, párton- 
kiviili és katolikus NÉP képviselők be
lépésről tárgyalnak a kereszténypárttal

Darányi Kálmán miniszterelnök szombati 
késő éjjeli órákba nyúló tanácskozásai után a 
vasárnapot római utjának előkészületeivel töl
tötte el lakásán. A miniszterelnök vasárnap 
nem is volt benn hivatalában, a miniszter
elnökségi palotában Előreláthatólag azonban 
ma, hétfőn még megbeszélést fog folytatni a 
kormány egyes tagjaival

Darányi Kálmán miniszterelnök, felesége és 
Hóman Bálint kultuszminiszter társaságában 
vasárnap délben meglátogatta a Műcsarnok 

Nő a művészetben" kiállítását, ahol a társulat 
'főtitkára fogadta Őket és végigkalauzolta a 
gazdag kiállításon.

Hóman, az őrszem
Darányi Kálmán miniszterelnök szombaton 

este előbb Rfider Vilmossal a távolléte alatt 
miniszterelnöki teendőkkel megbízott honvé
delmi miniszterrel folytatott beható tanácsko 
zást majd Fabinyi Tihamér pénzügyminiszteri 
fogadta, akivel mint helyettes földmivelésügyi 
miniszterrel tárgyalt és ezek a tanácskozások a 
késő esti órákban értek csak véget.

A miniszterelnök távollétében Hóman Bálint 
kultuszminiszter is különleges megbízatást ka
pott-

neki kell vigyázni ■ NÉP belső életére éa 
a különböző frakciók akciót! azemmcltartanl.

Híre terjedt poli'lkal körökben, hogy tárgya 
látok folynak a keresztény gazdasági párt ve-

személyesen bemenni, maszkíroznom kell 
magam — mondotta a színész —, mert rö
videsen megkezdődik az előadás.

A Nagykörúton felismerik 
a gyilkost, de megszökik

A központi ügyelet vezetőinek utasítására 
azonnal

kél detektív robogott autón a színházba, 
ahol az öltözőben Fekete Mihály a követ
kezőket mondotta:

— Hat óra után felszálltam a Nyugati
pályaudvarnál egy zsúfolásig megtelt 6 os 
villamos első kocsijára. Kinn a perronon 
helyezkedtem el és amikor a villamos az 
Oktogon felé közeledett, figyelmes lettem a 
mellettem álló férfira. Egy husz-huszonöt 
év körüli fiatalember állt a perronon, ha
jadonfővel volt, sötét ruhában, háromgom
bos lakkéi rőben.

Amint jobban szeműgyre vettem, 
legnagyobb megdöbbenésemre Varga

zetősége és a keresztény ellenzék, valamint a 
keresztény párlonkivülick között arravonatko- 
zólag, hogy különösen a katolikus képviselők 
csatlakoznának illetőleg belépnének a keresz
tény gazdasági pártba, amely igy rövidesen a 
parlament második legnagyobb pártja lenne.

A katolikus 
NEI*  képviselők

A Hétffit Napló munkatársa érdeklődött erre 
vonatkozólag a keresztény gazdasági párt egyik 
vezető tagjánál, aki azt az Információt adta, 
hogy a Sztranyav-zky félő afTér ténylegesen ki
váltotta a keresztény ellenzék és a pártonkivü- 
liek katolikus képviselőiben annak szükséges 
ségét, hogy a jobboldali erők a keresztény gaz 
daságt pártban egyesüljenek sőt oly Informá
ciót is kaptunk hogy nemcsak a keresztény 
ellenzék a legitimisták és a párlonkivülick kö
zött folyik tanácskozás a kereszténypártba való 
belépés tekintetében,

hanem Jónéhány NEP-képvIselö Is Jelent
kezett már n keresztény gazdasági pártban 

és amennyiben a tárgyalások eredményre veret 
nek, az esetben a keresztény gazdasági párt 
mai létszáma — ugy remélik a pártban — a 
duplájára fog emelkedni

A keresztény gazdasági párt optimizmusával 
szemben a Friedrlch-piri résrérőj nem látják 
ilyen tisztának még a helyzetet. Nem tartják

Pált, ■ gyilkol dgánylegényt váltam 
felismerni benne.

— Hajadonfőn volt, — folytatta vallomá
sát, — fekete haja hátra fésülve, azonkívül 
oldalszakálla is kinőtt. Pontozan ugy nézett 
ki, ahogy a lapokban lévő fényképen láttam. 
A fiatalember észrevette, hogy figyelem, 
közben a villamos a A’ird/y-utcához közele
dett, a kalauz felszólította az utasokat, hogy 
tegyék be a tantuszt. Ezt az alkalmat fel
használta a gyanús férfi arra, hogy

■ leozállóMal ellenkező oldalon kinyissa 
aa ajtót éa leugorjon a villamosról, 
azután gyors léptekkel menekült a 

Terézvárosi templom Irányába.
A főkapitányságon nagy Izgalmat keltett 

ez a bejelentés és azonnal egész sereg de*  
tektivet küldtek ki a Terézvárotba, akik

a Valero-ueca, Dob-utca éa környéké
nek kélcshlríl házalt és le.bujalt razziáz- 

zák végig,
mert nincs kizárva, hogy ott rejtőzik StreD 
ilnger Ernő gyilkosa.

valószínűnek, hogy a keresztény ellenzéki p'rt 
tényleg beolvad a keresztény gazdasági párt. . , 
szerintük legfeljebb arról lehet szó,"

hogy a kél párt a Sztranyavszky-kérdésben 
együttes álláspontot foglal el.

Kozma és a Pannónia
A NÉP pártvezetőségi üléséről nyilvánosságra 

jutott hirek szerint Darányi Kálmán miniszter
elnök élesen leszögezte volna azt az álláspont
ját hogy frakcló|ásoknt nem tűr a pártban. Ezt 
nz állítólagos kijelentést elsősorban az úgy
nevezett pnnnonisták szervezkedésére adresz- 
szólta volna.

Ezzel szemben a pannonlslák továbbra is 
cgyüttmaradnak, sőt folytatják összejövetelei
ket is és

legközelebb most kedden ülnek Ismét össze, 
hogy a további akciókat megbeszéljék.

A pannonistákkal kapcsolatban beszéltek 
arról is politikai körökbe 1 hogy ei tulajdon
képen Kozma csoport lenne, mert közöttük 
Kozma Miklós néhány személyes híve is van. 
Ezzel s beállítással szemben éppen a panno- 
msták legutolsó összejövetelén
az egyik képviselő, akinek kapcsolatai Korma 

Miklós belügyminiszterrel közismertek, 
határozati javaslatot terjesztett be, hogy a cso
port mondja ki, hogy működése nincs külön
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b*pra0igfh«n  senkiit a hatalom birtokosai k« 
aül. A javaslatot egyhangúlag elfogadtuk.

A Reformnemzedék
A reformnemzedék alapszabályait — mint 

hincK-tca — jóváhagyta h belügyminiszter s 
értesülésünk szerint a jóváhagyott alapszabá
lyok alapján

esen a héten meg Is tartják as alakuló gyű
lést, amelyen megválasztják a Reformnem

zedék tisztikarát*
Közben ar Acsay-fék csoport bejelentette ki

lépését a reformnemzedékből, amely annak
idején politikai párt különbség nélkül a NÉP. a 
független kisgardnpirt, n keresztény gazdasági 
párt, helyesebben Mcizler Károly híveiből, Acsav 
Tihamér baráti köréből rekrutáládolt és tulaj*  
elonképen a Nemzetpojltlkai társaséig, n Magyar 
Jövő Szövetség és a NÉP ifjúsági csoportjából 
alakult.

Mind a három csoportban at élen állott Bor- 
nemisza Géza, még akkor, amikor a reform
nemzedék összetömöriilt. A reformnemzedék 
valóban politikai alakulatnak Indult, dacára, 
hogy abban a legkülönbözőbb politikai felfogó- 
isuuk vettek részt, akkor azonban, amikor ciha*  
tórozták, hogy átalakulnak és megszüntetik 
politikai jellegüket,

a vezetőséggel ellentétbe jutott aa Aeaay 
Tlhamér-léla csoport, akik most ki is lép

tek a reformnemzedék tagjai közfii.
Maga az a tény, hogy alapszabályokat készí

tetlek a azt jóváhagyás céljából felterjesztenék 
m belügyminiszterhez, már azt jelenlétté, „hogy 
a Reformnemzedék nem politizál tovább, mert! 
mint politikai pártnak nem Is lett volna stiik-l 
sége alapszabályokra Egyébként a rcformnern- ’

Megtámadta és kifosztotta 
a csőcselék az olasz és német 

üzleteket Barcelonában
Pária, november 22.

A Barcelonából Ideérkezett legújabb je
lentések szerint a katalán fővárosban ujnbb 
te. rorhulláin vonul végig. Arra a hírre, hogy 
Németország és Olaszország elismerte Franco 
tábornok kormányát, ni anarchisták és 
oviiidlknlisták a term tüzetesen a kommu
nisták Is csapatokba verődve megtámadták 
n városban élő német és olasz államnol- 
gárok Üzleteli, lakásait és házait. Az Üzlete
ket én lakásokat kifosztották.

A spanyolországi polgárháború harcainak 
színhelye most már teljesen áthelyeződőit 
n fővárostól ászukra és északkeletre fekvő 
frontsznkaszrn. A fővárosban vasárnap Is 
azüncfcltrk a hadmordulatok a csak kisebb 
hadműveletek folytak. Ezrei szemben a 
algnenzai frontszakasr.on éa Slcrra Guadar- 
rnma frontján

Franco tábornok csapatai jelentősen 
tért hódítottak.

Nyilvánvaló, hogy Franco tábornok az 
északról és északkeletről rlőnyomiiló csa
pataival részben tel'csen he akarja tárni a 
gyűrűt Madrid kürül, részben pedig a fő

Tizenhét esztendő csalódásairól 
beszélt vasárnap Eckhardt 
Miskolcon Elutasítja a revoluciót, 

de követeli az evolúciót
Miskolc, nov. 22.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Eckhardt 
Tibor, a táros képviselője. Vasárnap délelőtt 
kétórás beszámoló beszédet mondáit Miskolcon 
óriási érdeklődés melleit, A hcstámológyülésre 
rlklsértek * kisgazdapárt majdnem összes kép 
viselötagjai.

— Beszámolót jöttem tartani Miskolcra, — 
ebbe fl meghitt csalátjl körbe, ahol hosszú éve

^zeiBiBellériQvőaamraő
^■■sHaHMmnaBamHEsmaBanara

6s Szálló
BUDAPEST

Termálfürdők. TszapkezelÓB. F.lektrn fény és 
meibanolheriipla llölégkezelés. Orvosi más
ságé. Vlzgyógy in létet. Szénsavas és sós 

fürdők, fnhulaforlum és pneumatikus kunira 
IlÖntgen. Pliysikolherapiás nőgyógyászati 
osztály. Cbem. és baki, laboratórium.
A 9|fŐ0yjndf/ó a fürdővel közvetlen kapcsa- 
latban van 24» legmodernebb kényelemmel 
béren Iczetl szoba és lakosztály. Diétás 
konyha. Állandó orvosi felügyelet. Szakkép 
felt Apolószcmélv zet. 'I Ajéknzliitól díjtalanul 
küld sz Igazgatóság, XI, Kelen hegyi ut 4.

47 C’-ns
rad.oaot v liöforró-ok Állal táplált, töké'etesen fe’szere't 
rheuma-Qyógylürdő es physicotheranlás gyógyintézet.

redéknek nincsenek ezrekre menő Ugjai: esni 
most, ni alakuló gyüléi után kezdik meg tulaj
donképpen a taggyOjtíst.

Jogot a nöknekj
Néhány nap óta aláírásokat gyűjtenek a fő 

városban, de csak hölgyektől fogadnak el auto
gramot

A különös alálrásgyOjtésDek komoly poli
tikai célja van.

A nőogyesülelrk világnézeti különbség nélkül 
szervezkedni kezdtek, és elhatározták, hogy

a nők válaMtóJugának kiterjesztését kérik
■ parlamenttől.

Kívánságaikat memorandumba foglalták, 
amelyben rámutatlak arra, hogy nz utolsó évek 
ben a nyur/ati államokban a nőknek ugyan- 
olyan választójoguk van. mint a férfiaknak.

— Haladni kell a korral — hangoztatja a 
memorandum, — éa a magyar nők udlaixtó- 
jogát is ki kell terjeszteni.

A memorandumot a választól törvény tár
gyalása alknlmával küldik be a parlamentbe.

Addig is aláírásokat gyűjtenek a memoran 
dómra. Iveket köröznek a városban, amelyek
nek első

aláírói között érdekes nevek szerepelnek.
így Appongl Albertné, Gúláéig Irén, Raffay 

Sándomé Topé rezet Akosné, Scliandl Károlyné 
és még sokan mások. Többszázezer nőt akar
nak bevonni a politikai mozgalomba s legalább 

negyedmillió aláírással szóndékszanak a 
memorandumot a parlament elé vinni.

A nők nagyszabású politikai demonstrációjá 
nnk máris rengeteg lelkes híve van.

város északnyugati részében gyökeret veri 
csapatait akarja megerősíteni.

A slgurntai frontszak ászról, a fővárostól 
északkeletre, jelentik, hogy a Franco-csnpa- 
tok az utolsó huszonnégy órában a győzel
mes előnyomulás során számos községet 
megszállottak.

Néhány napon belül Maéridot teljesen 
körülzárják a nemzeti csapatok 

és végleg elzárják az utat a tengerpart 
felé is.

A sevillai rádió minden egyes leadásában 
közli Franco tábornok legújabb hadinaran- 
csát, amelynek értelmében a burgosl kor
mány most már a hó honit nem tekinti pol
gárháborúnak, hanem a szovjet elleni had
járatnak. A zsákmányolt hadianyagokról 
ir/yanls kétséget kizáró módon megállapi 
tolták, hogy orosz gyártmányunk és 

valamennyi foglyul ejtett tiszt és ka
tona szintén orosz.

A nemzeti spanvol hadsereg tehát most 
már nem a vörös spanyol hadsereg ellen 
harcol, hanem ázsiai hordák ellen, amelyek 
Soanyolorszúgban mindenáron a kommu
nizmust akarják uralomrajuttalnl.

ken keresztül olyan sokszor beszéltünk, álmo
Hoztunk h Jobb Jövőtől. Arról • tizenhét esz
tendőről akarok neszéin!, ami a világháború és 
forradalom lezajlása óta Itt Magyarországon 
keresztény és nemzeti alapon megindult. Kény
telen vagyok megállapítani,

a tizenhét esztendő több csalódást hozott, 
mint várt remények beteljesülését

Nemcsak itt Mngyarországon, hanem az egész 

világon Őrlési küzdelmek folynak, egy régi 
vHágnak ■ egy kialakulóban lévő uj világnak 
UJ eszményei ütköznek egymással.

Ezután hosszasabban beszélt külpolitika! kér 
(lésekről és különösen részletesen foglalkozott 
Szovjet Oroszország akcióival és célkitűzéseivel

Majd arról beszélt, hogy az európai helyzet 
rendkívül veszélyes, de reánk nézve még sem 
kedvezőtlen Örömmel üdvözölte a német- 
osztrák megállapodást, amely Magyarországot 
( Agyon kényes helyzetből szabadította ki.

Tiltakozik ól ellen, hogy Magyarországon 
bármiféle németc'lcnes előítélet, vagy bár
miféle belpolitikai konszidcrácló a német
magyar barátság megzavarására lehetőséget 

nyújtson.
— Amikor megállapítom azt — folytatta —-, 

hogy két nagyhatalom jóharátunk, Olaszország 
és Németország rohamosan erősödik, ami a 
magyar célok szempontjából szintén csak elő
nyös lehet, akkor meg kell állapítanom azt is, 
hogy n magyar Ignzsóg — amely nem egy kü
lön magyar igazság —. hogy

Magyarországnak ugyanazok a jogok és 
életlehetőségek Járnak, mint bármely mós 

népnek n világon.
Rátért ezután a magyar nemzet és a népi 

élet nagy problémáim.
— A világháború után minden nemzet hozzá

fogott a maga módszere szerint a kulturális és

Telefonriport Párisiről:
p

Agyukat és repülőgépeket 
követelt Madridnak Salengro 
temetésén a kommunista tömeg

Párizs, november 23.

lA Hétfői Napló tudósit ójának telefon
jelentése.) Országos gyász mellett temették 
c! vasárnap Lilié városában a város tra- 
gikussorsu polgármesterét és az ország bel
ügyminiszteréi: Hoger Salengrot. A kata- 
falkot a városházán állították fel. A teme
tésen tízezrek vettek részt és külföldről is 
érkeztek marxista küldöttségek A gváax- 
beszédet Blum miniszterelnök mondotta.

A gyászbeszédet az ország különböző ré
szeiben, igv Párisban is

hangszórókkal közvetítették az utcákat 
ellepő százezres tömegeknek.

A temetés napján a népfront emlékgyfllése- 
ket rendezett, amelyek legtöbbje politikai 
tüntetéssé változott. A legviharosabb a pá
risi Téli Sportpályán rendezett gyűlés volt, 
amelyen húszezer ember veit részt. Az első 
beszédet Thotéz képviselő, a kommunista
pórt főtitkára mondotta, aki csak néhány 
szóval emlékezett meg az elhunyt miniszter
ről és máris politikai térre csapott át.

Követelte, hogy a Blum kormány sür
gősen változtassa meg semlegessé"! po
litikáját és támogassa a madridi nép

frontot!
— Agyukat és repülőgépeket Madridnak! 

— ordította a tömeg, amely negyedórán 
keresztül nem hagyta szóhozjutni Dalftdler 
nemzetvédelmi minisztert. A hangulat is
mét viharos lett, amikor fíacnmuud, az ál
talános szakszervezeti szövetség képviselője 
bejelentette, hogy letörik a jobboldal agilá-

MEGJELENT A

KALLÓS JÁNOS®
„GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI 
ÉS TŐZSDEI KOMPASZ**

1938-1937. **l  évfolyamának 
második része két kötetben
TARTALMAZZA t aa kim budapesti éa vi- 
dékl Ipari. biatoaltó, a«b. válla
latok legújabb adatait. A már előzőiét! rneu- 
Í'leflt Sói k(Mett-*l  utfvütt — amely a budaDCHti 

a « déki péndmér.etek adatait klisöite — most 
már aZcv kötetbSl Áll a kumpiatt kompaaa

Mind a négy kötet ára együtt 60 P
Megrendelhető i a Pesti Tőzsde ki
adó tlvatalübun Rudaneat, Vt,Anker- 
kUs », I. <. Tri.i 1-2X0-98 és l-SIS-SS 

apid 
atcáptdó ggstsészűtuakcé'n ofa, szappan és 
ecsetnétkiit 1 puc al’att. 24 pttéc

JCapüató minden szaáüiefe.'éen és 
<K,atc<te.c. Jstucm vegyész 
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gazdasági egyeniötlenseg lebontásához, az etn- 
Leri szolidaritás jegyében. Nálunk Magyarom 
sz.'igon is be fog következni ez a folyamat és 
csak egy kérdés van:

evolúció vagy revolucló fogja-e Magyar
országon ezt a folyamatot megteremteni.

Miután a mi egész elgondolásunk, felfogásunk, 
az organikus békés fejlődést parancsolja,

én elutasítom magamtól ■ revoluciót, de 
követelem aa evolúciót.

Rátért ezután a legutóbbi napokban lezajlott 
és a felekezeti békére veszélyes Jelenségekre.

— A lelkek mélyéből feljövő problémákat —. 
mondotta — hatalmi sióval megoldani nem le
het. engedjék meg. hogy ezt a tételt alkalmaz
zam azokra a sajnálatos jelenségekre,

amelyek az utóbbi napokban at ország 
felekezeti békéjét veszélyeztették.

I'n meg vagyok győződve, hogyha bármilyen 
tényleges vagy vélt felekezeti sérelem fennáll, 
annak csak árthat, ha abba hatalmi szóval 
bárki is beleavatkozik. Provokáló kifejezések
kel csak clniérgesiteni lehet ezt a kérdést. A 
mi pártunk küldeni fog az ellen,

hogy n magyar közéletben alig hel.vreállott 
békét a türelmetlenség fel ne borítsa és 
felekezeti térre ne vigyük át a viszályokat. 
Beszédét a választójogi kérdés Ismertetésével 

fejezte be.

dóját A tömeg ezután Blum miniszterel
nök ellen tűntetett és ismét követelte, hogy 
Franciaország álljon a madridi kormány 
mellé. A gyűlés végefeló

botrányos verekedések robbantak ki a 
szocialisták és a kommunisták között 

A gyűlés után az utcákon Ismét össze tűzé
sekre került a sor, mert n kommunisták 
mindenkit megtámadtak, akiről azt gondol
ták, hogy nem elvtársuk.

A gyöngyösi 
és szeghalmi 

mandátum sorsa
A Winchkler Istvln lemondásává! meg

üresedett gyöngyösi kerületben már megin
dult az előzetes választási agitáció. A NÉP 
hivatalos jelöltje Temesváry Imre lesi, aki
nek szeghalmi mandátumát a Független 
kisgazdapárti Tlldy Zoltán hívei petícióval 
támadták meg. Temesváry Imre, amennyi
ben Gyöngyösön megválasztják, lemond a 
szeghalmi mandátumról, ahol újra Tildy 
Zoltán lép fel kisgazdapárti programmal.

Ha a Független Kisgazdapárt 
Gyöngyösön nem állít fel ellenjelöltet 
Temesváry Imre ellen, az esetben a 
NÉP sem állít ellenjelöltet a megürese
dendő szeghalmi kerületben Tlldy Zol

tán ellen*
aki igy a peliciós ítélet nélkül kapná meg 
a szeghalmi mandátumot

Szó van arról is. hogy Griger Miklós fellép 
a gyöngyösi kerületben. A választások alkalmá
val a független kisgazdapárt és a keresztény 
gazdasági párt fogja támogatni a legitimista 
politikust. .....................

— Osztrák ródlóverscny. Az osztrák hivata
los Idegenforgalmi hatóság újszerű, nagyon ér
dekes versenyt indít a rádió utján. Ennek a 
versenynek feltételeit a bécsi rádió (RAVAG) 
vasárnap, november 22 én 22 óra 30 perckor, 
magvar nyelven pedig szerdán, november 25 én 
22 óra 20 perckor fogja közölni. A magyar
nyelvű előadást Magyary Gyula dr. tartja. Az 
előadásokkal kapcsolatban pályázatot fognak 
kihirdetni a kővetkező dijakkal: 7 első dij, 
mindéikor elsőosztályu vasúti szahadjegy hét
napos teljes penzióval elsőrangú osztrák szál
lodában; 7 második díj, elsőosztályu szabad
jegy hétnapos teljes penzióval polgári szállo
dában: hat módik díj, elsőosztályu osztrák 
kőrutazósi jegy. A pályázaton minden rádió
hallgató résztvehet.
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Ma utazik Rómába £1r Horthy Miklós kormánysó és felesége ma 
Öélután indulnak cl Budapestről Rómába az 
olasz király látogatására.. Erre az utazásra 
figyel most egész Európa közvéleménye, de 
még talán a tengerentúli diplomácia világa 
ia. Mi magyarok pedig tisztelettel, hódolat
tal és szeretettel búcsúzunk el római útja 
alkalmával az államfőtől, akinek látoga
tása még jobban ki fogja mélyíteni és szo
rosabbá teszi majd azt az őszinte barátsá
got, amely bennünket az olasz nemzethez 
fiiz.

A kormányzóval együtt megy Darányi 
Kálmán miniszterelnök. aki Mussolininál 
tesz bemutató látogatást, Kánya külügymi
niszter, aki viszont visszaadja Ciano gróf 
olasz külügyminiszter magyarországi vizit
jét.

A magyar államfőt elkíséri Vértesi/ Sán
dor, a kabinetiroda főnöke és Keresztes- 
Fischer Lajos tábornok, három szárnysegéd
del, mig a külügyminiszter kíséretében 
Csáky István gróf külügyminiszteri kabinet
főnök és a miniszterelnök kíséretében Teleki

a kormányzó
Gyula gróf követségl. titkár utazik Rómába.

A hétfői elutazás alkalmával a kormányzó 
és felesége búcsúztatására megjelennek tel
jes számmal a kormány tagjai, a miniszter
elnökség államtitkárai, a külügyminiszter ál
landó helyettese s azonkívül az országgyűlés 
egy nagyobb küldöttsége, kik közül a NEP- 
képviselöket Ivády Béla elnök vezeti.

Az elutazás alkalmából a pályaudvart és 
az odavezető útvonalakat kordonnal zárják 
cl, úgyhogy a közjogi méltóságokon kivül az 
elutazásnál senki más nem lehet jelen, hogy 
a kormányzó elutazásának zavartalansága 
teljes mértékben biztosítva legyen.

Kedden délután érkezik Rómába a kor
mányzó 7—8 kocsiból álló különvonata, 
amelyet Rómában nagy ünnepélyességgel 
fogadnak.

A kormányzói pár visszatérőben Ausztrián 
keresztül jön haza és meglátogatja Miklas 
osztrák szövetségi elnököt és kihallgatáson 
fogja fogadni Schuschnigg kancellárt,. A 
kormányzó előreláthatólag a jövő hétfőn ér
kezik vissza Budapestre.

2-csöves univer
zális rádió külön 
üangsxórócsövel
Ellenütemö kapcsolás, per
manens dinamikus hang
szóró, nagy sikskála 110 
voltos egyenárammal 
Is Igen nagy hangerő
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Egész Közép-Európára 
kiterjedő milliós valuta

sibolás ügyében indult 
nyomozás Budapesten 

Bécsben már busz gyanúsítottja van a nagy bűnügy
nek — A pesti vatutaOgyészség sürgős Intézkedése

/u
KAPHATÓ MINDEN ORIQN RÁDIÓKERESKEDŐNÉIÍ

Kéizségesen bemutatja a 
Magy. kir. Aa udv. m
hangsxergyÁr tűi

VII.RaRÖCZlUl601

Vasárnap óta permanenciában van a bu
dapesti valutaügyészség: egy újabb, egész 
Közép-Európára kiterjedő nagyszabású va- 
lutabünügy nyomozása foglalkoztatja a 
budapesti valutaügyészség vezetőit és vala
mennyi detektivjét.

Vasárnapra virradó éjszaka világosak 
voltak a valutaügyészség lipótköruti 

helyiségének ablakai.
Kotsis Miklós dr. ügyészégi alelnök, Tóth 
Sándor dr. detektivfeíiigyelő a késő éjsza
kai órákig bent voltak hivatalukban.

Ez a nagyszabású ujahb bünügy nem 
Budapestéit, hanem Bécsben pattant ki.

Az illetékes bécsi hatóságok még szom
baton arról értesítették a budapesti 
valuta Ügyészséget, hogy egy hatalmas 

arányú csempészést lepleztek le.
A valutacsempészek az osztrák scblling ro
vására követték el külföldi manipuláció
jukat. Nagyösszcgü schillinget csempésztek 
külföldre, a kivitt schillingért valutát hoz 
tak be Ausztriába.

Több millióra mg az az összeg, amely- 
lyel a tiltott manipulációt elkövették, 

több mint tiz gyanúsítottja van a bűnügy
nek.

A nagy valutasibolás 
pesti gyanúsítottjai

A b.'csi hatóságok megállapították azt is, 
hogy a valutacsempész társaság szervezete 
Közép-Európu csaknem minden nagyobb 
városában működött és igy

Budapesten Is gyanúsítottjai vannak a 
Bécsben leleplezett valutabünügynek.

A budapesti valutaügyészség ezekután 
kezdte meg lázas tempóban a nyomozást. 
Az éjszakai óiákig a valutaúgyészség vezetői 
a Bécsböl kapott adatokat dolgoztak fel s 
vasárnap már intézkedtek a bécsi esem 
pészközponttal összeköt lété shen álló gyanú 
sitottak sürgős előállítása iránt. Informá
ciónk szerint a bécsi valutabünügynek

több olyan gyanúsítottja van Budapes
ten, akik már különböző külvénycscm- 
pészésl és valulaslbolásl bűncselek

ményben vettek részt
Vasárnap délutánra a bécsi nyomozás 

olyan stádiumba jutott, hogy
húsz gyanúsítottja lett a milliós valuta- 
sibolásl botránynak és tizennégy őri

zetbevétel történt.
A budapesti valutaügyészségen hétfőn már 
sorozatos kihallgatások kezdődnek * a 
folyamán sor kerül azoknak a pesti - ■■

sitoltaknak a letartóztatására, akik a bécsi 
csempészközponttal összeköttetést tartottak 
fenn.

Karniol Gyula öt bűntársa 
elfen indult nyomozás

Ettől a nagyszabású valutabünügytől füg 
getlenül folyik a nyomozás a valutaügyész 
ségen annak a kötvénycsempész társaságnak 
a leleplezésére is, amelynek tagjai Karniol 
Gyulával és társaival állottak összekötte 
iésben. A büntetőtörvényszék Horváth ta
nácsa előtt napokig tárgyaltak Karniol 
Gyula és tizenöt társa bűnügyét. A fötár- 
gyaláson nyomós gyanuokck merültek fel 
a bünperen kívülálló személyek ellen is.

A Hétfői Kupló információja szerint 
három Ismert tőzsdéz, egy magánban
kár, egy tőzsdeügynök ellen rendelték 

el a nyomozást.
Az öt gyanúsított kihallgatását már e hét 
elején megkezdi a valutaiigyészség.

Izgalmas utcai naisza 
után ujabS valuta bűn
ügyet lepleztek le

Itt kell beszámolnunk arról az érdekes 
valutabünügyről is, amelyben most zárult 
le a nyomozás.

Pollák Sándor 30 esztendős pesti keres
kedőt tartóztatták le küllőid! fizetési 
eszközökkel elkövetett bűncselekmény 

miatt.
Pollák ellen egész különös módon indult 
meg a nyomozás. A fiatal kereskedő két 
haragosa megtudta, hogy löbbezer pengő 
értékű schillinget és más külföldi valutát 
visz magával az utcán egy aktatáskában. 
Pollákot üldözőbe vették, a kereskedő ül
dözői elől futva menekült s közben eldobta 
az aktatáskát.

Órákig tartó Izgalmas utcai hajsza 
után Pollák Sándort elfogták, ren'őr
nek adták át és megtalálták az eldobott 

aktatáskát Is a valutával együtt. 
Ezekután Pollákot letartóztatták s a Mar- 
kó-uteni fogházba kisérték.

Keleti Arthur költő
és dr. Fleischmann István orvos 
izgalmas éjszakai afférja 
a müvészkávéházban

világhírű Jaiz-zenckar a

Vigs*infiáx43till^
Raguéiig TAtlCi Caie-öar áraK!

Diáklányok
disztáborozása a Turul-várban

K Turul Szövetség férfilagjainnk miskolci tá
borozása után vasárnap a női csoport tartotta 
disztáborozúsút a vidéki egyetemi városok né
pes küldöttségeinek részvételével.

Délelőtt 10 órakor a táborozás többszáz 
rísrlvcvöje ii tlbiök emltkmüvfhe: vonult ás 
öli koszorút lielvfílek cl. A kegyeleten aklus 
utón a luriilwrban kezdetit volta a díszlábo- 
'°;.dádn//i; Klára. Emi Magda, a Turul női 
csoportjának vezírei és sokan mások szólaltak 
fel a dólclötti tanácskozáson.

A magas tandíjukról, a tankOnyrdrigasig- 
röl aa egyetemi hallgalónök nehéz helyű

iéről, szociális bajairól folyt Idlrg sí*  
és elhatározták, hogy kéréseiket memoran
dumba foglalta eljuttatják a kultuszminiszter-

A dólclötti komoly tárgy,ororat ulán a dél
utáni táborozás a vidámság Jegyében zajlott 
Is.

Vasárnapra virradó éjjel a legzsúfoltabb 
Andrássy-uti müvészkávéházban izgalmas 
affér játszódott le, amelynek lovagias foly
tatása lesz, sőt előreláthatólag az összetű
zésből kifolyólag

párbajozni fog egy flnomtollu költő és 
egy ismert fővárosi orvos, 

akik egyébként már évek óta jóbarátok.
A müvészkávéház hires és nagymultu 

müvészasztalánál nagy társaság ült együtt 
szombaton éjjel. Ott volt Keleti Arthur. a 
neves poéta, az Angyali üdvözlet szerzője, 
több nagysikerű opera szövegkönyvének 
írója is, aki nemrég érkezett haza Milánó
ból. Olaszországi élményeiről beszélt a 
költő. A túlnyomó részben festőkből álló 
társaságban olt ült egy hölgy is, aki több 
évet töltött Milanóban. Az asztaltársaság né
hány tagja

ugratni kezdte Keletit azzal, hogy nem 
Is volt Olaszországban,

csak kitalálta a milánói élményeket. A tár
saság tagjai u jelenlevő hölgyet tréfásan 
arra biztatták, hogy tegyen fel fogas kérdé
seket Milánóról a neves lírikusnak s igy le
leplezhessék, hogv nem is ismeri a várost.

Keleti Arthurt idegesítették a tréfák és 
emiatt meglehetősen feszült volt a hangulat 
a müvészasztalnál. Jóval elmúlt már éjfél, 
amikor valaki telefónhoz hívta a költőt. 
Mialatt nem volt az asztalnál, a társaság 
egyik tagja megjegyezte, hogv kényelmetle
nül ülnek. Valaki azt mondta:

— Sok helyet foglal el Keleti kabátja...
Dr. Fleischmann István orvos, a kitűnő 

fül- és gégespccinlista, aki ugyancsak a mü
vészasztalnál ült. kiküldte ekkor a költő 
télikabátját a ruhatárba Keleti Arthur né
hány perc múlva visszajött és azonnal ész
revette, hogy nincs ott a kabátja. Izgatottan 
felkiáltott:

— Ellopták a télikabátomat!
A társaság tagjai tréfából nem nyugtatták 

meg, hogy a télikabát a ruhatárban van. A 
kávéház üzletvezetője nz asztalhoz sietett és 
közölte Keletivel, hogy ha nem lesz meg 
a kabát, megtérítik a kárt. A költő sápad
tan és felindulva felelte:

— Nem tudják megtéríteni a káromat, 
mert a kabát zsebében értékes kéziratok 
voltak! Ezért nem adtam a ruhatárba sémi

Ekkor közölték csak Keletivel, hogy dr. 
Fleischmann kiküldte a télikabátot a gar- 
derobeba. Keleti most izgatottan nz orvosra 
támadt, kijelentvén, hogy nincs joga az ő 
kabátjával rendelkezni.

Legalkalmasabb ajándék

Ki ■ IPK Hl KK tísztaRe,yemFIBRO 5’.“.krdd 
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Kapható minden jobb dlvatksletbon l

Rendkívül éles szóváltás támadt a költő 
és nz orvos között, 

ugy’, hogy csak Keleti és dr. Fleischmann 
fegyelmezettségének köszönhető, hogy nem 
fajult a vita teltlegességgé.

Amikor Keleti Arthur egy különösen éles 
kifejezést használt, dr. Fleischmann István 
'elugrott és hangosan mondta:

— Ezért felelni fog!
A következő pillanatban már sarkon fór • 

dúlt és elhagyta a helyiséget. Értesülésünk 
szerint az orvos provokálja a költőt és a 
segédek ma, hétfőn összeülnek, hogv megbe
széljék az elégi. feladás módját. Az affér 
szokatlanul heves tónusa arra enged követ
keztetni, hogv fegyveresen fogják elintézni 
az éjszakai összetűzést.

Áramfogyasztás ...... P 18-50 
a lámpa ára..................... P 1'50

Csak 7°/0-áf feszi ki a lámpa 
ára világítási költségeinek 
— és mégis: a lámpán múlik, 
gazdaságos lesz-e áramfogyasztasa.
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Magyarország legboldogabb poétája 
ben a pillanatban Kecskemétiig Béla 
galmázott mérnök. Kecskemétiig Béla 
forgató ember, az olaszok abessztniai 
relmén fellelkcsedne, még a nyáron 
set irt, szózatot az abesstinekhez, amelyben 
felszólítja őket, legyenek hálásak a 
iránt, hogy békét és kultúrát kaptak lóle. 
A versel elküldötte Mussolininak

▼agyunk zán-

imnifg mi a

oszlásnak In-

Most 
nagypeesétes levelet kapott Colonna herceg 
budapesti olasz követtől. A követ értesítette 
Kecskemétiig Bélát, hogy Mussolini meg
kapta a verset, le/ordittatta amhara nyelv
re és diszkeretbe foglalva megjelent az 
abesszin főváros legnagyobb lapja, a Glor 
nale dl Addls Abeba első oldalán.

II.
Pillanatfelvétel a Várból. Csütörtök, este 

Jéltlt. A Szent György-téren minden csen
des. Csak a rendőrörszem csizmája koppon 
a kockaköveken Csendes a Sándor-palota is. 
I)e egyszerre csak teherautó áll meg a kapu 
előtt. Munkások szállnak le róla. Bemen
nek a palotába. Kisvártatva csomagokkal, 
bőröndökkel megrakodva térnek vissza. 
'Mindent a teherautóra raknak, azután a 
kocsi elindul — Nagytétény felé Még né
hány perc és két hölgy tép ki a kapun: 
Gömbös Cuuláné és Gömbös Dóra. Autóba 
ülnek és elhajtatnak a teherautó után. Most 
költözik a miniszterelnök özvegye a Sán
dor-palotából a télényi kúriára. Gömbös 
Gyula személyes holmijait, katonaruháit, 
magániratait viszik haza.

Hl.
"Nincs már „konjunktúrája*  a szerelem

nek még az öngyilkosságokban sem. Most 
adták ki a mentők a statisztikát arról, 
hogy az elmúlt hónapban Budapesten 170 
öngyilkosság történt. A 179 esetből csak ti 
xenhdromnál szerepel az, hogy: „tettének 
oka szerelem ,»»"

IV.
Egyenesen a belügyminiszter arat inter

pelláljuk meg, aki olyan remek huszárvá
gással adta vissza Budapest lakóinak nyu
godt álmát, mikor leparancsolta a dudáról 
azoknak a sofőröknek a kezét, akik a veze
tői ülést éjszakánként megvadult jazzspc- 
cinlista pódiumával tévesztették össze. Be
köszöntött a téli szezón és pár nap múlva 
megnyílnak a bérházak közé ékelt fégpá 
Igák, ahol a mindkét nembeli ifjúság áldoz 
a korcsolyázás nemes sportjának, ami rend 
ben volna, de... De a legtöbb jégpályái. 
»«- tavalyról emlékezhetünk rá — reggeltől 
estig szakadatlanul szól a zene, leggyakrab
ban hangerőzitös villanygramofón recsegi, 
üvölti, harsogja a marsokat és valcerckct, 
olyan ügybuzgalommal, hogy, biztos, dijat 
nyerhetne lármaversenyen. Eltekintve a 
bér házak fogcsikoryató lakóitól, tudunk 
például olyan jégpályáról is, amelynek 
szoros tőszomszédságában nem kevesebb, 
mint két templom, két szanatórium és két 

. iskola vanl A jégpályákon már nagyban 
folyik a készülődés a szezónra, biztosan 
előszedik a hangszórókat, tisztelettel kér
dezzük: nem lehetne-e kétsoros rendelettel 
vlsszaparancso, ni a lomtárba a hangszórót 
és hangtompítót rendelni helyette! Aki 
zeneszóra akar korcsolyázni, hangszóró 
nélkül <• hallja, a szomszédság pedig szíve
sen lemond arról az élvezetről, hogy na
ponta százszor recsegjék fülébe a Dunári 
valcert.

V
Panaszos levelet kapott a Klsnapló. Opera

vendégek panaszkodnak az Opera dohány- 
tájára. Ami igái — igaz, mindössze egy 
keskeny, szűk folyósát szánlak arra, hogy 
a szenvedélyes dohányosok a szünetben él
sz Ívhassanak egy cigarettát. ~~ 
pokon bizony vágni lehet a 
kenyke kis dohányzóban.

VI.
X szerencse kergetói ezen 

’ámulhattak az Vgetőn. 4 Helios-Marlene B. 
befutóra csak egyetlenegy fogadás volt, az 
is csak két pengőre. Két pengőre 16(iG ot 
fizetett. A Kisnapló turfdetcktivje hitelesen 
megállapította, hogy a kélpéngős fogadás 
úgy született meg, hogy a harmadik helyen 
egy konzorcium adta össze: az alkalmi 
„szindikátusban'’ husi- és ötvenftlléres jegy
ié sek szerepellek, sőt volt egy asszony, aki 
tiz fillérrel táblázta be magát a nagy ize- 
lentiért.

Télt házas na- 
füstöt a kés

n hiten Igát ón

Dejsz’ akkor megvan az egy

Igen ám. de a Darányi mi
mást is akar, nemcsak amit

BAKTER: Uccu hájjá Lepcses szomszéd, 
fogadok e félliter gyomorjiikasztó törköly
pálinkába’, hogy megen csak Pesten járlak

ÖRZSI: Micsinájjunk, ha dögünk akad 
oda föl?

BAKTER: Idehaza nem akad? Régi mon
dás: akinek otthun viszket, a’ ne mennyen 
a szomszédba rühülődni.

LEPCSES: En meg aszondom: csukja be 
a száját, mer kihűl a gyomrai Hát az em
ber csak a saját ügyivel töröggyék? Az őr- 
szág dóga a’ kutya?

BAKTER: No fene, no fene! Aztat akarja 
evvel mondani, hogy az órszág dógába 
jártak?

LEPCSES: Csakis Mer fö 
dorodva a frakcijók végett.

BAKTER: Frakcijók? Hát 
csudálatos ménkű?!

ÖRZSI: Eztet se tuggya?
LEPCSES: A kórmánypárt

dúl. Van ottan Martony frakcijó, födmüves 
frakcijó, centrum frakcijó, Panóniás frak-

BAKTER: Aha! Oszt a’ mind más akar!
LEPCSES: Dehogyis. Akarni mind ugyan- 

aztnt akarják: hogy képvtsellők maraggya- 
nak.

BAKTER: 
sóg.

LEPCSES: 
niszterelnök 
űk akarnak.

BAKTER: Szakaggyak ollan apró frakci- 
jókra, akar a darált mák ha eztet értem.

LEPCSES: Hát idefügyejjen. Eccer ré
gen, mikor még Kéméi pasa h kurta ga
tyába járt, vót e’ gazdag török basa, aki
nek nyóc darab hites felesége vót. Ez a 
Szoknyabillegető Dukony Antal összetanál- 
kozott véle valnhun, oszt igen csörgött a 
nyála irigységibe. Monta is néki: „Ihaj, de 
jó dóga van magának basa szomszéd, hogy
hál nyóc feleséggel cicázhatikl" „Fenét" — 
aszongya a török, — „isten ollan féltékeny 
mind a nyóc, hogy kikacsmarják a szemem 
világát, ha csak rá merek nézni e’ kilen- 
•edikre."

ÖRZSI: Értet nem csudálom. Mi jutha- 
'ott a nyóc asszonynak abbul az egyszál 
’ongyoa férfiből, mikor a magyar asszo
nyok egymnguk is keveslik az urukat?!

BAKTER: Nono. — Oszt azontúl mi új
ság Pesten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Igen nagy felekezeti háború

™ B í Í R K A R Á Tmerték uiAn >> VF JL*/  £» JLF ML készítőnél
BECK EMIL bórruház&ti üzem*.  MMáikóczLiit 65, emelet

Elmebetegség címén perújítást kért 
a valutázás miatt kétévi fegy házra ítélt 

Grosz Imre bankár
Az Igazságügyi Orvosi Tanácstól kért szakvéleményt a bíróság

utóbbi esztendők legnagyobb feltűnést 
valutabflifpcrének főszereplője, Grost 

bnnkiir körül érdekes események zajla- 
Grosz Imrét tnvnly márciusban nagysz-a- 

valutabüntiggyel kapcsolatban letartóztat-

Az 
keltő 
Imre 
nak. 
básu _ ..............„„„ ,
Iák és a büntető törvényszék Horváth-tanácsa 
minden részletében izgalmas tárgyalás után 

kétévi fegybázra ítélte.
Az elsőfokú ítélet kihirdetése után netnao- 

kárn szabadlábra került Grost Imre, mert be
tegségről panaszkodott és at orvosi vélemény 
szerint olyan ápolásra volt szüksége, amelyet a 
fogságban nem kaphatott meg.

Közben azonban tovóbbfolyt ügyében az el
járás és

■ frgyházbüntetéz Jogerőre emelkedett 
Meg kellett volna kezdenie a büntetés kitölté
sét, de Grosz Imre megint beteget jelenteit, vé
gül pedig felvétette magát a S/csta .szanató
riumba. Innen küldött orvosi bizonyítványt st- 

tört ki az evangélikus Sxtranyackl házel
nök, meg a katóHkus köröszténypárt 
között.

BAKTER: Lássa, eztet nehezményezem. 
Minek egymást bántani, amíg íttvannak az 
izrajliták?

LEPCSES: Nézze csak, eccer a nyilas- 
körösztös Potyadék Andráshoz odaállt a 
három kisfia, oszt kérték az aptyukat, hogy 
vegyen nékik valami játékot. „Ejnye" — 
bőrként rájuk Potyadék, — „hát nincs ölég 
játék az uccán? Ott vannak a szép nagy 
kődarabok, azokat az ember markába 
fogja, odajárul a Stájner Salamon házához, 
oszt beveri az ablakokat." No, a gyerekek 
megnyugottak ebben s elmentek jádzani. 
De másnap mérgessen gyütt az egyházfi, 
hogv a három büdös kölök bedobálta a pa
rókia ablakait. —■ „Hinnye az anyátok ne 
szült vóna" — kajbált Potyadék, — „hogy 
mertétek eztet cselekedni, mikor én a Stáj
ner házához kültelek benneteket?!" — 
„Ott mán nem lehet jádzani" — magya
rázta a legöregebb, r- „mert • Salamonnak 
az ablakait mán egyszálig bevertük."

ÖRZSI: A szél horgya el ükét, hát nem 
futták várni, mig a Stájner uj üveget tétet?

BAKTER: Az. — Hál afTelül mi hír hogy 
a spanyol nemzeti csapatok igen csak agya- 
bugyájják a cucilista kórmány hadseregit?

LEPCSES: Hozzászoktak azok mán. Ip- 
pen mint Sajátos Nagy Káról felesége, 
akit az ura minden áldott nap helreigazí- 
tott a nadrágszijjval. Egy nap hazagyün a 
Káról délbe, oszt álldigál a tQrnác végibe. 
Kákáját az asszony: — „No mi lesz? Meg
ver kend, vagy eszünk előbb?!"

ÖRZSI: Fájn ember az is, a fene tutulla 
ki! — Oszt gyerünk aptya.

BAKTER: Megájjon egy kMenyég! — Mi 
igaz abbul Lepcses szomszéd, hogy az uj 
törvény szerint az Üdvégyeknek meg köll 
jósolni ezentúl, hogy mit kóstál majd a 
pörösködés?

LEPCSES: Hájjá tuggya, én má hallot
tam egy illen jóslás! esetet. Ez a Bélfacsaró 
Czöbák Gyula operáltatni akarta a felesé
gű. Kérdezte a doktort, hogy mibe kerül 
az operácijó. — „Hát" •— aszongya az or
vos, — „ha sikerül és élve marad, akkor 
nyócszáz pengő, de ha nem sikerül, akkor 
csak százötven." — „Nézze doktor úr," — 
szólt Bél facsaró, — „nem akarom, hogy 
híjába erőtesse magát, nekem csak száz
ötven pengőm van erre a célra." — Oszt 
Istennek ajállom.

ről, hogy súlyos beteg, majd pedig
perének ujrafelvételét kérte, arra hivat

kozva, hogy idegbeteg.
A penelvétcll kérvényt a törvényszék az 
ügyészség elé terjest tett a, amely megadta stak- 
véleményét. Mikor nz Ügyészség véleménye 
megérkezett, a büntclŐlörvényszék Szemák-ía- 
nácsa kitűzte n perújítást kérelem tárgyalását 
A minap tartották meg a tárgyalást, amelyen a 
védelem szakorvosi bizonyítványt csatolt be ar
ról, hogy Grosz Imre idegbajos.

A Szemák-tanáca elrendelte, hogy as orvosi 
véleményt felülbírálás céljából vizsgálja 

meg as Igazságügyi Orvosi Tanács.
A legfőbb orvosi fórum szakvéleményének 
megérkezése után újabb tárgyalást tűznek ki 
mnjd és akkor döntik el, helvtadnak e n 
(egyházra Ítélt valutás bankár perujitási 
mének.

kétévi 
kéttl-

IGAZ6ATÖ ÚRI 

CÉGVEZETŐ ÚRI 
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MÁSOLO (TINTA) IRON 

Gyártja: SCHULEH JÓZSEF H.-T.

Ma újabb tüntetések 
lesznek a budapesti 

egyetemeken
Az ország elsőrendű érdeke, hogy teljesen 

nyugodt és zavartalan legyen az atmoszféra 
A belügyminiszter is határozott hangú nyl- 
latkozatban közölte a nagy nyilvánossággal, 
hogy gátat vet a diákzavargásoknak az 
egyetemeken. Ezzel szemben megállapitot- 
tűk, hogy

■■ egyetemi ifjúság legazélsőaégtKbb, 
nyilaskeresztes csoportjai folytatni 

akarják a zavargásokat.

A Hétfői Napló munkatórNának értesü
lése szerint a felelőtlen elein, k által felit- 
gatott diákok ma, hétfőn, fokozott mérték
ben akarják folytatni az egyetemi tünteté
seket. Újabb röpcédulákat nyomattak, ame
lyeket részben ki akarnak ragasztani az 
egyetemi épületek folyosóin, részben pedig 
osztogatni akarnak a diákság körében. Ar. 
engedély nélkül készüli röplapok szerint 
folytatódik az egyetemeken az úgynevezett 
„magyar hét", amit azonban most már ért
hetőbben

„zsidómentés hét“-neh nevesnek a sa
vad keltő elemek.

Bizalmas forrásixSl nyert értesülésünk 
szerint a hétfői főiskolai igazoltatások és 
esetleges verekedések megtárgyalása céljá
ból

vasárnap megbeszélések folytak 
a legszélsőségesebb csoport, az úgynevezett 
„Nemzeti Front**  Dalmadv Gyöző-utca 9. 
számú házban levő helyiségében. Ez a, ma
gát „Nemzeti Fronf-nak nevező alakulat 
ugyanaz, amelynek nevében rövid idővel 
ezelőtt a fővárosi utcákon az ízléstelen, 
uszitó plakátok megjelentek és amely leg
utóbb a nagybankok előtt rendezett tüntető 
felvonulást, amit 
rendőrség-

A szélsőséges elemek mozgolódásának 
még egy érdekes

dr. Fábián Béla országgyűlési képviselő 
gyalázkodó levelet kapott

a zavargások rendezőitől. A kvalifikálhstat- 
lan tónusu levél gorombáskodik a képvise
lővel azért, mert legutóbb a képviselőhöz 
folyosóján kemény szavakkal bélyegezte 
meg az ország érdekeinek súlyosan ártó 
tüntetéseket ______

azonban szétkergetett t

eseménye van:

érdekeinek súlyosan ártó

Bcverley Nichols: Hazáin
A „Kertem" írója, ha lehet, felülmúlja 

önmagát ebben a könyvben. A nád födele*  
falusi ház minden szobája, ablaka, lépcsője 
úgy a szívünkhöz nő, mintha saját édes 
otthonunkról olvasnánk. Nichols elragadó 
humorával, ellenállhatatlan kedvességével 
a legszeretetreméltóbb házigazda, akitől 
nagyon-nagyon nehez elszakadni. Ennek a 
könyvnek annyi barátja és lelkes terjesztője 
lesz, ahány olvasó a kezébe veszi. Meg
jelent Dante-kiadásban.

firflas&bő cég / Vagynestf a. I. I

— (• háztartási lá.sOláka- 
ről... Szerdán délután órakor a Honvéd
utca 22. sz. alutti Elektromos Kiállítás előadó
termében bemutató előadást, hétfőn, csütörtö
kön és pénteken délelőtt ’/ilO órái kezdettel • 
villamos gyakorló konyhában főzögynkorlntot 
tartanak, llusnemüek, leveles-vajas tészta, torta, 
kuglóf sütése. Az előadáson a különböző villa
mos háztartási készülékeket is bemutatják.

— A tényleges vllágvélel. A rádiózás ma már 
nem újdonság és nem csoda, hanem minden
napos szórakozásunk. De bármilyen hatalmas 
fejlődés áll is a rádiótechnika mögött, csak 
legújabban váll valósággá minden rádiós leg
hőbb kívánsága, az igazi világvétcl. A rövid
hullámok azok, melyek lehetővé tették azt, 
hogy a világ minden részéből tökéletesen hall
gathassuk a leadásokat. Az Orion rádiógyár 
szem előtt tartotta ennek a hullámsávnak nagy 
jelentőségét és u| készülékeit úgy szerkesztette 
meg, hogy azok a tökéletes közép és hosszú- 
hullámú vétel mellett csúcsteljesítményt nyúj
tanak a rövidhullámú sávban. Minden rár’ió- 
kereskedő készséggel bemutatja.

— lOcsóbb lett ■ penge. Jó hirt Jelentünk az 
önhorotvólkozók táborának A Vadósztöllény- 
gyár leszállította legkedveltebb pengemárkái
nak árót. Különösen » legjobb pengének, a 
valóban egészen tökéletes Rfixisximo-nnV árát 
szállította le olyan jelentősen, hogy a Rasls- 
sima most már nem tartozik a hiauapengék

| sorába A Tabuin Ro.éo-pengék árleszállítása f> 
jelentékeny, a hnjsaólvékonv 0 10 inm-es Ta- 

I hűin Rnsa Ertrn penge Ara mór csak M fillér 
s ugyanennyibe kerül a többi Tabuin Rasa- 

I penge la A nagy népsteiflségnek örvendő 
1 Huszár-pengék ára egyformán 20 fillér lett
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Részegen uiszéit fának hajtotta 

autóját a sottör
Két súlyos fiutúösszeUiJíözés öt sebesülttel

Vasárnap a hajnali órákban két aulyos 
nutószerencaótlcnséfi történt a fővárosban 
Az egyik a Baross-utcában játszódott le, en
nek egy súlyos sebesültje van. a másik 
színhelye a Sletánia-ui környéke volt, ahol 

négy sérült esett áldozatul a aofför 
részegségének.

Egy Koszoru-utrai garázsban helyezte el 
kocsiját Znia János vezérigazgató, azzal 
hogy a garázs adja el a CA. SOS. rendszámú 
autóját. Szombaton este megjeleni a garázs
ban a vezérigazgató solíörje és kivitte a 
kocsit, mint kiderült, azért, hogy barátnőjé
vel, Göndöcs Sári 23 éves elárusilónövel, aki 
a Népszínház-utca 23. számú házban lakik, 
egyel autózzon.

A soílőr a Baross-utca felé tarlóit, amikor 
a 77. számú sarokház közelében hirtelen ki
fordult az utcából a BD. 523. rendszámú 
autó. A következő pillanatban

a két kocsi összeütközött, 
még pedig olyan hevességgel, hogy mind a 
kettő pozdorjává tört. Az összeütközés kö
vetkeztében Gőndöcs Sári

kizuhan! az utteslre és összetört tagok
kal terült el.

A leányt, akit az autó abalkának üveg
cserepei is súlyosan össze-vissza szabdalták 
az arcán, karján, mellén, a mentők életve
szélyes állapotban vitték a Rókus-kórházba.

A másik autószerencsétlenséget Pozsárc. • rvv L rv. . . n ------------ main Ultiul IHUllUll U reiHIOrSCg, UOgV
Sándor 25 évs soíTor okozta, aki társaság*-  a szerencsétlenségért az ittas sofTört terheli 
val erősen beborozott, majd a társaság ki-1 a felelősség.

A rendőrség megakadályozza 
párbajlavináját 

társa, egyenesen Londonból jött repülő
gépen, hogy adatokat szerezzen.

De nemcsak a nemzetközi sajtóban váltott 
ki ilven nagy érdeklődést az ügy, hanem a 
filmesek is felfigyeltek és Sárga Ferenc 
vasárnap kábelsürgönyben kapott ajánlatot 
egy angol filmvállalattól, amely 

szerződtetni akarja egy film főszere
pére — a film témája természetesen a 

híres Sárga-Ügy változata lenne.
Miközben a nagy sajtóostrom zajlik, 

lovagias ügy halad a maga utján és értesü
lésünk szerint vasárnap már ki is tűzték a 
párviadalok dátumát: hat cselben kardpár
baj, három esetben pedig pisztolypárbajl 
vívnak és

mind a kilencet kedden akarják 
lebonyolitanL

A kardpárbajokra az egyik fővárosi vívó
teremben, a pisztolypárbajokra pedig a 
Hűvösvölgyben kerülne sor, de a szereplők 
alighanem megfeledkeztek valamiről: a 
párbajt tiltja a törvény, a nagy sajtóostrom 
révén

nyilván értesülést szerzett már as ügy
ről a rendőrség Is, amely kétségtelenül 

közbelép
és megakadályozza a párbajsorozatot.

Sárga Ferenc
A Hétfői Napló irta meg elsőnek, hogy a 

bpcsületlíilóság megállapította Sárga Ferenc 
dr. párbajképességét és a nagy port fölvert 
szerelmi regény hőse ezekután megverck- 
sz.ik kilenc ellenfelével. A Hétfői Naplónak 
ez a híradása

akkora érdeklődést váltott ki a nemzet
közi sajtóban, amelyre eddig legfeljebb 
valami országokat érintő világesemény

nél volt példa.
A különféle nemzetközi hírügynökségek 
külföldi képviselői telefonon, kábelen és 
távírón ostromolták „anyagért" a budapesti 
hírügynökségeket. Sárga Ferenc dr. lakásán 
pedig

egyre-másra Jelentkeznek telefonon a 
londoni, bécsi és párisi lapok szerkesz

tőségei.
sőt Bécsen keresztül egy nagy amerikai lap 
is információt kért tőle.

Sárga Ferenc dr., miután lovagias ügy
ről van szó, kitért a felvilágosítások elől. A 
külföldi lapok azonban nem nyugodtak 
meg ebben, más utón igyekeztek informá
ciót szerezni és egész sereg világlap kolum- 
nás cikkeket közölt a készülő párbajsoro
zatról, vasárnap pedig külföldi újságírók 
érkeztek Budapestre.

Dávid Walter, a Dally Mirror munka-

a

Elfogták a gumiembert,
a Corvin-Áruház artista betörőjét, 

akit a Vigyázó-muzeum 
kifosztásával gyanúsítanak

A Corvin Áruház igazgatósága több feljelen
tésében panaszkodott a rendőrségen, hogy az 
áruház elsöemclcti traktusából, ott ahol az óra- 
és ékszerúruk vannak, hosszabb idő óta lopá
sok történnek.

A rendőrség nagy nyomozást indított, hogy 
megállapítsa, miképpen juthatlak be a tolva
jok az áruházba. Megállapították, hogy

csak ■ házfalon felmászva juthatott be 
egy alacsony termetű ember 

a kis szellözöablakon át, ugyanezen az nton 
visszatérve vihette el zsákmányát. Hiába figyel
ték és lesték a tolvajt, nem sikerült kézre- 
keríteni.

Vasárnap hajnalban az áruház előtt cirkáló 
őrszemes rendőrségnek feltűnt, hogy

az áruház falának lapulva egy férfi slel eL 
•ki nagy terhet cipel a vállán Igazolásra 
szólította fel és ekkor kiderült, hogy a cso
magban a Corvin Áruház címkéjével ellátott 
ruhaneműnk vannak. Azonnal hevitte a főka
pitányságra a terhet cipelő férfit, Tőrök Péter 
37 éves pincért. A pincér elmondotta, hogy

társa a betörésben Petrőczl János cserepes, 
akit a bűnözök Hosszú néven ismernek.

A cscrepeslegényt is clőkcritetté-k és elkezd
ték faggatni, de nem értették meg, hogy a két 
rendes termetű férfi miképpen mászhatott be 
nz alig félnégyzetméternyi ablakon át az áru
házba. Végre bevallották, hogy ők kelten csak

Bécsi slágerekkel
TŰBK BERTA 

víg sörözőben 
Berllni-tór ö.

vánságára négyen beültek ai AD. 358. rend- 
számú magánautóba és elmentek a Stefánia 
útra kocsikázni.

A S'ürnberg-utca é> Vároillget-utca aar- 
kán Porsár hangos jókedvvel kurjongatott 

mellette Üld halai trlcaégrl Ölelgette. 
Közben elveszítette uralmit a kocsi kormá- 
nya fölött, ugy, hogy

as autó nekirohant egy vastag ntszéll 
fának.

A következő pillanatban jajgatás, sikol
tozás verte fel a hajnali órákban a Nürn- 
berg-utca környékét: négy ember terült el 
véresen, összetört tagokkal az utca köveze- 

^yik késői járókelő rohant ki n 
lliököly-utra és elmondotta az őrszemes 
rendőrnek, mi történt. A rendőr kihívta a 
mentőket, Rkik Pozsár Sándort, a feleségét, 
Lengyel Mária 21 éves tüzőnőt és Légrádi 
Sándor 22 éves szücssegédet, akik a kocsi 
hátsó ülésében üllek, tört, zúzott sebekkel 
súlyos állapotban a Rókus-kórházba szállí
tót Iák.

A kórházban ki akarták 
sérültet, akik azonban

eszméletlenségig Ittas 
vannak, 

ugy, hogy kihallgatásukat 
lett halasztani, mig ki

hallgatni a négy

állapotban

egyelőre el kel
nem józanodnak. 

Annyit máris megállapított a rendőrség, hogy

Az esernyő

megkíméli a kalapunkat 
megkíméli a ruhánkat, még 
a kesztyűnket is megóvja 
attól, hogy esőcseppeket 
kapjanak. A: egyetlen, at 
árvagyerek, akiről kedves 
pártfogónk, at esernyő 
megfeledkezett: at a ci
pőnk. A apónkét btzonv 
at esernyő alatt is elcsípik 
az esőcseppek és alaposan 
eláztatiák. Van azonban 
cipó szépszámmal hál- 
istennek, amelyik kikéri 
magának, hogy akármi
lyen zivatarban megsaj
nálják: aza cipő tudniillik, 
amelyet Schmoll-Pastával 
ápolnak. Mert szerencsére 
a Schmollnak a többi jó
tulajdonsága kózt ax a 
jótulajdonsága is megvan, 
hogy vizbiztos, hóbiztoe, 
sárbiztos. Eső után, sárba- 
járás után, hóbataposá*  
után letöröljük a cipót: vi
dáman ragyog a Schmoll- 
íény rajta, mintha misem 
történt volna!

mint „cipelő emberek" szerepeltek a betöri 
seknél, mert

• tulajdonképpeni betörő Lenest Kapcsos 
Géza voll artista.

Megállapították, hogy a kettős nevű tolvaj 
valamikor vidéki cirkuszoknál mint gtunini- 
ember dolgozott. Ugylátszik apró termete és 
inacskaügycssége adta az ötletet arra, hogy 
hagyja abba a nehéz artistamesterséget és a 
hűn útjára lépjen.

A rendőrségen sikerült megtudni, hogy hol 
tartózkodik Lcncsi-Knpcsos és öt is elfogták. 
Pillanatig sem tagadott,

bevallotta, hogy három ízben Járt a Corvin 
Áruházban

és mindig csak órát és ékszert lopott. Törők 
Péter biztatta arra szombaton, hogy szövetet

Megszökött 
a menyasszony 
az anyakönyv
vezető szobájából

Budapesten, a VIII. ke
rületi elöljáróság épületé
ben megtörtént az, amit 
eddig legföljebb bohózat
ban olvashattunk:

as anyakönyvvezető 
előszobájából meg
szökött a vőlegény 
mellől a menyasz- 

■zony!
A tragikomikus történet szenvedő hőse 

László Lajos 50 éves artista. László valaha hí
res arlístaatlrakció volt, The Mlchaells néven 
szerepelt, mint a levegő királya Később elérte 
az artistasors, a világallrakcló ranglétrájáról 
lejebb került, kis vidéki vándorcirkuszok arlis- 

GAÁL FRANCISKA
utolsó európai filmje

LILI KISASSZONY
Elegáns és fordulatos vígjáték

írták: Békefly István és Vadnay László 
GAÁL FRA NCIS K A partnerei:

SZŐKE SZAKÁLL és HANS JÁRAY

Csütörtökön ROYAL APOLLO

lopjon, mert Törők menyasszonyának ruhára 
van szüksége. Ez lett a vesztük, mert a nagy! 
csomag feltűnt a rendőrnek.

A rendőrségen
azt hiszik, hogy az aprőfrrmettl Lenes!- 
Kapcsos és két társa voltak azok, akik 
hónapokkal ezelőtt a rákoskeresztúri 
Vigyázó-kastély ablakrácsán át több mint 
százezer pengő értékű ékszert loptak el.

Mint emlékezetes, a Vígydzd-kastélyba Is csak' 
aprótermetü ember mehetett be, mert a kes
keny ablakrácson keresztül normális ember 
nem fért be.

Hétfőn reggel kiviszik a kistermetű tolvaj 
artistát Rákoskeresztúrra és ott a helyszínen 
igyekeznek vallomásra bírni • Ffpyúző-kas- 
télybeli betörés ügyében Is.

i
1
I

tája lett. A vidéki vándorlás sorén megismer*  
kedett Pólyák Mária huszonötéves artistanővel, 
aki léglornászmutatvényokban dolgozott. Bele
szeretett és együtt járták tovább n falukat. 
Most ősszel tértek vissza vidéki kőrútjukról 
Budapestre és

László megkérte a leány kezét
Pólyák Mária szülei ellenezték a házasságot 
<le mégis megtartották az eljegyzést és kitűzték 
az esküvő napját is.

Pénteken délben elmentek • Baross-utea! 
elöljáróságra, ahol már várta őket az anva- 
könyvvezető. László magával vitte az iratait 
do nz előszobában megtudta, hogy még egy ok
mányra van szüksége Megkérte a menyasszo
nyát, várjon egy percig, azzal bement nz elöl
járóság egyik hivatali szobájába, elkérle a 
hiányzó okmányt. Pár perc múlva visszasictett;

a menyasszonyának azonban már csak hült 
helyét találta, Pólyák Mária ugylátszik , 
meggondolta a dolgot, nem várta meg a 

vőlegényét.
Az esküvő elmaradt, az anyakönyvben ürewn 
maradt egy rubrika és László Lajos most ösr- 
szetörten, kétségbeesetten járja a hivatalokat, 
panaszolja tragédiáját és keresi eltűnt meny
asszonyát.
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A Magyar Bridge Szövetség a következő 
levelet Intézte a Hétfői Naplóhoz: Folyó cv 
október havában megtűrtöt! nagysikerű 
brldgcversenyük rendezéséért fogadják a 
Magyar Bridge Szövetség őszinte köszöne
tét. Örömmel látjuk u verseny növekvő 
népszerűségét éa látogatottságát és tisztá
ban vagyunk annak fontosságával, hogy az 
Önök által rendezett verseny csakis a bridge- 
aport érdekeit szolgálja. Ezt legutóbbi vá- 
lusztmányl ülésünkön méltattuk és köszöne- 
tílnkről a választmányi illés jegyzőkönyve 
is tanúskodik.

Budapest, 1936 november 17.
Kiváló tisztelettel: Dormándy a. k., flgy- 

▼ezclő elnök.
♦

A Fészek Club január M án és 31-én rendest 
vegyes páros versenyét. A rendezőség a régi 
Fészek-versenyek hagyományaihoz ragaszkodott 
a kiírásnál, amikor az első napon a résztvevők 
részére estélyi ruhát Irt elő, a doniéit pedig ki
osztott lapokkal bonyolítja le. Nagy társát.almi 
eseménye lesz ez a verseny at idei bridge- 
szezonnak, az Országos Kaszinó, Sziget Club, 
Lipótvárosi Kaszinó, Unió Club és a többi elő
kelő klubok nevezései biztosítva vannak. Neve
tési dij páronként 10 P. Nevezési tárlat január 
18. Nevezést a Készek Club titkársága fogad el.

♦
A Nemzetközi Bridge Liga kijelölte a 

Kártya Bizottság európai tagjait, akik kö
zött Franciaország, Anglia, Belgium, Auszt
ria képviselőin kívül magyar részről Dor- 
máudy Géza tábornok, a MlkSz ügyvezető
elnöke szerepel,

♦
A szövetségi kapitány csak a szerdal vá

logatott trlál után jelöli ki a dec. 5-én Dics
ben szereplő magyar reprezentatív csapatot. 
A szakkörök három fix pár jelölésit várják.

♦
Páriából vadászatra Budapestre érkezett báró 

Nezna éa báró Hatvány János, akik a Idres 
Enrópabajnok franela csapat tagjai. Természe
tesen Időt szakítottak arra la, hogy a legjobb 
magyar játékosokkal egy kis barátságos mér
kőzést folytassanak. A páron verseny első for
dulója, amelyet a Keleti—Klór-pár ellen Jót- 
ásottak, eldöntetlen volt. Ma, hétfőn este ját
szanak az Alpár—Cohen—Bécsi-pár ellen. 
A drukkoló klblrek egész raja kora délután 
már körűtiilték a kijelölt „üres asztalt",

♦
Az egyesületek éa klubok kívánságára az 

Idén, december 19-én és 20-án, Ismételten meg
rendezi az MTK a tavaly kitünően sikerült 
„vlllúmtornát". Jó szolgálatot tesz az MTK 
brldgeszakosztálya a bridgenportnak a esnpnt 
verseny kiírásával. Miután n bajnokság elma
rad, ez lesz nz első alkalom, ahol a csapatok 
kipróbálhatják formuváltozásnikat és az uj 
erők szerepeltetésére nlknlmnt adhatnak. A 
verseny győztes csapata Brüll Alfréd vándor
díját kapja. Főrendezők: Gárdoa István és dr. 
Peri Jenő.

★

Feladvány
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V D, 10, 7, 6
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DEMI-CSODÁK:
Estélyi és délutáni újdonságok

A demí-kollekció bemutatói a kettői 
szám jegyében zajlottak le. Kétféle 
szín uralkodott (a fekete és a szilva
kék és ennek minden árnyalata). A 
kétféle hosszúságot lan szír óztak (az 
egész bosszú nagyestélyit, vagy az 
egész rövid délutánit).

A délutáni rubák egészen simák. 
A legtöbbje seszlis, (hátul ez a seszli 
frakkszcrüen hosszabbodik a glok- 
niból) magas, bubinyakkal, vagy elálló 
gallérral, amit rendesen egy strass-tű 
fog össze, hosszú sonka-újakkal, avagy 
háromnegyedesekkel.

Érdekes, hogy az annyira lanszi- 
rozott bokáig érő coctail-toilettek 
egyáltalán nem szerepeltek a demi 
kollekcióban, mert ami nem volt 
usv.ályos és földigérő nagy ruha, az 
— mint mondottam — teljesen rövid 
volt. A nagy és kis délutáni között 
abban jelentkezett a különbség, hogy 
mig az előbbi pompőz-anyagból, 
gyapjú csipkéből, ciréből, bársonyból, 
stb. készül, mig az utóbbi matt gyapjú
szövetre emlékeztető vastag selymek
ből, vagy klokékból.

Láttunk egy gyönyörű középkék 
gyapjucsipke ruhát rövid aljjal, sesa- 
lis, hátul hosszabb derékkal, amely
nek öve és a nyak alatti masnija piros
sal bélelt. Ez a ruha színházba, esti 
meghívásoknál, koncertre is nyugod
tan viselhető. Ugyanilyen bájos volt 
egy fekete sima selyemre gyöngyökkel 
agyonhimzett ruha, magas elálló nyak
kal és széles halványkék antilop övvel. 
(Ez a teljesen szűk ruha, a test vona
laihoz igazodott. Soványak tehát ennél 
a toilettenél — előnyben.)

Meglepően sok tüllapplakációt lát
tunk. Ha kisebb a ruha, az applikáció 
kicsi, mig nagyestinél a dekoltázst, 
az ujjakat és elől a derék felét is tüll 
alkotja. így egy fekete jumper, hosszu- 
ujju délutáni ruhában levélszerüen 
egész apró tüllapplikáció szerepelt az 
ujjak hosszában és a jumper elején 
végig. Nagyon tetszett nekünk ez a 
tüllös megoldás, mert ez végre olyan 
valami, „nesze semmi fogd meg jól**.

iiiiiiiininiiiiiiiiiniiiiiinii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiniiiijniiuniiiiiiiinfiniinifiiniiiiiniüiinniiniii(iiiini!imninimiiiHniininii)nnii!ini

Numerus clausust kértek 
a főkapitánytól a budapesti 
bártulajdonosok

Tegnap délben küldött- 
ségjárás volt Ferenczy 
Tibor főkapitánynál, Hil
da pest mu lattatói jöttek 
kérni és elpanaszolni szo
morúságukat. A Műsoros 
Szórakoztató Vállalatok 
Szövetsége járt küldött
ségben Tarján Vilmos el
nök és Rozsnyai Sándor 

valamennyi számottevő 
szövetségnek, amely

vezetésével. Budapest ...........   . _
mulatója ÍS bárja tagja a szövetségnek, amely
nek nevében most memorandummal fordultak 
n főkapitányhoz és különféle kéréseket és 
kívánságokat terjesztettek elő.

A memorandum legérdekesebb pontja, hogy 
■ bár tulaj donorok numerus clausust kér

nek ■ főkapitánytól.
Előadják, hogy Budapesten jelenleg tizenhét 
műsoros szórakozóhely van, aránylag sokkal
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Ezt, amivel sokat sejtetünk, de sem
mit sem mutatunk, mi nők borzasztóan 
szeretjük.

A nagyestélyi ruhákban azután 
felszabadultan csapongóit a nőiszabó 
fantázia. Egyik ruha érdekesebb, öt
letesebb és szebb volt, mint a másik. 
Rengeteg lehetőséget nyújt a raffinált 
öltözködésre az idei divat. Vagy pom
pás, fémszálas, fémcsipkés, vagy lakk
csipkés az anyag és ilyenkor a fazon 
egyszerűbb, kis uszályban végződik, 
vagy pedig a ruha anyaga egyszerűbb 
ekkor, viszont a fazon komplikáltabb. 
Sok a reverea, egyszerű ruha, strass- 
gombbal, virággal, vagy seszlis meg
oldással.

Az idén ismét kedvelik a kétféle lehe
tőséget egy ruhánál. Remekül nézett 
ki például egy taftra dolgozott fekete 
tüllruha két fodorral, a nyak alatt elől 
legyezőszerüen plisszirozott tüllmasni- 
val, amelyet strass-tű fogott le. Az 
övre dolgozott maradék fodrot azután 
le lehetett venni és a vállak köré kerí
teni és igy ez tüllbelépőt alkotott. 
Egy halványkék fémszálas nagyesti 
ruhánál, a csípőig érő sűrűn húzott 
halványkék tüllbelépőt a derekára 
kötötte a mannequin és ezzel egy 
sűrűn húzott tüllszoknyát kapott, 
amely hátul egy kis uszályt is alkotott. 
El voltunk ragadtatva tőle. Favori
zálják azokat a nagy esti, mólydekol- 
tázsu ruhákat is, amely felett kis spen- 
zert hordanak, ez a ruha spenzerrel 
délutáni, anélkül pedig gnayesti.

♦
Cikkünkben felsorolt divatanyagok: szövet, 

selyem, gyapjucsipke, estélyi fémkelmék a leg
újabb dlvatszlnekben és a legnagyobb válasz
tékban beszerezhetők: Sugár Vilmos divat- 
nagyáruházában (Deák Ferenc-utca 23., Deák
tér sarok). A Sugár-cég megbízhatóságával és 
olcsóságával szinte páratlan népszerűséget ví
vott ki magának az elegáns hölgyközönség kö
rében.

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

Leouiaűí oucsa i es Nipszgarníiura P 4-tö
Jolié Kígyó-utca 4—6

több, mint a külföldi nagyvárosokban, mert 
például Varsóban — amely szintén milliós vá
ros —, csak kettő működik, Bukarestben pe
dig hét. Panaszkodnak a bértulajdonosok, 
hogy

Budapest már nem tud eltartani több mű
soros szórakozóhelyet, ezért kérik, hogy 
a jövőben a rendőrség ne adjon ki több 
engedélyt hasonló üzem megindítására.

A memorandum második pontjában a couvert- 
kérdés rendezését kérik. A helyzet az, hogy a 
közelmúltban a rendőrbíróság száz pengő pénz
bírságra Ítélt egy bárttllajdonost, mert a ven
dégektől ötven fillér couvert-pénzl szedett a 
fogyasztás összegén kivül Méltánytalannak 
tartják ezt Arra hivatkoznak, hogy

a budapesti lokálokban nagyon szerény 
Igényeket támasztanak a vendégekkel szem
ben, az árak olcsók, nem animálják bur
kolt erőszakkal sem fogyasztásra a ven

dégeket, 
gyakran megtörténik, hogy egyszerű fekete 
kávé melleit szórakozik a vendég és olyan mű
sort néz végig, amelyre a lokálnak eokezet 
pengős költsége van. Nagyon mérsékelt kíván
ság szerintük az, hogy a költségek részbeni 
fedezésére kisösszegü couvert-pénzt számítsa
nak fel.

A memorandum harmadik pontja a táncos
nők tárórautánl szereplésével van kapcsolat
ban. A helyzet az, hogy évtizedekkel azelőtt 
hozlak egy rendeletét, amely kimondja, hogv 
a műsor Lefejezése után a női alkalmazottak 
nem tartózkodhatnak a mulató helyiségében. 
Mikor ezt a rendeletét hozták, még szó sem 
volt a mai nívós lokálokról, legfeljebb erkölcs
rendészeti szempontból volt szükség erre a ki
kötésre,

as Idő és az élet azonban már régen el
avulttá tette ezt a rendeletét.

Ha szigorúan vennék a dolgot, akkor például 
megszűnne a tánc a lokálokban, hiszen a kö
zönség tulajdonképpen a műsor befejezése után 
táncol és

a bülgytársaság nélkül érkező arak táne- 
partner léikül maradnának,

miután a rendelet értelmében az artistanők a 
műsor befejezése után nem maradhatnának a 
lokálban.

A küldöttség hivatkozni) arra Is. hogy a bá
rok nemeink a budapesti közönségnek nyuj- 
tanok szolid és elegáns szórakozást, hanem

REICHENBERG
szücsmester

IV., Kzmmermayer 4 
Károly-utea JLo

(Városház-utca közeiében)
Ajánlja dúsan felszerelt szőrme
raktárát, jutányos árban. Egyes 

bőrök prémezésre kaphatok.

Idegenforgalmi szempontból la igen fontosak, 
azonkívül sokszáz családnak adnak kenyeret. 
Mindezeken felül pedig ax állam és a főváros 
részére fontos és számottevő adóalanyok, pon
tos statisztika szerint

tavaly a budapesti mulatók különféle adók 
fejében nyolcszázharmincezer pengőt fizet

lek.
A főkapitány átvette a memorandumot, meg

hallgatta a küldöttség vezetőit és megígérte, 
hogy kérésüket Jóindulatúan tanulmányozni 
fogja.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Kiéin István dr., a Mezőgazdasági Ipar vezér

igazgatója ma este előadást tart u Hétfői Társa
ságban „Fény és árnyék messze földön" cím
mel délamerikai gazdasági tanulmd.iyutjáról.

♦
A Hag-kávé rt a hó 29-ro rendkívüli kifo

gy ülést hívott egybe amelynek tárgysorozat4a 
as alaptőke leszállítása ia szerepei. Ezt as alap- 
tőkeleszállítást asért hajtják végre, mert a rt 
1935. évi mérlegében 300.000 pengő alaptőke 
mellett 216.752 pengő 45 fillér veszteséget muta
tott ki, tehát alaptőkéjének több mint felét el
vesztette.

A

A magyar-Jugosriáv kllring-tárgyalásokat • 
hó 26-án folytatják Belgrádban.

♦
Érdekre ítéletet hozott ■ Kúria, a versenytára 

alkalmazottjának dszerződtetéséből kifolyólag. 
A Kúria a tlszte&/gtelcn versenyperben eluta
sította a keresetet azzal az indokolással, hogy 
az alkalmazottnak joga van szolgálati viszonyát 
megszüntetni ■ ennek megszűnte után bárhol Is 
állást elfoglalni.

♦
A magyar-olasz áruforgalomban ax eddigi 

rendszer helyett devizakompejizációs rendszer 
fog életbelépni. Ezzel megszűnik a Magyar Áru- 
csereforgalml Rt.-on keresztül irányított kom
penzációs forgalom is.

♦
A kilenc kilónál nehezebb nyomottáruk árát, 

e hó 25-tŐl kezdődőleg, 3 fillérrel, a 9 kilónál 
könnyebb cikkek árál pedig 2 fillérrel emelik 
fel méterenkint

A
A nőlruhakészltők országos szövetsége memo

randummal fordult Bornemisza Géza miniszter
hez, akitől segítséget és támogatást kérnek a*  
Operabál feltétlen megrendezéséhes.

♦
A drogisták együttes reklámpropagandát ha

tároztak el, amely bizonyára a vásárlóközönség 
figyelmét az együttes reklámban résztvevő dro
gériákra fogja irányítani.

♦
A Magyar Királyt Folyam- és Tengerhajózási 

Részvénytár saság folyó hó 20-án tartotta 36. 
rendes évi közgyűlését Wulff Olaf ny. vezér
főkapitány alelnök elnöklete alatt. A közgyűlés 
letárgyalta ar 1933., 1934. és 1935. évi zárszám
adásokat és üzleti jelentéseket és a részvény- 
társaság uj alaptőkéjét 8.520.000.— P összegben 
állapította meg, majd megválasztotta az Igazga
tóság és felügyelőbizottsóg tagjait. A közgyűlés 
utáni igazgatósági ülés nz Igazgatóság elnökévé 
Dr. Winchkler Istvánt, alelnökivé pedig Wulff 
Olafot választotta, a vezérigazgatói tisztséget 
pedig dr. Winchkler Istvánnal éa a helyettes 
vezérigazgatói tisztséget dr. Komarnlcki Gyulá
val töltötte be.

♦
A Pesti Tőzsde kiadásában éa Kallós János 

szerkesztésében most Jelent meg tizenkettedik 
évfolyamúban a Kallós-féle „Gazdasági, Pénz
ügyi és Tőzsdei Kompasz" második része, amely 
az összes budapesti és vidéki ipari, kereskedel
mi, mezőgazdasági, közlekedési részvénytársa
ságok éa biztosító inlézetok stb. legújabb és leg
pontosabb személyi és mérlegadatait tartal
mazza.

★

Zöldségtermesztés! éa baromfitenyésztés! tan
folyamait f. hó 24-én délután kezdi meg al 
flazakpcstvármegyei Gyümölcs- és Szőlőterme
lők Egyesülete. A tanfolyamokat a Józaef Ná
dor Egyetem mezőgazdasági osztályán (VHU 
Eszlerházy-u. 3.) tartják. Beiratkozás ai Egye
sületben (IV., Gcrlóczy-u. 11).

*
A Budapesti Kereskedelmi Akadémia végzett 

tanulóinak sxövolségo csütörtökön eate 7 óra
kor tisztújító közgyűlést tart az Akadémia dísz
termében.

— GázfözŐtanfolyam Budán Folyó évi no
vember 24-én hathetes haladó-tanfolyam Indul 
meg a Volt iskolatársnők Szövetsége rendezé
sében a II., Batthúny-n. 8 tz. <tatli polgári 
Iskolában. A tanfolyam kedden, pénteken d. u. 
5—7 óráig tart amelyen elsajátítható a finom 
francia konyha ételeinek elkészítése, diszítée 
és tálalás Tandíj (beírást díjjal és anyagmeg- 
téritéssel együtt) 90.— pengő. Beiratkozás 
mvember 24-én, kedden d. ti. H5 és 5 óra kö
zött Batthány-utca 8. szám alatt igazgatói iro
dában. Telefon: 1518-60.
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Emelkedik 
a hőmérséklet

4 Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
délben: Hazánkban a tegnapi erős lehűlés 
után ma éjjel általában mínusz 2 és mínusz 
4 fok közötti, a talajmenti rétegben pedig 
több helyen mínusz 6—8 fokos fagyot ész
leltek.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék- 
jp» plus 2 fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 770 milliméter, mérsékelten süly- 
Jyedö irányzat.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Mérsékelt északnyugati légáramlás, sok 
helyen köd, egy-két helyen kisebb eső 
vagy havaseső, a hegyeken zúzmara. 

A hőmérséklet kissé emelkedik.

_ A DUCE REPÜLŐGÉPÉVEL GYA 
KORLÁTOZOTT, a Duce tegnap megjeleni 
n római Lüforio-repülőléren és repülőgépé
vel gyakorlatozó repülést végzett, majd a 
furbarai repülőtéren leszállt és itt szemlél 
tartott

— Halálosvégii tűzharc az erdőőr és az 
orvvadászok között Győr közelében, a 
Hankanovák erdőben, Lucslncr Béla erdőör 
orvvadászokal talált, akik éppen egy elejtett 
szarvast akartak szekérre emelni. Vadász
fegyverrel közéjük lőtt. Az orvvadászok vi
szonozták a lövéseket. Bosnyák Károlyt, az 
egyik orvvadászt sziventalálta és megölte 
l,ucsiner golyója Az erdőört mellén találta 
el egy golyó, de csodálatos véletlen folytán 
vastag bőrtárcája felfogta a lövést és igy 
csak könnyebben sérült meg.

— Artista vizsga. A Magyarországi Artista 
Egyesület december hó 2-án, szerda este HÖ 
órákor a Zeneművészeti Főiskola nagyterme 
ben artista-vizsgát tart, amelyen a jelentkező 
kön kivül több külföldi artista is vendégszere 
pelnl fog-

— Vasutasok nagygyűlése Debrecenben. A 
Magyarországi Vasutasok Országos Gazdasági 
Egyesülete oosórnap nagygyűlést tartott Debre
cenben, amelyen a 2500 főnyi megbízott vett 
részt. Az országos kongresszus határozati ja 
vnsiatot fogadott el. A határozati javaslatban 
kérik a miniszteri utón felfüggesztett autonóm 
előléptetést.

— A tőrök diákleányok heves tüntetési 
rendeztek. Istambulban a diákleányok he
ves tüntetést rendeztek. A belügyminiszté
rium vasárnap azzal válaszolt a tüntetésre, 
hogy feloszlatta a tüntető diákleányok szer
vezeteit.

— Nagy Lajos király. (Gulácsy Irén 
regénye.) Ijesztően bátor, férfias hangú ez 
a háromkötetes gigantikus történelmi re
gény, amely Magyarország aranyosan csil
logó hőskorából mond el bámulatos női 
megérzéssel és puha kézzel megfestett rej
telmes részleteket. Bátorság kellett ahhoz, 
hogy ilyen súlyos feladat elé állítsd saját
magát, de még nagyobb bátorság, hogy en
nek a felelősségteljes feladatnak legapróbb 
részletét is ilyen magától értetődően és ha
tározottan kikutassa, felboncolja és meg
magyarázza. Maga a történet, ami keresztül 
szövi az élettől, erőtől pezsgő korrajzot, két 
nagy férfiről, a betegségében is tündöklőén 
nagy királyról és férfiúi és férjl becsületéért 
küzdő Garay Miklós nádorról s két erőtől 
duzzadó nőalakról: Erzsébet királynéról és 
a férjéért küzdő szépséges Garay Miklósáé
ról szól. Mikor olvassuk, néha felmerül a 
kérdés: Izgalmasan nagyszerű kortanul
mányt, vagy pedig tudományosan megala
pozott történelmi regényt irt-e Gulácsy Irén 
A válasz: mind a kettőt, (e. i.)

Rozgonylnál 3 kablnctkép 8 P. Kálvln-tér 5.
— A atállodáskongresstus résztvevőinek va

sárnapja. A szállodások nemzetközi é"™** 1'’ 
lének résztvevői vasárnap megtekintettek Budu 
prsl fürdőügyi Intézményeit. Ezulén a llrllnn 
nia siéltóban vlllúsreggeiUtelí. a marsi
olHeti 1‘nlallnu, széllélmn lélték éket vendé 
gül ebéden. Innen a ivébhegyi szanatóriumba 
hajtatlak, ahol lepergettek elöltük BurtoprX 
fírdéadroz című filmet, mnjd pedig » magyar 
vidékekről készült felvételeket. Ez .Ikalommal 
szavazólapokat osztottak szél közöltük és sza- 
verés utján döntötték el. hogy üícpen/vfltd'm1 
•temponltól mr/p tnjak n legielel’l«s.'olel/wl>- 
brk. Első lelt a szavalásban a kivilágított Bu 
'lapéit látképe és második hetven végzett a 
svábhegyi kilátás Budapestre. Ezután a szjnn 
tórium teán látta vendégül a kongresszus részt, 
vevőit.

- SS pengőért mérték után divalrtövetM, 
■'egén. Ifrfitm.lrnt vagy llUkaMM. 1 P™*'  
vet késeit a Versen,srnbóíng. VII.. CMAoh/ 
"t « t em. i'Krlell p. u. Indulási oldalúval 
Nemben)

Trettina Jenőt, ...... .." aki tudott az ellene 
kiadott nyomozólevélről és ezért szökött Bécsbe,

vasárnap kihallgatták és 
útnak indították Budapestre

Vasárnap délben érdekes értesítés érke
zett Bécsből Budapestre. Az értesítés arról 
szól, hogy

Trettina Jenő ügyében befejeződött n 
kiadatási eljárás és útnak indítják 

Budapestre.
Trettina bűnügyére jól emlékszik még a 

közvélemény: az IBlJ.Sz sérelmére elköve 
lett csalásért tizhónapi börtönre ítélték, de 
't büntetés végrehajtása elől Bécsbe szökött. 
Itt elfogták, letartóztatták és erről nyom
ban érősítették a budapesti királyi ügyész
séget.

így indult meg Trettina ellen a kiadatási 
eljárás, amely körülbelül két hétig tartott. 
Vasárnap

a bécsi hatóságok részletesen kihallgat
ták Trotilnál,

’ki meglepő vallomást tett:
— Mielőtt Ausztriába utaztam, perújítást 

kértem bünperemben. Egvizben már eluta- 
’ilotlák perfelvételi kérelmemet, most 
izonban

Ismét perújításért folyamodtam.
Ennek eredményét Bécsben akartam meg

— A BAYREUTHI POLGÁRMESTER ÉS 
ELŐKELŐ NÉMET TÁRSASÁG EGERBEN. 
Schlumpreclit, a Budapesten időző bayreuthi 
nolgórmester vasárnap Mackensen György 
budapesti német követtel és a követség több 
tagjával autón kirándult Egerbe. A kor
mány képviseletében vitéz Húsz Aladár mi
niszteri osztályfőnök, az Opera részéről pe
dig Morfin Amadé és Koréh Endre kísérték 
a német vendégeket. Braun Károly polgár
mester fogadta a társaságot. A vendégek el
látogattak egy nagv borpincészetbe, meg
kóstolták az egri bikavért, este a város va
csorát rendezett a tiszteletükre. Hétfőn tisz
telgő látogatásra mennek Szmrccsányi La
tos egri érsekhez, majd kirándulnak Mező
kövesdre.

— Főorvosi kinevezés az Erzsébet azeretet- 
h áznál. A főpolgármester Frcy Ernő egyetemi 
magántanárt nz Erzsébet Szeretetotthon kór
házi osztályának igazgató-főorvosává nevezte 
ki.

várni. Ezért utaztam ide.
— Miért jelentette be magát hamis né

ven bécsi lakásán ? — kérdezték Tretf inától, 
aki kijelentette, hogy tudott már az ellene 
kiadott nyomozólevélről és ezért használt 
álnevet.

Ez a kihallgatás a kiadntási eljárás 
utolsó aktusa volt és most már Pestre szál
lítják Trettina Jenőt.

Értesülésünk szerint Trettina megérke
zése után nyomban vizsgálat indul:

milyen körülmények között történt ■ 
szökése.

De megkezdődik a nyomozás Trettina 
Pestre érkezése után abban n bűnügyben 
is, amelyet egy angol cég tett Budapesten a 
maayar gyógynövényerpnrt kudarcba jutóit 
vállalkozása miatt. Az angol cég ismeretlen 
tettesek ellen tett panaszt és azt állította, 
hogy 60.000 pengővel megkárosították. 
Mivel

a gyógynövénylizfethen Trettinának Is 
szerepe volt, ezért őt is ki fogják hall

gatni
és az ő kihallgatásával indítják el az érde
kes bűnügy nyomozását.

— Konstantin király hamvait eltemették. 
Vasárnap Athénben nagy gyászpompával 
helyezték örök nyugalomra Konstantin ki 
rály. valamint Zsófia és Olga királyné Olasz 
országból Görögországba hozott hamvait 
Az athéni székesegyházban rendezett gyász- 
szertatáson résztvett II. György király, a 
királyi család tagjai.

— Az Ernst-Muzenm aukciója. Vasárnap
délelőtt 9 órakor nyílt meg az Ernst-Muzeum 
LIV. aukciójának kiállítása, amelyen dr. Ma- 
jnvtzky Pál és Breucr Gusztáv hagyatékait, va
lamint főúri és más magánbirtokból származó 
festményeket, műtárgyakat és bútorokat mu
tatnak be. A kiállítás november 23-ig tart, az 
az aukció pedig másnap délután órakor
kezdődik

— Halrlragázolt egy tanárt egy Ismeret
len motorkerékpáros. Kismarton halárában 
Rauchbauer József tanárt vasárnap bnlálra 
gázolta egy motorkerékpáros és azután to
vább robogott. A rendőrség keresi.

Ez a könyv maga is olgan, mint a ház, 
amelyet leír. Az olvasó otthon érzi 
magát benne. Fájó szívvel hagyja el 
és boldogan tér vissza hozzá ismét

Dante kiadás Kötve P 5.50

Ismét a Rókus
átépítéséről, ráépítéséről és egyéb min
denféle építéséről érkeznek hirek Mi 
pedig már jóideje várunk egy egészen 
másfajta építésről — helyesebben le
bontásról szóló híradást. Egy alkalom
mal megírtuk, hogy a Rókus-kórház 
Rákóczi-uti frontja nem igen tekinthető 
idegenforgalmi attrakciónak és elkerül
hetetlen lebontását jobb előbb, mint 
később elhatározni. Mindenesetre még 
az előtt, hogy az évről-évrc meg
újuló toldozással-foldozássat újabb száz
ezreket költenének rá. öt évig akarnak 
dolgozni a legújabb tervek szerint (nem 
szereljük az ötéves terveket) és a mun
kálatok kétmillió pengőbe kerülnének. 
Helyesebb lenne radikálisan megoldani 
a kérdést és nyomtalanul eltörölni a 
mai Rókus-kórház épületének még az 
emlékét is. És ha már mindenáron 
toldozni-foldozni akarják — toldják 
meg a foltozásra szánt kétmilliót és 
építsék fel az ut, modern, európai niuón 
álló Rókus kórházat, vagy — ha min
denáron muszáj —, emeljenek uj eme
leteket a Rókus-szörnynek mellékutcai 
szárnyaira és bontsák le legalább a Rá- 
kóczi-utra csúfosan kiszögellő börtön
falait.

— TOLVAJT FOGOTT a TTKÖR. Rotichild 
Adolf né. niagánzónő, aki a Rökk Szilárd-utca 
fi. szánni hózban lakik, szőrmét akart eladni. 
Hirdetést tett közzé a lapokban. A hirdetésre 
többen is jelentkeztek. A jelentkezők között 
volt egy férfi is. Nagy szakértelemmel néze
gette a szőrméket, amelyeket Rottchildné egy 
asztalon helyezett el. Rottchildné közben meg
fordult és egv szekrényhez ment, hogy vala
mit kivegyen belőle. A szekrény ajtaján tükör 
van és a tükörből észrevette, hogy a tzőrmevá- 
logató férfi éppen egy ezüst cigarettatárcát 
emel el az asztalról. Rottchildné lármát csapott, 
a házmester rendőrt hozott, aki a tolvajt elő
állította a főkapitányságra. Itt kiderült, hogy 
Kóbor Imre a neve, rovotlnuiltu ügynök. A 
rendőrség őrizetbe vette.

— Hablg-knlup, Kossuth Lajos-utca 1.
— A DEVALVÁCIÓK ÉS A MAGYAR IDE 

GENFORGALOM. Az Országot Balneológiái 
Egyesület gazdasági osztálya vasárnap dél
előtt a Gellért-szálló dísztermében nagygyűlést 
tartott. Bánlaky Géza megnyitó beszédében a 
magyar fürdők és Budapest idegenforgalmával 
foglalkozott, majd a külföldi devalvációk miatt 
sürgős intézkedéseket követelt a magyar ide
genforgalom megmentésére. Dr. Vdmossy Zol
tán egyetemi tanár felszólalása után dr. Hal- 
may Béla, Miskolc város polgármestere tartotta 
meg érdekes előadását a Bükk jövőjéről. Hang
súlyozta, hogy a Bükk helyettesíteni fogja az 
Alpokat. A fejlődés magva a Miskolc melletti 
Görömbfily-Tapolca szénsavas rádióaktív ter
málvizével Ezután dr. Kölblg Ferenc, dr. 
Tautz Béla, dr. Frank Miklós, Okolicsányi- 
Kuthy Dezső. Hejtő Richárd és Tábori Kornél 
tettek javaslatot a magyar fürdőilgy különböző 
kérdéseire vonatkozóan.

— „Jobb világitás — Jobb látás — Jobb munka.**  
November 20-án, pénteken Pillttz Dezső, a VL 
lógitástechnikai Állomás vezetője a honvédutcai 
Elektromos Müvek bemutató-termében előadást 
tartott, melyben rámutatott a tanulóifjúság 
szempontjából rendkívül fontos világítási kér
désekre. Statisztikailag bebizonyítható, hogy a 
tanulóifjúság szeme évről évre állandóan rom
lik. Ezt a körülményt eleinte a túlsók írásbeli 
feladatra vezették sissza, később azonban rá
jöttek. hogy nem a tanítási módszer rossz, 
hanem a tanulók legtöbbször rossz világítás 
mellett dolgoznak. Minden szülőnek és tanár
nak fontos feladata a jó világításról gondos
kodni, mert csak a jó világítás mellett dolgozó 
tanuló őrizheti meg szemének épségét.

1P0ST0L0K
SÖRÖZŐJE 
a Belváros! SzlnhAz bű főjében. 

04 1f ff hson csapolt
|OREHER SÖRÖK ős kitűnő pogácsák
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hogy az elmúlt hót legizgalmasabb éa leg- 
müvészibb filmjét a Radius pergette. Harry 
Baur főszereplésével Gogoly hires kozák
regényéből készüli francia produkció, a

Taraa Bulyba
került a közönség elé. Akik Gogoly pompás 
kozák regényére emlékeznek, azok kétszeres 
ej ismeréssel adóznak GrnnopszAy-nak, az 
orosz származású nagy rendezőnek, aki 
Gogoly álmát, a vad kozákhordáknak és az 
őket sanyargató lengyel helytartónak hábo
rúját hihetetlenül Izgalmas, hatásos tömeg- 
jelenetek során életre keltette. Granovszky 
azonban nem mindent épit a tömegekre, 
hanem a finomabb hatásokra és a színészi 
intők exponálására törekszik. Legjobb anyag 
a kezében természetesen Harry Baur, aki
nek haldoki fist jelenete olyan művészt él
mény, amelynek hatása alatt szem nem ma
radhat szárazon Maga a film meséje is pá
ratlanul érdekes és izgalmas. Tárás Bulyba, 
h vad kozák hetman fia, aki szerelmes a 
lengyel helytartó lányába, átpártol az ellen 
Réghez s ezért saját apja halálra ítéli. E drá
mai mag körül csoportosulnak a Hortobá
gyon és Sárospatakon készüli mozgalmas 
lovasfelvonulások, realisztikus hatású csa
ták. tömegjelenetck. kozákdáridók. Nem 
kétséges, hogy a Tárás Bulvba az utóbbi 
Idők legszebb, legélvezetesebb és legizgalma
sabb filmremeke. Sürgősen megnézendő!

Egy jó magyar filmet is láttunk a héten, 
a elme:

Zivatar Komenospuvztón
Vad förgeteg zúg s kemenesl földek fölött, 

ugyanakkor pedig egy flatnlasszony lelkében is 
vihar taniad Beleszeret férje egyik barátjába 
és már már megtörténik a baj. amikor — a 
vihar elvonul, újra kisüt a nap Kemenespuszta 
fölött és a női lélekben is György István ra 
gvegó külső felvételekkel gazdagította a mesét, 
amelynek néhány rosszul gördiilö dialógusa 
rllen van csak kifogásunk. A film meglepetése 
Kin» Ferenc, aki egy levitézlelt földesúritól lelt 
kasznár szerepében nyújt ismét valami mást d« 
kiilöndllót. Oroszos mélységű kabinetalakilása 
messze kitűnt nz együttesből, amelynek ragyogó 
tagja még Vér'es Lajos. Gáton Gyula. Szakács 
Zoltán és a bájos Komár Júlia A főszereplő 
Eöry Katói azonban a Nemzeti Színház sem 
fedezte fel. mi sem! A filmnek egyébként nagy 
sikere van az Urániában.

Az Uta öt u| filmet
prezentált e héten a sajlóbemutatók torán. Leg
érdekesebb köztük a „Negyvenéves asszony". 
Lil Dagover csodálatosan szép filmje. Két fiatal 
nő Sabine Pétért és Geraldino Kait, az uj né
met filmgyártás büszkeségei. — Nagyon érdé 
kés kép a Boccaccio is, amely a világirodalom 
hires gáláns lovagjának történetét rengeteg őt 
lettel és pazar pompával viszi vászonra. — 
A régi partnerek. Lillán llarvey és VVIIIv Fritsch 
a Házasságra Ítélem cimü vígjátékban kerülnek 
Ismét össze. Izgalmas képet kapunk az Árulók 
cimü filmben amely a földalatti háború frap
páns fordulatait tárja elénk. Nagyon szép film 
voll a Havasok háté is.

.< Mély Gerő fHmstrrődéaéről tárgyalt a
3 Newyorkban. Ilcndklvül belemelegedett 
1 a dologba, amikor a pincér jelentkexetti
4 — Tessék, Itt a fekete!
4 — Tmlja mit, — mondta dühösen •
4 megzavart Mély — legye le. Igya meg 
4 és fizesse Is ki, hogy ne legyen vele 
j semmi dolgom.

Egy leánygimnáziumban és egy pesti polgári 
uricsalád házában történik Csathó Kálmán Pók
háló cimü regényének cselekménye. Ezl a bá
jos. pnétikus, finom Írási nuiradektalnnul men
tette ál a film vásznára Balázs Mária, nki a 
Pákháló film sccnériumát irta és rendezte Az 
érdeklődéssel várt magyar film főszerepeit 
Gombriszfigi Ella, Erdélyi Mid. Németh Bomola, 
Ráday Imre, Szakács Zoltán és Pctheő Attila 
játsszák.

„fiz ördög 

cimbora" 

minden este
és Jttvö vasárnap délután is szlnrckerül n Nagymező-utcai Mii vész Színházban. Shaw remekművét, melyet ezen u héten is táblás házak tapsoltak végig, a bemutató kitiinő szereplői játsszák: Bulla Elma, Békássy, Mihályíi. Nagy György, Simon Zsuzsa, Harsányt, slb. Jegyrendelés: 1-110-14.

l.Divatrevü aNemzeti Színházban 

a legjobb cégekkel
A LEGELŐKELŐBB BUDAPEST! CÉ

GEK legújabb kreációi kérőinek bemuta
tásra a /óvárosi közönség részéről érdek
lődéssel várt jelenetek során - kommünikééi 
a Nemzeti Színház az Áruház cimü újdon
ságát. Igen, nincs tévedés, nem a Blaha 
Lujza-tér másik oldalán lévő áruház hir
deti téli vásárát, nincs tévedés, hiteles 
a kommüniké. Nono, — mondom ki han
gosan —, hát már itt tartunk! Igaz, sohase 
kívántuk, hogy az ország első drámai szín
pada térdig gázoljon a klasszikusok una
lomtenyerében, nem kívántunk Németh 
Antaltól, a színház kiváló fiatal igazgatójá
tól Shakespeare-ciklusokat sem, sőt már 
előre lemondtunk a hazai irodalmi társa
ságok hallhatatlanjainak „szakállas" remek 
müveiről is. De ez a tempó, amellyel u 
tradíciói béklyóit lerázta magáról e szín
ház, talán kissé tulgyors, pedig hát e sorok 
írója jóegynéhány éve tartja magasra u 
fiatalság zászlaját. Ejnye, talán már meg
öregedtem, vizsgálgatok ijedten befelé és 
morózus kedvvel kifogásolnivalót találok 
abban a szellemben, amely messze elha
jolva a Nemzeti Színház nevelő és művelő 
hivatásától, a legrugalmasabb körúti szín
házi produkciónak támaszt legyűrhetett™ 
versenyt — legalább a színházi iroda hírei 
ben!' Talán bennem és bennünk van a 
hiba, akik azt hittük, hogy a Nemzeti 

Színház azért hasit ki magának hatszáz
ezer pengőt évente a nehezen kiverejtéke
zett adófillérekből, hogy az anyagi bizton
ság magas emelvényéről ne a Blaha l.ujza 
tér másik oldalán fekvő áruház portékái 
felé kacsintgasson, hanem inkább a lábá 
nál meglapuló kis szobrocskát is észre 
vegye, amely Tinódy Lantos Sebestyént 
emlékeztet.

AMIKOR JÖTT, örömmel üdvözölte e 
sorok Írója is az ifjú igazgató huszáros 
kardvágását, amellyel egyszerre ieborot 
válta a színház mohosodó köveiről a jel 
képesen és valóságban terjengő lengő sza 
kálit, uj, korszerűbb szellemet Ígérve. De 
hát a „legelőkelőbb cégek támogatásával" 
rendezett divatrevüben jelentkezik a kor 
megujhodott szelleme! Valahogy ugy va 
gyök ezzel, mint az egyszeri ember, aki 
Voronoffnak feladta a kérdést'

— Nem lesz baj belőle! Talán túl fiatalra 
sikerülök!

Nos, a megfiatalodott Nemzeti Színház 
fel képes szakálla alól nem egy túl fiatalra 
sikerült csecsemöarc kandikál az ígéretes 
kassza felé! Mélyen tisztelt igazgató ur, 
nem fiatalított túl a célon!

2, Az Ofierahdz is fiatalít,
de hogyan?

A másik Állami színhazunk, a. 
Operánk, ha nem is huszárattak tempójá
ban, de céltudatosan hajtja végre azt a 
műtétet, amely lehet, hogy az Operahá: 
virágzó korszakára vezet majd vissta. Ez 
a céltudatos munka a külföldön élő kiváló 
magyar művészek visszaszerződtetésére 
irányul, azokéra, akiket annakidején néhai 
Radnay igazgató olyan könnyű szívvel vi
lággá bocsátott. Sűrű szerződtetés! tárgya
lások folynak Németh Máriával, hogy bé
csi szerződése lejárta után Operaházunk 
állandó tagja legyen és mig Márkus László 
igazgató a kiváló énekesnővel tárgyal, va
sárnap már meg is ünnepelheti első diplo
máciai sikerét: Pataki Kálmánt sikerült 
állandó tagnak visszahozni az Ope
rához. Csodák csodája, Márkus László ta
lált is erre anyagi fedezetet és Patakinak 
az Opcraháznál fizethető maximális gázsit, 
évi 36.000 pengőt biztosította. Egy kis szám
vetés után rájött, hogy ezt a pénzt bőven 
visszakapja az Operaház pénztára, de a 
muzsika magyar hajléka nívóban, művé
sziekben nagy pluszt is vághat zsebre.

3. Mi történt a rádióban
Kiss Ferenc hörül?

NAPIRENDEN KÖVETKEZIK Kiss Ferenc 
ügye. Kiss levelet irt a rádiónak és kérte 
nevének törlését a szereplő mű
vészek lajstromáról. Mi történt tehát az ed
dig sokat szereplő, nagy népszerűségnek 
örvendő művész körül! Miután még ebben 
at ügyben nem nyilatkozott, átadjuk a szót 
Kiss Ferencnek:

a Pódium
megnyitó mtlsora Pestet meghódította.
IjÉXEFFI konferál, - Telefon: t-SSG-75

— Az ügy, amelyet magam is mélyen 
sajnálok, amiatt történt, hogy megvádoltak 
valamivel, ami nem helytálló és aminek 
igazságtalanságát ők Is belátják. Én nem 
kerestem kibúvót, hogy ne kelljen rendez
nem a rádióban, mert a „Pogányok" cimü 
filmben játszom. Ezt a filmet már régen be
fejeztük. ráértem volnál A doloqnak m é - 
lyebb és komolyabb háttere 
van Ugy éreztem, hogy ha nem is ten
denciózusan, de a valóságban megnyirbál
ták a hatáskörömet, háttérbe szorítottak 
mint színészt. Nemrégiben napvilágot látott 
egy rendelkezés, amely szerint a rendező 
nem játszhat darabjában és miután Odry- 
nak egészen másirányn szerződése van, ugy 
éreztem, hogy e rendelkezés csak ellenem 
irányulhat. Emiatt természetesen régebbi 
foglalkoztatásom arányát véve alapul, ala
posan leszorultam a műsorról Miután ne
kem más fegyverem ez ellen nincs, mint a 
passzió rezisztencia, kénytelen voltam igy 
megvédeni művészi és egyéni reputációmat

4. Színházi hét
TÁRSSZERZŐK VOLTAK hIAI, TMk 

Rezső és Ernőd Tamás, akik azonban már 
régebben szétváltak, de mint riválisok 
most először kerültek egymással szembe a 
Múvészstinház irodájában. A színháznak 
Törők Rezső és Ern őd Tamás egy-egy ze
nés vigjátéka között kellett választani 
Rökk Marika, a főszereplő, aki a Katica 
kisasszonyt szívesen eljátszotta volna, bi
zonyos változtatásokul kért Török Rezső
től és ujabb zeneszámok beállítását Eise- 
manntól. Miután ezzel nem tudtak volna 
oly gyorsan elkészülni, hogy a darabot a 
Müuészszinház karácsonykor kihozhassa, 
Bárdos Artúr igazgató inkább a már kész 
Ernőd—Benatzky-operelt mellett döntött. 
Bénátzky egyébként darabja első bemuta
tójára Pestre jön. — A Royal Színház ka
rácsonyi operettje is hosszas huzavona 
után hétfőre már próbakészen áll. Több 
főszereplő ugyanis szerepének átírását, 
illetve kibővítését kérte a szerzőktől, akik 
vasárnap éjszaka elkészültek munkájuk
kal így hétfőn már megkezdheti a próbát 
Szabolcs Ernő rendező. — Biró Imre, a 
kiváló hungversenyrendező, aki szilveszteri 
szórakoztatási főnöknek lépett elő, meg
kezdte a szerződtetési tárgyalásokat. Áz 
eddigiek szerint százhúsz helyen ötszáz 
pesti színész fog játszani Szilveszterkor. — 
Uj primadonnát avat a Moulin Rouge, 
mely decemberre Vágó Möryt, a kedves 
fiatal színésznőt szerződtette. — Patkós 
Irmát, a kiváló szegedi primadonnát, akit 
pesti vendégszereplése alkalmával a fővá
ros közönsége is megismert, súlyos betegen 
a szegedi kórházba szállították és meg 
operálták. — A Pódium, Pest legkedvesebb 
kis színháza, máris jubilál, harmincadik 
előadását a harmincadik telt ház tapsolta 
végig. — Még egy jubileumról számolunk 
be: Budapest kedves mulattatójának, Sar
kad! Aladárnak negyvenéves színész! év
fordulójáról. A jubileumi estén, amelyet 
december másodikán tartanak a Városi 
Színházban, negyvennyolc legkiválóbb ma
gyar színész és színésznő ígérte meg fel
léptét. Okvetlen elmegyünk! — Szaporo
dott a polgári életben dolgozó színésznők 
száma. A népszerű Dajbukát Ilona hétfőn 
nyitja meg a „Dajbukát" kozmetikai sza
lonját a Radlus-palotában. Sok szerencsét.

KÉT FILMPER. December t. A 
Lux filmgyártó társaság anyagi kártérítés
re perelte a Fórum filmszínházat, amiért 
szerinte időnek előtte levették műsorról a 
„Nászút féláron" című kitűnő magyar fil
met. A filmkörökben rendkivül! érdeklő
déssel várt tárgyalást ezen a napon tart
ják. — December 3. Nemrégiben Pes
ten Is játszották az „Aranypáva" cimü né
met filmet Emil Janningsszal a főszerep
ben. Harmatit Imre és Béke ffy István dr. 
Kaszás György ügyvéd utján cimbitorlásért 
perli a filmgyártókat, miután hasonló ope* 
rétijük néhány évvel ezelőtt a Városi Szín
házba, később Németországban is ment.

HETI PLETYKA. Az egyik kisebb mé
retű prózai színházunkban nagy szerelem 
dúl a nemrég arrivátt érdekes arcú szí
nésznő és a színház fiatal hősszerclmese kö
zött. Egyes lapok már a meg nem történt 
házasságról is beszámoltak, amely hirnek

gyökere az, hogy a színésznő a legaktiueb- 
ben félténykenykedik vőlegényére. A szín
ház uj darabjában együtt játszik ez a pár, 
de a színésznő privát érzelmeire ugy lát
szik, nem voll tekintettel a szerző A darab 
szerint ugyanis a fiatalembernek egy másik 
csinos, fiatal színésznőt kell megcsókolnia 
a színpadon. Nos, ez a csók állítólag túl 
élethűen sikerült, amit a kulisszák hasúdé- 
kán át az Izgalomtól remegve nézett végia 
a féltékeny színésznő. Abban a pillanatban, 
amikor a fiatal színész jelenetéről n sztn- 
pádról eltávozott, óriást pofon csattant a 
kulisszák mögött. A pofont természetesen 
a menyasszony adta, akt mosolyogva mon
dotta: Az élethű csókért élethü pofon jár!

____________ G4*)
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HÉTFŐI üflPLÖ
bemutat/a a fiét 
f/lmsxenxcfc/ó/dt:

Főszerepben 
Paula Wessely

ARATÁS
A Hétfőt Napló caentol mindig ha- 

acámol a ÍBvsAkeiA bét legnagyobb
nak éa legairbbnek ígérkező filmbs- 
mulatőjárói. Célunk, hogy a közönség 
Jóelőre tudja, hova érdemes elmennie. 
Őrölünk, hogy aa Arattoaal kezdhet
jük meg a sort

*'

A Kamara filmszínház levetítette előttünk 
az Aratás cimü filmjét. Paula Wessely régi 
kedvencünk. Szinte lemérhetetlen, milyen 
internacionális magasságokba lendült en
nek az egészen egyéni és kissé „wlanerls“ 
karakterű osztrák drámai színésznőnek 
karrierje. Pedig nem is szép, egyik szeme 
mintha ici-picit édesen-bájosan kancsali- 
tana is, arca pedig határozott metszésű, de 
kontúrjait a művészet belső fénye enyhíti 
és szépíti. Amikor beszél, játszik, nincs az 
a hollywoodi filmszépség, aki a közelébe 
jöhetne. Mindezek tetejében Paula Wessely 
nekünk magyaroknak egy magyar paraszt
lányt mutat be, a művész! fotográfia hite
lességével. Arról van szó, hogy egy tönkre
ment földbirtokos huszárkapitány leveti »r 
uniformist és a parádéskocsis lányának se
gítségével gazdálkodik a megmaradt kis 
földön. Ez a lány tanítja meg földeáurát 
arra, hogy hatvan hold bizony rengeteg sok 
a izük magyar hazában. Ez a lány eleinte 
a cseléd hűségével, később már felébredt 
nsszonyisága minden vágyával és önmagát 
is feláldozó szerelmével szolgálja urát. A 
kapitány azonban egy bécsi dámánál keresi 
a szerelmtt, akinek huszáros ígéretet tesz: 
amíg ez nem jön hozzá a kis birtokra, nem 
lesz a felesége, nem aratja le az acélos bú
zát, ami ott ringatódzik az áldott magyar 
földön kaszára éretten. Ez a dráma! magva 
annak a szétágazó, izgalmasan érdekes cse
lekményt) filmnek, amely Bolváry Géza mes
teri keze alatt a magyar föld csodálatosan 
szép himnuszává nemesedik. Igazi magyar 
huszárkapitány-figurát ad a magyarszárma- 
zásu Attila Hörbiger, acélos és kemény, 
mint a buznszem, remek Somlay Artúr ma
gyar mágnása, aki a kalitkájából kiröp
pent kis színésznőikéért életér áldozza és 
Rajnay Góbor szűkszavú parádéskocsisa. 
Megfogott Glna Falkenberg izgalmas bála, 
A csodálatban szép felvételek legnagyobb- 
részt itthon készültek. Levegőjében, tenden
ciájában izig-vérig magyar ez a film. Igaz’* 
észre se vettük, hogy nem magyarul beszél,

Dénes Oszkár és a gázsi
Dénes Oszkár, aki gázsi dolgában • „lég* 

nehezebb fiuk" egyike, amikor felkérték a 
Roynl-szinházi szereplésre, négyszáz pengő
nél kezdte az alkut a Vígszínház igazgatójá
val, Robor Imrével, aki rögtön kijelentene, 
hogy ennyiről szó sem lehel. Napokig tar
tott a gázsiharc, amikor végül Roboz hatá
rozottan kijelentette, hogy kétszáz pengőnél 
többet a színház nem hír el. —- Soha még 
férflszinésznek nem volt Ilyen nagy gázsija* 
— mondotta, — de hogy véget vessek a do
lognak, hajlandó vagyok 250 pengőt adni 
esténként.

Dénes Oszkár, mint akit kielégített ar 
ajánlat, fölugrott a székről, összevágta a 
bokáját és Robot tenyerébe csapott.

— All right! Kedves vezérigazgató ur, hát 
jól van, legyen ..,, kélszázhctvenöt.
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CSILLARGYÁRa fivérét! lerakatilba, 
lampart 
CSILLÁROK

*UmI» • váaárló kfttfla- 
•ég rendelkezésére.

V,v" .r^61”1 M’*' <»• 
Vörösmarty tér 8.

Vll., Rókóczi of 42e 
valamint minden budapesti ée
vidéki Visxonleiaaonknál.

liiníetés
a Danakorzón

Vasárnap esi. hét óra tájban a Duna- 
honin egy kétszáz-kétszázötven főnyi fér 
fiatból álló tömeg néma tüntetést Tendereit 
A tüntetők

nagyrészt jólüítözőtt férfiakból állottak 
éa kevés, volt közöttük a diák.

Négyes soitfkhan vonultak végig ai ut- 
testen. TöbWrn botjaikat magasra emelték. 
A menet T/sztvevöinck gomblyukában kék- 
keresztes/émail jelvény volt. Ez a jelvény a 
bolsevisyjellenes ligának a jelvénye. A fő- 
kapitányságról

rjhdóautón rendőrök vonultak ki és 
>/Vjgakadályozták a további felvonulást.

— Raffay Sándor evangélikus püspök a 
felekezeti béke mellett. Rafíay Sándor evan
gélikus püspököt hetvenedik születésnapja 
alkalmából Pé,cel nagyközség díszpolgárává 
választotta és az erről szóló oklevelet vasár 
nap délután adták út ünnepélyes keretek 
között. Több köszöntő beszéd után Rafíay 
püspök válaszában hangoztatta, hogy a ma
gyar katolicizmust és a magyar protestantiz
must ugy tekinti, mint a magyar cimer mellé 
repdelt két angyalt Ezután vallásos ünnep 
polt a református egyházközség kultúrter
mében, amelyen Rafíay püspök szintén a 
felekezeti béke jegyében mondott beszédet.

— Éber Antal előadása a kereskedelem
ről. A Fützerkereskedők Országos Egyesüle
teken vasárnap délután Éber Antal rend
kívül szellemes előadást tartott, amelyben 
ismertette a kereskedelem mai helyzetét. 
Védekezett a kereskedelem ellen hangozta
tott vádak ellen. Mussolini egyik beszédéből 
idézett, amelyben a nagy olasz államférfi 
azt mondotta, hogy a kereskedelmet a ter
melő és fogyasztó közötti közvetítésből ki
kapcsolni nem lehet, valahányszor megpró
bálkoztak vele, mindig konfúzió támadt és 
a költségek szaporodtak. Semmiféle nume
rus claususnak nem hive, a szabadság biz
tosítja egyedül a kereskedelem léiét.

— Bátyja halálhíre megölte. Mosonszentjdnos 
községben meghalt Rrith Pál 65 éves föld
birtokos. Amikor öccse, Ráth Mátyás 57 éves 
földbirtokos a szomszédos községbeu értesült 
bátyja haláláról, holtan esett össze.

— Az utuicntl árokba zuhant a csepeli men
tők autója. Vasárnapra virradó éjjel a csepeli 
mentők autója egv betegért Tökölre ment. Ut 
közben eltört a kereke, belezuhant az autó az 
árokba, de csodálatosképpen sem dr. Farkas 
Géza mentőorvosnak, sem a többi bentülőnek 
nem történt komoly baja.

— Súlyos motorkerékpárgázolás. A csepeli 
Templom-téren Matirer József lakatos motor
kerékpárjával elgázolta Kiss Ferenc munkást. 
A motor is felborult és a mentők ugy Maurert, 
mint Kissi igen súlyos állapotban vitték a 
XVelss Manfred-kórh'ázba.

— Lugkőoldatlal rnegmérgezte magát egy 
■sszuny. Kispesten, a Vas Gereben-utca 119. 
számú házban lévő lakásán lugkfloldattal meg
mérgezte magát Fejes Ferencné háztartásbeli 
asszony. A mentők a Horthy Miklós-kórházba 
szállitották.

— Csütörtököt mondott ■ gázálarc. A Shell- 
Olajgyár csepeli telepén Kovács Ferenc munkás 
gázálarccal leereszkedett egy benzintankba. A 
gázálarc rosszul működött és Kovácsot súlyos 
mérgezéssel, életveszélyes állapotban szállítot
ták a Weiss Manfréd-kór házba.

— A pécsi polgármcstcrválasztáa. A pécsi 
polgármesteri állás megüresedett és annak be* 
töltésére pályázatot irt ki a város törvényható
sága. Makay István volt alpolgármester és 
Sebestyén dr. pályázták meg az óllást. Az ille
tékes helyről kiszivárgott hírek szerint Makay 
megválasztásához nem fér kétség.

— Végétért a főiskolás sakk verseny első for
dulója. A MEFHOSZ rendezésében folyó VI. 
erszágos főiskolás sakkbajnokság első fordu 
lója hét lejátszással végétért A vezető helyet 
Jeney Ferenc tartja.

AZ ERNSTcMUZEUm
Batfaprtt Mufrme»a «t»s •

Dr. Ma’ovszky Pál 
*■ Breuer Gusztáv 

bestékéi. vslsm'nt főúri és mis mszInbtrtoUM 
szármasd feslménvek. nfttárcrak «* bátorok körei

nek etadáira.
KMlMSoa tna november »■»«
AakeUi uíií^tovcmber »tói kexdvo naponta <W- 

után H4-től. _______ _

Moszkvában halálraitéiték 
a német mérnököt 
és nyolc társát 
Közbelépett a német követ

Moszkva, november 22.
A novoazlblrsekl bünpernek mind ■ kilenc vádlottját, köztük Spickllng német 

bányamérnököt Is, halálru ítélték. Az ítélet véglegesnek tekinthető. A vádlottaknak 
csak az a lehetőségük van, hogy kegyelmi kérvényt nyújtsanak be.

A moszkvai német követ azonnal lépést tett a kormánynál és követelte, hogy biz
tosítsák a kegyelmi kérvény elfogadását.

•3—i l ——MX-

Hogyan lett egy utcai ismeretségből 
15 ezer pengős kártérítési per, 
amely az .elcsábított' leány vereségével végződött

Hogyan lett egy utcai ismeretségből 15.000 
pengős kártérítési követelés?

Ezt mondja el az az érdeke* per, amely most 
foglalkoztatta a törvényszéket. B. Irma, egy női 
divatszalón tulajdonosnője indított 15.000 pengős 
kártérítési pert D. Lajos kereskedő ellen. A divat- 
Bzalóntulajdonosnő keresetében előadta, hogy tii 
esztendőn keresztül udvarolt neki a kereskedő, 
miután elcsábította 6i.

— D. Lajos tíz hosszú esztendőn át hitegetett 
azzal, hogy feleségül vesz. — Mondotta a bíróság 
előtt. — Hat éven át jegyben jártam vele, jegy
gyűrűt váltottunk, ő azonban nem vett nőül,

mással kötött hicaMigot.

Ez az eljárása tönkretette egész életemet, megaka
dályozta, hogy férjhezmehessek, ami egyetlen 
életcélja minden tisztességes urinőnek. A házasság 
reményében divatszalonomat az utóbbi időben 
feladtam már s igy nemcsak erkölcsi, hanem súlyos 
anyagi kárt okozott nekem volt vőlegényem, 
aki

házassági Ígéretét nem váltotta ha.

Mindezek előadása után a leány arra kérte a 
bíróságot, hogy tizenötezer pengő erkölcsi éa 
anyagi kártérítést ítéljen meg neki a bíróság, 
volt vőlegényével szemben.

A férfi előadta, hogy

B. Irmává' aa utcán ismerkedett meg.

As utcai ismeretség után többször találkoztunk

Őszi dlvatszővetelnkből mérték után lérll- zrspagg* Bg—ra , 
öltönyt vagy télikabátot 2 próbával készítünk ’áSi'CP ■ “éti 
Meggyőződésünk, hogy egyszeri rendelés után állandó vevőnk marad. 
VERSENYSZABÓSÁG, Vll., Thököly-ut 6.1. em. 'Xíi.’j/.'.Sí?.'

— A vizsgálóbíró fogvatartotta ■ váciutcai 
ékszerrablókat. Tóth-Halász Sándort, Ko- 
neczky Józsefet é.s a váciutcai ékszerrablás 
többi gyanúsítottját átkisérték az ügyészség 
markóutcai fogházába. A vizsgálóbíró most 
hallgatta ki a gyanúsítottakat. A részletes 
jegyzőkönyvi kihallgatás után a vizsgáló
bíró ugy döntött, hogy valamennyi gyanít 
sitottat fogvatartja. Tóth-Halász és társai 
megnyugodtak a letartóztató végzésben.

— Háztulajdonos, lakó és házfelügyelő. A 
gyakorlati élet rengeteg mindennapos problé
mái között rendeletek sokaságában, szabály
rendeletek útvesztőiben, a különböző hivatalos 
eljárások rengetegében nehéz eligazodni s 
hasznos szolgálatot teSz jogásznak és nagy
közönségnek egyformán nz olyan könyv, amely 
avatott tudással, Jogi alapossággal és ugyan
akkor a szükséges közvetlenséggel tájékoztat 
és felvilágosit, magyaráz és minden irányban 
és kérdésben tökéletes képet ad. Ezt a hivatást 
teljesili most dr. Dános Tivadar uj könyve, 
amely Háztulajdonos, lakó és házfelügyelő 
rímmel az Ingatlantulajdonnak, minden az in
gatlantulajdonnal kapcsolatos kérdésnek, a 
háziúr és lakó viszonyának, valamint a ház
felügyelő munkásságának teljes ködeiét adja.

— Előadások. Főidet Jolán Írónő csütörtök 
este K9 órakor a Lipótvárosi Tórsaskörben 
(Lipót körút 1 ' tart előadást „Idegenek szerte 
e világon" elmen. — Dr. Rángó Béla egyetemi 
magántanár az Orssógos Kőzegészségl Egyesü
let előadássorozatában „Az oltóanyagok előállí
tásáról" tart előadást kedd délután 6 órakor 
(Eszterházy-utca 0).

— Kötőtűvel kiszúrta szemelt a fogház 
bán egy artista. Bécsi tudósítónk telefondíja: 
Rerger Gv’rgy artista négyéves büntetését 
töltötte n lettben! fogházban Most át akar 
tftk vinni egy másik fegyintézetbe. M’előt: 
átszállították volna, Berger egy kötőtűvel 
mindkét szemét kiszúrta. Rabkórházba srál- 
liloltúk. 

egymásuk —- hangzott a férfi előadása. — A 
leány gyakran bejött az üzletembe, a késő éjszakai 
órákig maradt ott velem kettesben. Később 
nzonban már egyre ritkábban láttam B. Irmát. 
Mielőtt megházasodtam, a leány különböző anyagi 
követelésekkel lépett fel velem szemben, 

nagyobb összeg erejéig formálisan meg akart 
zsarolni,

én azonban nem ijedtem meg fenyegetésétől, 
ő pedig mqiinditotta est a pert ellenem, amely tel
jesen alaptalan. Egy szó sem igaz abból, hogy én 
annakidején elcsábítottam volna, menyasszonyom
nak tekintettem, jegygyűrűt váltottam volna vele. 

A törvényszék széleskörű bizonyítási eljárást foly
tatott le, majd ítéletet hozott:

B. Irmát kártérítési követelésével elutasította.
Az ítélethez érdekes indokolást fűzött a bíróság

— Tény az, hogy a peres felek az utcán ismer
kedtek meg, tény, hogy a leány gyakran kereste 
fel a kereskedőt üzletében a ott bezárt redőnyök 
mögött az éjszakai órákig együtt volt vele. Tény 
az is, hogy a leány olyan leveleket irt D. Lajosnak, 
amilyenből kétségtelenné vált a közöttük lévé 
kapcsolat. A törvényszék megítélése szerint mind
azok a körülmények azt mutatják, hogy

itt nem mátkaságról, hanem a Jóerkölcsökbe 
ütköző szerelmi kapcsolatról volt szó.

Aa ilyen kapcsolat bírói jogvédelemben nen 
részesülhet, ezért kellett B. Irmát kártérítés 
követelésével elutasítani.

— MIKECZ ÁLLAMTITKÁR ÁTVETTE 
MANDÁTUMÁT. Vasárnap délelőtt hirdet
ték ki n városháza erkélyéről dr. Mikecz 
Ödön belügyi államtitkárt Cegléd város egy
hangúlag megválasztott képviselőjének. A 
mandátumot a városháza közgyűlési termé 
Iwn nyújtották át az újonnan megválasztott 
képviselőnek. Sárkány Gyula dr. polgármes 
tér üdvözölte a város hatósága és közön 
sége nevében az uj képviselőt, aki válaszá 
bon köszönetét mondott a bizalomért, amely 
lyel a város választóközönségc megtisztelte

— A japán bányakatasztrófa borzalma* 
mérlege. A japán belügyminiszter hivatalos 
jelentést tett közzé nz oszarutavai bánya 
szerencsétlenségről. Eszerint a bányában a 
robbanás idején mintegy 1600 bányász dol
gozott; közülük 935 megmenekült. 266 holt 
testet sikerült eddig kiásni, a sebesültek 
száma 130. A többi bányász eltűnt, sorsuk 
ról semmi közelebbi! nem tudni.

— Lugkftvct Ivott egy auzony. Fejes Ferenc 
né* egy gyárimunkás 31 éves felesége, Kispes 
ten, a Vas Gereben-utca 114. szám alatti laká 
sán lugkövet Ivott. A mentők a H >rthy Miklós 
kórházba szállították. Állapota életveszélyei.

MIKULÁSRA!

ÉDESSÉGET!

— Vsadorongos betörő Kiéin Antal képviselő 
Idrtokún. Kiéin Antal országgyűlési képviselő 
faddi birtokán betörés történt. Ismeretlen tel 
tes feltörte is kifosztotta az egyik raklárépii 
letet, ahol dohány volt felhalmozva. A pénz 
ügyőrök rajtaütöttek a betörőn. Pintér Gyula 
rovottmultu egyénen, aki házról hóira Járva 
dohányt kínált eladásra. Pintér szembeszáll! 
a pénzügyőrökkel, közülük az egyikei vnsdo- 
ronggal leütötte és azután elmenekült A csend 
őrség elrendelte Pintér országos körözését

— Gá/nlf u antobiiM. Vasárnap reggel az 
Ingül délivasutkiöli nyílásánál A 3. jelzésű 

autóbusz elütötte özv Roth lg Károlvné 61 
éves asszonyt, ókit életveszélyes óllapotban 
száll)fóliák az l'j Szent János kórházba.

az

főszerepében

Rendezte:

Bolváry Géza

A tzlnlap:

Tamássy földbirtokos:

Somlay Arthur
a Ha. . . . . . . Ilörblfler Attila
.Mnos............ Ra|nay Gábor
Jullka ......... PAULA WESSELY

Díszelőadás 
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Izgalmas búcsú az év utolsó futballvasárnapjától

A „nagyok" közül csak a Fradinak 
volt szomorú vasárnapja 

Hungária-taktikával győzte le a taktikában 
zöld-fehéreket — A Hungária csatársorát a pompás 

fedezetsor győzelemre kényszeritette
A felső régiókban kialakult az őszi nemzeti bajnokság élcsoportjának sorrendje. Jobb gólarányával az Újpest került a mezőny élére a derbin kivívottgyőzelnjévcl. A való,ágban azonban agg a Ferencváros, mint a Hungária helyréié előnyösebb, meri egy-egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A Hungária simán intézte el n feltörő Phöbust. Az utolsó fordulóban különben két nagy meglepetés született. Az Elektromos hatalmas gólaránnval gázolta le saját ott- 

”° J , n “ Szc’fcdcl' a "“KY csapatok mumusát. És a pcchszériából kikerült '•"dal ugyancsak hatalmas gólaránnyal gyűrte maga alá a Kispestet. A Hala- dar jól járt a pályaválasztójog megvételével, mert ez két pontot jelent számára. A Scmrcti elkeseredett küzdelemben sem tudta maga alá gyűrni a nagv lelkesedéssel küzdő Kerületet.

Többször már nem veszthet 
csatát az idén a taktika 
és csatársor nélküli Fradi

ÚJPEST—FERENCVÁROS 2:0 (1:0)
Az újpesti stadion képe kellemes benyo

mást kelt: verőfény, sármentes, billiárdasz- 
tal simaságu pálya és közönség is akad kö
zel tizenötezer. A két derbicsapat drukker
hada zászlója alatt lelkendezik, de vala
hogy nyugodlabb a pályán az atmoszféra, 
mint máskor, ugyanis

a lila-fehér tábor biztosra veszi a győ
zelmet,

unl sono az a vélemény, hogy a Fradit le 
kell dönteni a bajnokság olimpuszáról. A 
fradisták viszont csendesen, magabizóan 
tűrik az ugratásokat, heccelődéscket, csak a 
szivük mélyén melengetik a reménynek 
szikráját.

Remek Fradi-iskola kápráztatja el a né
zőket nz első percekben, ame.lv Tátrainak 
nagy lövésével végződik. Most Táncos, majd 
közvetlen utána Kemény robotol végig a fél
pályán, de ezek a veszélyt jelentő helyzetek 
is fuccsba vesznek. De nem úgy az Újpest 
első kisérleteil Még csak a 3. percnél tar
tunk, amikor

Balog taccsol dob, a labdát Zsengellér 
fogja, Hámori támadja, de értheti tleniil 
elesik, a levegőbe lebbent labdát Zsen
gellér Kállaihoz fejeli, az akció iigycs- 
sége Polgárt annyira meglepi, hogy 
egy-két másodpercet késlekedik, ezt « 
szemfüles Kállai észreveszi és mielőtt 
még Polgár beavatkozhatna, a feléje 
röppenő labdát kapásból, mintegy tíz- 
tizenkét méterről nagy erővel lövi a 

jobb felső hálóba. 1:0.
— Tempó Fradi!. . Tempó Gyurka!... 

<— lelkesít a zöld-fehér közönség s a Ferenc
város hihetetlen erőbedobással ismét támad 
és támad. Most Toldinak lenne alkalma 
egyenlíteni, de Kemény a beadását kapás
ból kapu mellé lövi. Közvetlen utána egy 
Tátrai bomba borzongatja meg az újpesti 
hátakat. A 11. percet mulatja nz óramutató, 
amikor Táncosnak egv nagyon ügyes lefu
tási és remek beadása Toldi fejére száll, a 
Fradi tank boinbaszcrü éles tejese mór- 
már gólba tart, amikor Hóri csodával hatá
ros módon, levegőben métereket úszva fogja 
ki a labdát, elváqódik a kapufa mellett, a 
labda kiperdül az ujjat közül, tizen is fut
nak egy csomóba, a kapu üres, de Futónak 
végül is sikerül felszabadítani. Most Szigeti 
biró ellen horkan fel a Ftadi közönség. 
Ugyanis minden ok nélkül szabadrúgást 
ítél az Újpest javára. A veszély azonban itt 
is elhárul. A játék mindkét részről szép és 
tartalmas.

Gyönyört! akciók 
váltják egymást. A Fradi olv nagv fölény
ben van, ímgv u két bekk a fél vonalról pa 
rirozza ii hozzájutó labdákat, a zöld-fehér 
csatársornak viszont a nagv ellenállás miatt 
valóságos barrikádharcot kell vívni, min 
dc:i talpalatlnyi előrejutást verejtékes mun
kával kell kierőszakolni, valóságos madridi 
helyzet... Táncos és Kemény nagyszerű le
futásai a belsők egymás meg nem értésén 
jut csődbe. Különösen Toldi csetlik botlik, 
nem találja a helyét, lezárnak egv felesle
ges lantija áttereli « játékot a Ferencváros 
térfelére és Ztengellérnek egy nagy lövése 
Kút mit igsn britem tilsa hriysribt kosta, a

labdát kiejti, nagy zavarban és f ejveszt ett- 
séggel utánafut egészen a 16-osig, de ott 
Tóth kaprintja el előle, a kapus és a bal
szélső félpercig viaskodik, végül Tóth ki- 
driblizi Kutasil, már-már az üres kapu felé 
tart, ismét félrekanyarodik, lő, de pontosan 
Kutasi markába. Ezután Zsengellér lövése 
érdemelne gólt Kállai egy nagv bombáját 
Kutasi védi. Az utolsó percek ismét a Fe
rencvárosé, Farkasnak van két nagv gól
helyzete, de úgy ő, mint Kemény bárom lé
pésről lövik el a puskaport. Idegizgató a 
küzdelem s amikor a biró a félidő végét 
jelzi, egy lelkes Fradi-drukker igy sóhajt 
fel:

— Már nem lehet Ferencváros-meccsre 
járni... Képtelenek a Fradi-csatárok gólt 
rúgni... Nem bírom tovább nézni ezt a te
hetetlenséget ...

Es ez a drukker sok más drukkerrel 
együtt félidőben otthagyta a meccset!

Szünet után Kemény viszi az első komo
lyabb támadást, de Seres úgy elgáncsolja, 
hogy u nagy iramban száguldó szélső hár
mat bukfencezik A Ferencváros komért ér 
cl, a sarokrúgásból sokáig pattog a labda az 
újpesti kapu előtt, de a sok 
taccs a vége.

A Ferencváros fölényben 

és fogcsikorgató elszántsággal 
egyenlítésért. Vinczc tisztára játssza Kocsist, 
aki remek beadást küld a tulsó oldalra, de 
a szeleburdi Tóth a döntő pillanatban el
esik. fíalog a szó szoros értelmében felmá
szik Tátrai hátára, de a biró, 
„rálött mászásnak” 
ncin fütyül Toldi fütty után dühösen el
rúgja n labdát, ami nem tetszik a közönség-

tologatásnak

játszik 
küzd a ki-

ugylátszik,
minősiti az esetet és

nek. A játék változatos. Lázár többizben 
csillogtatja ragyogó technikáját. Zsengellér 
ügyesen kiteszi Kállait, de a center késleke
dik a lövéssel.

A Ferencváros belső triója meddő.
Ezen úgy akar segíteni, hogy átcsoporto

sítja a csapatot. Tdtral-Thour hátramegy 
bekknek, Polgár centerhalf lesz, Sárosi cen
terbe megy és Farkas foglalja el a jobb
összekötő helyét.

— Thour rétért! — jegyzi meg egy hig
gadt néző, Thour hátravonulása alkalmából. 
Táncos gólszaguan törtet az újpesti kapura, 
de Futó bclelép az egyenlítést jelentő lövés 
be és a labda kornerre pattan. Kemény 
tiszta helyzetből a Fradi-közönség nagy 
bosszankodására fölé lövi a labdát. A követ
kező pillanatban Tóth csavart centerét a 
felső sarokból húzza ki Kutasi. Toldi 19 
méteres szabadrúgását Hóri a keblére öleli. 
A Fradi csatársornak semmi sem sikerül. 
Toldi hátrahuzódik a centerhalf helyére és 
Polgár előre megy a csatársorba. A pályán 
most nem építő, hanem romboló játék folyik 
és igy gólhelyzetek egyik oldalon Sem szü
letnek. A 31. percben végleg eldől a mérkő
zés sorsa.

Tóth lefutásából kornerhez Jut az Új
pest. A sarokrúgást Tóth mellmagasan 
íveli n kapu felé. Vlncze jobboldalról a 
csomóba ront és a balösszekötő helyéről 
a megdermedt védők között hátrafelé a 

hálóba fejeli a labdát. 2:0.

Vinczét össze-vissza csókolják az újpesti 
játékosok. A remekbe szabott gól fellelkc- 
siti az Újpestet és a csapat támadásba len
dül. Tóth—Zsengellér—Kocsis összjátékból 
utóbbi közelről fölé fejel, 
rüen teszi ki Sárosit, 
szorongatva mellé lő.
mányt, a 17 méteres szabadrúgást Toldi 
iszonyú erővel a kapu mellé bombázza. A 
következő percben Kállai rettenetes erejű 
lövést küld u kapufa élére, ahonnan a 
labda a kornervonalon gurul végig. Kocsis 
visszahozza a labdát a csomóba, de közben 
elesik és egy percig fekve marad, 
szépíteni akarván az eredményen, 
cselezi az egész újpesti védelmet, de a lab
dát lövés helyett Sárosi elé tálalja. A meg- 
’epett Gyurka elől Seres hazaadással ment. 
Eredménytelen újpesti korner után a játék
idő utolsó öt percében

durva jelenetek 

folynak a pályán. Kocsis és Lázár a földön 
a 
a

FÉrfi-.^KalaoDK
szenzációs pnlnÁn Wesselényi u. őr 
OICSOII. I VISJd f (Baptista templom mellett)

Játél Gól Pon

1 ÚJPEST 12 43:18 172 FERENCVÁROS 11 34:15 173 HUNGÁRIA 11 46:14 164 l’HÖBUS 12 26:15 166 SZEGED 12 21:16 150 NEMZETI 12 28:24 147 BOCSKAI 11 27:18 128 ELEKTROMOS 12 26:27 110 BUDAFOK 11 27:30 1110 SZOMBATHELY 12 22:3511 KISPEST 12 40:41 1012 BUDAI 11 12 2k31 813 III. KÉR FC 12 9*\10 414 SOROKSÁR 12 14:54 2

Lázár nagysze- 
de Gyurka Joóstól 
Szűcs faultolja Ke-

Lázár 
végig

fekve hemperegve rugdalják egymást és 
közönség boldogan lélegzik fel, amikor 
biró a mérkőzés végét jelzi.

A kékfehérek italsorának 
és csatársorának harapófogójában 
összeroppant a Phöbus-védelem
HUNGÁRIA—I-HÖBUS 4:1 (1:1)

Hungária-uti derbi valóságos „testvér-A
harcnak számitolt, mert mind Turay, mind 
Titkos öccse a Phöbusban játszik A Phöbus 
egyébként teljes csapatával indult a tűzbe 
és a Hungária sem változtatott az eddig 
bevált formációkon. Pazar Ilungária-táma- 
dássnl indul a mérkőzés és Csikósnak al
kalma van kimagasló tehetsége csillogtatá
sára. Később Kardos bombája zug el a kapu 
előtt a általában a kék-fehérek nyomasztó 
fölényben vannak. Már az első percektől 
úgy indul a mérkőzés, hogy

az tulajdonképpen a Hungária csatár
sorának és a l’höbus védelmének verej

tékre hadakozása lesz.
A mérkőzés ennek a legyében folvik s 
Phöbus támadásai csak nagyon szórványo
sak. Scnkise hitte, hogy a 11. perc mégis 
jelentős Időponttá növi ki magát a mérkö- 
’ésen, de Pirő gondoskodott róla.

A kitörő Tura.v II.-ŐÍ ugyanis szépen le
fekteti éa alkalmat ad Hertzka bírónak 
egy elegáns mozdulatra: tizenegyes. 
Szabó lövi a Szabónak éa duzzad a 

hálót tiL

a

A gól után továbbra is a Hungária marad 
frontban, de a Hungária belsői nehezen 
boldogulnak a gyors és kemény Phöbus- 
védelemmel. Különösen

Cseh és Kardos tenyérnyi helyen vég
hezvitt (Iriblimunkája marad hatástalan. 

Velük szemben .Müller ismét jó napot fog 
ki és úgy siklik előre, mint vajban a kés. 
A 28. percben meccslabda kerül Kardoshoz 
és tőle a kapus kezébe. A Hiingária-druk- 
kerek a fogukat szívják kínjukban és ezt 
csak

Dudás néhány tökéletes, „nausch!** ma
gaslatra emelkedő trükkje 

tudja enyhíteni A 37 percben azután mégis 
egyenlít a Hungária. — ahogy ezt a rajz 
riportunk Is mutatja

Müllcr labdát kap Csehtől. ráignzit és 
huszonöt méterről rég.átolt süvítő bom
bával szerzi meg az egyenlítés örömét. 

1:1.
Hungárla-nyomás nem szűnik ezutánA __ ..... ........... ..........

sem, de Csikós és a két Phfíhus bekk káp
rázatos védőjátékot mutat be és igy a szü
netig már nem fordíthatják meg a mérkő- 
sée sorsát.

Szünet után aztán a klfullasztott Phöbus 
játékszerévé válik a Hungária halfsorának. 
A 3 percben Sas egy reménytelen labdát ad 
középre és ezt Kardos még egy lépésről la 
kapásból lövi — fölé. Kétségtelen, hogy a 
nap legnagyobb „labdamüvészete” volt, ezt 
aligha tudná más csatár utánozni. A 8. 
percben szépen felépített Phöbus-támadás 
fenyeget veszéllyel, de végül is kornerben 
hal el. Majd megint a 11. perc réme buk
kan föl, de most szinte törvényszerűen —• 
a Phöbus hátrányára.

Titkos taccsdobását Wéber leüt! a bár 
vitatkozni lehetne a szándékosságon, 
ezt Hertzka biró feleslegessé feszi és 
Miiller tizenegyest lőhet. Csikós nagy 
basszuságára kezét érintve köt ki a 

hálóban. 2:1.
A Phöbus már kétségtelenül elvesztette a 
meccset, tehát nyugodtan játszhat a — győ
zelemért. Játszanak is, nem ők tehettek 
róla, hogy a Hungária labdamfivészei sike
resebbek. A 21. percben egy vitatható és 
ártatlan fault miatt Tör őst lefújja a biró,

a szabadrúgás Cseh elé kerül, aki ki
ugrik vele, átviszi a labdát az eléje 
esett kapuson Is és éles szögből ponto
san lövi a léé mellett a hálóba. 3:1.

N’em sokkal később bomba ellen védekezik 
a Hungária is, de aztán félelmetes nagy 
nyomás nehezedik egészen a mérkőzés vé
géig a Phöbus-kapusra. A kék-fehérek half- 
sora ugyanis tüneményes jáékba kezd s ez 
a győzelem titka is. Ehhez járul még Mül
ler, aki most ugv keveri a Phöbust, mintha 
mixerbajnok lenne. A Hungária-főlény el
lenére is két korner suhan el a kék-fehérek 
kapuja előtt, aztán Szikár kapufán csattanó 
nagy bombája kelt riadalmat s már-már 
marad az eredmény, amikor a 44. percben

Titkos talán először hoz a kapura 
„titkosszeriien", éles beadását Cseh jól 
fogja el s a ráfutó csatár fejéről élesen 

suhan a léc alá. 4:1.
Ezzel a Hungária az őszi harmadik helyet 
biztosította a maga számára

Szezénzáró óbudai bravúr
NEMZETI—III. KÉR. FC 1:1 (0:0)

A derbi előcscmegéje váratlanul érdekes és 
izgalmas csatát eredményezett. A közönség ncui 
sok ellenállásra számított, a reménytelen hely
zetben lévő óbudaiak részétől az Újpestet verő 
Nemzeti ellen, ezzel szemben az volt a helyzet, 
hogy bár a Nemzeti kulturáltabb futballt ját
szott, a robbanékony lelkesedéssel játszó kerü
letiek azonban többet és veszélyesebben tá
madtak. Az első félidőben mindkét kapu sokat 
került veszélybe, de a kapusok szerencsés mó
don hárították cl a gólveszélyeket. A 33. perc
ben Fenyvesinek három lépésről alkalma lett 
volra a vezető gólt megszerezni, azonban Bu
davári kezébe célzott. Tekintélyes fölénybe ke
lült a III. kerület a félidő utolsó perceiben, 
Kármán kapufára fejel, majd Drucker pár lé
pésről élesen mellé lő. _

Szünet után sem változik a helyzet, az óbu
daiak támadásaikat jórészt szépen építik fel, 
de gólt nem tudnak lőni. A 18. percben Kis
alagi révén vezetéshez jut a Nemzeti: 1:0. Rö
viddel később ritka érdekességü góllal egyenlít 
u kerület* Drucker lefut. Kővágó nem tudja 
szerelni, a koméi vonali, ál hosszú harc van kö
zöl lük, mig végül sikerül kézépre adnia a lab
dát. Racskó kapus kifut, a kapuvonalon Flóra 
meglepetésében nagyot akar rúgni, de a saját 
kapufájára perdül <t labda, majd másodperce
kig a hapuvonabn táncol, a Nemzeti védőjáté
kosai megrökönyödve állnak, végül vig IV. he- 
ugrik é- ar álmétkodók közt kapuba nyomja a 
labdát. 1:1. Az utolsó percekben is alkalma 
volna a kerületieknek újabb gólt szerezni, de

i*ra már nem telik m anergiábóL
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A nap legnagyobb 
meglepet*** Szegeden 
E1£KTHOM<»—SZEUFJl 4:1 |1:«|

Szeged, november 1.
(A Hétfőt Napló tudósttájának telefonftltn- 

téie.) Ahogy ilyenkor történni szokott, bekő- 
velkezptt u balsejtelme kabala. Szeged, a nagy
csapatok mumuia szégyenletes vereséget szen
vedett a lelkes amatőr Elektromostól. a Sze- 
ged nagyon akart győzni ezuttal. úgynevezett 
„góarányjavitó délutánt" akart rendezni és a 
túlfűtött önbizalom, de talán még nagvobb 
mértékben az ellenfél semmibevevése meg
bosszulta magát. A Szeged öregurasan kezdte 
« játékot, az Elektromos vlstont azonnal őt
látta, hogy itt „keretnr lehet. Már a 8. perc
ben gyors akció után Szendrődi elé tálalják a 
labdát, aki közelről belövi. A Szeged még min
dig azt hiszi, hogy gólokkal nyeri a meccset s 
jgy az ujabb és ujabb kezdeményezés az 
Elektromosé. A 24. percben Szendrődi offtzájd- 
gyanusan kígyózik a kapu felé, a szeged] vé
dők érthetetlenül leállnak, de ő nem zavartatja 
magát és a léc alá lövi a második gólt. 20. 
At Elektromos valósággal szárnyakat kap. 
Óriási ambíció füti a játékát, amely friss, ele
ven és gólratörő. Ennek megvan az ujabb 
eredménye a 38. percben, amikor Szendrődi 
közelről a harmadik gólt helyezi el a szegedi 
hálóban. 3 0.

Szünet után teljesen megváltozik a játék 
képe. A Szeged most mát komolyan beleszáll, 
de már késő, mert as Elektromos helyenként 
kilenc emberrel védekezik A 25. percben Korá
nyinak a beadását Nagy éles lövéssel értékesíti 
góllá. 3:1. Most durva jelenetek következnek. 
Szendrődi ég Berták, bár a labda a közelükben 
tincs, ősszeakadnak Eaner játékvezető mind
kettőlüket kiküldi. Befejezés előtt öt perccel 
Lengyel kézzel üti a labdát Pfandler elé. A 
szegedi védelem Ismét leáll, de az amatőr bal
szélső nem zavartatja magát és szép „áram
vonalas" gólt helyez a szegedi kapuba. é.f. 
Az atnlsó percek molytalanok. Az Elektromos 
megérdemelten győzőit.

Szép gólok rajzriportja az őszi bajnokság 
finiséből

(C.pprtpNl bp Hbtlto Napit - Spurin Homltl..)
NT1TANT a „FBAD1 SZENVEDÉSÉT CIMF CIKLUSBÓL AZ UJFESTl SZÍNPADON

Legyen angol ur vagy barbár martaidé 
Kiki büszke rá, ha haján nincsen kde.

BRVLCREEM. az angol gentleman 
gumimentes hajrögzitője és hajfényesltőj*.

MIBn b.b«Knn,IIJ., bog, feMMMk • Frrvnev Áronnak tód göli lőni. 23 mAlrrrSl minta- 
bombával kedveskedett a Phttbusnak U. 1:1. Első félidő <37. pere.

Gazdag nélktll 
szegény volt
a szombathelyi csatársor

| SZOMBATHELY—SOROKSÁR Cl (2:1)
' Szombathely, november 22.

FA Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelenléte.) Gyenge lábon álló halfsorok, mér
sékelt képességű védelmek és mezőnyben szé
pen játszó, de a kapu előtt tehetetlen csatár
sorok jellemezték a két csapat tudását. Szom
bathely két tartalékkal állt ki a meccsre, 
hiányzott Baumann kapus és Gazdag, a veszé
lyes és góléhes centercsatár. Közel háromezer 
főnyi közönség előtt kezdődött a játék, még 
pedig sorozatos soroksári támadásokkal. A 3. 
percben szombathelyi ellentámadás Szabó ré
vén, a labdát Kím kapja, kicselezi Lakyt s 
máris bent van a vezető gól. 1.0. A Soroksár 
tovább' támad. Vrbancsiknak van egy húsz
méteres borzalmas erejű bombája, amelyet n 
tartalék szombathelyi kapus csak nagy szeren
csével véd Végül Vajdának egy beadását Fodor 
a tömörülő védelem között fejeli a szombat
helyi kapuba. 1:1. A Soroksár továbbra is fö
lényben van és csak az utolsó tiz percben jut 
szóhoz a szombathelyi amatőregyüttes, nmikor 
Mát hé megszerzi a győzelmet jelentő gólt. 2.7.

Szünet után főként a szombathelyi csatár
sor van frontban, azonban a hiányzó Gazdag 
nélkül vérszegény a támadósor játéka és így 
több gól nem esik.

Ifi* Sindelar a Budaiban, 
öt gól a kispesti kapuban

_________________ 11
rakok, az: bitxak c*ak ránk Nem kei Ittak 
tömi benyomást Nem sít tnoudum. h'<F 
győzni fogunk, de hogy mind technikai, mind 
laklikai szempontból sikerünk lesz, abban nem 
kételkedem. Én még élénken emlékesem aZ 
osztrákok londoni szereplésére At első félidő* 
ben szánalmas szerepei játszottak és kataszt
rófa fenyegetett, csak a második félidőben 
talált, magára az osztrák csapat éa eziel érde
melte ki az angol sajtó elismerését Elképzel
hető, hogy akad csapat, amely mindkét félidő
ben jó játékot mutat s akkor bizony túlzott as 
aggodalom, amivel Meislék kisérik a mi pró
bánkat.

— Eddig még nem sikerült máj országnak a 
.betörés" Londonban Most ml majd ezt fa 
megkíséreljük. Várják meg a meccs végét éa 
ne aggódjanak jobban, mint mi.

Érdekes különvélemény 
Toldi „bika-stilusáról*'

— Mi lesz Toldival, akinek tularős Játékát 
aggodalommal szemlélik sportkörökben? Ki
viszik Londonba?

— Határozottan be kell jelentenem a külön
véleményemet Toldi sokatemlegetett „btkajáté- 
káról"! — mondotta Fodor dr. — Toldi nem 
durva. Sok erénye, de sok fogyatékossága is 
van. Az erényei azonban londoni játéka mel
lett szólnak. Ha formában van, én minden
esetre ki vinném a nagy csatára. Toldi még sen
kit sem tett harcképtelenné. Amit hibájául ró
nak fel, az Angliában egyenesen erény, ott 
szabad a rém pl i. ott dicséret jár a fair, de ke
mény játékért. Ezzel nem lesz baj. Csak sport
szerűtlenség ne legyen.

Ha Toldi vállalja a játékot agy, hogy 
miatta nem csonkul meg tiz főre a magyar 
csapat, akkor én hubozás nélkül szerepel

tetném.
Azzal azonban tisztában kell lennie, hogy GR 

első sporttzeriltlen ak dó után a magyar veze
tőség küldené le a pályáról. Londonban min
dent nyerhet a magyar futball, de el Is veszít
het mindent. Ezért tehál ott uil fogunk árgus
szemekkel őrködni a fair keretekre. Hiszem, 
hogy Toldi ezt megérti és nem reklamál, nem 
nkar hangulatot teremteni a biró ellen. A játé
kának tisztaságával — Ismétlem — baj nem 
lehet.

Ezek szerint most már Toldi formáján én 
saját belátásán múlik a londoni szereplés.

H. Z.

BUDAI „11“—KISPEST 5:1 (1:1)
A Kispest már huzamosabb Idő óta lefelé 

halad pályája delelőjéről. mig a Bndai napja 
a szezón végére virradt lel.

Nagyon érdekes harcnak ígérkezett ez a 
játék és aüi a formákat helyesen mérlegelte, 
az csali Budai-győzelemre fogadhatott. Válta
kozó játékkal telnek el a percek és az 5. perc
ben már Serényi Varga beadásából gólt ér el. 
0:1. Az izgalmat fokozza Déri kapufalövésc, 
aztán Rátkaí gólmentése a vonalon. A 37. perc
ben a Ferencvárosból elengedett Vermes há
rom emberen keresztül is jól cselez és a kapus 
felett küldött labdájával kiegyenlít. 1:1.

A szünet után valóságos
eseménye lesz a pályának Szobai, na 
Újpestből átadott budai csatár tüneményes 

Játéka.

Ifjabb Sindelarl — állapítja meg a tribün — 
ami főként a veszélyességére, no, meg szőke 
hafkoronájára ét magas alakjára vonatkozik. 
Minden helyzetet kihasznál, pompásan lő, 
gyors is, még nagy csatár lesz belőle. A 12. 
percben Szemere rosszul ad haza, Szuhai el
fogja és simán a hálóba teszi. 2:1. öt perccel 
később tizenegyes helyett kornert rugat a biró 
és ebből Szuhai közeiről szép fejessel toldja 
meg a győzelmet. 3:1 A 27. percben a fel
villanyozott Budai szép pass/játékba kezd. 
Szemere ismét haxaadússal kísérletezik, de 
vesztére, mert Szuhai újból elfogja a labdát 
és egy méterről helyezi a hálóba. 4 1. A mér
kőzés utolsó perceiben Keresztet labdáját n 
kispesti kapus kapufára üti s a visszapattanó 
labdát Szuhai besodorja. 5:1. Igv hót „ifjabb 
Sindelar'1 négy gólt szerzett egymásután.

Szenzációs pikantériák
a londoni nagy 
futballcsata előtt

REKORD!
9 meccsen 6 pont előnyt 
szerzett eddig a Törekvés

Bíró-csoport:
BS.KBT—m. KER. TVE M oóllöv8; 

Király (3). Krínllx é. Sullerill. T6lh (2. ti »■ 
bőt). Tururl—Zusló 3:2 (1:1). G4I13-8: Szilái 
(21. Ellet, ill. Fekte, II. Hl. UBAK-BVSC 
0:0. Ax URAK magira tnlAII. Eamutlpar— 
Guldberger 3:0 (0:0). A Pamulipar Jól Úrija 
vezető helyét

Pártos-csoport.
T0rek,í^-3tTK 2:1 (1»). A bajnokiban 

fölényesen vezető Törekvés első komoly csatá
ját keserves küzdelem után nyerte meg. MAFC 
-FTC 2:1 (1:1). A lelkes MAFC jól játszott, 
de csak szerencsés győzelmet aratott. BMTE— 
MÁVAG 4:8 (lil). Góllövő: Mayer II. (2), Kar- 
dós, 111. Wlncheim (Öngól), Györki H Pintér.

Tb nap tnuka a Highbury Araanal-pályán 
korszakos jelentőségű csatát viv a magyar fut
ball a játék megalapítóival és mestereivel. Az 
érdeklődés óriási országszerte Minden szónak 
kettőzött jelentősége van, ami élénken illuszt
rálja a mérkőzés fontosságát Mától kezdve az 
egész futball-nagyüzemet a londoni vonalra

állították és serényen folynak az utolsó simí
tások hadlterven és csapaton egyaránt.

Az alábbiakban érdekes, sőt szenzációs pi
kantériákat tálalunk fel: valamennyi a londoni 
úttal kapcsolatos, minden futballtitkok tudóját, 
Fodor Henrik dr.-t kerestük fel, aki kérdé
seinkre alább válaszol.

Gavalléros magyar cáfolat
Leclerq francia lütékblró 

vádjára
Nagy feltűnést keltett a L'Irttransigeaid 

francia lap hasábjain megjelent támadás 
a magyar futball ellen. A vasárnapi párisi 
mérkőzés játékvezetője, at egyébként szim
patikus Leclerq biró nyilatkozatot adott a 
lapnak, amelyben a többi között azt

a feltűnő éa Igazságtalan 
megállapítási teszi, hogy — a magyarok
nak csak akkor tetszik az idegen játék
vezető, ha a csapatuk győt. Ha veszítenek, 
szidják a bírót, mint a bokrot.

Nem kételkedhetünk abban, hogy francia 
laptársunk híven adta vissza Leclerq nyi
latkozatát Igy hát a leghatározottabban 
vissza kell utasítani ezt a kitételt, amely 
nemcsak igaztalan, de homlokegyenest el
lenkezik a magyar szokásokkal Is.

Parisban vesztett ugyan a magyar csa
pat, de Leclerq bíráskodása elten hang sem 
hallatszott. Sőt, a nyilatkozattal szemben 
olyun lovagias és gavalléros magyar ytst- 
tus a cáfolat, amilyenre aligha tud a fran
cia futball példát állítani. Ugyanis

• magyar szövetség leclerq bírót kérte 
fel a londoni döiilőjelrntőséglt angol

magyar mérkőzés levezetésére la.
Eddig nem panaszkodtunk Leclerq-re. 

Reméljük, London után sem less okunk rá.

2200 pengőt kapnak a magyar játékosok
— Felemeli a prémiumot a szövetség a nagy 

meccsre? “ kérdeztük ezután.
A felelet frappáns. Bizonyára megnyugvással 

veszi tudomásul a sportközvélemény.
— A mérkőzés fontosságára velő tekintettel 

elsőnek közölhetem a Hétfői Naplóval, hogy 
jóval magasabb prémiumot adunk minden

eddiginél.
Fejenként 200 pengőt kapnak a Játékosok, 

összesen 2200 pengőt kap a csapat.
Ez valóban szép díj a — győzelemért. Bér 

véleményünk szerint ugyanest kapják — dön
tetlen esetén la.

Az osztrák szomszéd vállonvereget

0:4 UTÁN 0:4BE VERTEK A FŐISKOLÁSOK 
A KÉZILABIIA VALOGATOITAT 

MFSE—MKESa .UogoloM 0:0 (0:4). Cuito. 
vereség érte tegnap az olimpián negyedik he
lyet elért maavar kézilabda-válogatott rsapa- 
t‘‘t: A szinte kizárólag a MAFC játékosaiból 
■lakúit főiskolai válogatott együttes 9:4 ará. 
nyu. súlyos vereséget mért rá. A vereség súlyút 
enyhíti, hogy a főiskolások durván Játszottak 
s emiatt a csapat tagjai nem mertek közel
harcba bocsátkozni,

KIKAPOTT VARSÓBAN A BUDAPESTI 
KOSÁRLABDACSAPAT

Vartóból jelentik: A budapesti vegyes kosár 
labdacsapat vasárnap a KPW lengyel vasutas 
csapattól 43 Ül arányban kikapott. A magva 

góljait Veikéi. Rózsa, Mátvásy, Tóth, Sia- 
®°‘» éa a Csányi-Ustvérek dobták.

— Mit szól Meisl legutóbbi kirohanásához a 
magyar futball? — Kérdeztük az lllustrlerte 
Wochenpost Meisl sugalmazta cikkére célozva

— Nem csodálkozom — mondotta Fodor, — 
hiszen at atyáskodó és vállveregctő modorhoz 
már hozzászoktunk Bécs részéről, amikor a mi 
eredményeinket kritizálják. A válaszom a ma
gyar futball nevében az, hogy

■ám kívánunk tanulni az osztrák laMa- 
ragástól aporteza. laágut

Amikor a vasárnapi párisi meccs eredménye 
felett sopánkodik és mcglKitránkozik. akkor 
nyugodtan hivatkozhatott) arra, hogy tavaly a 
Rapid—Austria kombinálja pontosan ugy járt, 
mint mi. ők is kikaptuk. Sőt. Prága csapnia Is 
vesztett Parisban. Akkor nem volt olyan fon
tos a középeurópai futball presztízse?

— Ami pedig azt a félelmüket Illeti, hogy 
Magyarország nem fogja olyan sikerrel kép 
viselni Középeurópát Londonban, mint az oszt-

Rudas uszoda
Nyitva 
reggel ^7—este 6 ig. 
(Vasárnap $7—2-ig.)

a város bármely pontjáról villa
mossal vagy autóbusszal gyorsan 
és kényelmesen elérhető.

Végét akarta vetni
az — Ősznek...

ARAK-Vasas 9:0 (4:0). Góllövök: Jámbor 
(4) ég Varga I. f2). A játék hevében Csabó, a 
Vasas Játékosa dr. Ősz taccsbirónak rontott, de 
ezt a rendezőség megvédte az Inzultustól. — 
SZIIrkctuxi—-Lódén 4:1 (.3:0). — Nagytétény— 
Váci Reménység 1:1 (0:0).

Harangi túl van a veszélyen. A bői olimpikon 
állapotában javulás állt be, fájdalmai enyhül
tek. A héten kés alá kerül.

Sportcsarnok avatás. Székesfehérváron de- 
ctmhcr d án avulják fel fényes ünnepség ke
retében u kultuszminiszter és több olimpiai 
bajnok jelenlétében a székesfehérvári sport
csarnokot.

A Magyar Cserkész Szövetség vasárnap dél
elölt tartotta évi rendes kőzgvillcsél az Akadé
mia dísztermében Dr Papp Antal államtitkár, 
országos elnök a közgyűlés hódolatát fejezte 
ki a cserkészűgyek legfőbb védnökének, a kor 
mánvzónak. Ezut,.n a cserkészel hnlottalról 
emlékezett meg kegyrielos szavakkal. ? záró
számadásos költségvetés elfogadása után a 
tlsztujilós következett, melynek sorón Mrq 
Emilt választották meg országos elnökké Az 
emelkedett hangú közgyűlést d'szebéu követte.
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Elvérzett
az osztrákok gyilkos rohamai alatt 
a BKE tehetetlen hokkicsapata
WEW—BKE 6:1 (1:0, 8:1, 2:0).

Vasárnap délelőtt adott revánsot a szom
baton győztes BKE csapnia bécsi vendégé
nek a műjégpályán. A tréningmérkőzésen 
megmutatták az osztrákok, hogy veszélyes 
ellenfelei lesznek a magyaroknak a közép- 
európai bajnokságok során. Állandó gyilkos 
támadások és gólképes Icrohanásokkal

lehengerelték
a magyarokat. Az első harmad első percétől 
kezdve a kapu előtt folyik a játék, amely 
végül nz 6. percben Novák góljával meg
szerzi a vezetést nz osztrákoknak. A máso
dik harmadban bebizonyosodik, hogy mig 
nz osztrákok cserecsatárai jobbak saját csa
táraiknál, addig a magyarok rosszabbak, 
amit Sínnek, Willy góljai bizonyítanak. A 
magyarok „tisztelctgóija" Is ebben a har
madban születik meg Hónai egyéni akciójá
ból, aki Miklóssal messze túlszárnyalja nz 
osztrákok játéktudását, azonban segítőtár
sak nélkül lehetetlenül vergődnek a jégen. 
A harmadik harmadban az osztrákok rá
kapcsolnak, meglehetősen erélyes játékkal

Pelischek, az „utolérhetetlen” 
elárulja a gyorskorcsolyázás 
kulisszatitkait

A csütörtöki jégnyitó ünnepély óta fokozot
tabb mértékben megindult a kulisszák mögötti 
jégélet: tréning tréninget követ a BKE város
ligeti műjégpályáján. A közönség rétegeiben 
végre n kellő népszerűségre szert tett jégsport 
hivei gyakorolunk és készülnek a szezon ver
senyeire. Még n jég legkevésbbé Ismert ága, a 
gyorskorcsolyázás is igyekszik kitenni magáért, 
nap nap után folynak hajnali órákban a tré
ningek Pelischek Árpád bécsi tréner vezetésé 
vei. Pclisclick valamikor maga is dédelgetett 
hőse volt a gyorskorcsolyázásnak, ö volt a 
békeévek „utolérhetetlen" bajnoka. Ezt a jel
zőt nemcsak azzal a fizikai ténnyel érte cl, 
hogy a jégen valóban nem lehetett utolérni, 
hnnem azért is, mert ő ,,/11/ott" először a ma 
is használatos gyorskorcsolyázó stílussal Fel 
kerestük tehát bécsi trénerünket, hogy magya 
rázza cl „találmánya" mibenlétét és mondja el 
a gyorskorcsolyázás kulisszatitkait

Ködös reggelen hat órakor nyolc elszánt 
sportoló fut körbe körbe a mű jégen. A kis cso
portot Hídvégiig bajnok vezeti Ritmikusan, 
egyszerre mozognak, akár egy jól dressrirozotl 
görl-csopat. Pelischek tréner pedig ott áll kő 
zépen jól bebugyolálva, lábán gyorskorcsolyá
val és számolgatja a futók köreit. Amikor 
meghallja, miért jöttünk, nevet és odakiált a 
fiuknak, hogy csak igy tovább, aztán odasiklik 
egy pádhoz a kői szélén.

— .4 gyorskorcsolyázás lényegét szeretné 
tudóit Ezt leírni, vagy elmondani nem lehet, 
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Vízszintes:
1. Csillagkép. 10. Ma-

súg. 40. A 
gyógyszer ez. 
száll a fejéből a 
mór.

gvar iró. 11. Ha lios.'- 
sztira nyúlik, elég kel-
lemet:.- i. 13. I lon mid.
14. i:inu!«j<i<mit. 16.
Rovnrtojás. 17. Vízi
■njínénv. 18. Kiváló, ki
tűnő. 20. l-anynr gyü
mölcs. 21. Izomsznlag.
28. Indiai nngol birtok.
25. Egyform n belük.
26. Friss kdein. 28.
fölök pénz. 30. Vég-

kimerül, sig. 32. Ha
rím al ... 33. Érzek-
szerv. 34. 1 gv mást elő-
lő beink. 1. Várme-
gye. 88. Régi „cs-. 39.
Ázsiai tulok. 41. Ili
lakozik a szi v. 42. Ti-
tokluin ligv. 11. 43. Nő.
dagad ífoiyóviz-. 45.
3= 20. vizszin lessel. 46.
Kukoricalisztből ké-
szül. 4’.. (. vnkorlolt-

Függőleges:
1. Ördög 2. 

rosmenli város.
... Tafarl. 4. Igekölö

5. Vármegye. 6. Római 
Mocsárin terület 8. 
hndisten. 9. Akadályoz. 
Hadinnyugipnrlclep. 12. Neut- 
ralitás. 14. Bibliai nő. 15. Toll. 

10. Egyenleg. Balek. 24.
Püspöki süveg. 26. A sav tulaj- 
donnáin. 27. Bibliai férfi, vagy 
pestmegyei község, 
tőség. 31. Buenos 
Egyiptom aJkirálya.

29. Vesz- 
. . 35.
87. Ta-

NMtMAlon A GIOBI* NYOMDAI Mi'INT EZ El B-T. KÖRI ORGÓGÉ I’EIN. Bt DA PEST. VU ARADI UTCA A -

igyekeznek nagy gólnrónyos elégtételt sze
rezni tegnapi vereségükért, amelynek ered
ménye, hogy Hűvös vérző arccal távozik a 
pályáról, sőt Kramernek, az egész ügyesen 
mozgó magyar kapusnnk is jut fejbevágás. 
Végül Novák és Sínnek ujahb góljaikkal be
állítják a megérdemelt végeredményt.

Patakyt és Tertákot 
kitiltották

A BKE nagysikerül jégünnepélyét hétfőn este 
újra megismétli, azonban ezúttal a műsorról 
hiányzik Pataky és Túrták bemutatója. Ennek 
az az oka, hogy a vezetőség eltiltotta őket a 
szerepléstől és a tréningektől.

A feltUnő Intézkedésnek
érdekes indokolása van: Torták, aki érzi magá
ról, hogy nem a legelsők között áll, nem merte 
vállalni a hétfői megnyitó számot. Pataky 
pedig csak az utolsó pillanatban jelent meg a 
csütörtöki bemutatón. Reméljük, a bemutatóig 
sikerül a vezetőséget jobb belátásra bírni és a 
közönség nem fogja nélkülözni a két művész 
táncát 

de legkevésbbé az én stílusomat, amely, amint 
tudja, ma is az elfogadott stílus. Ez természe
tesen csak általános szabály, amelyet trénin
gen igyekszem belcncvclni a versenyzőbe, 
egyébként a testalkat, izomzat és ügyesség is 
belejátszik, mint minden sportba. Futok egy 
kört, figyelje meg és próbálja leírni, ha tudja...

Nekilendül a jégnek hosszú, életlen korcso
lyáján, ráül térdeire, derékban megtörve előre
dűl és lábával hosszú elnyújtott tempókat csi
nál. Amint megfigyelni igyekszem, már újra 
előttem terem. Ahogy itt áll, kicsit kifulladva 
a valamikor utolérhetetlen bajnok, tirolias ka 
báljával, mosolygó kék szemével, jókedvű 
jódlizónak hinné inkább az ember.

— Nos? Le tudja Írni? Szóval, a lényeg a 
ruganyos térd, a nagylendületü tempó és az 
ügyes súly áthelyezés, érti? Mert jobban nem 
tudom kifejezni. ..

Fejét vakarja nagy zavarában és igyekszik 
kitalálni, hogy vájjon mit szólunk hozzá.

— Persze kevesen járnak ki versenyeinkre, 
nem ugy mint az én koromban és a filmhíradó 
nz egyetlen, ahol ilyesmit lát a közönség. Igaz, 
elfelejtettem a karról beszélni, a filmen nagy 
karcsnpásokat láthat, én inog összekulcsoltam 
hátul n kezein Ennek az az oka, hogy csak a 
finisnél jut a kar szerephez. Itt aztán döntő, 
hogy ki tudja magát ezzel még jobban segi 
leni a futásban Nehéz összefoglalni és leírni 
mindent, ehhez én nem Is érlek — szabadko
zik nevetve. Ha valaki még többet akar tudni,
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gadószó. 38. Házhely. 40. Fa
lusi leánynév 42 fárl. 44. 
Jutalom. 43. Perzsával rokon 
nép 48. Vissza: fém. 49. A 
molybdcn vcgyjcle.

küldjék hozzam, majd megtanul füttyra futut 
és táncolni • jégen, mert tőlem még azt Is 
tanulhat.

Bőrvédőt tesz a korcsolyájára, pihenőt ren 
dél a versenyzőknek. akik reggeliznek. A pá
lyán csak most Indul meg az élet, sietni kell 
az evéssel, mert jönnek takarítani.

(*. J-)

BECSI EREDMÉNYEK
Bécsből jelentik: Admira—Favoritner 8:0. 

Vienna—FC Wien 1:1, Wacker—Floridsdorf 
4:3, Austria—Libertás 3:0, Rapid—Post 2:2, 
WSC—Hakoah IX).

CSEHSZLOVÁK EREDMÉNYEK
Prágából jelentik: Sparta—Moravska Slavia 

3:2, Slavia—Kladno 6:0, Prostejov—Viktória 
Pilsen 2:0, Bratislava—Ungvár 3:1, Pilsen—Na- 
hod 5:3, Viktória Ziskov—Zidenico 4:1.

Az olasz bajnokság is közeledik a szezón 
befejezése felé. Vasárnap a Juvenlus 5:1-re 
verte a Romát, a Bari 2:0-ra Mi’anót, Bologna 
t:0-ra győzött Napolj ellen, a Lazzio ugyan

Meglepetések sorozata az tigeíön
Az első négy futam olyan fejtetőre borult 

eredménnyel zárult, hogy ezután már az volt 
a meglepő, ha egy-cgy fogadott ló elől végzett, 
vagy pláne netalán győzni is tudott. A nap 
Benkő-győzelemmel (22-szeres osztalékkal) 
kezdődött. A Háromévesek versenyében a nyerő 
Rabló a második pályán egy lépést sem üge
tett s igy ki kellett dobni. Egeria, Csalán és 
Borka a következő három verseny gvőztese, ha 
nem is volt kimondott első esély, de valamennyi 
lehetőség volt. Bállá volt a nap első reás favo- 
rilja, mely meg is nyerte versenyét. Krista a 
nap főversenvében reálisan verte a méltatlanul 
favorizált Mucs-ot Vág-gal Feiser beigazolta, 
hogy már legutóbb nyerhetett volna. Edömér 
a nap legnagyobb kvótáját fizette. A napot 
Rózsi favoritgyőzelme zárta be

A három helyen egyébként 12.000 ember 
volt. Részletes eredmények:

I. Hegyaljai dij. 1. Mentő (5) Benkő, 2. Arató 
(2H) Jónás, 3. Timidé II. (5) Fiszter F. m.: 
Nagymogul (1J4) Mann, Bosnyák (6) Istók, 
Uganda Ipari) Zwillinger. Biztosan. 10:220, 76,
18. Olasz: 10:40. Befutó: 10:1256. Idő: 36.5.

II. Háromévesek versenye. 1. Csobánc (6) 
Marschall, 2. Bajadére (3) Kovács J., 3. Rába 
(10) Toplichar F. ni.: Rabló (2>á) Feiser. Ma
tador (4) Baik, Capua (5) Maszár I.. Móric. (10) 
Zwillinger, Pusztakürtös (pari) Mann. — 10:4(5,
19. 19, 29. Olasz: 10:40. Befutók: 10:156, 805 
Idő: 37.5.

III. LRtoinfl díj. 1. Egeria (5) Raymer, 2.
Hanna the Grcat (12) Filyó, 3. Veronika (3) 
Kovács H. F. m.: Mai ina (6) Jónás, Csapiáros 
(3) Marschall, K. L. Í16) Simkó, Tilly (1^) 
Zwillinger, Pamuki Böske (4) Treso, Daisy 
(16) Marék, Első fia (33) Maszár F. Könnyen. 
10:85, 28, 55, 21. Olasz: 10:217. Befutók:
10:2003, 366. Idő: 31 4.

IV. Memphis díj. 1. Csalán (3) Kovács II., 
2 Bosiljka (6:10) Maszár F., 3. Pusztnbcrény 
(5) Feiser. F. m.: Tallér (10) Jónás, Gina (10) 
Wiesner, Bolond (4j Sleinitz. Biztosan. 10:61, 
23. 15. Olasz: 10:38. Befutó: 10:144. Idő- 30.

V. Amateurhajtás. 1. Borka (2) dr. Montag.
2. Bohém (2J4) Soldos, 3. Toti (5) Földi. F.
m.: Nemes (10) gr. Vay, Groo Peggv (1J4) 
Vadnav, Marlene B. (8) Baik. Vitézlő (4) Ve
rsektől Küzdelem 10:28, 16, 21, 17. Olasz: 
10:56. Befuló: 10:111 Idő: 35.2.

VI. Mechanikus handlcap. 1. Bállá (5:10) 
Kovács I 2 Torkos (3) Wiesner, 3 Éber B. 
(5) Steinitz. F. m : London (3) Földi, Ják (16) 
Raymer, Oda (251 Marok, Brntus (25) Jónás 
Könnven. 10:13, 12, 12, 13. Olasz: 10:25. Be
futó: 10:23, Idő: 28.1.

VII. Nemzetközi verseny. I. Krista (1J4) 
Zwillinger, 2. Mura (1%) Vorst, 3. Szeszélyes 
(16) Mnszftr I. F. m.: Big Bili (f. n.) Feiser, 
Lor döf Pannik (10) Simkó, Kuruc (6) Marék, 
Csákány (2J4) Siró, Erich U. (5) Kovács II. 
Biztosan. 10:26, 12, 14, 16. Olasz: 10:38. Be
futó: 10:65. Idő: 28.1.

VIII. Mechanikus handlcap. 1. Vág (4) Fei
ser, 2. Zivatar (4) Zwillinger, 3. Rota (IM) Jó 
nás. F. m : Lasta (2) Fiivó, Eladó (8) Maszár I., 
Prímás (5) Kovács J, Vadorzó (10) Wiesner, 
Odébb (6) Steinitz, Szoknvahős (10) Simkó. 
Könnven 10:35, 14, 15. 13. Olasz: 10:43. Befu
tók: 10:70, 51 Idő; 30.4.

IX. Ec’cgl dll. 1. Edlimér (10) Maszár I., 2. 
Sopnie (pari) Kovács II. 3. Elsőin (3) Fitvó. 
F m.: Siheder (4) Benkő, Princossln (1%) Jó 
nás, Varázs (6) Bcdekovics. Küzdelem, 10:514 
56. 14. Olasz: 10:44. Befuló: 10:1762. Idő: 31.8

X. Handlcap. t. Rózsi (pari) Feiser, 2. Rí- 
billió (4) Steinitz, 3. Chalimar (8) Rnvmcr. F. 
m.: Gyarmati (20) Vorst, Lúgos (10) Maszár T., 
Ágnes (4) Kovács J., Penny (2) Jónás, Gnar- 
dinn Tedd (12) Kovács I.. Estike (12) Baik, Ar 
vőlegény (10) Dózsa. Könnven. 10:23, 16, 18,
20. Olasz: 10:63. Befutók: 10:63 és 99. Idő: 28.6

TJÉ’TE’/Sl

LÓSPORT NAPLÓ
260.000 pengő körüli összeggel lelt champlou 

az idei szezonban Try Well fantasztikus éve 
révén ii fővári ménes s közel Ilyen összeggel 
második mi ugyancsak jó szezont záró l este- 
tlcs-lstálló Ml ebből a tiszta Ims/on — kérdi 
nz üzem lekervtnyes útvesztőjében járattnii 
olvasó Nehéz erre egy szóban megielelnl. Két- 
‘églelen. hogy az Idei szeionl a két feiilemllleit

csak l:0-ra a Sauipierdaréna ellen, a Nov*r* 
4:1-re verte a TriestinAt, az Amhrosiana l:0-ra 
a Torinói, mig a Genova— Fiorentlna meccs i;j 
arányban döntetlen maradt, az Alessandrla— 
Lucchese mérkőzés pedig 2:1 állásnál botrány 
miatt félbeszakadt.

Csekey BBTE győzött a Si Szövetség sváb- 
hegyi hétkilóméteres hótalan futóversenyén. 
Ideje: 33 p. 36.6 mp.

Magyarország Ifjúsági blrkózócsapatbajnok- 
ságút a B. Vasutas nyerte. 2. UTE. 3. Ceglédi 
Vasutas. 4. Tatabánya. 5. Győri ETO.

Magyarország tora ászhölgy csapatba |nokl ver
senyét a TFSC hölgyei nyerték a BBTE és as 
NTE előtt. Az egyéni összetett bajnokság Ga- 
mauf Gyuláné BBTE zsákmánya lett, aki klub, 
társát, Mészáros Gábriellel előzte meg,

A SÍ Szövetség ifjúsági erdei futóversenyét 
a Svábhegyen 35 induló részvételével tartották 
meg, a győztes Földes Károly, Tassonvl 
Csaba és Berta Sándor lett a különböző év. 
járatokban.

A vasutas ökölvlvóbajnokság győztesei: KáJ. 
lai (Törekvés), Bondy (B.-Vasutas), Márton 
(Törekvés), Brat (B. Vasutas), Vida (Törekvés!, 
Nolipa (B.-Vasutas), Katona (Törekvés), Nagy 
(B.-Vasutas).

Istálló Jelentős plusz-szal zárta, de u k blzo< 
nyos, hogy a nagy-istállók nem minden sze
zonja ilyen. Bizonyltja ezt éppen az Idén a 
többi „nagy**, amelyek kivétel nélkül deficittel 
zárták az évet. Bármilyen Jelentő* aktívával 
zárul is a versenyévad egy-egy Ilyen nagyobb 
Istálló részére, a Jó ével, vagy Jó éveket követő 
rosszabb szezonok az eddigi példák szerint 
nemcsak az esetleges ritkán előforduló nyere
séget emésztik fel, hanem egyebei Is. Igaz, 
hogy a futtatás nem üzlet, hanem passzió, — 
s ezt illetékes tényezők hangoztatják Is, — 
vagy ha mindenáron üzletnek akarjuk nevezni, 
hát — rossz üzlet

♦
A Budapesti üge'őverseny Egyesület választ

mánya vasárnap délben ülést tartott, amelyen 
a folyó ügyek elintézése és dr. Zsigmond Gyula 
felszólalása után a választmány az igazgatóság
nak egyhangú és lelkes bizalmat szavazott.

A
A koratavaszi galopp-események nevezési 

zárlata is még csak a távoli Jövő zenéje, 
amennyiben legtöbbjére csak fcbrnór folyamán 
kell nevezni. A versenyek legtöbbjének azon
ban már most „megvan” a nyerője, legalább 
is „benfentesek" körében. In petto a Pest
megyei handlcapé, Bohó az Áprilisi nagy han- 
dicapé. Ha hozzávesszük még, hogy ugyancsak 
a „benfentesek’* szerint Try Well verhetetlen 
a Millenniumi díjban, ugy egész csinos kvart- 
event reményével indulhatunk a jövő szezon
nak.

♦
Az ügetőpálya második helyének aj tribünje, 

amelyet vasárnap adtak át a közönségnek, 
nemcsak eszlélikallag szebb, mint a két már 
meglévő tribün, de praktikusabb is.

♦
Ha nincs ló (galopp-ló), akkor a szamár (ez

úttal: ügctőló) is jó. Ezt az örökigazságot iga
zolja az örökifjú bárónő, akinek az életében a 
színpad után közvetlen a lovak, "agy, hogy stí
lusosabbak legyünk — lovacskák következnek. 
Tavasszal, nyáron és ősszel a galopp lovacs
kák, ilyenkor zord idők idején az ügető lovacs
kák. Vasárnap már szorgalmasan poinlirozott 
a Kerepeshiton. _______

November hó 24. 26 és 29-én d. u. %3-ko

A bookmakerek különválása kétségkívül nagy 
lendületet adott az ügetőring forgalmának. 
A versenynapok torlódása miatt kissé egy
hangú programm és a forgalmat erősen befolyá
soló hónap vége ellenére olyan üzlet van at 
ügetőn, mint az uj pályán még soha. A verse- 
ngetőn mint az uj pályán még soha.

Az uddsok azonban nincsenek arányban o 
versenyek eshetőségeivel. Ott, ahol egy napén 
két 3.10-hez rcás favoritol (Big Bili és Vág) is 
megvernek, s ahol tiz verseny közül összesen 
két favorit nyer (mint vasárnap is), ott nem 
szabad minden olyan lovat, amelynek vala
micske esélye van, két teával kezdeni.
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