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Urinők revolveres, véres 
drámája egy vecsési villában

Titokzatos hátterű, véres revolverei bot
rány riadalma bolygatta fel vasárnap dél
ben Vecsés ünnepi nyugalmát. Az Eötvös- 
utca környékén lakó emberek déltájban 
gyors egymásutánban elhangzó revolver- 
dörrenésekre figyeltek fel, majd segély
kiáltások és

őrjöngő sikoltozás rémített*
• közelben lakókat. Hamarosan elterjed: a 
hir, hogy az Eötvös-utca 47. szám alatt 
lévő villában revolverei merénylet történt, 
amelynek súlyos, eszméletlenül fekvő, élet
halál között lebegő áldozata Kozma Osz- 
lrárné, a vecsési Kultur-mozi tulajdonosnője, 
Vecsés uritársaságának egyik közismert 
tagja.

.'z Eötvös-utca 47. számú villába csend
őrök áilitotak be, akik a villa lakóit azonnal 
kihallgatták és tisztázták a rejtélyes hátterű 
merénylet minden részletét.

Kozma Osztómé 41 éves, fiatalos meg
jelenésű asszony, aki pár évvel ezelőtt el
vált urától és azóta, hogy ne kelljen egye
dül maradnia a négyszobás, elegánsan be
rendezett villában,

néhány kedves ismerősét és rokonát 
maga mellé vette.

Kozma Oszkárné jómódú asszony, hiszen 
az övé Vecsés A'uHur-mozija is, de jómódú 
Szciffert Emma, az elvált asszony 50 éves 
távoli rokona is, aki egv másik távoli ro
konnal, a 19 éves Szeiffert Borbálával 
együtt Kozmáné villájában lakott. A villa 
negyedik lakója Kozma Oszkárné nevelt 
fia, a 23 éves Szauter Gyula MÁV tisztviselő 
volt.

Hónapokig békességben és 
megértésben élt együtt a villa négy la
kója, de azután különös hangulat kez

dett kialakulni
közöttük. Szeiffert Emma mindinkább visz- 
szavonult a férfitársaságból és ismételten 
nézeteltérésekre vezetett, ha a ház úrnője 
vendégeket hivott meg.

Szeiffert Borbála és Szauter Gyula hiába 
akarták megváltoztatni Szeiffert Emma ál
láspontját,

a rokonhölgy egyre Idegesebben és tü
relmetlenebbül követelte, hogy Kozma 
Oszkárné szakítson meg minden érint

kezést a társasággal.
tassan-lassan rögeszmeszerüvé vált ez a kí
vánsága, amely főleg a legutóbbi időben 
^'keseredett vitákra és nézeteltérésekre ve- 
lelett.

Az elmúlt napokban Szeiffert Emma már 
•Zt kívánta Kozma Oszkárnétól, hogy Szau- 
ffr Gyulát is távolítsák el,

követelte, hogy az elvált asszony mond
jon le nevelt fiáról 

ás taszítsa el őt magától.
Ilyen volt a hangulat most vasárnap is, 

•mikor végül véres tragédiában robbant ki
• ház levegőjében felhalmozódott feszültség 
és hónapok óta visszafojtott indulat. A dél
előtti órákban ismét

▼Ha keletkezeit Szauter Gyula elköltö
zése körül,

•melynek vége az lett, hogy Szeiffert Emma 
irgalomtól remegve, visszavonult szobájába.

A vilin másik hárpm lakója azt hitte, 
Hogy ezzel véget is ért a kinos helyzet és 
nyugodtan beszélgetve ült a villalakás hali
jában. Egyszerre

felpattant Szeiffert Emma szobájának a 
hallba nyíló ajtaja és Ijeaztőeen feldúlt 

állapotban megjelent a küszöbön
• »íikár, magas nő.

A háromtagú társaság megdöbbenve pil
lantott f«] Szeiffert Emmára, akt összefüg

géstelenül, szinte zavarodottan kiabálva a 
hallba rontott. Pár lépésnyire tőlük megállt 
és vadul rájuk kiáltott:

— Most meglakoltok! Mindnyájan meg 
fogtok halni!

A fenyegető kiáltást még nem vették ko
molyan és nyugtatgatni próbálták az izga
tott nőt, aki azonban a következő pillanat
ban kötött ruhájának zsebéből

hétlövetű Frommer bébi pisztolyt rán
tott elő. Szauter Gyula felugrott és ki 
akarta venni Szeiffert Emma kezéből a 
revolvert, azonban mielőtt elérhette 

volna, a fegyver eldörrent.
A golyó nem talált, a falba fúródott, 

Kozma Oszkárné és Szeiffert Borbála pedig 
rémült kiabálással próbáltak elmene
külni az egyre fenyegetődző revolvere*  

nő elől.
Szeiffert Borbála el is jutott a szomszéd 
szobába, de Kozma Oszkárné nem menekül
hetett el az őrjöngő nő revolvere elöl. Az 
első célt tévesztett lövés után Szeiffert 
Emma azonnal a menekülő háztulajdonosnő

Darányi Kálmán nyilatkozata
Berlinben

Hitler képviselője fogadta a pályaudvaron Darányit 
és Kányát, akik ma kezdik a politikai megbeszéléseket

Berlin, november 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfón- 

jelcntésc.) A magyar és német zászlókkal, 
babérokkal és krizantémokkal díszített An- 
/lo/ter-pályaudvar környéke vasárnap kora 
reggel benépesedett. A pályaudvar körül lá
zas mozgolódás mutatkozott ás sorra egy
másután érkeztek az előkelőségek, hogy

fogadják a német birodalmi kormány 
vendégeit: Darányi Kálmán magyar mi
niszterelnököt és Kánya Kálmán kül
ügyminisztert. Pontosan 10 óra 18 perc
kor futott be a magyar államférfiak 

különvonata.
Ekkor már összegyűltek a baráti magyar 
nemzet államférfiainak fogadására az elő
kelőségek.

A magyar államférfiakat elsőnek Hitler 
Adolf vezérkanccllár képviseletében Mciss- 
ner dr. államtitkár, az elnöki hivatal veze
tője üdvözölte. Ezután

Neurath báró birodalmi külügymlniaz- 
ter lépett a magyar államférfiakhoz 

és szívélyesen üdvözölte őket. Sorra egy
másután üdvözölték ezután a magyar ven
dégeket a birodalmi kormány többi meg
jelent tagja, valamint a fogadtatásra érke
zett más személyiségek.

A fogadtatásnál olt volt Attolico olasz 
nagykövet és Tauschitz osztrák követ. A 
kormány tagjai közül Frlck belügyminiszter 
és Darré közélelmezési miniszter, Mackcn- 
sen, a Külügyi Hivatal államtitkára, Pfund- 
ncr belügyi államtitkár, Backe és Willikőns 
közélelmezési államtitkárok, Zschintzsch 
közoktatásügyi államtitkár, Fűnk dr. biro
dalmi sajtófőnök és helyettese, Berndt mi
niszteri tanácsos jelentek meg.

A birodalmi haderő nevében, Blomberg 
vezérezredes megbízásából Keltei tábor
nok volt /jelen 4e a légHiaderő névé- 

felé fordította fegyverét és ismét meg
nyomta a ravaszt.

A golyó jobb lapockáján t akiit*  el 
Kozma Oszkárnál, aki hangos sikoltás

sal, eszméletlenül esett össze.
Még egy lövés dördült, ezt már Szauter Gyu
lára irányított fegyverrel adta le Szeiffert 
Emma, de a golyó nem talált. Szauter Gyula 
most rávetette magát a fegyverrel egyre fe
nyegető nőre és

sikerült kirsavarnl kezéből a pisztolyt.
Mikor Szciffert Emma látta, hogy már nem 
ölhet meg senkit, még vadabbul kezdett si
koltozni, kiszakította magát Szauter Gyula 
kezei közül és

haját tépve kirohant az udvarra, 
ahová már egymásután siettek be a lövések 
zajára rémülten összesereglö szomszédok. 
Félőrülten szaladgált fel-alá és vadul tépte 
le magúról ruháit. Nagy nehezen sikerült 
csak megfékezni Szeiffert Emmát.

A szomszédok értesítésére hamarosan 
megérkeztek a helyszínre a mentők és a 
csendőrök. A vármegyei mentők autóra

ben, Görlng vezérezredes képviseleté
ben Ilüdcl tábornok.

A külügyminisztérium sajtóosztályának ve
zetője, Ashtnan követ szintén jelen volt a 
fogadtatásnál. A birodalmi fővárost Lippcrt 
dr. főpolgármester képviselte és ott volt a 
fogadtatásnál Hclldorff gróf rendőrfőnök 
is.

A magyar államférfiak kíséretében ér
kező Csáky István gróf kabinetfőnököt, 
Bakách-Bcsscnycy György követségi taná
csost, Szcnt-lstvány Béla miniszteri taná
csost, a külügyminisztérium sajtóosztályá
nak vezetőjét és a kíséret többi tagját ha
sonlóan meleg fogadtatásban részesítették. 
A kiilönvonnttnl érkezett vissza Berlinbe 
Bülom-Schivantc, a külügyminisztérium pro- 
tokolfönöke és Sztójay Döme berlini ma
gyar követ is, akik

■ német halárállomáson fogadták a ma- 
gyár államférfiakat és a különvonaton 

elkísérték őket Berlinije.
Erdmannsdorf budapesti német követ 

már két nappal előbb Berlinbe érkezett és 
szintén jelen volt a magyar vendégeket fo
gadó előkelőségek soraiban.

A rendkívül szívélyes hivatalos fogadta
tás után

Neurath báró külügyminiszter felesége 
hatalmas rózsacsokrot nyújtott át Da

rányi Kúlmánnénak.

Darányi nyilatkozata
Darányi Kálmán miniszterelnök a pálya

udvaron a következőket mondotta a német 
sajtó képviselőinek:

— Berlini utazásom rendkívüli örömet 
szerez nekem. Már útközben, a kora reg
geli órákban a legjobb benyomásokat sze
reztem a Németországban csakúgy lüktető 
életről. A legnagyobb érdeklődével tekintek 

emelték a még mindig eszméletlen Kozma 
Oszkárnét és

Budapestre, a Szent István-kórházba 
vitték, ahol azonnal megoperálták.

Kozma Oszkámé állapota aulyoa és életve
szélyes. A késő éjszakai órákig nem tért 
eszméletre, ■ úgy hogy kihallgatni még nem 
lehetett.

Szeiffert Emmát a csendőrök őrizetbe vet
ték és beszállították a vecsési csendőrőrsre, 
ahol többizben *

megkísérelték kihallgatni, a feldúlt ál
lapotban levő nő azonban nem tett ösz- 

szefüggő, értelme*  vallomást.
Késő éjszaka végre kicsit megnyugodott 

Szciffert Emma és a csendörségnek
sikerült kihallgatnia.

Vallomásiában elmondotta, hogy a Kultur- 
mozit Kozmánéval együtt vezette és a né
zeteltérések anyagi okokból keletkeztek kö
zöttük.

A csendőrség erélyes nyomozást indított 
a rejtélyes hátterű merénylet minden rész
letének tisztázására.

itteni tartózkodásom elé. A német kormány
nál teendő hivatalos látogatásunk újabb bi
zonyítéka a Magyarország és a Német Bi
rodalom között fennálló barátságos kap
csolatoknak.

a pályaudvar 
mentek, előbb

A perronról a vendégek 
elölt várakozó autókhoz
azonban Darányi Kálmán miniszterelnök 
és Kánya Kálmán külügyminiszter elvonult 
a felsorakozott diszszázad előtt. A pálya
udvar előtti térségen egy

darutollas sapkát viselő magyar Ifjú
sági csoport Is felsorakozott.

A berlini magyar kolónia számos tagja Jött 
el a fogadtatáshoz és a sokszázfőnyi közön
séggel együtt lelkesen ünnepelte a magyar 
államférfiakat.

A pályaudvarról a vendégek az Adlon- 
szállóba hajtattak és a négynapos hivatalos 
látogatás ideje alatt a német kormány itt 
látja vendégül őket. A magyar államférfiak 
n hivatalos látogatás után meg két napig 
Berlinben maradnak. Egyébként ma, hét
főn megkezdik a politikai negbeszéléseket.

Diszmenet 
a Hősi Emlékműnél

Németországban vasárnap a 
halottak napja 

volt s ez a nap rendszerint rányomja bélye
gét a fővárosra Is. A csendes vasárnapot 
azonban ezúttal élénkebbé tette a magyar 
államférfiak megérkezést*.  Már a pályaudva
ron is nagy tömeg sorakozott fel, amikor 
QZonban .délben az Unter dpn Mindenen

a Hősi Emlékmű előtt megjelentek a 
magyar államférfiak, hogy koszorút he' 

lyezzenek az emlékműre, 
sokezerfőnyi tömeg verődött össze. Az idő
járás közben megjavult a amikor a magyar 
államférfiak elvonultak a Hősi szüléé
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előtt felsorakozott diszszázad előtt, már kék 
volt az égbolt éj sütött a nap.

Az Adlon-szúllólól a Hősi Emlékműig 
az útvonalon összegyűlt küz'Jnr.ég (el
emeit kézzel üdvözölte a magyar ven

dégeket.
Darányi mínltflarclnök és Kánya *tülügy-  

miniszter, mintán elléptek n Cí.ipntok sor
fala elölt, u Hősi Emlékmű csarnokába men
tek, Közben a zene a „Jó pajtásról" szóló 
dalt Játszotta és az elhangzott vezényszóra 

r csapatok tisztelegtek.
A magyar miniszterelnök kosiomjút magyar 
nemzeti színekkel ékesített szalag díszítette 
a következő felírással!

„Hűséges megemlékezéssel a vllághábo- 
riibun elesett német bajtársaknak, u ma

gyar királyi mlniszterelnOk.* 4
A koszorulelélel ünnepélyes aktusa után 

i két magyar államférfi fogadta a csapatok 
elvonulását és azután visszatért az Adlon- 
szállóba.

Ebéd Mackensennél
Vasárnap délben félkettökor
a mugyar követségen Sztójay Döme kö

vet szilkkörii villúsreggelit adott.
Darányi Kálmán miniszterelnök és Kánya 
Kálmán külügyminiszter tiszteletére. Meg
jelent a vilku reggelin a miniszterelnökön és 
feleségén, n külügyminiszteren és a kiséret 
tagjain kiviil Richthofen bárónő, Hissingen 
grófnő, továbbá n berlini magyar követség 
tagjai.

Este hét órakor
Mackcnsen külügyi államtitkár adott 

magánjellegű ebédet
a miniszterelnöki pár és a külügyminiszter 
tiszteletére. Az ebéden résztvelt Sztójay 
Döme berlini magyar követ is. Ugyanekkor 
a kiséret és a követség tagjai JJűlour- 
SchwandU követ protokollfőnök vendégei 
voltuk.

Marschall államtitkár 
vasárnap Berlinbe 

utazott
Vasárnap Budapestről Berlinbe utazott 

Marschall Ferenc földinivclésügyl államtit
kár Is. Az államtitkárt, aki

a berlini tanácskozások gazdasági ter
mészetű megbeszélésein vesz részt, 

több gazdasági szakreferens elkísérte Ber
linbe.

Mindenki a PÓDIUM
nagy kabaréslkeréről beszél!

150 önkéntes rendőr 
Debrecenben

Debrecen, november 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonja- 

leütést.) Hétfőn este tartják meg Debrecen
ben az. első clsötctilési légvédelmi gyakor
latot. A város utcái tele vannak falragaszok
kal, amelyekben tájékoztatják a lakosságot 
a légvédelmi gyakorlatról.

A dobrecctr rendőrség már 
ártalmatlanná tett egy hatlagii betörő

bandát, amely fosztogatásra készült 
az elsötétített Debrecenben. Vasárnapra vir
radó éjszaka ujabb razzia volt a városban 
és ennek során tizenöt előállítás történt.

Vusúrnap estig
150 debreceni lakos jelentkezett a kapi

tányságon önkéntes rcndörszolgálulra 
és igy a ren..őrség tagjain k’vül 150 polgár 
is vigyáz majd az elsötétített város közbiz
tonságára.

Meztelen nő
a veszprémi utcán

Veszprém, november 21.
<A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lenlése.) A deli órákban a Veszprém közép
pontjában lévő Óvári-uteában és a főtéren 
nngy feltűnést és riadalmat keltett egy kö
zépkorú nÖ, aki táskával a kezében, de 
egyébként

teljesen meztelenül sétálgatott a Járóke
lők között.

Hamarosan nagy csoportosulás támadt kö
rülötte c« fi trv cl mezt ették u közeli rendőr
őrszemet is. ki köpenyébe burkolta a kfilö- 

nősen viselkedő nőt és a városházán lévő 
incnlőközpontba vitte. Innen mentőautón 
szállították át a kórházba az asszonyt, aki
ről megállapították, hogy

ön- és közveszélyes beteg, 
özy. Vargha Lajosné, negyvenhatéves, zirci 
lakos, férjéi még a háborúban veszítette el. 

Arról, hogy hogyan került a déli órák
ban mezítelenül Veszprém legforgalmasabb 
utcájára, néni tudott semmiféle fel világosi
tűst adni.

letartóztatás Gatfbea a párisi
csuklyás-üsszeesküvás miatt

Páris, nov. 21.
(Á Hétfői Napló tudósítójától) A francia 

csuklyás terrorszervezet összeesküvése ügyé
ben vasárnap feltűnő lotarJóztatás történi:

Moreau de la Meusc mérnököt, egy ron- 
balxl textllgyár dúsgazdag igazgatóját 

letartóztatták
fiával együtt. A textilgyári Igazgatót azzal 
gyanúsítják, hogy ő volt a titkos fegyvertá
rakat létesítő szervezet legfőbb irányilója, 
utasításokat adott a párisi pincékben épitett 
betonos fegyverraktárak építésére.

A textilgyári igazgató fiát később szabad
lábra helyezték, őt pedig a vizsgálóbíró elé 
kisérték. Itt azzal védekezett, hogy fegyve
rek gyűjtését azért tartotta szükségesnek, 
mert kommunista felkeléstől tartott:

biztos értesülései voltak arról, hogy ■ 
kommunisták fegyveres puccsra készü

lődnek.
Páris egyik elővárosában, egy elhagyott

Fontos törvényeket jelentett be 
Halfa Aurél a kereskedők 

szombathelyi parlamentjében
Szombathely, november 21.

CA Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Szombathelyen vasárnap a keres
kedők nz OMKE égisze alatt országos kon
gresszust tartottak, amelyen résztvett a 
soproni kereskedelmi és iparkamara terü
letéhez tartozó tizenhét érdekképviseleti tes
tület. Megjelent a kongresszuson Halla Au
rél kereskedelmi államtitkár, Szombathely 
országgyűlési képviselője és Sesztina Nagy- 
bákay Jenő felsőházi tag, az OMKE elnö
kének vezetésével a bécsi látogatásról haza
felé tartó kereskedő-küldöttség.

IVcís- Mór bankvezérigazgató, a keres
kedelmi társulat elnöke nyitotta meg a 
gyűlést, amely után Sesztina Nagy bákay 
Jenő rámutatott a szolnoki kongresszus 
eredményére és méltatta a bécsi látogatás 
sikerét. É/.ulán Halla Aurél szólalt fel. Han
goztatta, hogy a statisztika szerint gazda
sági javulás jelei észlelhetők,

a javulás azonban nem egészen egyen
letes. és még sok nehézség áll az útjá

ban,
amelyet a kormány majd igyekszik a hely
zethez képest elhárítani. Fejtegette, hogy 
nagyobb tőkére volna szükségünk, de mint 
tőkeszegény ország, magunkra vagyunk 
utalva. A takarékosság fokozását tanácsolta. 
Kijelentette, hogy fontos a kereskedelem, 
amely a gazdasági életben nélkülözhetetlen. 
A gazdasági szabadság sajnos, ma még 
nincs meg teljes mértékben, különösen kül
kereskedelmi vonatkozásban, a kormány 
azonban igyekszik, hogy az adott viszonyok 
körött világviszonylatban is akcióképessé 
tegye a magyar kereskedelmet.

A külföldi vonatkozású korlátozások 
leépítésére egyelőre még nincs remény, 

de a kormány ebben nz ir.'nyban is min
dent elkövet; belföldi vonatkozásban a ke
reskedelem szabadon mozog.

Kijelentette, hogy a kormány elhatározta 
a kereskedönapok rendszeresítését,

a kereskedelem képesítéshez kötésének 
problémájában pedig csak az érdek
képviseletek véleményének meghaliga- 

gatása után foglal állást.
A gyárak delailárusitásával foglalkozott 

ezután, majd áttért a szövetkezetek kérdé
sére:

November 2B-t<íl

a novai szálloda ffliermM 
minden délután te eate

miss Bavron - rayion
amerikai négerzenekara

villában valóságos fegyverarzenált foglalt le 
a rendőrség. Huszonhat ládában

864 gránátot, 3C9 gyorstüzelő pisztolyt, 
rendkívül sok töltényt 

és fegyvereket találtak.
A nemzetőrségi csapatok elállták vala

mennyi Párisba vezető országutat és átku
tatták az összes autókat. Különösen a Pa
risból kifutó kocsikat figyelték, mert olyan 
jelentések érkeztek, hogy különböző szemé
lyiségek,

akiket a fegyveres összeesküvéssel gya
núsítanak, cl akarják hagyni a fővárost.
Genfi jelentés szerint a Genfből Párisba 

vezető autóúton a francia határrendőrök 
pisztolytöltényeket és puskákat találtak el
szórva.

Gcnf közelében Is találtak fegyvereket.
Letartóztatták Jakubiez Fcrdinand rajzolót, 
akiről megállapították, hogy a rejtélyes 
fegyverszállitmányt Genfből Párisba vitte.

— Reméljük — mondotta —, hogy meg
találjuk a megoldást mindkét fél közös meg
elégedésére.

Halla Aurél a vidéki kereskedelem érde
keivel foglalkozott még, azután bejelentette, 
hogy

rövidesen nagyon fontos kérdések ren
dezése

kerül szőnyegre: a kereskedelmi alkalmazot
tak munkaidejének rendezése, a fizetéses 
szabadság és a legkisebb munkabér megálla
pítása, mindezt törvény utján akarják sza
bályozni és a törvényt január elsejével kí
vánják élctbcléptetni.

A kereskedelmi államtitkár beszéde után 
Magyar Bertalan szólalt fel. Hangoztatta, 
hogy a kereskedők nem ellenségei a szövet
kezetnek, de

egyenlő elbánást kérnek a szövetkeze
tekkel szemben az egyenlő teherviselés 

alapján.
Tasnády Gyula debreceni kamarai elnök 

és Zoltán Gyula szavaival fejeződött be a 
kongresszus. Utána a Sabariában 300 teríté
kes bankett veit. A banketten Ostfy Lajos 
főispán tartotta az első pohárköszöntőt, 
majd Huszár Mihály országgyűlési képviselő 
mondotta el a Rákosi serleg-beszédét.

— A magyar kcreskedőtűrsadalom ha- 
zaflságúban nem lehet kételkedni

— mondotta a többi között.
Halla Aurél és Balkányi Kálmán mondott 

még pohárköszöntőt a lakomán.

W ALI) B AU ÉRÉK. Waldbauerék kamara
estjén a mértani pontossággal egymás mellé 
illesztett hangok és a feltörő basszus olyan 
élményeket akartak kiváltani, amelyhez a 
ma emberének semmi köze nincs. Az ő el
muzsikált fugáik az egész világot harmó
niában tartó hatalomról szóló zenei bölcsel
kedések, amelyeknek az a hibájuk, hogy 
nem Istentől küldött próféta szólaltatta 

meg őket. A zenei tökéletesség még nem az 
örök időhöz szóló tartalom!... Ezt a téléit 
igazolja Mathius Fischböck, a német zene-, 
költő, aki megszerkesztette és ki faragta a 
kiismerhetetlen anyagából az egymás mellé 
és alá sorakozó kottafejeket: a zenei rend
szert, amely majdnem tökéletesen kizárja a 
zenéből az érzést. Ezt akkor telte, amikor 
Verdi, ugyanannak a kornak gyermeke, ma
radéktalanul kifejezte egymásba fonódó 
melódiái érzéstömegével ugyanazt, amit ö 
lázas álomképeiben és hallomásaiban csak 
megérzett. Fischböck zenei tökéletességet 
alkotott, de ennek tartalma nem szélt a kor 
emberéhez. Waldbauerélcnál ugyanezt a tra
gikus küzdelmet éreztem. A megelevenedési 
forma? Hat ember elsötétített teremben, 
szemben ül egymással és muzsikál. Anélkül 
azonban, hogy az élet igényeivel és szemlé
letével számolna, ehelyett saját önk'n es 
elképzeléseit érvényesíti. Ma, amikor az em
ber a megváltó erőket és lelkének alapjait 
az anyaföldtől, évezredes múltjából és felet
tünk lévő világtejut pogány képeiből mé
ricskéli ki, szenvelgésnek hat a harmóniá
nak ilyen kíméletlen módon való nagybani 
előállítása. Nekem spiritiszta társaságnak 
tűntek ők hatan, akik nem vesznek tudo
mást a világ milliónyi hősi hal ott iáról és 
még mindig csak azon erőlködnek, hogy 
Napóleon szelleméből kicsikarják a nagy 
titkot: hogy miért vesztette el a Waterlooi 
csatát..,

♦
KONCERTEKRŐL. Daru ane

Verlaine L‘Heure Exqulse cimü dalait (William 
Halion zenéje) hallottuk csütörtökön Sylvia 
Shafto angol dalénckesnö előadásában. Kevés 
énekesnőt tudunk, aki ilyen tökéletesen ki
hangsúlyozza a költői dikció és a zenei kife
jeződés egyenrangúságát.

Szintén csütörtökön láttuk Halcne Tcschner- 
Tas hcgedümüvísznőt. Meglehetősen jó szí
nésznő, ahogy Lalő spanyolszimfóniáját elő
adta, úgy hatott — mintha pantomimjáiékát 
önmaga kisérné hegedűn.

A Wiener SŰngerknabcn szerdai szerepleje 
viszont nagy csalódást keltett! A gyerekkorit- 
soknak, a gyermekkornak és, a gyerek lelki
világának szűzi csillagfényhez hasonló ragyo
gása ad alapot és létjogosultságot. Minden n:ds 
visszaélés, amiig' ellen tiltakozni kell. A Wie
ner Sángerknaben száztagú karának harm ne- 
főnyi pesti látogatócsopcrljából nz a fr’ss 
„csodaszoprán" félelmetesen magas hangja in
kább el nyom őrit ott, mint égi zene, vagy an
gyali üdvözlet volt. Egyébként az összbenyo
más is: sivár produkció!

♦
OLÁH GUSZTÁV az Opera főrendezője, 

Tolnai Pál, az állami színházak szcenikai 
főfelügyelője a jövő bélen Firenzébe utaz
nak: előkészítik a tavaszi szinpadmüvészell 
kiállítás magyar anyagát

*
SZÉKELY MIHÁLY, az Operaház egyik 

büszkesége le-jujabb szerepéről, a Borodin 
„Igor herccgé"-TÖ\ beszél:

— Ez a zene csupa szépség. Mint a vég
telen orosz tenger, színén a felvetődő balek 
csillogása, úgy kapcsolódnak egymásba a 
melódiák. Kifogyhatatlan mélységekből elő
törő hatalmas áradat, mely mint az éleinek 
pulzusa folyton lüktet, kering s szűnni nem 
tudó hullámzással visz tovább. Eddig én 
voltom a sors, a végzet szerepeimben. most 
pedig földdel-éagel szembenálló ember va
gyok. Elmerülök a belőlem kiáradó erőben, 
enyém a világ minden asszonya, bírom a 
rámzuduló átkokat és örömöket.

♦
MAGYAR SIKER: UgeU Dezsőt meghívta ■ 

párisi rádió vendégszereplésre.
★

REJTŐ GÁBOR londoni és párisi koncerljtl 
után Amszterdamban hangversenyzett. ‘n'’1’' 
szeléről nagy elismeréssel írnak a holland la
pok. Mindegyik különösen kiemeli magja 
voltát és fényes képességeit.

★

SEGOVIA GITÁRESTJE MA
Z. Bach: Chaconne, Scarlatli, Sor és spa
nyol müvek. Jegyek 2 P-IŐI.

Dr. Leissen Lísziű

Hogyan lehet, hogyan kell karriert csinálni ?
Megmutatják, megtanítják

JANET GAYNOR és FREDRIC MARCH

UJ CSILLAG SZÜLETETT
Premier e héten
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A törvényszék udvarán 
ötvenezer pengő értékű 
kötvényt találtak 
Katona Gyula igazgató 
lefoglalt autójában

Meglepő szenzáció hire futott szét vasár
nap délben a törvényszék épületében: a 
'jogház udvarán ötvenezer pengő értékű köt
vényt találtak egy autóban, amelyet az 
utóbbi idők egyik legnagyobb kötvénysibo- 
lási bűnügyében foglallak le. Katona Gyula 
volt bankigazgató, a Danubia Kiviteli és 
Behozatali Itt. igazgatója ebben az autóban 
sibolta Becsből Budapestre a többszázezer 
pengő értékű noszlrifikáhitlan aranyjára- 
dékpapirt és más értékpapírokat, valutákat.

A valutarendőrség bravúros nyomozása 
gyorsan leleplezte a nagyszabású sibolást. 
Megállapították a detektívek, hogy

Katona Gyula Igazgató Budapesten zug
forgalomban nagyobb értékű valutát 
vásárolt, azt Bécsije vitte, n valutáért 
aranyjáradékpaplrokat, kötvényeket 

vásárolt,
amelyeket azután tiltott módon hozott for
galomba a magyar fővárosban. Katona igaz
gató megállapodott Riedl Frigyes bécsi 
aulófuvarozóval, akitől egy nagy fekete, 
csukott automobilt bérelt, ezen utazott 
Becs és Budapest között,

az autóba rejtve hozta magával a pa
pírokat és vitte külföldre a valutát.

A detektívek megtudták, hogy Katona Sop
ronon keresztül utazik rendszerint és itt 
figyelték heteken keresztül a fekete, csu
kott kocsit, amelyet azután egész Budapes
tig követtek.

Amikor a nyomozás minden részletében 
tisztázta, hogyan folyik a sibolás, Katona 
Gyulát előállították a valul.irendőrségre, na
pokon keresztül folyt a kihallgatása, majd 

külföldi fizetési eszközökkel elkövetett 
bűncselekmény gyanúja miatt előzetes 
letartóztatásba helyezték. Vele együtt le

tartóztatták Biedl Frigyest is.
Katona igazgató és Riedl Frigyes hetek óta 
a Markó-utcai fogház lakói. A valutaügyész-

Lopott ezüstöt keresett — 2500 
dolláros csekket talált a rendőrség

Tegnap reggel az egyik budapesti zálog
házban értékes ezüst evőeszközöket akart 
elhelyezni egy asszony. A becsüs megkér
dezte: mi a foglalkozása. Az asszony azt 
mondotta: takarítónő. Gyanúsnak találták a 
dolgot,

nem értették, hogyan kerülhetett az egy
szerű takarítónőhöz a drága ezüstholmi.

Azt mondották neki, addig nem vehetik át 
a zálogtárgyat, amíg nem hoz igazolványt. 
Az asszony otthagyta a holmikat és haza

seg indítványára a törvényszék lefoglalta az 
automobilt is, amely azóta a fogház egyik 
fészerében áll. Amikor Katona igazgatót a 
valulasiholáson tetlenérték, egy vaskos akta
táska volt nála, amelyben nagyértékü köt
vények voltak. Az autóban azonban sem va
lutát, sem értékpapírt nem találtak.

Tegnap a fogház garázsában őrzött 
autót az udvarra vezették és itt szak

értőkkel vizsgáltatták meg,
majd egv soíTőr és autószerelő látott mun
kához, hogy az autót kipróbálja, alkatré
szeit megvizsgálja. Az autószakértők és a 
solTőr úgyszólván teljesen szétszedték a 
gépkocsit.

Miközben dolgoztak, az egyik szerelő 
meglepetten állapította meg, hogy az 
autó oldalában egy rejtett fiók van be
építve, s a fiókban egy hatalmas cso
mag fekszik. Kivették a csomagot, fel
bontották és ekkor még nagyobb lelt a 
meglepetés: kiderült, hogy a csomag
ban ötvenezer pengő értékű kötvény és 

különböző értékpapír van.
Amikor a rendőrség az autót lefoglalta, a 
rejtett, titkos fióknak nem jöttek a nyomá
ra. A letartóztatott Katona igazgató sem 
vallott erről, igy mindezideig érintetlenül 
feküdt a titkos fiókban az ötvenezer pengő 
értékű kötvény és értékpapír.

A meglepő felfedezésről azonnal értesí
tették dr. Kolsis Miklós ügyészségi alelnö- 
köt. aki még vasárnap intézkedett, hogy a 
nagyértékü kötvénykötegek a valutaügyész
ségre szállíttassanak be. Az autóba rejlett 
papírokat a Nemzeti Ránk szakértői vizs
gálják felül. Intézkedés történt aziránt is, 
hogy

hétfőn a letartóztatott Katona Igazga
tót kihallgassák

és megállapítsák ennek az 50.000 pengő 
értékű sibolásnak minden részletét.

ment a bejelentőlapjáért.
Mialatt ez a jelenet lezajlott, a főkapi

tányságon már vallattak egy fiatalembert, 
akit sorozatos betörések gyanúja miatt állí
tottak elő Az előállított fiatalember, Gárgya 
János tizenkilcncéves kifutó beismerte, hogy 
betöréseket követett el. A Nürnberg-ulca 19. 
számú házban fosztott ki egy lakást, később 
a Horthy Miklós ulon dolgozott, itt társa is 
volt. Betörtek egy lakásba, összecsomagolták 
a holmikat és szökni akartak. A bázbeliek 
közül valaki észrevette őket és lármát csa 
potl. Gárgya társa a zsákmánnyal elmene
kült. Gárgyát azonban a lakók elfogták. A 
különben jólöltözött fiatalember remek 
trükköt eszelt ki. Nem tiltakozott, nem lár
mázott az elfogatás miatt, hanem tréfál
kozni kezdett:

— No, ez szép dolog! — mondotta ne 
vetve —, a nagy lármára bejöttem a házba, 
hogy betörőt fogjak és erre még engem tar 
lanak itt...

A fölényes tréfálkozás megtévesztette a 
lakókat és elengedték.

Két utcával arrébb már várta a társa és 
megosztoztak a zsákmányon. A kifutó beval
lotta azt is, hogy betört a Vilma királvnő-ut 
39. számú házba, egy katonatiszt lakására, 
ahonnan 50 darabból álló értékes ezüst evő
eszközkészletet vitt cl. Megkérdezték tőle a 
detektívek, hol van az ezüst. Gárgya elmond- 
dotta, hogv

albérletben lakik egy takarítónőnél, 
neki adta min az ezüstöket,

hogy vigye zálogházba, de az asszony nem 
tud arról, honnan valók a holmik.

Mig a kihallgatás tartott, megérkezett a 
Mentés n főkapitányságra a zálogházból és 
kiderült, hogy a takarítónő a Vilma királynő
ül! ezüstöket akarta elhelyezni.

Az ezüstöket a főkapitányságra vitték, 
megidézték az asszonyt is és kihallgatták. 
A takarítónő igazolta jóhiszeműségét, de 
mindenesetre detektívek mentek a lakására, 
hegy elhozzák az esetleg még otthagyott 
ezüstöket Is. Ekkor azután furcsa meglepe
tés következett:

2500 dollárról szóló amerikai csekkfü
zetet találtak a lakásán.

Az asszony azl mondotta, találta a fűzeiét 
az utcán, nem is tudja, hogv mire való, nem 
értette az idegcnnyeluü szöveget A rendőr
ség nyomozni kezdett és csakhamar kiderí
tene, hogy a múlt hónapban

Budapesten járt egy francia ur, ő pa
naszkodott, hogy eltűnt a csekkfüzetje.
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A főkapitányság értesítette az ügyről a 
budapesti idegenforgalmi hivatalt és a párisi 
rendőrséget, most pedig várják, hogy jelent
kezzen a francia ur és átvegye a csekket.

Izgalmas éjszakai választási küzdelem után

Kövess Béla lett
az ügyvédi kamarák országos bizottságának elnöke

Nagyjelentőségű ülés volt vasárnap dél 
előtt a Budapesti ügyvédi Kamarában. A 
legfőbb és legfontosabb ügyvédi szervezet, 
az ügyvédi kamarák országos bizottsága tar 
tóttá első ülését, amelyen az elnököt és el
nökhelyettest választották meg. Az uj ügy
védi rendtartás értelmében kellett megala
kulnia az országos bizottságnak, amely

az ország 18 kamarája feleli álló leg
főbb ügyvédi szervezet

és feladatkörébe tartozik az ügyvédtársada 
lom lörvénykezdeményezési joga, amelyek
kel eddig az egyes kamarák éltek. Ez a szer
vezet dönt legfelsőbb fokon u tagfelvételi 
ügyekben is. Az ország ügyvédi kamaráinak 
vezető tagjaiból áll az országos bizottság, 
amelynek öszcsen 71 tagja van: 12 buda
pesti, 59 vidéki tagja.

Izgalmas választási küzdelem előzte meg 
a bizottság elnökválasztó ülését. Már szom
baton az ország minden részéből Budapestre 
érkeztek a bizottság tagjai, akik

nem tudtak megállapodni az elnökjelölt 
személyében.

A budapesti ügyvédek egyrészt, valamint az 
újpesti, kecskeméti, székesfehérvári ügyvé
dek dr. Wenczel Árpádot, a Magyar Ügyvé
dek Nemzeti Szövetségének elnökét jelölték 
az országos bizottság elnökéül. A budapesti 
és vidéki ügyvédtársadalom másik jelentős 
csoportja viszont Kövess Bélát, a budapesti 
kamara elnökét kívánta a bizottság elnökévé 
választani. Kálnoki-Bedő Sándor volt ország
gyűlési képviselő ugyancsak elnökjelöltként 
szerepelt.

A húrom elnökjelölt hívei vasárnap vir
radó éjszakáig tanácskoztak, korteskedtek 
a maguk jelöltjei érdekében.

Az elnökválasztó országos bizottsági 
tagokhoz autókon, taxikon száguldottak 
az elnökjelöltek hívet, hogy megnyerjék 

a szavazatukat.
Ilyen izgalmas és az éjszakába nyúló vá

lasztási küzdelem után ült össze Löivy Ká
roly székesfehérvári kamarai elnök koréi- 
nöklésével a mai ülés. Löivy Károly meg 
nyitó beszéde után megtörtént a titkos sza
vazás, amelynek eredménye az lett, hogy

06 bizottsági tag közül 44 Kövess Bé
lára, 22 pedig Wenczel Árpádra szava
zott és Igy Kövess Béla lett az országos 
bizottság elnöke. Nyáry Bélát, a Kalo
csai ügyvédi Kamara elnökét egyhan
gúan a bizottság elnökhelyettesévé vá

lasztották.
A szavazás után küldöttség ment a ka

mara elnöki szobájában tartózkodó Kövess 
Béláért, akit harsány éljenzéssel fogadtak 
az. országos bizottság tagjai Kövess Béla 
elnöki megnyitó beszédében köszönetét 
mondott megválasztásáért és azt hangoz
tatta, hogy

az alkotmányos élet egyik fontos táma
sza és pillére lesz az országos bizottság, 

amelyre fontos, nagyjelentőségű feladatok 
várnak. Nyáry Béla ugyancsak köszönetét 
mondott megválasztásáért. (

A takarítónőt, akinek a jóhiszeműsége 
igazolódott, elbocsátották a rendőrségről, 
Gárgyát őrizetbe vették, társát pedig kere
sik.

Pét ró Kálmán indítványára egy szükébb*  
körű bizottság alakult, amelynek az a fel
adata, hogy az országos bizottság ügyrendjét 
előkészítse, végül Drobny Sándor indítvá
nyára üdvözölték Lázár Andor igazságügy
minisztert. Ezzel az országos bizottság elnök
választó ülése véget ért.

külföldön is a legkeresettebb 
tipus. A nap minden szakában 
teljes értékű vételt nyújt.
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KEMÉNY RÓBERT
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Iráni: fúrt magyarbarát fo- 
napokban Budapestre ér

ll.
Szent-Györgyi Albert professzornak lga> 

gatósági tagságot kínált egy nagy vegyészet: 
iparvállalatunk. A b'obcl-dijas tudás nem 
kért ebből a gazdasági kitüntetésből: udva
riasan visszautasította a megtisztelő meg
hívást ...

III.
Bónyl Adorjánt, a kiváló írót, éjszaka vak

bélrohammal a Fasor-szanatóriumba vitték, 
ahol Addm professzor jólslkerült műtétéi 
végzett rajta.

IV.
őrgróf Pallaviclnl György, mióta a po

litika nem köti le annyira, mint azelőtt, 
intenzivebben foglalkozik gazdasági ügyei
vel Most például szaktanácsad ál és felügye
lői megbízást vállalt egyik nagybankunk 
gazdasági üzemében, ahol nagy hasznát ve
szik szaktudásának.

V.
Minden ember titkos vágya, hogy egy-egy 

hires / „
pár pillanatot. Az Arizona ezeregyéjszakái 
ragyogáséi, uj revüjében ez a vágy valóra 
válik: a publikum filmcsillagok álarcában 
vesz részt a pazar kiállítású „Velencei knr- 
nevál" revüben.

cn ruimr uuxon iwyu ...... .
filmcsillag társaságában tölthessen Lukács elé s aszongya: „Csak két isiiért 

. . . . • ___ __ áttevőn mán azecenv vilaclaian emhernek.

VI.
Bársony Oszkár, az IBUSZ kitűnő vezér

igazgatója, az idegenforgalom tudása, ma 
este a Hétfői Társaságban, a II o [fii-szálló 
különtermében előadást tart ezzel a cím
mel: „Idegenforgalom és kereskodjelem".

VII.
A japán-kínai háború miatt előrelátható 

lag megdrágul n tenyésztett igazgyöngy. 
Dacára annak, JOLIÉ divatékszerboitja 
(Kigyó-utca 4.) még mindig 25 pengőért ad 
egy remek igazgyöngysort,

VIIL
Flaschner Ernőnél, a Móniin Rouge igaz

gatójánál érdekes ajánlattal jelentkezett 
három ifjú ur (kettő közülük gróf). Azt kér
ték: adja át nekik egy éjszakára a helyisé
get, ahol úri műkedvelőkből átló társaság 
szeretne lokálosdit játszani. Társaságbeli 
hölgyek és urak adnák elő a „Botrány a 
Moullnban" cimü révül, urldámák ülnének 
a mixerpultnál, még a kiszolgálást is ama- 
tőr pincérek végeznék természetesem
csak szórakozásból és szigorúan zártkörű, 
saját társaságukbelt meghívott közönség tép
hetne be a lokálba ezen az éjszakán.

IX.
'Amikor gróf Károlyi Imre megkezdte érdi 

ingatlanainak parcellázását, az ügynökök 
art ígérték, hogy a gróf telket ad sporttelep 
számára, a sporttelep azonban csak nem 
akart megszületni. A lakók pereltek és a 
tábla most Ítéletet botolt: megállapította, 
hogy Károlyi gráf köteles kilencezer négy
zetméternyi területet átengedni a telektulaj
donosok részére sportpálya céljaira.

X.
Indiai cirkongyürö fehérarany foglalat

ban 28 P, JOLIÉ (Kigyó-utca 4—6.),

X/.
Jávor László, a „Szomorú vasárnap" timii 

Öngyilkossági nóta költője, akiről a külföldi 
lapok legalább annyit Írtak, mint a kanadai 
őtösikrekről, most ujabh szenzációval szol
gál: ezúttal megírta slágere ellentétét, a 
„Vidám vasárnap" elmü foxtrolt-indulót, 
amelyet Pártiban adnak ki. Ráadásul a 
„Boldogság tizparancsolata'1 címmel rfvüt 
szerkesztett, ezt Is Pártiban hozzák ki. A 
két uj alkotás elme megnyugtatót Jávor 
ur eme két oeuvre-le nem öngyilkosságra 
de vidám életre csábítja majd a publikumot.

XII.
A Dunacorso dlzöse: Chrisll Giampiclro, 

akinek budapesti szerepléaét közkívánatra 
ismételten meghosszabbították, még nyolc 
napot ajándékozott n pásti publikumnak. A 
helysei pillanatnyilag na. hogy „tout Buda 
pest" Chrisll Miminél hever *'»  estéről-estére 
zsúfolásig megtölti a Dunaeorsót. Akt nem 
akar az ilyenkor már hűvös Duna korsóra 
szói nini, sürgősen rendeljen asztalt...

XIII.
A budapesti egyetemeken tanuló, magyar- 

származású amerikai didink szerdán ameri
kai mintára hálandó ünnepet. „Thanksgivlng 
if'i"-t tartanak, Ebből az alkalomból szer
dán este a Hungária különtermében 
„Th-'nksglving dlnncr” les:. A vacsorán 
r/s:*.vesz  Mr. Montgomcry, ar Vnío buda
pesti' követe Is.

BAKTER: Egyem a begyit, Lepcses szom
széd, fogaggyunk e’ tepsi kapros, túrós * 
pénybe, hogy megen csak Pesten vótak.

ÖRZSI: Ott hát.
BAKTER: Hát mi végeit taszajkodtr.k 

Pestre megen?
ÖRZSI: A Rassajinál vótunk.
BAKTER: Hinnye a tálintóját! Oszt minő 

célirányzattal?
LEPCSES: Mer hogy ollan mérgessen oda- 

monciogatott a kórmánynak a fölsőházi 
gyű vaslat mentében. Montom néki: „Méltó
ságon urain, kár föbosszintani Darányi 
apánkat, fogaggyuk el amit ád, de ha felit 
aggyá, áztat se utasíccsuk vissza.**

ÖRZSI: Fő, hogy aggyon valamit
LEPCSES: Úgy hát. Emlékezek eccer az 

a mihálfai kódus, a Tettyegő Czibak Józsi, 
odaállt a celli hetipiarcon Bánatos Csaboda 

le-

föl

aggyon mán szegény világtalan embernek.**
— „Hejnye" — röffent rá Bánaton Csa- 
boda —, „iszen maga egyik szemin tót!**  —
— „Hát akkor" — vonta vállát a kódus 
—, „aggyon egy fillértI"

BAKTER: Nono, hát hiszen’ — Oszt azon
túl mi újság Pesten, Lepcses szomszéd?

ÖRZSE: Ennek örülni fog a maga Jul- 
csája. Lóbmajer főorvos úr kimonta, hogy 
a férfiember száz esztendős korájig alkal
mas a fajfenntartásra.

BAKTER: Mi a guta? Oszt csakugyan így 
vóna?

LEPCSES: Előfordul. Magam is tudok 
egy illőn esetet. Tavai odaát Pápóczon 
jedző úr előadást tartott a kösságházán, 0 
népesség elosztódásárul. Többi közt aztat Is 
mondotta, hogy náluk a faluba minden 
férfiemberre három nőszeméll esik. Hát az 
ni öreg, 83 esztendős Galyalcngető Csorna 
Albert ódámén jedzö úrhoz az előadás vé
gin s csöndes szóval aszongya néki: „Tekén- 
tetes uram, a rám eső részt tessen majd 
téré hozzám küdenll"

ÖRZSI: ó,, hogy a fényé tutulla k<!
BAKTER: Vén darázs is megdongja, 

meg nem is eszi a gyümöccsöt, — Hát a 
diákok? Igaz vóna, hogy megen beverték 
az egyelem ablaktyait?

ÖRZSI: Bo bizony.
BAKTER: Eztet nem értem. Mér r.sm 

írgyák elő a díjákoknak, hogy a tettleges 
politizálás tilos?

LEPCSES: Hájjá, tuggva, eccer Dufla-

es-

ha

Repülés a brokátok, bársonyok, 
lamék és tüllök sztratoszférájában
Esti nrogrammunk rendszerint úgy 

alakul, nogy hetenként legalább egy
szer estélyi ruhát kell felvennünk.

Súlyos probléma ez különösen idéu, 
amikor a brokátok, musziinbársonyok, 
az ezüst és aranylamék korlátlan 
uralma miatt, olcsó esti ruhát kihozni 
a lehetetlenséggel határos. Vannak 
ugyan olcsóbb anyagok is, mint pél
dául a tüll, de ehhez a ruhához 
viszont 10—15 méter anyag szük
séges és igy végeredményben a tülj- 
ruháért is „borsós'’ számlát prezentál 
szabónőnk kedves direktrisze.

Az estélyi ruhákon a csukások 
zlppeeek, a nyakak visszaesések, az 
aljak csavartak, díszük egy csatt, 
bross, vagy virágarragement, a hátak 
csupaszok, de hogv mégi' legyen valami 
rajtuk, a nyakból rendszerint egy kis 
alig-alig TOfnyi szalagocska szalad 
keskeny körvonalakban hátra.

♦
Valósággal forradalmat idézett elő 

a divatfronton Darvas Zsuzsinak két 
anyagból összekombinált esti ruhája ;

NÁSZAJÁNDÉKNAK SZÜLETÉSNAPRA SZVITHAFTKAK

Hererii •'« ’”4rtU porcéilAnok, 
m(lvó«ii erár'Ak, -•-
kttlMnlr-go, nJAndékokSa; H, Peioil Síwlor-Utca 2 sF

nyakú Piiczők András fönt járt Pesten_ ........................................... ....... _____ S
utazott a villanyoson. Hát ahogy le akar 
szállni, láttya ám a fölirást, hogy aszongya: 
„Elől az ajtó zárva!" Ippen fordúni akar, 
mikor egy úriember szó nélkül megfogja 
annak az ajtónak a kilincsét s kinyittya. — 
„Nini" — monta eicsudálkozva Duflanyakú 
Püczők a kalóznak —, „mér írják k’, hogy 
zárva, mikor az ajtó nyitva van?" — 
„Azér" — rándította vállát a kalóz —, „mer 
ha az ajtó csakugyan nem vóna Dyitva, 
akkor nem köne kiírni, hogy zárva."

BAKTER: Igaza is vót. Hát arrul mi hír, 
hogy egy tüzérkatona agyonlőtte a kedve
sét?

ÖRZSI: Igen, mer síiül félt, hogy a jány 
távollétibe hűtlen Jesz hozzá.

LEPCSES? Nézze, tuggya, mikor Karimás 
Lógodi Pál negyednapos házas léltire ki
ment sarnyút kaszálni, mielőtt kilépett a 
házbul, odabítta a négynapos menyecskét, s 
nagyhörlelen úgy szájjonknpta, hogy nz 
asszony orrán eleteti a piros víz. Persze 
mikor a mezőrül visszatért, az anyóssá mán 
a kapuba várta s rájahörkent: „Hallod-e te 
Jézustaian, mér taszajtoitad orcán a felesé
gedet?" — „Hát" — monta nyugottan a vő 
—. ..hogy ne hűtlenkeggyék, míg távoj le
szek." — „M’csoda?" — csapta össze ke
zelt a vénasszony —, „hát észrevettél va
ll nj gyanússal?" — Isten őrözz" — monta 
Karimás Lógodi —-, „iszen akkor agyon
csaptam vóna!"

ÖRZSI: Mind illen a férfi, a csuda horgya 
cl ükét! •— Oszt gyerünk aptya.

BAKTER: Várjon csak egy mikurkát! 
Arrul még nem szól’ Lepcses szomszéd, 
hogy az a lord llalifaksz elment BerFnybe.

ÖRZSI: Az ám. Oszt minő nagy halifaksz- 
nit csinálnak ebbül.

LEPCSES: Hát nagy lármával jár az 
efféle.

BAKTER: De ugyan meghajják-e azok, 
akiket illet?

LEPCSES; Tuggya, hájjá, Szombathelen, 
idén pünkösdkor éccaka, ez a surbankó 
ótvaros Gelcgonya Józsi legény, igen be
rúgva álldogált az uccán egy ablak előtt, 
oszt tele torokbul ordibált: „Bor’skám, 
gyere mán Borisként!. •>.**  — „Hinnye a 
szenvedésit magának" — rijetett elő a 
rendőr —, „tán meghallaná a Boriskája 
ükkor is, ha csöndesebben hívnál'*  — „Nem 
igen, biztos űr" — felelte Ótvaros , „mer 
most jelelleg odafönt szógál PestenI**  •— 
Oszt Istennek ajállom.

fekete muszlinbársony halványkék 
muszlinbársony felsőrésszel. Ennek a 
toilettenek édes unokatestvérét viseli 
Kiss Manyi az Andrássy-szinház újdon
ságában, de ő sötétlila ruháját halvány
lilával kombinálta.

*
A tüU-fronton a győzelem pálmáját 

a mindenkor elegáns és csudásan sik
kes Lásár Mária vitte el, aki — ugyan
csak az Andrássy-szinház újdonságá
nak II. felvonásában — vörös flitter- 
bordürös nagy fekete tüll-e«téjyi ruhá
ban ragyogtatta szépségét. Fekete 
fátyoléval, amelyen elszórtan vörös 
flitter-pettyck csillogtak, tündén jelen
ség a színpadon ez a csodaszép asszony. 
Ugyancsak isteni volt Lázár Máriának 
az I. felvonásbeli csontszintt szatin 
ruhája Is.

•
Nütiiudey Tamara „Mm” tánc- 

ruha kapott egyik előkelő belvároei 
etalonban i halványkék, leheletvékony 
csipkés*szövetbfíl,  raffolt derékkal,

8VUK1TS. D£LH, PICHLER 
dhatkalapok 

Nemes, Baross-S®p 19, A B.C.-retn

•melyen a saját anyagából húzott 
hatalmas krizantőm ékeskedik és ezen 
erősebb kék bársony szalag fűződik 
át és csüng alá hosszan.

*
Sólyom Janka részére is gyönyörű 

szép ruha készül a Pannónia-uccai 
Hantos Flóra szalonban : fekete tiszta 
selyem marocain-ruha, „srég” aljjal, 
kicsiny, hátul elálló, hosszuujju kabát’ 
tál, amely telis-tele van érdekes esi. 
szolt üveg- és ezüstgyöngy hímzéssel.

Sólyom Janka 
vésznő ruhája: fekete, 
lisstasclycm estélyi toi- 
lette tükörrel és ezüst- 
gyönggyel kivarrott 

felsőrésszel. (Hantos- 
Italon modellje.)

Fekete mou3zlinbársonn 
cocktail ruha kékróka 
dísszel. (Hantos-szalon 

modellje.)

Ugyanitt olyan megoldású ruhát lát
tam, ami minden asszonynak álma, 
mennyországa: egy egyszerű fekete 
szövetruhát, amelyet (értsd, olvasd 
és gondold cl) tízféleképpen lehet 
viselni. Tízféle gallér, zsabó, gyöngy, 
flitter és egyéb megoldás fantasztiku
san praktikussá és széppé varázsolják 
ezt úzi ügyes megoldást.

A fh’ttercB estiruhák sikkes példája
ként Herendi Manci ruháját kell meg
említenünk. A művésznő a Terézkörutí 
Színpad újdonságában aratott pompás 
tiszta fekete flitter ruhájával óriási 
feltűnést.

♦
Estélyi ruha nem lehet tökéletes Jolié gyö*  

nyörü dekoratív ékszerei nélkül, okvetlen nézze 
meg Jolié tündér] kirakatait (Kigyó-u. 4—6), 
mert biztosan megtalálja azt, amit magának 
elképzelt.

(Dr. Dévainé Erdős Böske)
dr

Nem lehet ruharendelós, estélyi meghívás 
anélkül, hogy fel ne keresnénk a Calvin ltri 
Fenyves Aruház estélyi ruhaosztályát, mert ott 
olyasmit tapasztalunk, ami eddig még nem 
volt. Csak néhány példát hozunk fel. Csoda- 
fzép virégdlszcs cocfaihruhák már 24.80 P-ért 
kaphatók. Fiatal lányoknak táncruhák 12.80 
p.föl, —“ — - • - -gyönyörű paudange nagy esti ruhák 

P és gyapjú csipke ruhák, a legutolsó 
szerint 78.— P-ért kaphatók.

♦ 
BUNDASZEMLÉN 

PALUGYAI KAROLY OTTÓNÁL
Egyetem-utca 11. Aranyos kis szőrmcüzlct. 

Fiatat házaspár a tulajdonos. Tele ambícióval, 
munkakcdwel, dolgozniakarássnl. Remek, fia
talos, csupa sikk dolgaik vannak. Tele van 
állandóan üzletük vevőkkel, óriási forgalmat 
bonyolítanak le. Meg is kérdeztem, hogv ml 
nz oka, hogy igy .bedolgozták" magukat. 
Palugyat Károly Ottóik feleletét szószerint le» 
közlöm- „Mert mi megelégszünk a legminimá
lisabb haszonnal, nagyon olcsók vagyunk cs a 
legjobb Árut adjuk".

f0. Jótékonycélu m. klr. lUleml

Főnyeremény 
40.000 ar. pengő 
I&.72O nyeremény 275.000 ar. peng# 

értékben. — Nyeremények:

Í0.000 ar. P
0.000 ar. P
2-sa«r 0.030 «r. P .

Sa mér mámét nagyobb éa kfaebb nyt.........
(selyekei mind készpénzben fizetnek kL

HVZÁS DEC^MBEn 3-ÁN.
SoHjtsr árok: Egész ar.PS^ Félar. P LS0 

A nyeremények nzámíU és összegét
• mnltaos képest emeltek. 

gasbatA minden oaaMI-sore'err fMluitánál. rjJ*  
miit sí öaszre dohánytásadékben Postai 
két a pénz efdzctea beküldése után azonnal
• SzftesMvAroaf m. kJr. PénzORyi««zg8>Ó!,W 
_________ Budspaat, V„ SMtoy-utfis

4-sacr 2.500 ar. P
6-asor 2.900 ar. P 

20-saor 1.000 ar.»
r.’tMnény,



Budapest, 1937 november 22.
HÉTFŐI NAPLÓ ■S

Három asszonyt
®sw<®&y férfit akasztanak 
a jövő héten Ausztriában

Bécs, nov. 21.
'4 Hétfői Napló tudósítójától 

A gráci, innsbrucki és riedi lörv'ényszé- 

Még 
10 nap! 
Jlt-e már a ritka alkalommal, hogy most még

1.44 pengőért
vásárolhat

/ 3 darab 48 filléres, vagy
A 2 darab 72 filléres

DIANA FOGKRÉMET
1 dobos 72 filléres

DIANA PÚDERREL
együtt bármely szaküzletben.

Minden külön kiadás nélkül kipróbálhatja 
tehát a páratlan minőségű

DIANA PÚDERT
sőt még értékes Jutalmat is kaphat, ha a leg
rövidebb, legtalálóbb, legmeggyőzőbb vá
laszt adja arra a kérdésre, hogy miért találta 
előnyösebbnek a Diana púdert annál a ké
szítménynél, melyet eddig használt.
Válaszát küldje a következő címre:
Diana Ipari és Kereskedelmi R.-T. 
Budapest, XIV., Angol-utca 1?.

kék három halálra ítélt gyilkos asszony és 
roy gyilkos férfi semmisségi panaszát utasí
tották el ezen a héten s az Ítéletek igy jog
erősek leltek. A Hétfői Napló annakidején 
részletesen ismertette ezeket az eseteket. Az 
első egy testvérpár, a huszonnégy esztendős 
Johann Kotvald, aki nővére, Áloisia megbí
zásából, és segítségével meggyilkolta annak 
férjét, Stcphan Salzger gazdálkodót, mert az 
meggyőződéses keresztényszocialista és a 
horogkeresztes tanok ellensége volt. A má
sodik férjgyilkos asszony Barbara Maierho
fer, aki férjét patkányméreggel ölte meg, 
inig a harmadik halálraítélt asszony, Aloisia 
Krauthau baltával feldarabolta és kifosztolta 
barátnőjét.

A semmisségi panasz elutasítása után a 
védők azonnal kegyelmi kérvénnyel fordul
tak Miklas szövetségi elnökhöz, aki

a kegyelmi kérvények felett a hét ele
jén dönt.

Amennyiben az elnök elutasítja a kegyelmi 
kérvényeket,

a jövő hét folyamán a három gyilkoa 
asszony és egyik férfi az akasztófa alatt 

fognak állni.
Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a 

bécsi tartományi törvényszéken még a téli 
szezonban nem kevesebb, mint

harminc gyilkossági bűnügyet fognak 
tárgyalni,

amelyek közül a legizgalmasabb, a január
ban tárgyalásra kerülő szép Marekné bűn? 
ügye, aki

férjét, kisleányát és két barátnőjét 
mérgezte meg.

Marckné ügyével borzalmasságban talán 
csak a sofőrházaspár. Kari Dudeck és fíosa 
pere vetekszik. A házaspár megölt és felda
rabolt egy bécsi autófuvarozót.

Pontos kiszolgálással — részletre Is
Erzsébet-körut 40 Telefon 134-804 
Kérje díjtalanul képes árjegyzékünket.

Zsitvay a klikkek
és a titkos társaságok ellen

Kecskemét, november 21.
(A Hétföl Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Zsitvay Tibor ny. igazságügymi
niszter vasárnap képviselői beszámolóbeszé
det mondott Kecskeméten. Hangoztatta be
szédében, hogy Darányit az egész ország bi
zalommal fogadta. Kijelentette, hogy a NÉP

nem hajlandó letérni útjáról se jobbra, 
se balra, semmiféle szélsőség felé.

Azt fejtegette, hogy Darányi megfelelő pár-

Utólérhetetien a Deliia sikere 
a PÓDIUM-ban

lamenli. atmoszférát valósított meg és nem 
ismer más módszert, mint a szigorúan al
kotmányos szisztémákat. Az ő kormányzása 
sprán nem várhatók meglepetések, 

nem leszünk kísérleti bábuk, nem jut
nak szerephez klikkek, titkos törckvé- 

vések és társaságok.
Zsitvay ezután azt hangoztatta, hogy né

zete szerint nincsenek a kormánypárton be
lül csoportok.. Kijelentette, hogy’ a nemzet 
cs a párt a miniszterelnök mögött fog állni, 
amikor büntetőjogi intézkedéseket kell sta
tuálni a nyugalom megbontói ellen.

Zsitvay beszéde után Mayer János, Usetty 
Béla és mások szólaltak fel.

Kifosztotta a lakást 
az udvarló

Báró Bothmer Leóna magánzónő pár 
nappal ezelőtt megjelent a főkapitányságon 
és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen lo
pás elmén. A bárónő feljelentésében elő
adta, hogy egyidcig a Józsejf-körut 55. 
számú házban lakott Stolniczfcji Guidónál. 
Egy hónapig vidéki rokonainál tartózkodott 
és amikar visszatért, észrevette, hogy szo
bájából

hiányzik egyik bőröndje, 
amelyben értékes ruhanemück voltak, 
azonkívül

tiz darab .százpengősét Ls ellopták 
a szekrényéből.

A bárónő azonnal a rendőrséghez fordult. 
A detektívek rövidesen megállapították, 
hogy a lakásban a betörés időpontjában 
megfordult ifj. Graeber Ferenc 19 éves 
autószerelő, aki udvarolt a személyzet egyik 
tagjának. Grátví-ati, akit vasárnap elfogtak, 
azonnal beismerte a lopást Letartóztat
ták.

Kardjával védekezett 
a megtámadott rendőr

Vasárnap hajnalban Kispesten a Vörös- 
in.irlv-utcában szolgálatot teljesítő rendőr 
arra lelt figyelmes, hogy egy férfiből és két 
nőből álló társaság feltűnően hangosan vi
selkedik, belekötnek a járókelőkbe és lár
májuk- felveri az utca, éjszakai nyugalmát. 
A rendőr odalépett a duhaj társasághoz és 
felszólította annak tagjait, hogy csendeseb
ben viselkedjenek. Erre a társaságban lévő 
fiatalember, Vass László 22 éves magán
tisztviselő a rendőrre támadt, szidalmazni 
kezdte, azután

az arcába sújtott kétszer egymásután.
A rendőr az ökölcsapások hatása alatt meg- 
túntorodott, majd azután összeszedve erejét,

kiráidolta kardját
és azzal védekezett támadójával szemben.

Vass László a rendőr kardjától két he
lyen könnyebben megsérült. A mentők első 

I segélyben részesítették, azután a főkapi- 
I tánvságra kerüli, ahol hatósági közeg elleni 
I erőszak cimén őrizetbe vették.

Kényszerbéke a NEP-ben
A miniszterelnök hazaérkezése után újabb össze
ütközés várható a kormánypárt két szárnya között

A jövő héten, mialatt Darányi Kálmán mi
niszterelnök és Kánya Kálmán külügymi
niszter Berlinben tartózkodik, mintegy ve
zényszóra, elcsöndescdik a politikai elet. A 
szó szoros értelmében „vezényszóra”, egy
részt, mert szünetel a parlament ülésezése, 
másrészt pedig, mert Darányi miniszterelnök

Ivády Béla, a kormánypárt elnöke ut
ján azt az óhaját nyilvánította, hogy 
amíg távol van az országtól, szünetelje

nek a NEP-ben dúló belső harcok.
A „treuga dei" megteremtése nem ment 
könnyen. Ivádynak többórás csillapító mun
kájába került, amig leszerelte a szembenálló 
két csoport: az „alkotmányos jobboldal" és 
a Bárczay-féle „agrárcsoport' három-három 
megbízottját.

A Hétfői Napló munkatársának egy mind
két csoport hangulatát pontosan ismerő kor
mánypárti képviselőtől nyert információja 
szerint

» kényszerbéke, amit a két szárny a 
pártelnök .szobájában kötött, csupán 

ideiglenes
és amint a miniszterelnök hazatér, memo
randumot nyújt át neki az agrárcsoport kül
döttsége, amelyben különböző követelések 
mellett azzal vádolják az „alkotmányos

jobboldal tagjait, hogy azok megbontják a 
pártegységet, mert a NEP-en belül politikai 
jellegű csoportot alakítottak. Hangoztatják, 
hogy az ö egyesülésük nem politikai, ha
nem gazdasági jellegű, kizárólag agrárérde
kek védelmét tűzte ki céljául. Ezek szerint 
valószínű, hogy a miniszterelnök hazaérke
zése után ismét kirobbannak az ellentetek a 
két frakció között.

Darányi miniszterelnök elgondolásait 
pontosan ismerő politikus

közölte munkatársunkkal, hogy a kormány
elnök nem hajlandó figyelembe venni sem
miféle memorandumuzást, mert nem ismer 
cl mást, csupán a homogén pártot és nem 
hajlandó külön-külön tárgyalni semmiféle 
jellegű frakció megbízottival.

Egyes kormánypárti képviselők — ugyan
csak az agrárcsoport tagjai — még egy fel
tűnő mohaimat indítottak:

a képviselői fizetések megjavítását 
sürgetik.

A régebbi havi 900 pengős képviselői fize
téssel szemben jelenleg 710 pengő egy-egy 
országgyűlései képviselő havi járandósága. 
A kormánypárt jobbszárnyának több tagja 
azt hangoztatja, hogy a képviselőség, külö
nösen az utóbbi időkben, rendkívül sok költ
séggel jár. -

MA NAGY FILMESEMÉNY

A FÓRUMBAN
DEANNA DU&BIN

Az uj Universal filmje

1 KISLÁNY
cimii uj vigjátékának

díszbemutatója ma este %1O órakor

A gyártás vezetője: 
JOE PASTERMAK

Rendező: 
Henry Koster 
(Kosterlitz)

A szövegkönyvet
Hans Kraly irta

A film főszereplői: 
5TOKOWSK 
a világhirii dirigens 
a 110 tagú philadelphiai 
szimfonikus zenekar élón

Adolphe Men'ou, 
Mischa Auer és 
a milliomos házaspár a 
„Finom famíliádból:
Alice Brady és 
Eugene Paüette
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A BAJNOKSÁG egyik Igen *zép  és nagyon 
szellemes lejátszását mutatjuk itt be. OttUk 
Géza, a kitűnő BEAC képzett, szimpatikus 
tagja, aki remek bridgc-JAtszmiiról 
▼olt a felverő játékos.
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káró hetessel Indult, melyre Ke-, w a , .
let a bubit tette, Ottllk azonnal ütőit a kéz
ben az ásszal. (Nehogy Kelet a pikket meg
hívhassa!) Felvevő a kiír királyt hívta ki, 
Nyugat belit az ásszal és visszahívja a kört. 
(Ez a legjobb ellenjáték!) Ottllk ütött a kéz
ben a dámával és esetlen vágya, hogy az 
asztalra IcjulliaMoii. Lehívta tehát a tref 
ásít és a királyt, amely színből még a tizes 
hiányzik. Ha ez Nyugatnál van, teljesíthető 
a parii! Éppen ezért kis treffel játszik a kéz
ből és Nyugat tényleg üt Is a tízessel. Nyugat 
most bármit liiv, felvevő az asztalra kerül és 
teljesít. Bravó Ottllk!

♦
Al ELSÖOSZTAlYU bajnokság utolsó for

dulóját játszók ma, hét főn. Megállapíthatjuk, 
hogy az lóri bajnokság végig nagyon Izgalmas 
és érdekes volt. Érdekességét emelte, hogy a 
„kiesési viharzóná ‘-bán négy csapat küldött 
egymással, Illetve egymás ellen. 4 tárgyilagos 
kritikához tartozik azonban az Is, hogy meg
mondjuk; a versenyek irreálisak voltak. Talán 
kevés a negyven leosztás, vagy máshol kelt ke
resni a hibát, de az Idei papírformák szerint - 
hiszen mindegyik induló váratlan és szen
zációs győzelmeket is aratott — a legutolsó 
betgen végzett csáváiról is be lehetne blsongi- 
nyituni. hogy a „legjobb"! összeállítottunk egy 
kis /ellemrajzot a csapatokról/

★
O.VfiC a legjobb, DSC I. a legszerencsésebb, 

MAC. a tegpeehesebb, DSC II. a legnagyobb 
meglepetés!, Fészek is (de fordítva), BL.KE a 
legtávolibb, MTK a legveszélyesebb, Diplomás 
a legképzettebb (jogilag!), BEAC a legszimpa
tikusabb és az Unió LTC a legszcszélyescbb csa
pat volt.

♦
A NŐI CSAPATBAJNOKSÁG Idei syCíte- 

sét, a DSC kitűnő remek négyesét (Aratóné, 
Wnóné, Diósyné és fíobictekné) a Buda
pesten tartózkodó csehszlovák bridge szö
vetség elnöke, dr. 7.ahler Ernő meghívta a 
Tátrai Nemzetközi Versenyre. Ha női brid- 
geizlárjnlnk elfogadják ezt a kitüntető meg
hívást, úgy u csehszlovák szövetség meg
hívja az osztrák női bajnokcsapatot is. A 
DSC elnöksége győztes hölgycsapatát 
eres banketten akarja megünnepelni.

♦
VEGYESPAllOS CSAPATVERSENY 

írását határozta el a szövetség agilis titkár
ság u. At ötlet nagyon Iá, máris nagy az ér
deklődés a bridgczŐk között. Még nincs el
döntőé, hogy höl és ki rendelt. Vagy a szö
vetség rendelésében less a: Autóklubban, 
vagy átadja a szövetség a verseny lebonyolí
tását az Ontó I.TC-nek, ahol a szakosí
tóig vezetőiének, Balázs Jenőnek hozzáér
tése és áldozatkészsége biztosítja a sikert.

♦

<li-

ki-

Néhány hete csak, hogy Ellássy Sándor 
hóvonult a Zrínyi-utcai (ireg palotába, de 
máris az egész vonalon látszik, hogy cré- 
lyeskezü, a polgárság érdekeit mindenck- 
lelett szemelőtt tartó ember került a főka
pitány! székbe. Átszervezés készül a bűn
ügyi osztályon, korszerű közlekedési refor
mok életLeléptctéséw dolgozik, közben pe
dig messzemenő közbiztonsági Intézkedések 
folynak;

az uj főkapitány döntő rohamot vezé
nyelt a budapesti alvilág ellen!

Most, hogy néhány hónap múlva ismét 
megtartják a Nemzetközt Vásárt és az 
eucharlszliktM szentévre a vendégek száz
ezreit várják, a rendőrség máris megtelte az 
intézkedéseket, nehogy a budapesti zseb
metszők és kalandorok az idecsődülő kül
földi „kollégáikkal" együtt kihasználják az 
óriási forgalmat és a zavarosban halássza
nak. A detektívek két hét óta

sorozatos razziákat tartanak 
az alvilági lehujokhan, búvóhelyeken, de 
nem kerül k el a figyelmüket az úgyneve
zett jobb helyek, ahol szintén akadhat 
„munkájuk."

Az utolsó hét hét leforgása alatt hat hír
hedt nemzetközi kasszafurót fogtak Buda
pesten:

valamennyien külföldről jöttek, de még 
munkába se állhatták, 

máris lefülelték őket.

Zsebmetszők a templom
ban

A betörési ügyekben nyomozó detektiv- 
csoportoknál is többet dolgoznak a zseb
metszési ügyek nyomozásával foglalkozó 
detektívek. Egymást váltva, a szó szoros 
értelmében, éjjel-nappal járják a várost, 
össze/ogdossák a nyilvántartott és rovott- 
mullu zsebtolvajokat, akik gyanúsan visel
kednek.

Villamosmegállóknál, autóbnrzállomá- 
sokon, színházakban, kávéházakban, 
szállodák halijaiban cirkálnak nz úgy

nevezett „zsebei detektívek**  
ós ha feltűnik egy-egy ismerős arc, a régi 
ismerős öt porc múlva már a főkapitány
ság épületében van. A detektívek figyelme 
még a társasági eseményekre, mulatsá
gokra, bálokra, sőt az előkelőbb esküvőkre 
is kiterjed, nehogy a zsebmetszők a közön
ség közó rárakódjanak.

Tegnap reggel a városmajori templom
ban érdekes és izgalmas esemény történt. 
Fényes esküvő volt a templomban, a pad
sorokat előkelő násznép töltötte meg. Az 
egyházi szertartás befejezése után, mikor 
az uj pár a násznép sorfala között kifelé 
vonult a templomból, a közönség soraiban 
feltűnő

nagy érdeklődéssel sürgött-forgott kél 
tcveszőrkabálos, elegáns férfi.

4 Az egyik padsorból csöndesen figyelte őket 
két ur:: két „zsebet detektív". Pár percig tar
tott csak a figyelés, a detektívek szeme azután 
össtevillant, a kővetkező percben ők is 
belekeveredlek a násznép soraiba, feltűnés 
nélkül karonfogták a teveszőrkflbátos fér
fiakat és kivezették őket a templomból.

Az utcán fojtotlhangu párbeszéd kez
dődött.

— Mit akarnak tőlünk az urak! — kér
dezték a teveszőrkabátosok.

— No vicceljenek, gyerünk a főkapitány
ságra, mit komédiáinak?! — hangzott a 
a válasz.

Az esküvőről eltanácsolt teveszőrkabáto- 
sok valóban nem sokat vitatkoztok, de any-

nyit még megjegyeztek:
— Tévednek az tirak, ha azt hiszik, 

hogy dolgozni jöttünk ide,
csak erre sétáltunk,

láttuk, hogy milyen gyönyörű, elegáns 
publikum gyülekezik, mi is bementünk 
megnézni az esküvőt

Internálás
Néhány perc múlva már a főkapitányság 

egyik detektivszc/bájában voltak és elké
szült a detektivjelentés: Petrovácz Alajost 
és Pollák Imrét állították elő a detektívek, 
mindketten nyilvántartott,

hírhedt nemzetközi zsehmetszők, akik 
megjárták már. egész Európát.

Petrovácz és Pollák váltig hangoztatták, 
hogy csak kiváncsiskodás vezette őket az 
esküvőre. Megmotozták őket, idegen holmit 
valóban nem találtak náluk, nem is lehetett 
idejűk a „munkára**,  hiszen a detektívek 
egy-kettőre felfedezték őket a násznép kö
zött. Pollákot és Pctrováczot a toloncházba 
kisérték.

Ezt az eljárást követik a detekivek két 
hét óta az előállított gyanús kalandorokkal, 
zsebmetszőkkel és betörőkkel. Kétségtelen, 
hogy ezek

már a jövő esztendei munka reményé
ben tódulnak Budapestre 

és ártalmatlanná kell tenni őket, nehogy 
aktivitásba lépjenek. Ennek a célnak az el
érésére a főkapitány ttgy rendelkezett, 
hogy az összefogott rovottmultu embereket 
kisérjék a toloncházba, ahol az intemálási 
rendelet értelmében, mini

a gazdasági életre és a közbiztonságra 
veszélyes embereket Internálják őket.

A razziák során hetvenöt ilyen gyanús 
ember került rendőrkézre, valamennyivel 
szemben internálás! ítéletet hoztak, ami azt 
jelenti, hogy legalább egy esztendeig lakat 
alatt ülnek, addigra lezajlik a Nemzetközi 
Vásár, elmúlik az eucharisztikus szentév Is, 
Preventív intézkedésnek is jó ez: Buda
pestről külföldre is elterjed a szigorú elbá
nás híre és a külföldi kalandorok kétszer Is 
meggondolják, eljöjjenek-e Budapestre, 
nem éri meg a dolog a kockázatot.

Detektívet az autóbuszra!
A detektívek mostanában különösen fo

kozottabb mértékben figyelik az autóbusz
vonalakat, aminek érdekes magyarázata 
van. A villamosokon a detektívek nem fi
zetnek viteldijat, a rendőrségi igazolvánnyal 
ingyen utaznak, az autóbuszokon azonban 
fizetniük kell A helyzet az, hogy a zseb
metszők lassan elszoknak a villamosról, 
mert a detektívek állandó portyázással 
sakkbantartják őket és igy történt, hogy az 
utóbbi időben

a zsebtolvajok rákaplak az autóbuszéi: 
lud’ák jól, hogy itt nem keli annyira 
félniük, a detektiveknek nem tellik 
arra, hogy a saját pénzükből utazgas

sanak az autóbuszon.
Nem is szállnak fel az autóbuszra a detek
tívek, természetesen azonban még ennek 
ellenére Is a legnagyobb erőfeszítéssel igye
keznek megakadályozni, hogy a zsebmet
szők garázdálkodhassanak az autóbuszukon. 
Naphosszat járják a várost és a megálló
helyeknél figyelik, nem ácsorognak-e zseb
metszők és akit lehet, lefognak.

Ez a visszás helyzet azután furcsa esete
ket produkál. így például a Horthy Mlklós- 
körtéren figyelő detektív észrevette, hogy 
az arra haladó 80-as autóbuszon utazik 
Medve István rovottmultu zsebtolvaj.

A detektív jegy nélkül nein szállhatott 
fel a kocsira, a járdáról az úttestre 
ugrott, széttárt karokkal megállította 

az antóbnszt

A GÁLAVERSENY megrendelését — amelynek 
■£y társadalmilag, mint sporlszettiponlhól árián' 
•Ikeré volt, tavn.y n Készekben — uira kérik 
a Versenyzők a Fészek vezetőségétől. Ml Is ma'.- 
lakozunk a pártolókhoz, mert egy ilyen nagy
nívójú versenynek, ahol képviselők és veséi- 
igazgatók ülnek le a versenyasttsllioz. Igazi 
hasznos propagandáért éke van.

♦
RTC Bridge Club II. ellen beadott óvá

sának helyi adóit a bajnoki bizottság és 
újrajátszást rendelt cl. Indokolás: nem le
het egy teremben a két asztalt

♦
A „TIMES'1 vezércikkben foglalkozik az an

gol egyetemi tanárok és diákok közötti bridge- 
Vsr&cnnvel. Nagyon helyesli, hogy n bridg< 
lüár a főiskolán gyakorolják n fiatalemberek. 
Már csak takarékossági okokból is jobb, lin 
mint tapasztalt brldgejátékosok kerülnek ki a 
nagyvilágim. Mert a brhlegszenvedély ugyll 
minden bizonnyal előbb utóbb elkapja őket iá At érdekel versenyen a tanárok győztek 3OJ( 
ponttal.

Stlnea etamln és 80u cm. széles króm Klggönv- 
•nvagokol<«ó eladámtMIg a kémlel tart. Bútor 
Mövotek.velurok ésar. összes kárpitoskollékali 
VAtSÖ ARNOLD ÉS TÁRS*
Vh, Kaanaarmayer Király. m 10. 
tltaageiibee egybaa apileü

A Szí. Gellert Gyógyfürdő 
uj férfi vizgyógyintézete

a termálfürdőben

Tökéletes berendezés • Félfürdők • Különféle zuha
nyok • Douche massaíje • Száraz és vizes pakkolás 
Győgymassage • Pihenőterem • Telefonfülke 
Nyitva reggel 7 órától

és a lépcsőhöz állva, tessékelte ki a kocsi
ból Medvét, akft azután a toloncházba 
vittek.

A rendőrség, amennyire a lehetőség en
gedi, igyekszik megóvni az autóbusz-utasok 
érdekeit, de nem ártana, ha az autóbusz
üzem végre rájönne arra, hogy a detektive- 
két jel kelt engedni az autóbuszokra!.,,

Hursf Ida:
Világjáró gípiróhisasszony

Minden pénz nélkül vág neki egy fiatal lány 
ennek a világnak, amely nyugati és déli Euró
pán, majd ElŐ-Azsián és Eszak-Afrikán keresz
tül egészen Indiáig csábítja. Egész úti tökéjo 
csak a tudása*,  két világnyelven beszél, gép- cs 
gyorsír a ezenfelül jól zongorázik. E tudásának 
a birtokában hol mini (itkárkisasszony, hol 
mint éjjeli mulatóhely zongoristája, hol nunt 
solör keresi meg a kenyerét és a Icgszüksége- 
sebb útiköltségét.

Fiatal lánynak egyedül nem könnyű feladat 
átvergődnie az éleinek azokon az alsóbb réte
gein, amelyeket Ida Ilurst szántszándékkal kc< 
réseit fel, hogy mást és másként lásson az ut
ján, mint a turisták legtöbbje. Cigánykodó éle
tének megdöbbentő mélységeibe enged belekin- 
lést ez a derék, egyenes gerincű angol lány, aki 
testileg és lelkileg tisztán kerül ki ebből az iz
galmas, életizü rubinzonádból: egy friss, vállal- 
kozókedvü. eg* ezei» mai. kispolgári lány nagy; 
felfedező utjából. (Danié kiadása.)

Hegedűs Géza:
A mámor zendülöi

A Dtonysos zendülöi mithikus korban ját
szódó, örök emberi tulajdonságokat megvilágító 
regény. Két hőse, Bacclios (a boriígynök-istzn) 
és Pentlieus, Théba királya, az érzelem és nz 
érlelem megszemélyosilőjeként áll szemben egy
mással. Mélyen és finoman aktuális nz a poli
tikai, és szociális küzdelem, amelyben Bacchos 
a mámoros tömeg élén legyőzi azt, aki a józan 
ész fegyvereivel akarta emberré nevelni a rab
szolgák ég n kézművesek tömegeit. Az Iró ke
serű igazságait eleven emberek története nyilat
koztatja ki elöltünk. Minden átlátszó <••'zás 
nélkül érezzük, hogy rólunk, a mi örök sor
sunkról van szil.

A regény (dákját azonban nemcsak arra valók, 
hogy a szerző eszmélt hordozzák Emlwrek, 
akiknek ereiben nem bor vj nem málnnszörp, 
hanem piros vér folyik. Hogy mcgelcvene bk 
előliünk n jós Tciresias mesés alakja, vag.v_ a 
Ítizdag polgárság egy-ogy képviselője, s ki'.on- 

özö Istenek papjai és papnői, n királyi család, 
vagy Anlros, a fegyverkovács, aki egyformán 
kémkedik a lázadó külvárosiak és a hala!mnk»» 
féltő városlakók érdekében s egyformán lalj® 
öl fegyverrel mind a két pártot... Meséjének 
rohanása arra kényszerű, hogy gyorsan olvas
suk el: do bizonyos, hogy mirfden olvasója so
káig fog még gondolkozni rajta, amikor leien# 
kezéből. (Dante kiadása.) ~

— Olcsón, tisztán, kényelmesen slltnMűrnl- 
Mlndrn háziasszony ezl gyakorlalll •« 
halja el. ha részivel? az Elektromos e.K 
V., Honvéd ucca 22. szám nlntll előadóterme
ken szerdán délután órakor tartandó .!«■» * 
hemulátóján, illetőleg villamos konyhajansn
hétfőn, csütörtökön és pénteken délelőtt l,on* 
fosán % 10 órakor kezdődő fözöelőndásón. 
villamos tiizhelvck és házlarlási köszön Kc 
üzemének isinerlelése. során halak, külön e 
hősélelek, pozsonyi pntkó. tepertős 
különleges lórin ós leveles vajas tészln ’ 
lését mulatják be. Belépő és ruhntárdlj nloc«*
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Vasárnap elfogta
a rendőrség Manóéi János

benzinkuttulajdonos ellen 
elkövetett rablómérénylet tettesének 

két cinkosát
Vasárnap reggel egy rendőrségi autó ro

bogott végig a Kcrepesl-uton Cinkota irá
nyába. A rendőrségi kocsiban rendőrtisztek 
és detektívek közölt három összekötözött 
fiatalember: a dakotai benzlkut tulajdona
idnak rablói üllek. Helyszíni szemlére vit
ték őket.

A főkapibánység Fazekas Áron főfelügyelő 
vezetése alatt álló detektivesoportja 

fogta el a vakmerő banditákat.
A társaság egyik tagja, Mandel János 27 
éves lakatossegéd, aki Cinkotán lakott, még 
pénteken este került kézre, ö volt az, aki 
az utcán őrt állt, mialatt két társa leütötte 
fs kirabolta Kottái Zoltánt, a benzinkút tu
lajdonosát. Társai Kreitschak Nándor 32 
éves hentessegéd és Bendő Tamás 30 éves 
napszámos,

vasárnapra virradó éjszaka kerültek 
kézre.

Krcitscliak Maglódon, Bendő pedig az Au- 
guszta-telep egyik tömegszállásán rejtőzött 
el a rendőrség elől. Az elfogott Mandel val
lomása alapján azonban a detektívek meg
tudták pontos lakcímüket és szombaton éj
szaka lesben álltak lakásuk közelében. Mind 
a két rabló jóval éjfél után igyekezett haza
felé, de alig értek lakásuk közelébe, amikor 
a lesben álló detektívek előugrottak rejtek
helyeikről és felszólították őket, hogy adják 
meg magukat, mert különben erélyesebb 
módon kényszerítik őket megadásra. Kreit- 
schak

szembeszállt a detektlvekkel.
A magas, vállas fiatalember, akiről kiredült, 
hogy

több blrkózóversenyen dijat Is nyert, 
kemény ellenfélnek bizonyult. Két detektív 
alig bírt vele. Nagynchezen aztán mégis le
szerelték a birkózó betörőt és szijbilincset 
tettek a kezeire.

Kreitschak és Bendő a főkapitányságra 
kerültek, ahol a hajnali órákban 

szembesítették őket Mandeilcl.
Mind a hárman beismerték a cinkotai rab
lást.

A rendőrségi autóban szótlanul, szcmle- 
süive, sapkájukat mélyen a szemükre huzva 
telték meg az utat a benzinkutas rablói. 
Cinkota határában az autó lefékezett. Meg
érkeztek a rablótámadás színhelyére. Kollai 
Zoltán most is egyedül tartózkodott az iro-

A „Válasz" és a „Márciusi Front" 
demonstrációs felvonulása
„Ha kell, lázadóként jövünk és hamar meghallod, 
Budapest: jó éjszakát

Vasárnap délelőtt a „Válasz" és a „Már- 
dusi Front" irodalmi délelőttöt rendezett a 
Zeneakadémia nagytermében. Az irodalmi 
matiné szereplői közül egyesek az utóbbi 
időben sokszor foglalkoztatták a magyar 
közvéleményt. A zsúfolásig megtelt nagyte
rem közönsége meleg szimpátiatüntetésre 
használta fel az alkalmat és

minden egyes szereplőt ritmikus taps
sal fogadott a dobogón.

Az előadók: Németh Imre országgyűlési 
képviselő, Illyés Gyula, Kerék Mihály dr., 
Fodor József, Erdei Ferenc dr., iíilahy La
jos, Matolcsy Mátyás dr. országgyűlési kép
viselő, Kovács Imre. Szabó Lőrinc, Veres 
Péter, Tamási Áron és Fája Géza, most első 
Izl en mondották el irodalmi társaságuk él 
saját munkálkodásuk célkitűzéseit, ame
lyek mellett a jövőre nézve

demonstrációs fogadalmat tettek.
Tizenegy órakor foglalták el helyeiket az 

áJtviTta

dahelyiségben és meglehetős izgalom vett 
rajta erőt, amikor megtudta, hogy szembe 
fog találkozni éjszakai vendégeivel

A detektívek a benzinkút előtt állították 
fel a három fiatalembert és levették kezük
ről a szijbilincset. Felszólították őket, hogy 

játsszák el a rablótámadás lefolyását.
Mandel a benzinkút és a kis irodaépület kö
zött állt fel. Ezen a helyen tartózkodott a 
rablótámadás időpontjában is. Az volt a fel
adata, hogy vigyázzon kint az utcán, nehogy 
valaki megzavarja társait és azok a hatóság 
kezére kerüljenek. Kreitschak és Bendő 
sapkájukat még jobban a szemükbe húzták, 
azután körülnéztek a földön. A detektívek 
nem tudták hamarjában, hogy mit keresnek, 
mire közölték, hogy valami

nagyobb kavicsot vagy követ keresnek, 
mert annakidején Is az volt náluk, nem pe
dig vasdorong, mint a nyomozók hitlék. 
Két követ kerítettek valahol, azután elindul
tak az irodahelyiség felé. Kreitschak beko
pogott nz ajtón. Koltai igennel válaszolt, 
mire már be is nyitottak az ajtón. A benzin
kút kezelője még szóhoz sem tudott jutni, 
amikor erélyesen rákiáltottak, hogy azonnal 
mutassa mey, hol tartja a pénzét. Koltai két 
lépéssel hátrament és segítségért kiáltott. 
Erre két támadója rárontott és megmutat
ták, hogy annakidején hogy játszódott le a 
rablás további része. Krcitschek

háromszor ütötte fejbe Kottáit, 
mialatt Bendő, aki már előzőleg terepszem
lét tartott és tudta, hogy hol van a vaska
zetta, felfeszitcttc a szekrényt és abból 

elrabolta a vaskazetlát.
Ezután elmenekültek.

A rendőrségi autó a helyszíni szemle 
után a cinkotai erdőhöz vitte a három ban
ditát. Ott megmutatták az egyik fa tövében 
azt a helyet,

ahol elásták a vaskazettát,
miután a tartalmát, 1600 pengőt egymás kö
zött szétosztották. A vaskazettát meg is ta
lálta a rendőrség és bűnjelként lefoglalta.

A három fiatal bandita az elrabolt pénzt 
elmulatta és éppen arra gondoltak, hogy va
lami újabb rablótámadást csinálnak, ami
kor a rendőrség rajtuk ütött és meghiúsí
totta tervüket. Vasárnap délben a helyszíni 
szemle után mindhármukat rablás büntette 
címén előzetes letartóztatásba helyezték.

Írók az emelvényen. Szűnni nem akaró 
lapsorkánnal, a Márciusi Front s a Válasz 
éltetésével kezdődött az irodalmi matiné. A 
lelkesedés nem lanyhult s az utolsó percig 
hangos helyeslő kiáltások kisérték az elő
adók szavait, amelyhez a bevezetőt Németh 
Imre országgyűlési képviselő mondotta.

— Sokan kérdezik mostanóban, mit is 
akar ez az irói csoport. Erre a kérdésre 
megfelelt az a véletlen, vagy talán sors
szerű körülmény, hogy ez nz irói csoport 
a vidéki bemutatkozás után utoljára jelent 
meg a magyar főváros közönsége előtt. Ez
zel is azt akarják demonstrálni: „Mi nem c 
város világából valók vagyunk, mi nem ezt 
az idegen várost akarjuk megváltani. „A 
rend“ erői eléggé védik a palotákat és a 
páncélok őrzik a városi arnnyat. Szemünk 
és fülünk, szivünk és lelkünk a faluk és 
puszták roppant fájdalma és kevéske 
öröme felé tárult meg és ennek a városnak 
igaz lelkét is inkább az ország nagy és fájó

HEGEDŰS GÉZA

A MÁMOR 
ZENDÜLÓi
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A feledést ígérő, jelszavakat 
tanító bor-isten győzelme a jó
zan, hichg, humanista Pantheus 
király fölött Athéni szerelmi 
történetek és bacchanáliák tük
rében a mai kor szatírája is 
Hegedűs történelmi regénye.

Dante Fűzve P 4.50, kötve P 5.60 

teste felé terjedő városszéleken keressük. 
Eljöttünk a magyar Jeruzsálembe, utolsó 
stációként, mint ahogy ezer és ezer év óla 
a megváltó szándékú Ige mindig utoljára 
vonult a Város falai közé, hogy

elébemcnjen az clfogaltatásnak és a 
megfesziltctésiiek.

— A város minden kultúrája és minden 
civilizációja, viszonylagos testi kényelme, 
öröme, pompája, ragyogása, vagyona és ha
talma abból van, ami ott lent nincs. Az irói 
csoport erre a tájra akar rámutatni és oda 
akarja kiáltani: Vigyázz, Város, erőid nem 
önmagadból valók. Elsírjuk neked Tiborc
ként alázatos vállal a nehéz adót, a botot 
és a megalázást, de ha kell, jövünk keserű 
lázadó, elszánt Peturként is, szemedbe 
vágni a nagy magyar lázadók örök szavát: 
Elit Fényed lopott fény, Ha nem eszmélsz, 
hamar meghallod: jóéjszakát...

Németh Imre bevezető szavai után Illyés 
Gyula szavalta cl „Magyarok", az „Ozorai 
példa" és a „Nocsak" cimü, magyar tájak
ról szóló verseit. Illyés Gyulát a közönség 
nagy óvációban részesítette.

A következő előadó: Kerék Mihály dr. ol
vasta fel tanulmányát „A magyar föld az 
irodalomban" címmel. Kifejletté, hogy nem 
véletlen az, hogy ez az irócsoport foglalko
zik a földreform kérdésével, ami tulajdon
képpen közgazdaságtani szakkérdés.

Ez a probléma a magyarság egyik égető 
problémája a szlávság és germánság 

expanzív politikájának harapófogójában. 
A kihasználatlan földek nem kerülnek re
form alá, de egy szerencsétlen történelmi 
fordulat után a nagyhatalmi befolyásnak 
tartalékolt erőforrásai lesznek. Ezt kell 
megakadályozni s ezqrt kell az íróinknak 
erre a problémára újólag és újólag rámu
tatni. Ezután Fodor József olvasta fel Al-

Egg kis angol gépírókisasszong pénz 
nélkül vág a világnak. Tuniszon és Da- 
maszkuezon, sivatagon és Vöröstengeren 
keresztül Indiáig. Bámulatos őszinte, néha 
megdöbbentő beszámolója kalandjairól. 
Három világrész szenzációja lett 3 hónap 
alatt. A szerző eredeti felvételeivel.

Fűzve P 5.60, kötve 6.50 Dante

nagyságok világa, a Paradicsomok és a Kert 
cimü verseit, majd Erdei Ferenc dr. A pa
rasztok cimü tanulmányát és Zilahi/ Lajos 
„öt fillér" cimü novelláját. A kiváló irót u 
Márciusi Front hívei fergeteges tapsviharral 
köszöntötték.

A szünet után Matolcsy Mátyás ország
gyűlési képviselő mondott bevezetőt.

— Jóleső boldogság tölt el — mondotta 
—, amikor látom, hogy a társadalom meg
értő érdeklődéssel fordul a Válasz munká
sai feló. Hirdetjük ma, amikor a látható és 
láthatatlan frontok szócsatáiból a gondola
tok érthetetlen, kaotikus füstfelhője csap fel 
és mérgezi meg a társadalom gyanútlan tö
megeit: férfierőn, lovakon túltesz ám a szel
lemi erő — ahogy azt a görögök mondották. 
Az. irótúbor mellett felsorakozunk mi is, 
akik a magyar élet súlyos betegségei oká
nak feltárására vállalkoztunk,

a problémák számszerű lemérésével és 
a kivezető utak megjelölésével.

A műsor második részében Kovács Imre 
„A parasztság az irodalomban és szerepe a 
nemzet életében" címmel olvasott fel ta
nulmányt. Szabó Lőrinc Barátaimhoz és 
Föld és vas cimü verseit szavalta cl. Veres 
Péter Munkásság és irodalom cimü tanul
mányát adta elő. 7 omtísí Áron ulán Féja 
Géza olvasott fel tanulmányt Hagyomány 
és újdonság címmel. Felolvasása elölt beje
lentette, hogy ö nem szokott felolvasásokat 
tartani, ez egyszer azonban

rajta kívül álló okok kényszerítik erre.
Éhben a percben a közönség soraiból: „La 
a sajtódlktatura-törvénnycl!" kiállás hang
zott el, amit hangos helyeslés és taps köve
tett. Ezután Féja Géza pár szóban össze
foglalta az előtto szólók mondanivalóját és 
ezzel a nagysikerül irodalmi matiné véget 
ért.

/J

/l&t£
egy szép kiállítású divalcsi! os 
puplin ingért, amely bélelt 
mellel rávarrott, vagy 2 külön 
gallérral komplett méretben 
készült.
Ebből akkor is vegyen, ha most 
nincs is rá szüksége I... fl" 
Érdemes! ... Ara
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Színházi hét
KÉT BUDAPESTI SZÍNHÁZ tárgyal a bécsi 

Akademie-Thealcrbcn bemutatott „Dér Vor- 
fiaiig < imü nagysikerű darab lekötésére.
A darabot I’red Heller és Adolf Schiitz írták. 
Egy párisi színésznőről van szó, aki azt hiszi, 
hogy nélkülözni tudja a színpadot, visszavonul 
n polgári életbe, hogy egy jóval fiatalabb férfi 
szerelmét megtarthassa. Az asszony azonban 
csalódik, nein tud a színpad nélkül élni és 
nem tudja megtartani szerelmesét sem. A fő
szerepet Bécsben Maria Els, a Burgthcaler ki
vételes képességű művésznője játszotta. Tipi
kusan Bajor-szerep! — A HARAPÓS FÉRJ 
rimii Törők Rezső-filiqet forgatják a Filmiro
dában. A filmbe Troyanoff mester balettre- 
vili illeszt be, a revü főszereplői Bársony 
Rózsi és egy kivételes tehetségű Troyanoff-nő- 
vendék. Szilárd Pál. — FODOR LÁSZLÓ befe
jezte uj vígjátékét, cime: Csírkepör. Valószi- 
níilcg a Vígszínház mutatja be karácsonyra. 
Ugyanakkor azonban a Joscfstfidter Theater 
is megvásárolta és rövidesen bemutatóra clő- 
késziti. - PÁRISI % VILÁGKIÁLLÍTÁS elmen 
tizenkét képből álló énekes, táncos bohózat- 
révül mutatott be a Komédia, amely ezúttal 
ismét kitett magáért. A rendkívül mulatságos 
revü arról szól, hogv n párisi világkiállításra 
utazó kirándulók milyen pikáns bonyodal
makba keverednek n párisi félvilág hölgyei 
körében. A szereplőket, nkiknek élén Rótt 
Sándor, Solti llermin, Radó Sándor, Sziklai 
József. Szilágyi Marcsa áll, viharosan megtap- 
•ólja a közönség.

...mint a gépek
A Belvárosi Színházban működő Független 

Színpad vasárnap délelőtt mutatta be első 
darabját. „.. .mint a yépek" cimü amerikai 
drámát, amelyet Sophie Trcadtvell irt, Bálint 
György fordított és Ilont Ferenc bravúrosan 
rendezett. A darab egy gépirókisasszonyrói szól, 
nki férjhezment öreg főnőkéhez, de a házasság
ban nem találta meg a boldogságát. Az esemé
nyek, illetve cgv mexikói kalandor szerelnie 
odáig viszik, hogy megöli férjét, bíróság elé 
kerül, mely halálra Ítéli. Az éidekes és Izgal
mas darab női főszerepét Tarnáczay Anna ját
szotta nagy drámai erővel, sajnos, azonban 
nem teljesen n figura hitelével. A kis színház 
közönsége melegen ünnepelte elsősorban a 
rendezőt és a darab többi szereplőit.

Korda és Goldwyn 
az United Art.sts urai

Az amerikai filmipar nagy tranzakciójá
nak Ilire érkezik kábelen u Hétfői Napló
hoz. A magyar Korda Sándor — aki külön
ben Londonban megteremtette az angol 
filmipart — befejezte tárgyalásait Sámuel 
<iold«ynnal és a Prudentlal Assitrance Co.-
val. Ezek szerint átveszik az L'nited Arllsls 
filmgyár kélötlld részét, amely eddig Char- 
llc Chaplin, Douglas Falr'.ianks és Mary 
Plekford kezeiben voltak. Ez a három is
mert művész ezzel kivonul az United Artistát 
bői és helyüket Korda, illetve Sámuel Gold- 
wyn foglalja el.

Megfilmesítik a Marikát
Hétfőn uj filmet kezd forgatni a Budapesti 

Film a Hunniában. Xágon István vigjálékát 
Plmcsilik meg Gertler Viktor rendezésében. 
A filmen clsöizben játszik asszonyszerepel 
Pcrczel Zita, míg n címszerepet, Gaál Franci 
egykori szerepét, Szcpos Lya alakítja. Ve- 
rrtöszerepet kap Juhász István, ezultnl elő
ször, nrg a film férfisztárja Jávor Pál lesz.

Miss Arizona 
és Rozsnyai Sándor bemutatják 
legújabb, pazar kiállítású, 
látványos revű-csodájuhat:

Velencei 
karnevál...

I. rész: Vadászkalandok
II. rész: Madame Pompadour

boudoirjában
III. rész: A csodahjd

Premier december 1-én az

Arizonában

a Mai lányok széttörték 
a magyar filmsablont

AZOKNAK, AKIK A MAGYAR FILMET 
SZERETIK és megnézik, ugyancsak meg 
kell erőltetni a memóriájukat, ha vissza
emlékezve a látottakra, egyáltalában kü
lönbséget akarnának tenni egyik vagy másik 
film között. Ki is játszott ebben a filmben, 
miről is szólt annak a meséje, teszi jel ma
gának a kérdést a jámbor mozilátogató? 
Ekkor megdöbbenve eszmél arra, hogy a 
legtöbb magyar filmben azonosak a 
főszereplők és a mese kerete valóságos 
sablónba merült s maga a történet vagy 
színdarab fotográfiája, vagy kevés ki
vétellel a füzetes regények romanti
kájának és a pesti vicc- és adoma
gyűjtemény szerencsés vagy kevésbé sze
rencsés keverékének habarcsából állott ősz- 
sze. Bizony, valljuk be, kissé holtpontra 
jutott fllmszcenáriumiróink ölletcsségc, 
rendezőink leleményessége, részint azért 
is, mert azok a producerek, akik a magyar 
filmgyártáshoz pénzt adtak, mindig mere
ven ragaszkodnak a „bevált" sablónhoz, a 
„bevált" szereposztáshoz és idegenkedő ir
tózással fordultak el minden uj ötlettől, 
minden uj színésztől és színésznőtől.

AMERIKÁBAN JÓL TUDJÁK, hogy 
meddig vonz közönséget és csinál pénzt 
egy-egg úgynevezett „bevált sablon". Utána 
kíméletlenül kicserélik az iró-, rendező- és 
főszereplő-garnitúrát. Egy-két kivételes 
sztártól eltekintve, az amerikai filmvilág 
égboltján csak véges időkig ragyognak a 
flittercsillogásu sztárok. Nálunk, sajnos, 
Amerikát csak a sablón u no s-ti n t i g- 
lanl ko pír ozásában követték, 
s elismerem, hogy egyénileg szomorú, 
de a magyar filmgyártás szempontjából 
ennek termékenyítő konzekvenciáját, saj
nos, nemigen vonták le fllmvállalkozóink. 
Ha három mozi három magyar filmet ját
szik, lefogadom, hogy legalább fiz fősze
replője azonos. Már pedig ez egy kissé 
unalmas.

ex ért tetszik olyan viharosan 
a közönségnek a Mai lányok cimü 
film, amely pedig semmivel sem gazda
gabb, látványosabb, mint a többi. Éppen 
az tetszik, ami nincs b c n n e: a 
sablon, az unalomig lejátszott sztárok se
rege és az az édeskés szirup, amely generál
szósz módjára uniformizálta a hazai film
gyártást. Ennek a nem is túlságosan nagy- 
igényű filmnek meséje nem is meglepő, el
lenben kissé közelebb van az élethez s öt
leteinek frissesége szénsavason bugyboré
kol a mese kedvesen és szeszélyesen ka
nyargó patakocskájában. Végül pedig, amit 
talán először kellett volna említeni, u j 
színésznők, színészek arcát 
vetíti a gép. A Mai lányok producere 
észrevette, hogy a régebbiek háta mögött 
egymás után cseperednek fel a fiatalabb, 
frissebb korosztályok és a közönség pedig 
bámulva konstatálja, hogy ez a fiatalság 
alig átlépve a scrdültség küszöbét, milyen 
szertelenül, ennivalóan, kedvesen mozog, 
lubickol a siker, nyilvánosság reflektor fé
nyében. Földes Jolán regényéből Mihály Ist
ván és Harmath Imre készítette a mesét, 
amelyben hat fiatal leány „csodaépitész" 
módjára összeáll és a semmiből megalakítja 
a maga Lakberendező k. f. t.-jét. De mig 
a „csodaépitész" lipótvárosi légvárai össze
omlottak, addig ennek a hat fiatal dolgozó 
leánynak vállalata mégis csak sikerül. Köl
tői igazságszolgáltatás segít ebben nekik, 
éppen ezért tele van jókedvvel, kacagással 
a film és ha itt-ott eltörik a mécses, akkor 
ez is derűt fakasztó, apró sírással történik. 
Ne féltsük a fiatalságot, ez a film tanul
sága. mert a mai lányok, a fiatalság kikő- 
nyökli a maga helyét a darabban és az 
életben. Áll ez a filmre és az nj föszep- 
lökre: K u n Magda, a Londonból hazaho
zott fiatal színésznő (aki egyébként hét
főn délben férjével, Gycrcyay Istvánnal 
repülőgéppel érkezik ismét Buda
pestre. hogy este a moziközönségnek 
meghajolhasson), kedvességével, humorával, 
énekével és táncával a film pompás sztárja 
s ugyancsak tapsolunk D a y k a Margitnak, 
aki uj szerepkörében egy fiatal komikát 
alakit ellenállhatatlan humorra! és bübáj- 
jal. A npusziszerű Szepes I.ya drámai 
allűrökkel, szép premierplonjaival, Da
nát h Ági pedig eljövendő sztársága pi

rosra festett oroszlánkörmeinek megvillan- 
t ásóval, különösen egy édesen-pityergö je
lenetben tűnik fel. Aranyos és kedves Gá
bor Magda és Biró Évi. A férfifőszcrcp- 
lök közül elsősorban G y e r g y a i István 
fanyar vadai maiz ü, de ellenállhatatlan hu
morával, J u h á s z István a tudákos aszla- 
lossegéd, D e z s ő f f i László egy detektiv- 
karikatura remckbeformált alakításával, 
mindnyájan pedig temperamentummal, 
csillogó szemmel, viharos jókedvvel hódí
tották a publikumot és csak plusznak Írhat
juk Á b r a h á m Pál egészen elsőrendű 
slágermuzsikáját, amely bármely világjáró 
operett díszévé válhat. (Ha nem lenne omi
nózus a hasonlat, ide írnánk, hogy ez a 
film 6:3 a szerelem javára, miután 
hat leány közül háromnak szerelme végző
dik a film végén happyenddel.) G á l Béla 
rendező nevét Írjuk még le nagy dicséret
tel. Summa summárum: a Mai lányok szét
törték a magyar filmsablónt. Nem csodál
nánk, ha a fiatalok filmje „iskolát" csi
nálna a filmgyártásban.

2. Döntött a fegyelmi: 
lezárult a Zeneművészeti

lotránya

ELSŐNEK A HÉTFŐI NAPLŐ számolt 
be hónapokkal ezelőtt arról a feljelentés
ről, majd fegyelmi vizsgálatról, amelynek 
vádlottja Stefániái Imre, a Zeneföis- 
kola ismert, előkelő professzora. A felje
lentő egy főiskolai, fiatal növendék szülei 
voltak, akik kislányuknál megtalált, meg
lehetősen furcsa tartalmú napló alapján 
tették meg lépésüket az ismert kiváló pro
fesszor ellen. Bár a hir kipattanása után a 
legerélyesebben cáfolták kezdetben az affér 
létezését, cl kell ismerni, hogy rövidesen a 
legnagyobb eréllyel fogtak hozzá az. ügy ki
vizsgálásához. .4 professzor a feljelentés 
percétől kezdve távol maradt az intézettől 
és ott a mai napig nem is tartott előadást. 
Közben a Zeneművészeti Főiskola tanári 
testületé önmagából háromtagú fegyelmi 
bizottságot delegált és ez a bizottság hóna
pokig kutatta nemcsak a feljelentés adatait, 
de ezen túlmenően a professzor különböző 
más gesztióit is vizsgálat tárgyává tette. E 
hét szerdáján megszületett a döntés, amely
ről a fegyelmi bizottság elnöke, dr. Szé
ke l y h i dy Ferenc, a főiskola professzora 
és az Operaház kitűnő művésze ezeket 
mondta:

— A fegyelmi bizottság döntött. A dön
tést tartalmazó lezárt b o r i t é k o t át
adtuk a kultuszminisztériumban. ítéletünk 
ellen fellebbezésnek van helye. Ter
mészetesen legfelsőbb fokon a kultuszmi
niszter ur kezében van a döntés.

Arra a kérdésünkre, hogy mit tartalmaz 
a fegyelmi bizottság jelentése, arra nézve 
Székelyhidy kijelentette, hogy ez hivatalos 
titok. De abból következtetve, hogy a döntő
bizottság elnöke fcllebezésről beszélt, két
ségtelenül meg lehet állapítani, hogy a 
döntés nem kedvező Stefániái Im
rére. Annyi azonban kétségtelen, hogy ezzel 
az ítélettel most már lezárul a Zeneművé
szeti Főiskola kínos botránya, amely ter
mészetesen nem használt ennek a magas- 
nivóju, előkelő főiskola hírnevének.

Maijvar színpadon előszűr
Szombaton, nov. 27-én

Barbara őrnagy
G. B. SHAW

remekműve
Fordította: Hevesi Sándor 

Rendező: Bárdos Artúr
A főszerepekben: SZEND • MÁRIA 
GÓTH SÁNDOR, NAGY GYÖRGY. 
Hattyel Aranka, Flmonyl Mária, 
Harsányt, Ma ki ár/, Szilassy, Solthy

MŰVÉSZ SZÍNHÁZ

100 férfi és 1 leánjj
100 százalékos siker!

Szeptemberben a MlmL 
októberben az. Angyal, 

............ novemberben Deane liur- 
bln uj filmje, a „103 férfi és 1 leány**  — meg 
kell adni, ragyogóan dolgozik a Fórum, amely 
az idén sikert sikerrel halmoz, sikert sikerre 
dupláz. Ez jutoll eszünkbe, amikor Icvctítct- 
•ék előttünk a Fórum hétfői premierjének 
filmjét, amelyet nemcsak filmkörökben, hárem 
a nagyközönség körében is felfokozott érdek
lődés elűzött meg. Hogyne, a magyar Joe Pás- 
ternak és Henry Kosterlitz második amerikai 
filmje ez, a „Három kis ördög* 4 után a követ
kező. Azt már tudjuk, Pasternak hogyan pipálta 
le Hollywoodot, hogyan teremtette a semmiből 
a „Három kis ördög“-öt, hogyan fedezte fel a 
film paesirlahangu, angyali üdvöskéjét, Deanne 
Durbint, az azonban mégis meglepetés lesz, 
amit ez a csodálatos fiatal sztár uj filmjében 
müvei. A mese körülbelül csak annyi, hogy 
állástalan zenészekből miként szervez inc;< egy 
száztagú zenekart Deannc Durbin és nt'hen 
angyali trükkökkel szerzi meg a zenekar élére 
Stokowskit, a világhírű muzsikust, aki deres 
fejével egyik főszereplője is ennek a filmnek. 
Amíg azonban ezt a tollbóhitás sajkáju, gyerek- 
cipős, zoknis kislányt az Impresszárió és te
reműrök hada kidobhatja a koncertteremből, 
egy valódi Stokowski-konccrtet élvezhetünk 
végig és amíg a székek alatt mászkálva, buj
kálva fölfedezik ezt a bűbájos kis teremtést, 
elbűvölő hangjának szárnyalásán halljuk Mo
zart Halelujá-ját is. A film minden kockája 
Deanna Durbin tündér! lényének szikrázó, mo
sol yos fiatalságának ellenállhatatlan szekszepll- 
lével telt meg. Pedig a 100 férfi, csak 100 sze
gény, állástalan, nyomorgó muzsikus s keresve 
sem találunk eiyeHcn pillantást a filmen, 
amely mint nőt Illetné meg Deannc, Durbint. 
akit csak aranyos gyermeknek kezelnek a fil
men, amelyben természetesen — nagy bátor
ság — szerelem sincs. S mégis mindenki sze
relmes belé a nézőtéren, nsszdnyok, férfink, 
kicsik, nagyok egyaránt! Nincs az az ember, 
akit mosolyra ne hangolna, akit meg ne kör.y- 
nveztetne ez a tizcnhe.téves ragyogás. Partnerei 
közül mint npja mutatkozik he Adolph Mén- 
lou, mint színészt Is megcsodálhatjuk a világ
hírű muzsikust, Stokowskit, nevethetünk a 
„Mimi**  olasz lacikonyháján és mosolyoghat
juk a „Finom családiból Allce Brady-t. Nem 
nehéz a jóslat, n 1(M) férfi és 1 leány — 103 
százalékos siker!

Broadwry Melody 1938^^-
... .......Broadway Melodv-ban 

nem csak révül, táncot s 
a muzsika, színes orgia- 
át kap, hanem egy ép

kézláb vígjátékot, amely alaposan megnevet- 
teli a közönséget. Főszereplője ismét a boszor
kányos láncú Eleanor Powcll, nki min! víg
játéki színésznő is elsőrangú. Viszontlátjuk ar 
aranyos, derűs, kacsás. nyakigláb Buddy Eb- 
sent, m.’gismcrkcdünk Amerika uj Frcd A'tei- 
jével, akit George Murphyrtak hívnak. Aranyos 
a groteszk Garlánd Judit, ez a bogárszemü, fitos 
kis enckescsoda. A tavalyi Horkoló ember most 
tüsszög — remekül. A nők kedvence. Róbert 
Taylor ezúttal nem kapott nckivaló feladatot. 
A film jó szórakozási

__ __ Napóleon Bécspcn
ELSS’-ER FANNY élő fiának, a rcichstadti 

hercegnek és Bécs vi
lághír ü táncosnőjének. 
Elssler Fannynak mait 
századbeli romantikus 

történetét filmcsitették meg a németek pazar 
pompával, költséget nem kímélve. I.ilian 
Harvcy játssza Elssler Fannyt, valóban hí te
lesen állította elénk a kecsességnek, búinak 
ezt a földreszállt múzsáját. Lillán Harv.’V, 
mint színésznő valóban útóíérheletlcnül tán
col, de Elssler Fannytól egy kicsit több 
túnemüvészetet váriunk. Roll' Mocb'.ns. mint 
rcichstadti herceg haldoklásában volt igaz;-11 
magával ragadó. Martin Pál rendezői mun
kája mesteri. A gazdag látványos filmet meg 
kell nézniI 

, x licitál Jenő aranyosMÁSODIK FELESÉG víJmiL wím möiöi- 
les. Egy kissé extrava
gáns amerikai házaspár 
mulatságos komédiája 
a film, rengeteg sok ve

szekedéssel, ötlettel és humorral

* A Táncrend sajtőbemutató’a. Tegnap éj
jel a sajló számára és művészekből álló kö
zönség elölt levetítenék a francia filmgyár' 
tás csodálatosan szép alkotását. Cime a 7<inc- 
rend, főszerepeit a legnagyobb francia szí
nészek játsszák. Az élményszerüen nyug a 
lanitóan szép film részletes ismertetésére 
premier után térünk rá.



BuJ»P*»t 1937 november 22. 9

INGYEN KAPJA
HA KÉRI, 

MOST MEGJELENT

100 OLDALAS
ILLUSZTRÁLT KÉPES NAGY 

ÁRJEGYZÉKÜNKET

filléres Divatház
Budapest, Baross-tór 23.

Csak vidékre, bérmenlve küldjük

Ködös idő
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 

'délben.
Budapesten vasárnap délben a hőmérsék- 

let 3 fok Celsius. A tengerszintre átszáml- 
tolt légnyomás 762 mm. Gyengén emelkedő 
irányzatú.

Várható időjárás n következő 24 órára:
Mérsékelt nyugati szél, változó felhő
zet, több helyen még köd. Nyugaton és 
északon kisebb eső. A hőmérséklet 
ideien! alig változik, a hegyeken kissé 

süllyed.

TÖRLEY
RÉSERVÉ AMÉ.RICAÍN

— HALIFAX ELUTAZOTT BERLIN
BŐL. Hatlfax lord, az angol titkos tanács 
elnöke, vasárnap befejezte németországi lá
togatását és vasárnap este elutazott Berlin
ből. A német lapok cáfolják azt a hid, 
hogy Neurath birodalmi külügyminiszter 
rövidesen Londonba utazik.

— Vasárnapi NÉP nagygyűlés Keszthelyen. 
A kormánypárt vasárnap Keszthelyen nagygyü 
lést tartott, amelyen Teleki Béta főispán fel
szólalása utón Stinyel-Mcrse Jenő hangoztatta, 
hogy a kormány nem akar diktatúrát. Ezután 
Megay-Melssner Károly, Huszovszky Lajos és 
Peleinek József képviselő, végül Tabajdy Kál
mán ny. altábornagy szólalt fel.

— József Ferenc királyi herceg nyitotta meg 
• miskolci Iparművészeit kiállítást. Az Orszá
gos Magyar Iparművészeti Társulat miskolci 
Iparművészeti, háziipari és népművészeti kiál
lításút — amelynek fővédnökei Hómon Bálint, 
Fabinyi Tihamér, Bornemisza Géza minsztcrck 
*s Ugrón Gábor v. b. t. .t. — vasárnap ünne
pélyes külsőségek közölt nyitotta meg József 
Ferenc királyi herceg, a Társulat örökös cl- 
nöke. A megnyitó ünnepélyen résztvett Anna 
királyi hercegasszony is .továbbá olt voltak a 
vármegye előkelőségei. A megnyitó ünnepély 
htán diszebéd volt, amelyen József Ferenc ki
rályi herceg és mások szólaltak fel,

— A Berlini Vlctorla házvásárlása. A társa - 
•ág budapesti igazgatósága c nagyvonalú Inté
sét méreteihez méltó szervezkedéshez kezdett. 
Megerősödésének mrgnvllvánulása az a törek
vés Is, hogy a fővárosban több ingatlant vúsá- 
feljön. Énnek tanújeléül szolgál, hogv a 
Vjotoria most megvásárolta fíregersen Hugó 
építészmérnök Pozsonyi-ut és Máhr Jenő-utca 
sarkún lévő művészi kivitelű uj bérpalotáját.
„ - Házasság. Gábor Magda (Budapest) és 
Jan Bichowsky építészmérnök (Varsó) házassá
got kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)

— Most mosolyog önre a szerencse. El ne 
mulassza a kedvező alkalmat. S’essen a leg
közelebbi dohány tőzsdébe vagy oszló lysorsjcgy- 
főárusltóhoz és vegyen jótékonvcélú
•őrs jegyet A sorsjegy ára csak S pengő lő- 
nyeremény 40.000 pengő és ezenkívül még 
13.729 különböző nyereményl soraolnnk ki.

— Súlyos kdrtyaTCizteség éri azokat, akik
nek szaknyrlven „rosszul megy a lapjuk". Nagy 
nyereség azonban mindenki számára egy olyan 
•ere, amelynek m’flden egyes lapja értékes. 
Ilyen « Phllips-tere: • Phlliphon. a Philtphon 
de Luxé elektropramofonok és • Philips-kon- 
certsiekrény. Értékesebb és szÓTakoztatóbb

•extra’
—-„-...t. ............................... | Árjegyzéket
karácsonyi' ajándékot aligha választhat bárki. I Fenyves Al

HÉTFŐ! NAPLÓ

Csináljon rendet a portáján
a kultuszminiszter!-

követelték a kereszténypárt pomázi nagygyűlésén
Pomúz, november 21.

M Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
leütése.) Az egyesült kereszténypárt vasár
nap délután Pomázon nagygyűlést tartott. 
Abt Albin németnyelvű megnyitóbeszédé
ben hangoztatta, hogy a maival ellenkező 
uj társadalmi, politikai és gazdasági beren
dezkedés kísérletét megengedheti magának 
(gy hetvenmilliós nyugati vagy száznyolc- 
vanmilliós keleti nagyhatalom, mert ha a 
kísérlet nem sikerül, legfeljebb a rendszer 
tűnik el, de a nép megmarad.

Nálunk egy ilyen kísérlet meddősége 
jóvátehetetlen katasztrófát idézhet elő.

A miniszterelnöknek és a belügyminiszter
nek a németajkú magyarság kérelmeit mél
tányló nyilatkozatára a válaszuk: a nagy 
magyar eszmények megbecsülése. Visszauta
sítanak minden szélsőséget, aki az alkot-

MÍKYEeÍKE
MENYECZBCE

— Nyíry Pál — kincstári főtanácsos. A 
kormányzó Nyáry Pál dr.-t. n TÉBE h. igaz
gatóját kincstári főtanácsossá nevezte ki.

— A Kis Újság Jubileuma. A Kis Újság 
fennállásának 50 éves jubileuma alkalmá
ból, a Inp szerkesztőségének küldöttsége 
jelent meg a Kossuth-mauzóleum elölt és 
kegyelete jeléül koszorút helyezett el az új
ság szellemi vezérének síremlékén. Körös
parti, a lap fömunkulársa, mondott ünnepi 
beszédet. A Kis Újság 200 oldalas ünnepi 
számot adot( ki. Lévát Jenő népszerű lapja 
érdekes cikkekben és riportokban mutatja 
be nz elmúlt félszázad és napjainak ese
ményeit.

— Meghalt Maróthy Jenő iró. Mar ót hu 
Jenő, a kitűnő iró, aki munkatársa volt a 
Pesti Hirlap-nnk és tanára a Liget-utcai pol
gári iskolának, vasárnap délben tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Maróthy Jenő isme, 
rőscivcl egy körúti cukrászdában tartózko
dott, amikor hirtelen rosszul lett, összeesett 
és meghalt. A mentők megúllapilották, hogy 
régi szívbaja okozta váratlan halálát.

— Ma temetik Dcschán Iván volt korcso
lyabajnokot. A tragikus körülmények kö
zölt elhunyt Dcschán Iván volt korcsolya
bajnok, hevesmegyei földbirtokos holttestét 
az ügyészség utasítására szombaton délután 
boncolta fel a törvényszéki orvostani Inté
zetben dr. Orsós Ferenc professzor. Megél- 
lapitása szerint, a felső nyílt kartörés után 
beállott általános vérmérgezés idézte elő 
Deschán Iván halálát A rendőrség a bonco
lás után vasárnap délben értesítette a csa
ládtagokat, hogy most mór semmi akadálya 
nincs a temetési engedély megadásának. A 
szerencsétlen fiatal földbirtokos temetése 
hétfőn délután félnégy órakor lesz, a kere
pes! temető halottasházából, a családi sír
boltba.

— A házfelügyelők nagygyűlése. A Ház
felügyelők Nemzeti és Gazdasági Egyesülete 
uz Erzsébetvárosi Kör nagytermében vasár
nap nagygyűlést tartott. Erdei József elnöki 
megnyitója után Suntrovits Károly, majd 
Tauffcr Gábor országgyűlési képviselő és dr. 
Leude Dezső kormánytanácsos szólalt fel. 
Végül Fridrick Boldizsár, a Házfelügyelők 
Országos Nemzeti Szövetségének ügyvezető 
elnöke mondott beszédet, amelyben egyesü
lésre hivta fel a házfelügyelőket.

— RádlótnlajdonoHOk figyelmébe! A rádió
tulajdonosok közül azok, akik 4—-6 éy elölt, 
vngv már régebben szerezték he rádiójukat, 
valószínűleg hallottuk egyotmást arról, hogy 
azóta mily hatalmai fejlődés volt n rádió- 
technika terén. Ennok a jelentőségét azonban 
csak akkor értékelhetnék, ha módjukban ál
lana rádiójukat egy modern készülékkel össze- 
hasonlítani. Ha közelebbről nézzük, hogy mik 
azok nz előnyök, amelyekkel a mai készídékok 
rendelkeznek, úgy elsősorban a teljesítmény 
és a hangminőség tekintetében láthatunk nagy 
változásokat Ha összehasonlítja a régi készü
lékét a vagy 00 es Orion rádióval, bizo-
nvnsan az lesz a meggyőződése, hogy készü
léke már nem felel meg a mai követelmények
nek és elérkezettnek látja a*  időt arra, hogy 
a régi helyett újat vásároljon.

— „Otrtulre*.  Igv nevezik az angol szabó- 
nők, konfekció gyárak és nagyáruházak azo
kat a női ruhákat, kabátokat, fehérnemfleket. 
amelyek erősebb, termetesebb hölgyek számára 
vannak méretezve. Budapesten a Fonyves Áru
ház volt az első, aki ezeket az ezlra méretű 
ruhákat — mint állandó raktári cikket — 
bevezette és éráitól elérte azt, hogy nagyobb 
méretű, finom kivitelű és jóizlísscl készült ka
bátok, ruhák és fehérnemflek állanak a vevő, 
közönség rendelkezésére. A Fenyves Áruház

ruházati árai bámulatos olcsók, Képes 
kívánságra díjtalanul küld a cég. 

uház, Budapest, Kálvin-lér 7.

mány ellen merényletet kísérelne meg. 
elsősorban n főváros környékén lakó né
metajkú magyarsággal fogja magát szembe
találni.

Kern Aurél kifejtette, hogy megnyugvás
sal veszik tudomásul, hogy a belügyminisz
ter határozottan állást foglalt a nemzetelle
nes propagandával szemben.

Súlyos felelősség terheli n kultuszmi
nisztert nzért, mert a bajtársi egyesü
letek cgyrészében mérgező szeltem ka

pott lábra.
Felelős a kultuszminiszter azért Is, hogy a 
Rugón falvi K issek és Málnást Ödönök lélek
mérgező történelemre tanítják az ifjúságot. 
Csináljon rendet a portáján a kultuszmi
niszter! — mondotta. — Végül Lénával 
István a független kisgazdapárt nevében 
beszélt.

— Döntés dőlt a szolnoki polgármester 
fegyelmije és bűnügye. Tóth Tamás volt 
szolnoki polgármestert annakidején állás
vesztésre Ítélték. Ezt az Ítéletet a volt pol
gármester és a város képviselőtestülete eny
hítés céljából megfellebbezte. A belügymi
niszter e héten dönt a polgármester fe
gyelmi ügyében. Tóth Tamás bűnügyében 
pedig december 9-ére tűzött ki tárgyalást 
a szolnoki törvényszék Fuchs-tnnácsa.

— Nyilasgyüléa Budapesten és Miskolcon. 
A nemzeti szocialistapárt vasárnap Miskol
con és Budapesten tartott gyűlést. A mis
kolci gyűlésen gróf Festetics Sándor többek 
közt sürgette a Nemzeti Bank államosítását, 
majd követelte, hogy térjünk le az arany
alapról. A Budai Vigadóban tartott gyűlés 
csekély érdeklődés mellett folyt le. A vigadó 
körül nagy rendőri készültség helyezkedett 
cl. Rendzavarás nem történt.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvln-tér 5.
— BORZALMAS TÜZKATASZTRÖFA 

NÉGY SÚLYOS SEBESÜLTTEL, özvegy 
Babér Józsefné alsóbagodi asszony házában 
borzalmas tüzkatasztrófa pusztított nz éj
szaka. A konyhában ugy akartak begyújtani, 
hogy petróleumot öntöttek a kályhába. Pár 
perc, múlva az egész konyha lángbuborult. 
Babámé, leánya, veje és két unokája súlyos 
égési sebeket szenvedett.

— Előadás Hadik generálisról. Markó Ár
pád, n történelmi társulat tagja, csütörtökön 
délután 5 órakor az Akadémia üléstermében be
mutatja Gróf Hadik András tábornagy pályájá
nak kezdete című müvét. Vendégeket szívesen 
lát a társulat.

— Kereszlínyszoclallsta kongresszus Szé
kesfehérvárott. A kercszlényszociálistn szak
szervezetek vasárnap kongresszust tartot
tak Székesfehérvárott. A vendégeket ünne
pélyesen fogadták a vasútállomáson. Shvoy 
Lajos megvéspüspök palotájának erkélyéről 
mondott beszédet a megjelentekhez. A 
kongresszuson Tobler János, Benárd Ágos
ton, Czettlcr Jenő, Közi-Horváth József és 
Kedvessy György szólalt fel. A résztvevők 
délután meglátogatták Prohdszka Ottokár 
sírját. Este szociális diszgyülést tartottak, 
amelyen felolvasták Csitáry Emil polgár
mester szózatát.

CSILLA1I RRSSS*
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— Mit tanulhatunk ezen s héten a népműve
lési bizottság háztartási telepén, a Gázmüvek 
VJ., Vilmoa császár út .1. szám alatti bemutató
helyiségében. November 22-é/i, hétfőn este ha! 
órakor dr Mikes Margit: Az emésztőszervek 
betegségeinek étrendje Főzöbemulató: Diétás 
ételok elkészítése. November 24-én, szerdán 
este fi órakor dr Vass Margit: A holland házi
asszony háztartása. Főzöbemulató: Zabpchely- 
ételck elkészítése, püddlngok, stb. November 
25-én, csütörtökön este fi órakor dr Slflór Ka
milla: Tisztaság az egészség szolgálatában. No
vember 97-én. szombaton délután 6 órakor 
Szili Leontin: Az otthon élő háziesszony és n 
lányos anya vendéglátása. Főzöbemulató: Tor
ták bevonása, mázak, fondant készítése. — 
Az egyez előadások belépődíja fiü fillér. — 
November 23-<fn, kedden és 26-án, pénteken 
délután 5 órakor főzöbemulató a takarékos 
gázhasználatról. Belépődíj nincs.

—- Fűegőnyők, fűggönykelmék, kézimunkák, 
harisnyák olcsón, szabott árak mellett Szeke
resnél, Rúkóczi-ut 63.

— Misa Rayrnnt, a ragyogó amerikai néger 
karmestprnőt ismét Korányt Zoltán, a Royal 
Éttermek Igazgatója szerződött*  nnvembei 
20-tól kezdve, a Royal vendegednek szórakoz
tatására.

F
^KOTEKet WMoty

Véres merénylet 
egy öliíohcsnő ellen

Nagykanizsa, november 21.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon*  

jelentése.) Rejtélyes bűncselekmény áldoza
tául eset özvegy Rádl Jfnosné jómódú bir
tokosnő, aki a veszprémmegyel Szent gát 
községben lakik. Az özvegyasszony névtelen 
levelet kapott, amelyben felszólították, 
hogy

egy megjelölt helyre vigyen el ötezer 
pengőt, különben életével játszik.

Rádlné éretlen tréfának tartotta a névtelen 
zsaroló levelet. Másnap, mikor a község 
határában volt dolga és hazafelé igyekezett, 

három álarcon férfi megtámadta, vé
resre verte és pénzt követelt tőle a név

telen levélre hivatkozva.
Rddlnét eszméletlenül vitték a lakására. A' 
rablótámadók elmenekültek. A csendőrség 
nyomában van a merénylőknek.

Függönyök, IOgg«nvkalm«k. 

finom kötöttáruk, fonalak, 

“nX'ok, harisnyák 
ÜOXIOO festett szőnyegalap P 2.KO 
u. a. 80 dóka fonállal és rojttal P 11.70 
Tiszta ityaplu kabát ........... P 12.90
300 cm glttertüll ................. P 4 80
la. tartós müselyemharisnya P 1.80

Budapest, Rákóczl-ut 63 
w££!3qE>B1ILV Szabott árak

Vasárnap meghalt 
Pártos Marcellné

Városszerte mély megdöbbenést kellett 
Pártos Marcell gyárigazgató és feleségének 
öngyilkossága.

Pár nappal ezelőtt Pártos igazgató és fele
sége Ilona-ulcai lakásukon

megmérgeztek magukat.
Búcsúlevelet hagytak hátra, amelyben Pár
tos Marcell megírta, hogy idegósszeroppa- 
nása minit követi el végzetes lettét, felesége 
pedig, aki rajongásig szerette férjét,

követi őt a halálba.
Pártos Marcellt és feleségét a Stefánia-uti 
Korányi-szanatóriumba szállilolták, ahol na
pok óta eszméletlenül feküdtek. Az orvosok 
mindent elkövettek, hogy megmentsék az 
életnek az öngyilkos házaspárt, de. Pártos 
Marcell né n már nem tudlak segíteni:

vasárnapra virradó éjszaka meghalt, 
anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna. 
Pártos igazgató állapota változatlanul sú
lyos.

Pártos Marcellné halálát mindenütt nngy 
részvéttel fogadták. Hozzátartozóit, család
tagjait a jóbarátok, Ismerősök részvétnyilat- 
kozataikknl halmozták cl.

— Művészi síremlékek Elchbanmnál, V., Rn*  
dolf-tér 3. (Margithld.)

— Péti Nitrogén Műtrágyagyár Rt. én a Nltro- 
kémln Ipartelepek Hl. közgyűlésén az 1936/37, 
évi mérleg- és eredményszámokat jóváhagyó
lag elfogadták A Péti Nitrogén Műtrágyagyár 
Bt. nyereségű 078.118 P 47 f. A Nllrokémia 
Ipartelepek Rt. nyeresége 27.003 p W f. A bel
földi műtrágyaforgalom Jelentékenyen emelke
dett és meghaladta az 1Ó00 vagont. Külföldi 
exportra, Egyiptomba 20.000 tonnát. Ausztriába 
4000 tonnát szállított ki. Vállalatai 2MW) mun
kást foglalkoztattak. Ez évben vezették be a. 
munkásoknál a fizetéses szabadságot. A múlt 
évben 2,690.000 P l fizettek ki munkabérre.

— A Nemzetközt Gépkereskedelmi Rt. Igazgató- 
sóga mcgállaüitotla az 1930. üzletév mérlegét. 
Az üzletév forgalma ne előző évit mintegy 
35%-kai haladta meg. ami kifejezésre jutott a 
vállalat által elért nyereségben. Az igazgatóság 
elhatározta, hogy az évi rendes közgyűlésen 
javasolni fogja a veszteségcgyenleffnek uj 
számlára való átvitelét.

— A m. kfr. jótékonyeéla áBamsorsjátéJ^ 
húzása f év december 3-án lesz. Eredeti sors
jegyek Török A és Társa Bankházban IBuda
pest, IV. Szervita tér 3 1 vásóroibalók. vagy 
n megfelelő összeg beküldése ellenében meg
rendelhetők. Egész 3, fél l.ftfi pengő. Leg
nagyobb nyeremény ncgwenezer pengő.

— A legszebb pesti kirakatok egyike kétség
telenül az Erzsébet-körut 4. szám alatti GM 
uridlvat cégé, amelyek n legfinomabb és le|- 
izlósesehb uridhat különlegességekben t'vő- 
nyörködtetlk a szemlélőt. Figyelemreméltó, 
hogy a külföldi férfidivat exkluzív ujdonsá' 
gait csaknem cgvidől>cn hozza a mflvejt Nyf*  
gat hasonló üzleteivel.



Klasszisfölénnyel győzött 
a Hungária a Kispest ellen,

de a féktelen nézők botrányos viselkedése 
miatt a mérkőzést félbeszakítás fenyegette 
A Ferencváros Ismét csak éppen győzött
Az Újpest gélszüretet rendezett Győrben

’A múltbeli hóáldás még mindig éreztette 
hatását, mert a pályák talaja még ezen a 
vasárnapon is csúszós és mély volt. Az 
irreális talaj ellenére meglepetések nem 
igen adódtak a fordulóban. A legérdeke
sebbnek ígérkező meccsen a Hungária ra
gyogó játékkal, fölényesen bánt cl a győ
zelmi szériában levő Kispest csapatával. A 
Ferencváros gyengébb játéka ellenére is 
győzött az erősen feljavult budaiakkal \

szemben. Szerencsés győzelmet aratott sa
ját otthonában a Phöbus, mert a Budafok 
játéktudásban semmivel sem maradt nagy
nevű ellenfele mögött. Az amatőrderbi a ru
tinosabb Elektromosok biztos és megérde
melt győzelmét hozta. Újpest csapata, úgy- 

».._j ■ ..............( hatalmas
.. . idegen kör

meglepetése, ha meg- 
Bocskai pontszerzése.

látszik, kezd magáratalálni, 
gólarányu győzelme bizonyít, 
nyezelbcn. A forduló 
lepetésnek számit, a

Ezúttal sem tört meg a Fradi 
szerencseszériája

FERENCVÁROS—BUDAI „11“ 3:1 (1:0)
Sokan várlak meglepetést a Hungáriá ul 

kettős bajnoki műsorától, de az izgalmakon 
kiviil más egyéb nem történt, mint hogy 
mindkét Nagycsapat győztesként hagyta el 
a játszóteret. A Ferencvárost még olyan

AZ A BIZONYOS

daiak valami Janda nevű szélsőjének botor- 
kálása kelt a pálya szélén. Ha ezen a posz
ton ma komolyabb elem játszana, Rökkről 
nem is beszélve, akkor a Budai a helyzetek 
alapján könnyen a legnagyobb meglepetést 
érhette volna el. így azonban nem használ-

OFFSZÁJD-GÓL

Villámgyorsan fikázik az akció a Budai 
rlöredobja a labdát, de Toldi mór olTszájdra 
Igy hát hiába minden vita. 1:0. Első félidő

kapu előtt. Sárosi észreveszi a lyukat és 
futott. Hálót ér a labda — a biró gólt Hél, 
18. perc. (Copyright by Hétfői Napló — 

Systern Horváth.)

szik cgy-cgy fault is s aztán az izgalmak 
fokozására a 1G. percben Kardos elől 
Olajkár, a bekk, kézzel kotorja el a lab
dát, ami persze tizenegyest von maga után. 
Müller gyengén helyezi és a ferencvárosi 
közönség nagy örömére Kása kapus kor- 
nerre tálja a labdát. Pár perccel később 
azonban nincs akadály, mert

Sas szabadrúgását Olajkár fejessel Tu
ray elé küldi, aki a ragyogó formában 
lévő Dudás elé tálal s azután, mintha 
zsinóron húznák a labdát, védhetetle- 

nül vágódik a hálóba. 1:0.
A Hungária fölény egyre tart, a kékfehér 

játékosok pompás kondícióban vannak és 
bár Kardos és Müller gyengén illeszkedik a 
csatárkvintettbe és Turay is sokat hibáz, a 
balszárny és a két szélsőhalf, no meg az 
áttörhctetlen védelem eleve biztosítja a 
Hungária sikerét. A 38. percben esik a mér
kőzés utolsó gólja.

Dudás harminc méterről váratlan, de 
gyllkoserejü lövést küld a kapura és 
bár Kósa fogja a labdát, de az ujjal 

között mégis a hálóba pattan. 2:0.
Kapushiba-e? Vagy Dudás lába volt dina- 
mitra töltve? Mindez a jövő oknyomozó 
futballtörténet feladata, a nagyobb baj 
csak ezután kezdődik. Az állóhely egyrésze 
érthető okokból

féktelen ellenszenvvel
nézi a Hungária játékosainak nagy fölé
nyét és bár Szigeti biró tévedéstől mentesen 
és pártatlanul vezeti a meccset, a kórus 
egyszerre csak rágyújt a sportszerűtlen tö- 
megszavalatrs- Előbb a „Házibiról" jelzője 
harsog végig a pályán, amit Szigeti 
vesz tudomásul. Ezért aztán

Játék Gól

1 HUNGÁRIA 11 48:132 FERENCVÁROS 10 33:203 ÚJPEST 11 42:164 PHÖBUS 10 26:145 KISPEST 10 29:256 NEMZETI 10 30:297 ELEKTROMOS 10 22:168 SZEGED 11 19:249 SZÜRKETAXI 10 26:3010 TÖREKVÉS 10 21:2811 BUDAFOK 10 16:2512 BUDAI „11“ 11 17:3113 GYŐRI ETO 10 12:4614 BOCSKAI 10 9:31

geti három percnyi szünet után továbbve
zetheti a játékot. Ez persze tiszta szerencse, 
mert ha a közönség1 nem hagyná abba a 
sértegetést, a biró jogosan mehetne az öl
tözőbe és hagyhatná ott a meccset, vagy ki- 
ürittethetné a pályát, ami szintén egyér
telmű azzal, hogy a mérkőzést a sötétség 
miatt félbe kellene szakítani. Ez az inter
mezzo arra mindenesetre jó volt, hogy cse
lekvésre késztesse most már az MLSZ-t és 
a rendőrséget, mert

tűrhetetlen, hogy ilyen incidensekkel 
a mérkőzéseket megakasszák, esetleg 

megismételtessék.
Ha ezt tovább tűrik, akkor egész egy
szerűen

a közönség terrorja fogja eldönteni a 
bajnokság sorsát.

A futball rengeteg pénzzel adózik a rend*  
őrségnek, amiért kap is két-három tucat 
rendőrlegényt a pályára, ahelyett, hogy az 
állóhely renitens soraiba küldenének pol
gáriruhás rendőröket vagy detektiveket, 
akik össze/ogdosnának néhány magáról 
megfeledkezett drukkert. Ez a módszer he*  
tek alatt lecsillapítaná a szenvedélyeket.

A háromperces szünet és a vjharzó kórus 
a meccsvezetést kátyúba vitte, mert nyom
ban az újrakezdés után a megzavart futbal
listák az eddiginél is szenvedélyesebben ron
tottak egymásra. így esett azután, hogy 
Nemest Biró elgáncsolta és a heves ütközet
ben kicsúszott a fault. Tizenegyes járt érte, 
amit Varga dr. irányított Szabó felé, pon*

ködtenger fogadja, hogy problematikus a 
mérkőzés végigjátszása, de aztán lassan 
oszlik és m'titha vele cgyidőben oszlana cl 
a Hungória-drukkerek titkolt óhaja, a Fradi 
pontvesztesége. Negyedórán át nagyon szép 
zöldfehér akciók gördülnek előre, amivel 
szemben a budaiak csak az ősrégi „SziciFát" 
tudják szembeállítani, de a 18. percben 
még ez sem mentesiti őket a góltól. Sárosi— 
Kiss—Toldi-akció, aztán Toldi offszájára fut, 
megkapja a labdát és a hálóba továbbítja. 
l:0ó Sok vitának helye nincs, mert Hcrtzka, 
biró határozottan int a középre. A Ferenc
város fölénye nem szűnik, csak éppen az 
összecsapások hevesebbek, ami Gyetvai és 
l.igcti „csontszimfónikus**  előadásában éri 
el a csúcspontját. A budaiak tiz emberrel 
védekeznek s emiatt schogysem megy a 
Fradi gólgyárának az üzeme, ami Toldit 
többszöri szónoklatra készteti. Baj az is, 
hogv a gyengélkedő zöld fehérek a Hungária 
Icgfénytclcncbb korszakára emlékeztetőén a 
félidő nagyrészében hátrafelé játszanak.

A szünet után kissé hevesebb lendülettel 
folyik n játék. Toldi két hatalmas bombája

ták ki a Fradi-védelem gyenge pillanatait és 
a 15. percben Toldi kopásból küld egy hatal
mas lövést, amely a fclsölécről vágódik a 
hálóba. 2:0. Egyre fokozódik a Ferencváros 
fölénye, mig aztán az utolsó busz percben 
szerepet cserélnek és egyik támadást a má
sik után kénytelen elviselni a kapkodó zöld- 
fehér védelem. A 34. percben a mérkőzés 
humoristája, Janda addig kódorog a tizen
hatoson belül, mig középre iveit labdáját 
Hidasi kényelmesen a sarokba fejeli. 2:1. A 
közönség hangja orkánszerüen jön meg, 
szinte őrjöngve biztatják a Budaiak táma
dásba lendülő csapatát, egy jókedélyü druk
ker zsebéből csengő is előkerül, amivel kép
letesen azt akarja kifejezni, hogy a Fradi 
győzelmének bizony csengettek. Már-már 
igaza van, amikor egy labda vésztjósló ívben 
tart a kapu felső sarkába, de Iláda valami 
egészen különös bravúrral meseszépen hozza 
ki a labdát. Tovább tart a budai fölény, a 
11. percben azonban Kiss keresztlabdájával 
Gyetvai, a szükség-szélső néhány lépést tesz 
és vödérejü lövése az ellenkező kapufáról a 
hálóba pattan. 3:1. Ez azután Iccsendesiti a1UIVIÁ II JIIIIK, I V<U< IA< l 11II Ki I > Ilii 3 uuiiiunjn iiuivvu /IIIUUII. u.a. ívvűiuuvon. «-

arat sikert, mig bosszúságot egyedül a hu- kedélyeket s jöhet a következő müsorszám.

Csaknem abbamaradt
a Hungária meccse

Rendőri beavatkozásra van szükség a futballpályákon
HUNGÁRIA—KISPEST 2:0 (2:0)

A lcgharapósabb középcsapattal állt 
szemben vasárnap a Hungária tartalékos 
csapata, amely nélkülözte Cseht, a magyar 
gólrekordert. Helyette Kardos volt a cen
ter. már amennyire a mutatott játék alap
ján ezt a nevet egyáltalában megérdemelte.

ELEKTROMO8MCVEK 
SPORTTELEPE 

V., Lntorcn-utcft

Vasárnap, nov. 28-án, délután 2 órakor

Eleklramos—Ptiöbus
mérkőzés a Nemzeti Bajnokságért

A kispestiek újjászületett, teljes csapatuk
kal indultak a tűzbe és ha ezúttal a Hun
gária klasszisfölényével szemben csak a 
küzdenitudásukat vihették a mérkőzésbe, 
mégis olyan egységgel dicsekedhetnek, ami 
nem ok nélkül helyezte őket a tabella elő
kelő helyére.

Különösen Kincses
játéka hívta fel n szakértők figyelmét s 
ebben a pikantéria az. hogy Kincses mind 
a Hungáriánál, mind a Ferencvárosnál je
lentkezett annakidején — de hiába. Most 
aztán felfedezték! A walliskék ingben játszó 
Hungária csapata már a mérkőzés első 
perceiben olyan rohamokkal közelíti meg 
a kispesti kaput, hogyha nem Kardos lenne 
a kapu előtt, akkor már régen gól született 
volna. Igy csak az öt lépésről kapu fölé 
küldött lövedéken hüledezhetik a drukker
tábor. Az iram nagyon heves, ittott kicsu-

n. félidő 
HUNGÁRIA 

térfele

teljesítménye grafikonban
Az az érdekes, tanulságos és újszerű 
grafikon, amivel múlt héten illuszt
ráltuk a válogatott mérkőzés telje
sítményét, általános sikert aratott 
a sportközönség körében. A siker 
alapján elhatároztuk, hogy a leg
érdekesebb vasárnapi mérkőzések
ről is hasonló grafikonban adunk 
szemléltető képet. Ezúttal a Hun
gária—Kispest-mérkőzés állott az 
érdeklődés homlokterében. Figye
lemmel kisértük a mérkőzés min
den percét és azt a térfelet, ahol 
a játék folyt, fekete mezővel jelez
tük. A játék hullámzása igy rend
kívül áttekinthető és pontosan jelzi 
a csapatok időszakos fölényét. Bal
oldalon látjuk az l. félidő grafi
konját. Megállapíthat juk, hogy a 
Hungária térfelén a 4.5 percből 
13 percen át folyt a játék, mig 
a kispesti térfelén 32 percig időz
tek a Hungária játékosai. — 
Egy korner és egy 11-es van a 
Hungária terhén, mig a Kispestén 
négy korner, egy 11-cs és két gól. 
A második félidő jobboldali grafi
konja szintén a Hungária fölényét 
jelzi. 29 percen át játszottak a kis
pesti térfélen, ezzel szemben a Kis
pest csak 16 percen át volt vendég. 
.4 Hungária három, a Kispest egy 
komért rúgott. .4 fekete vonalak 
elhelyezkedése azt bizonyítja, hoan 
r- Hungária győzelme nem volt 

érdemtelen.
43
44
45

19

következik a sokkal becsmérlőbb kife
jezés és percekig sxlute tajtékozvu 
üvöltik: „Hülye! Hülye!” Minderre 
semmi ok sincs, mert különösebb téve
dés nem történt, Így hát Szigeti bíró 

állítja meg a Játékot és szól az 
ügyeletes rendőrtisztnek, hogy teremt

sen rendet.
Fölvonulnak a rendőrlegények, odaállnak 
nz állóhely elé, de egyéb nem történik. Egy 
idő múltán Iccsillapul a nagy kórus és Sri-,

tosan úgy, mint előzetesen Müller és a lab
dát a csodakapus kiöklőzhelte. _

A szünet után csak a gólhelyzetek sűrű
södtek és a Hungária fölénye lelt teljesebb. 
Sem Müller, sem Kardos nem tudta kihasz
nálni a számáru kínálkozó rengeteg helyze
tet s igy aztán a félidő végeidé még a kis
pest is feljöhetett, hogy heves attakjaival 
veszélyeztesse a kék fehérek gólelőnyét. A 
közvetlen védelem, Kissel az élén azonban 
mindvégig tartani tudta a rohan jkat és a*  
eredményt
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Solti ismét csatasorba állt
A Hungáriának nehéz 
PHÖBUS—BUDAFOK 2:0 (0:0)

‘ A kevésszámú közönség óriási üdvrival
gással fogadja a hosszú szünet után irmát 
csatasorba álló Soltit, aki már rz első nerc
ben meghálálja a nagy szereletet. Rökk eb 
f/ut a jobbszélen, lyukra teszi Soltit s a 
pihent center, remek tabdakczclésse! átemeli 
Vági feje fölött a labdát, Már mindenki a 
kapuban látia a vezető gólt, de a gólvona
lon terem Király és kihozza a csomóból a 
biztos gólnak látszó labdát. Ezután a buda
foki csatárok törik út a Phöbus betonvédel
mét. De csak komért tudnak elérni. A talaj 
rendkívül mély és nehéz, n pálya közönén 
és a két kapu előtt. Szeder remekül szökik 
el a halszélen, de a partnerei a sárban ra
gadnak. Az első negyedóra enyhe Phőbus- 
fölényt hoz. A játék nem nagviramu és a 
pálya közepén trénlngszcrü felelgetés fo
lyik Solti kitör, de fölé lő. A Budafok 
csuszkái, szemmelláthatólag nem birjn n 
füvet. Játékba csak Rökk ofszájdgóüa hoz 
nemi élénkséget. A Budafok csatársorában 
a iobbszélsö Fodor a legjobb ember, ő ve
zeti ebben a félidőben a budafoki támadá
sok zömét. A félidő második felében

döntő fölénybe kerül a Budafok
és sokkal szelj!) játékot mutat, mint a favo
rit P. "ibus. Fodor szélsebesen rohan le, 
kitünően ad középre. Kovács jó helyzetben 
van, de • labda a kritikus pillanatban a 
sárba ragad. Ezután Solti kirohanása izgatja 
a kedélyeket. Hatalmas bombát ereszt meg 
a center, de a bomba a kapufáról a gól
vonalra pattant, ahonnan Nyilas tisztázza a 
helyzetet, Fodort kornerre szereli a kitűnő 
Csikós, u kornerből Dóczé bátrahuzott lab
dája csak a csodával határos módon kerüli 
el az Üres kaput. Pechje van a Budafoknak. 
Bán biró tévesen állítja meg a gólratörő

Zsengellér visszaadta az Umest 
önbizalmát

ÚJPEST—GYŐRI ETO 7:1 (3:0)
Győr, november 21-

(*A  Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A győri sporltúrsadalcm nagy érdeklő
déssel várta as Újpest vendégszereplését. Több 
mint háromezer néző dőlt erős iramban in
dult a mérkőzés és az újdonsült nemzetligabeli 
amatőrcsapat csaknem félóráig egyenrangú el
lenfele volt a jobb kondícióban lévő újpestiek
nek. Az Újpest csapatában ezúttal a sérülésé
ből felépült

Zsengellér is játszott
és a kitűnő válogatott csatár szereplése vissza
adta az önbizalmát az újpesti csatársornak és 
ez az önbizalom gólzáporban jutott kifejezésre. 
Az első félóra után a győri csapat mindjobban 
visszaesett és kidomborodott az Újpest kiasz- 
szisfölénye. A 28. percben Szűcs kiugrasztja 
Kállait, aki Zsengellér segítségével tiszta gól
helyzetbe jut is berúgja a vezető gólt. 1:0. A 
gól letörte a vendéglátó csapatot és a 37. perc
ben Kocsis beadása Zscngcllértöl Vinciéhez ke
rül, aki lapos lövéssel a balsarokba bombáz. 
2:0. A félidő végén Vincze félpályáról egyedül 
futott el, beadását Pusztát a hálóba juttatta. 
3:0. A második félidőben sem változott a játék 
képe. Az újpesti fölény most is döntő módon 
■lakúit ki- A 6. percben Zsengellér az ötösvonal 
sarkáról gólt lő. 4:0. A következő gól ismét a 
kitűnő játékkcdvvcl rohamozó Zsengellér érde
me. A 12. percben Vincze beadásával kicsalta 
a kanust és a labdát az ilres hálóba gurította. 
3:0. Közben szórványos győri támadások tet
téké változatossá a játékot. Egyik győri táma
dás alkalmával a kitörő Junószl Joós elgán
csolta, Boronkny biró tizenegyest ítélt és a 
büntelörugAsból Borosnak sikerült szépítenie az 
eredményen. 5:1. A közönség az elért gól után
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dolga lesz Budafokon
Szedert. Ez n tévedés nagy tüntetést vált b4 
a közönségből. A következő percben isme.; 
téved a biró. Rökk éles ofszájdról indul el 
<s a bíró nem állítja meg. Szünetben egy 
elkeseredett budafoki drukker nagyakasztó- 
lahumorral mondja: ,

Bán a Budafokkal elbán ...
Szünet után már gólratöröbben játszanak 

a csapatok. Fézler lövését Csikós elcsúszva 
is biztosan fogja. A következő percben Bükk 
mellé lő. A 8. percben esik a Phöbus vezető 
gólja. Tv.ray Soltihoz játszik, aki ügyesen 
játssza tisztára Tőrős ll-t. A jobbösszekötö 
lövése a jobbsarokba vágódik. 1:0. Buda
fok is gólt érhetne el, de Kovács kitűnő 
helyzetben leadja a labdát, pedig egyedül 
is gólba küldhette volna. Dóczé helyet cse
rél Kováccsal és ismét budafoki fölény 
alakul ki egy negyedórán keresztül. Hiúba 
van azonban a fölény, a budafoki csatárok 
nem értenek a sárdagasztáshoz. A 20. perc
ben Béldi faultolja Rökköt. A szabadrúgás
ból P. Szabó lö kapura, de a labda Szebe- 
helyiről Törös ll. elé pattant, aki habozás 
nélkül a hálóba céloz. 2:0. Fodor leroha- 
nása korúért hoz és ebből Király közeli lö
vését Csikós nagy stílusban teszi ártalmat
lanná. Dóczét faultolják a középvonalon, 
de a biró a Budafok ellen Ítél szabadrúgást. 
A közönség vésztjósló morajára azonban 
megváltoztatja Ítéletét és a szabadrúgást a 
Budafok javára Ítéli meg.

Wéber ^szembeköpősdit" játszik 
Fézlerrel,

amiért birói figyelmeztetésben részesül. Az 
utolsó 10 percben unalmas, ötletszegény já
ték folyik és a közönség szinte óhajtja a 
játékidő-rövlditö Kós bírót, mondván:

— Ezek Kós bíráskodása mellett már ré
gen fürödnének.

erősen biztatja az ETO t, de a kifulladt ama 
tőr csatárok minden lelkes rohama megtört » 
sziklaszilárd újpesti védelmen A 25. percben 
Kállai két embert kicselezve fejjel szöktette 
Kocsist, majd a visszakapott labdát a kapus 
keze között fejjel a hálóba nyomta. 0:1. A 29 
percben Kocsis zavaros beadását Zsengellér a 
hálóba fejelte és beállította a végeredményt. 
7:1. Ezzel az Újpest megelégelte a gólzáport és 
a játék további folyamán csak iskolajátékra 
törekedett.

Nem pontatlan többé 
a Bocskai

BOCSKAI—SZÜRKETAXI 2:2 (0:1)
Elszálló, diszkrét köd és nagy sár fogadja 

n pályára lépő csapatokat. Már az 5. perc
ben eredményes n kitünően és nagy ambí
cióval játszó Bocskai. A csatárt játszó Palo
tás Kutast keze elől berúgja a vezető gólt. 
1:0. A Taxi határozottan pechhel játszik. 
Mélcsz kétizben is biztos gólhelyzetet hagy 
ki, majd Takács kitörése veszélyes, de nz 
egykori gólfejedelem, úgy látszik, már elfe
lejtette a góllövés tudományát. Tetszetős 
Finta—Markos akcióból a szeleburdi szélső 
a kapus ölébe lő. A Taxi-támadás során 
Vargha kapus Darázsi tuleréiyesen szereli. 
A (axijútékosok pillanat alatt gyűrűbe fog
ják a bírót és kézzel-lúbbal reklamálnak. 
Biró Sándor azonban erélyes és feloszlatja a 
népgyülést. Szünet után a Taxi döntö fö
lénybe kerül. Miklósi szabadrúgása kornert 
hoz, majd Darázs lefutása végzőjdik sarok

rúgással. A Szürketaxi még csak kurblis és 
a gól a levegőben lóg.

Vargha kapus rosszul lesz a kapuban
" egy percig szünetel a játék, amíg vizet hoz- 

•k neki. A 16. percben jól megérdemelt 
gólhoz jut a Taxi. Kiszeli rúg szabadrúgást 
a balszélről, a labdát a csomóba irányítja, 
ahol Mi’esz, a kapunak háttal állva, artista
szerű mozdulattal a jobb felső sarokba 
húzza a labdát. Vargha beleüt, de hiába. 1:1. 
ügy látszik, hogy a Taxi most már simán 
nyeri a meccset, de a Bocskai nem hagyja 
magát. Finta szöktetésével a kitűnően Játszó 
Hajdú szélsebesen húz kapura, lapos beadá
sát Finta alig éri el, de cipőheggycl a balsa
rokba pöccinti a labdát. 2:1. Mindenki örül, 
hogy pontokat szerez a Bocskai, de a Szür
ketaxi gondoskodik róla, hogy az egyik 
pontot elragadja. A 34. percben Kiszeli test- 
csellel lerázza magáról Borost, szökteti Mé
leszt. Janzsó egy pillanatra megtorpan és a 
szemfüles center kihasználja az öreg róka 
pillanatnyi tétovázását. 2:2. A továbbiak so
rán csak mezőnyjáték folyik. A Bocskai ez
zel az eredménnyel megszerezte első baj
noki pontját.

Az amatörderblt 
az Elektromos nyerte
ELEKTROMOS—TÖREKVÉS 4:1 (1:1)

Csak bélszáz néző volt kiváncsi az amatőr
derbire, a Törekvés „illatos" pályáján. A pálya 
egyik felo teljesen száraz, míg a másik oldalon 
sáros, latyakos a talaj. A BLÁSz vezérkara tel
jes számban felvonul az amatőr-derbire, csak 
az elnök mentette ki magát betegségére való 
hivatkozással. Kitin Aladár alclnök adja át a 
csapatoknak a BLASz plakettjét és csokorcsere 
után jó negyedórái késéssel indul meg a játék. 
Már a 4. percben vezetéshez jut az Elektromos. 
Lőrincit rövid felszabadító rúgását Szendrődi 
elcsípi és futtában mintegy husz méterről Irtó
zatos erejű bombagólt lö. 1:0. A gyors vezetés 
nem töri le a Törekvést és a 8. percben ama(ű- 
rös lelkesedésüket siker koronázza. Sátori kor- 
nerét Készéi a kapulécre fejeli s a visszapattanó 
labdát az uíonc Róják ugyancsak fejjel továb
bítja a hálóba. 1:1. Továbbra Is a Törekvés tá
mad és mezőnyfölényt harcol ki. Ezzel szemben 
az Elektromos minden megmozdulása veszélyes, 
mert ezúttal a vasú la svéd el cm gyengén funk
cionál. Szünet után a 9. percben ismét gólt ér 
el az Elektromos. Szendrődi kiadását pálinkás 
a kapusba lövi, s a visszapattanó labdát G. Tóth

A Hétfői Napló Vándordíj-mérkőzések 
a Cégligában

A szombati mérkőzések újból nagy küzdelmet 
hozlak. Az élcsapatok küzdelme volt ez a for
duló 8 dacóra a felázott pályáknak, mégis szép, 
nívós küzdelmeket Jattunk.

Itt említjük meg, hogy a Hétfői Napló ván
dordíjért küzdő csapatok létszáma kettővel 
csökkent A Révai csapata a II. osztályban 
megóvta egyik elvesztett mérkőzését, az óvás 
sikerült és ezáltal a II. osztályban helyezést 
ért el.

A Chinoin II. csapata visszalépett, mert nin
csenek olyan játékosai, akik az I. csapatában 
háromnál többször nem játszottak. #

A Hétfői Napló Vándordíj azabályzata sze
rint olyan csapat, amely valamelyik osztályban 
helyezést ért el, a vándordíjért nem játszhat, 
úgyszintén olyan játékos sem játszhat, aki az 
I. csapatban háromnál többször játszott.

A Nemzeti bosszúja a Hungáriáért
NEMZETI- HASK 1:0 (0:0) 

Zágráb, november 21.
(A Hétfői Napló tudúAitójáiuk telcfonje- 

lenicsc.) Vasárnap délittán n Nemzeti ki
tűnő csapata előzőnapi mérkőzéssel a lábá
ban, Zágrábban vendégszerepelt a jugoszláv 
bajnokságban vezetőszerepet játszó HASK 
ellen. Még emlékeietes az a fújó és meg
szégyenítő, 5:0 ás vereség, amit a kiváló 
képességekkel rendelkező borvát egyetemi 
csapat a Hungáriára mért esti mérkőzés ke
retében. Ezt a nagyarányú vereséget és ma

a— bit

Mulatságos operett-paródia
a KMAC és a Touring Club „színpadán**

Két klub az ország többi autós egyletének ro
vósóra gondolkozóba ejtő monopólium birlo. 
kába jutott é.s valóságos kdzlgnzgatnsi funkciót 
tölt be —• hihetetlenül nagy jövedelemmel. Ez 
a két klub a KMAC is a Touring Club. Kelten 
állítják ki a külföldre menő au'ók iratait és 
ezért utazásonklnt 90 |>engö körüli összeggel 
vámolják meg a kocsik tulajdonosait.

A két egylet milliós monopóliumát csendes 
szövetkezésben használja ki, az egyetértés azon
ban — mint nz alábbi eset is igazolja — sok
szor csorbát szenved az — üzlet érdekében.

Történt, hogy a Touring Clubban egv ismert 
nevű, társndn'mi állású úrvezető jelentkezett 
utasási igazolványokért előbb személyesen, majd 
utóbb titkára utján. A Touring Club „idézést**  
küldött, amelyben az úrvezetőt újabb személyes 
megjelenésre Kötelezték, aki a felszólítást vissza- 
utasította, minthogy sonuni ok sem mutatkozott 
annak teljesítésére. Éne MCtstésből megtagad

rendeltetési helyére juttatja. 2:1. Ezután a Tö
rekvés megzavarodik és az eddig kitünően 
funkcionáló fedezetsora is összeroppan. A 32. 
percben Zombori Szendrödihcz játszik, aki Pá
linkás elé tálal. Az á-yuslábu balszélsö, aki a 
bekkposzton is ragyogó tehetség, hatalmas erejű
gólt küld a jobbsarokba. 3:1. Az utolsó percben 
Zombori egyéni kitöréssel beállítja a végered
ményt. 4:1.

Részletes eredmények:
Vasfonal—Juta 1:0 (1:0). J. v. Török. Erői 

iram, változatos játék, megérdemeli győzelem
Schcll—Radiátor 2:2 (2:1). J. v. Paris 1. Első 

osztálynak is beillő nagyvonalú játék, az I. 
félidőben a Shell, a II.-bán a Radiátor jobb, az 
eredmény igazságos. Góllövők: Nagy és Bak, 
illetve Szloboda és Kiss.

Gnmma—Schcmbcrg M. Mérleg 2:0 (0:0).
J. v. Ehrcnstcin Változatos, nehéz küzdelem 
után a jobb Gamma megérdemelten győz. Gól
lövő Weiscr (2).

Wander—Vigadni: 4:3 (2:1). J. v. Hcrz. Há
rom hét előtti tudósításunkban megdicsértük a 
Wander öreg gárdáját, amiért dacára, hogy 
hétről-hé.trc kikapnak, mégis sportszerűen to
vább játszanak, nem veszítik el a kedvüket. A 
sportszeretőt meghozta gyümölcsét és a csapni 
megszerezte megérdemelt első két pontját.

gyar balsikert volt hivatva korrigálni n 
Nemzeti. A feladat teljes egészében sikerült 
Is és a jóképességü magyar középcsapat rc- 
vúnsot vett a Hungária legyőzéséért és vlsz- 
szaállitotta Jugoszláviában a magyar futball 
félelmetes hírét. Az első félidőben a zágrábi 
csapat támadott töbhet és a Nemzett bril- 
liúnsan védekezett. Szünet után merészebb 
játékba kezűéit a mugyar csapat és ennek 
a gólratörő játéknak meg is lett nz eredmé
nye, mert Sztancslk gátjával sikerült meg
nyernie a fontos mérkőzést.

ták nz igazolványok kiállítását. Ehhez, ugyan 
nem sok joga volt az egyletnek, de úrvezetőnk 
elviselte a „súlyos" büntetést, mert — szeren
csére volt másik „fórum" is. A KMAC, amely 
azonban kiszolgáltatta az írásokat s hozzá — 
némi konkurenciával —• olcsóbban

Az olcsóság ugyan nem sokat jelent, mert ezek 
a közigazgatásosdil játszó egyletek a monopó
lium birtokában hallatlan árakat számítanak. 
Egy kis füzetért, amely még egy pengőbe sem 
kerülhet — tizet szednek be. Ezenkívül csak 
úgy adnak határátlépési engedélyt, ha az autói 
kötelezi magát, hogy három évig tagdíjfizető 
tagja lesz nz egyesületnek. Persze ilyenkor 
nemcsak tagdiiat, hanem borsos felvidéki dijai 
is le kell szurkolni.

Szinte érthetetlen, hogv mindezt az évek 
hosszú sora óta tehetik és

évente egy millió pengőt szedhetnek be 
a magyar Bijtoxosiársadaloiutól. Ugyanekkbl
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magi • moiorossport csak látszat valumt, amit 
Igazol ai is, hogv tavaly sem sikerűit megren
dezni a Grand I’rix versenyét Valószínű, hogy 
Jövőre sem rendezik meg. Mire költik akkor az 
órfA’l jövedelmet? Miért nincs pártatlan és 
pemcsnk Idegenforgalmi üzletággal foglalkozó

Véres vasárnap Diósgyőrött
Példátlanul véres botrány színhelye volt 

vasárnap délután a diósgyőri futballnálya, ahol 
két régi rivális a DVTK játszott ilgubajnokl 
mérkőzést a Kalgólarjánl BTC ellen. A raérktí- 
rés első perectől kezdve kíméletlen, emberre 
menő játékot folytattak a csapatok és ez a 
kíméletlen játék a félidő végefclé véres bot
rányba fulladt. Füzér, a DVTK centcrcsatúra 
a kapu felé tiirt, amikor lllaskovics az ellen
fái hátvédje ököllel állonUtiitle. Az ütés olyan 
erejű volt, hogy a rentpresalár ájulton rogyott 
össze. A mérkőzés közönsége n felháborító 
sportszerűtlenség láttán berontott a pályára, 
hogy Blaskovlrsot Inzultálja. Az életvcszcde- 
lemben forgó Blaskovlesnok sikerült az utolsó

Sangháji romhalmaz fedezékei mögött
fogadta a BKE a RIssersee hokkfművészeit

Az eucharisztikus kongresszus ugyan csak a 
jövő nyáron lesz Budapesten, de a Hősök Terén 
már most megkezdődtek a komplikált „tértági- 
lási" műveletek. Sangháji romhalmaz könyékezi 
a városligeti tó legfontosabb részét s vele ter
mészetesen a BKE nagyüzembe kezdett műjég
pályáját is. Fcltépott úttest, kő és útépítési 
anyagraktár disztelenkedik a liget kopnsz fái 
között és nincs nz n térkép vagy Iránytű, ami
vel itt a jég közönsége utat találhatna a jég 
felé. Jellemző a helyzetre nz a kedves bemon
dás, amivel a legutóbbi anjtóértekezlet tagjait 
irányította útba a rendőr.

Az eldönlelien hokklcsatában legfőbb volt — Erdős Klári
MAGYAR VEGYES—RISSERSEE ltl 

(0:0, 0:0, 1:1)
A Prágában beszedett huszonegy góltól fá

radtan állt ki vasárnap a BKE városligeti nni- 
jegén a magyar vegyescsapat a SC Rissersee 
ellen. Szerónclcji. tréningnéiküli játékkal és 
árnyalati fölénnyel csikart ki a magyar csapat 
a három hnrmad hullámzó játéka utón 1:1 
arányú döntetlent a német csapattól.

A magyar csapat szorgalmasan támad, min
den különösebb eredmény nélkül, csak a kapu 
előtt mintha elfelejtették volna a lövés techni
káját, pauszokban és tömegjelcnetekben merül
nek ki. A németek ügyesen védekeznek és egy
két veszélyes lerohanússal komoly gondot 
okoznak a magyar kapusnak, Hircsáknak, aki 
ügyesen mozog a kapubnn. A szünetben Bolond 
Éva rövid kört fut. A második harmadban már 
valamivel jobban kidomborodik a magyar fö
lény. Róna balszélsőnk azonbnn kézenfekvő 
gólhelyzetekből küld kapu mellé vagy a pa
lánkba. Az első izgalmat a németek okozzák. 
A harmad végén ugyanis támadásba mennek 
M, amelynek eredményeként mind a két csa
pat — pár kivétellel — hason fekszik a ma
gvar kapu előtt a jégen. Végül két játékos alól 
Hircsák — szintén hason — magához kapa
rintja a korongot és ezzel fölszabadítja a ma

Csák Ibolya a Beszkárban
Csák Ibolya, aki Berlinben az olimpián az 

egész magvnr atlétikát helyettesitette és i,z 
egyetlen atlétikai bajnokságot megnyerte, úgy- 
látszik, egyesületet változtat. Most a Beszkúrt- 
bán kózilahdúzlk, de n beavatottak számolunk 
azzal, hogy nemcsak mint csapatjátékossal, 

ónálló motoros szövetség?
Rejtélyek vek a mlllldo Jövedelem árnyé

kában,
amikre válását vár az ország sportközönsége és 
elsősorban Is a magyar autóstársadalom.

pillanatban az öltözőbe menekülnie, de a se
gítségére siető Géezy salgótarjáni kapna a 
feldühödött embertömeg gyűrűjébe szorult, A 
felbőszült tömeg a földre teperte és össze-vissza 
rugdalta a kapust, okit több bordatöréssel és 
súlyos záródásokkal a miskolci kórházba szál- 
l'tottak. A példátlanul durva mérkőzést a 
DVTK csapata nyerte 5:2 (2:1) arányban. A 
második félidőben a salgótarjáni csapat Géezy 
sérülése folytán 10 emberrel játszott.

A profiliga többi eredményei: Vác FC— 
Váci Remény 1:1. Haladás—Csepel 2:l!!l ARAK 
—Erzsébet 2:2. Sz. MÁV—VSE 3:1.

Sim. BTC—Drogisták 3:1.

— Zugló felől legkönnyebb megközelíteni a 
műjégpályán — mondotta enyhe gúnnyal.

Azóta valamennyire enyhült a helyzet, de az 
útépítés tempóját tekintve, kevés kilátása van 
a BKE-nek arra, hogy remek téli programját 
kifogástalan környezetben és jó közlekedési vi
szonyok között rendezhesse meg.

A zsúfolt téli versenyműsor első nemzetközi 
ütközetét szombaton és vasárnap kezdte meg a 
BKE, amikor Budapesten fogadta a Rissersee 
csapatát

A bevezető jégcsatáról az alábbi riportunk 
számol be 

gyar kaput a veszélytől. A harmad véget ért. 
A szünetet ujabb bemutatók töltik ki: Erdős 
Klári és Terták Elemér futnak. Meglepő for
mában van mind a kettő,

kétségtelen, hogy Erdős Klári, aki tavaly 
csak egy-két tized ponttal maradt Srilassy 
Nadlnka műgött, az idén még komolyabb 

aspiráns a bajnoki címre, mint valaha.
A harmadik harmad első felében a magyar ve
gyescsapat minden erejét a játékba fektetve, 
hatalmas rohamokat intéz a németek ellen. A 
híres német válogatott kapus: Eggicnger biz
tosan áll a jégen s minden veszélyt elhárít. 
A magyar csapat kanadai játékosa, Stapléford 
a helycsere előtt pár perccel mindenkit átját
szik és az üres kapu előtt Miklóshoz pöcköli 
a korongot, amelyet az félmagasan a hálóba 
küld. 1:0. A helycesre után a németek hármas 
támadással kezdik el a játékot, amelyből 
Wiedemann precíz kiegyenlítő gólt szerez a 
németeknek. 1:1. Most már a németek hihetet
lenül veszélyesek és állandóan a magyar tér
félen tanyáznak. A lefuvás előtt pár perccel 
offszájdról ujabb gólt is szereznek.

A magyarok egygólos győzelmet érdemeltek 
volna, ez azonban nem jelenti azt. hogy elérték 
volna azt a nivót, amelyet egy nemzetközi 
mérkőzés megkövetelhet.

hanem mint atlétával is a Beszkárt színeiben 
fogunk találkozni vele jövőre. Csák klasszi
sára való tekintet tel a klubcsere nem Jelentős, 
a lényeges csupán az. hogy jövőre a világre
kord megdöntése sikerüljön.

Erre pedig minden remény megvan.

Furcsa leiensageK 
a lornaszuoiranyaan 

Valóságos kultúrharc dühöng a tornászok kö
zött a kultúra nem erekéig kúrára. Megbélyegző 
vádaskodások, pamflet-írások, főként pedig szó
szátyárkodás virágzott ki ugyanakkor, amikor a 
tornászsport — elhervadt. A BBTE és a jelen
legi szövetség ádáz harca pillanatig sem szűnik, 
viszont teljesen szünetel a sport. Nem is csoda, 
ha a nagy „szájtépés" színházát figyelik és nem 
a porondot, ahol egykor világbajnokok szereztek 
babért a magyar színek köré.

Furcsa, hogy mindezt a sportegykéz szótlanul 
tűri. Beszédje legalább is hallhatatlan, ha a feje 
nem Is halhatatlan. Csak csendben, suttogva 
szállnak a hírek, hogy felrendelték a tornászo
kat és arra akarták rábírni őket, hogy kérjenek 
maguk ellen fegyelmit. Az ügy — becsületsértés 
és rágalmazás címén — már a bíróság előtt fek
szik. Mire kell ez az utólagos fegyelmi? Mi 
ebben az ötlet? Főleg pedig a titkos szándék?

Ha eddig nem tudták elintézni a szennyet 
frecskclő sportháborut, akkor most már vár
ják meg a bíróság ítéletét. Ez nem olyan 
sportügy, ahol tanácsos lenne a kétkulacsos 
taktika ...

Rekordközönség az iígetőn

Deutsch; Happy End (10), Földi; Bicskás (3),
Varsányi; Első fia (10), Deák. Könnven. 10:29, 
!?k‘3 *:J6- O1”x; 10:5a Bef”lók: 10:6’’ 12°-
Idő: 30.9. | diorsiig 1.50 frank, Jugosxlávia 2.50 dtnir, NémetorcTí

V. Mechanikus handlcap. 1. Spllka pari), 15 Pl- Olauorszá*  1 Ura, Románia & lei. Csehszlovákia 
Hauser. 2. Bekl (3), Kovács II. 3. Imréd II. (6), • 1 “*
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A megtorpedózott 
„cáfolatok"

A Hétfőt Napló sporthtrszolgálata ahány 
kellemes percet szerzett hatalmas közönség, 
táborának, annyi kellemetlen meglepetésben 
részesítette a sporthirkönyvelők fantázia 
nélkül totyogó seregét. Jólértesült munka*  
társaink a közelmúltban is számos eredeti 
hírről számoltak be, mire az Irigykedő „túl. 
oldal’ habozás nélkül cáfolni kezdett. Cáfol*  
Iák Kalmár Jenő szerződését és játékát a 
Hungáriában. Cáfolták a kékfehérek angliai 
túráját, cáfolták a Nemzeti Stadion lágymá
nyosi felépítésének hírét és még sok egye*  
bet is a professzionista toll lelkiismereilen- 
ségével. A krónikus cáfoló düh persze nem 
gátolta e tollnokokat később abban, hogy 
a megcáfolt híreket vadonatúj mezbe öltöz
tetve, mint eredeti értesüléseket bocsássák 
közre.

A cáfolatoknak e cáfolata a legteljesebb 
elégtétel a Hétfői Napló számára s reméljük, 
a sorrend a jövőben sem változik.

Tomann. F. m.: Brokát (8), Wiesner; Marlene 
B. (3), Baik; Zivatar (5), Maszár F.» Varázs 
(6), Kovács J.; Nemes (12), Beukö; Liberly 
Hannover (2V4), Feiser. Biztosan. 10:29, 15, 17, 
40. Olasz: 10:53. Befutók: 10:60, 836. Idő: 81.4.

VI. EzerJÓ-dIJ. 1. Kundry (5:10), Kovács IL 
Bájos (2), Molnár. 3, Glna (25), Wiesner. F. m.t 
Félix (25), Jónás; Mimóza (2‘/s), Felser. Köny- 
nven. 10:15, 11, 14. Olasz: 10:24. Befutó: 10:32. 
Idő: 27.9.

VII. Keve-dlJ. 1. Zsazaa (l* 1 */*),  Dózsa. 2. Bu- 
zakalász (10), Jónás J. 3. Ursula (6), Jónás. 
F. m.: Margit (pari), Feiser; Bokros (2*/t),  
Wiesner. Biztosan. 10:23, 17, 50. Olasz: 10:120, 
Befutó: 10:639, Idő: 33.4

vni. Fótl-dij. 1. Muicleapa (8), Stelnllz. I 
Oda (2’4), Feiser. 3. Törzsfönök (l'/«), Fityó. 
F. m.: Minor (4), Simkó; Bakafántos (6), Ray- 
mer; Ragyogó (14), Vorst, Tilly (10), Kovács 
J.; London (8), Jónás; András (2%), Hauser; 
Erős küzdelem. 10:75, 20, 18, 16. Olasz: 10:40. 
Befutók: 10:259, 164. Idő: 27.6,

IX. Nemzetközi eladóverseny. I. Gyarmati 
(8), Vorst. 2. Csalán (8), Kovács II. 8. Magvas 
(2), Jónás. F. m. Arvalcgény (8), Maszár F.; 
Paris (14), Marschall R.; Hamupipő (6), Mar
schall; Varázsló (8), Tomann; Glória (5), Fltyó; 
Eladó (12), Dózsa; Győző (16), Benkő; Sa mers 
(l’/z), Zwillinger. Küzdelem. 10:165, 61, 50, 20. 
Olasz 10:167. Befutó: 10:2635 és 810. Idő: S0.7.

X. Fél egy házi-díj. 1. Léha (8:10), Feiser. 2. 
Ildikó (3), Istók. 3. Tombola (2’/»), Kovács II. 
F. m.: Kamat (10), Benkő; Szendrő (12), Jónás; 
Csaba (5), Molnár; Lutri (5), Marschall; Opera 
(12), Hauser; Jóság (10), Kováé*  J.; Jósnö (10), 
Wiesner. Erős küzdelem. 10:18, 12, 13, 13. 
Olasz: 10:49. Befutó: 10:29 és 35 Idő: 33.1.
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Szerkesztik:

Dr. ELEI HUGÓ és MANN HUGÓ 
Felelős ezerkeutö ás kiadó: Dr. El-EK BÚGÓ 

Szerkesztősig ás kiadóhivatal: ErMébet-kBrul M.
Telefon hétköznap és vas. déli 12-lg: t S0S-M. Vaj <1 *
1 órától (Aradt-u. 8. Globus-nynmd*-:  l-lll-áá. 1-245 81,
Vas. d. a. ttMöl lapsártóls: t-IM-áZ. 1-tM 41, l-ie»-44»

1245 81.
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Szabó II. Hazajön
Szabó II., nz egykori Kispest-csatár és 

half tavaly Franciaországba távozott és hir
telen leválásával csaknem a kiesés szélére 
sodorta a derék kispestieket. Azóta a vörös
feketék kiheverték o nagy „érvágást" s ma 
a legjobbjaink mögött sorakoznak fel. 
Ugyanekkor Szabó II. kénytelen hazajönni 
a frank honából. Állítólag nincsenek vele 
megelégedve a franciák s a krit’kák is 
kedvezőtlenek.

A tehetséges játékos nagyszerűen érvé
nyesült n Kispestben, idegenben azonban 
nem sikerült a próba. Nemsokára itthon 
lesz, de — ahogy értesülünk — kispesti 
színekben al’gha rúghatja még egyszer a 
labdát ..

verseny egyik érdekessége volt, hogy Sárkány 
és Hegedűs nem indult a mérkőzésen.

Az MTK az asztaltcnnlsz bajnoka. Ma Ját
szották le Szombathelyen az 1937, évi országos 
asztalilennisz csapatbajnoki döntőt. Bajnok az 
MTK Untai legénysége, miután pompás, szem
kápráztató játékkal 19:3 arányban verte a 
szombathelyi KAOSz-t.

A HTVK nyerte a FSIdváry-vlvóveraenyt. 
A Műegyetem aulájában rendezte meg az 
MVSz az évad első vivóversenyét, a Földváry- 
emlékversenyt. A versenyt 12 induló közül a 
HTVK nyerte a BEAC csapata előtt.

BUDAPEST GYŐZÖTT A DEBRECENI 
TORNAVIADALON

A magyar—német válogatott tornászvindal 
utolsó clökészülcleliént nagy érdeklődés melleit 
taitollák meg Debrecenben a Budapest—Debre
cen városok közötti lornászmérkörést. A nívós 
versenyt Budapest csapata nyerte meg 331.1 
ponttal, Debrecen 327.8 pontjával szemben. 
Budapest csapata a lóugrásban, gyűrűn, lóién- 
gésben és korláton győzött, n debreceniek pedig 
h müsznbadgyakorlalokban és nyújtón leltek 
az elsők Az egyéni versenyt Tóth, Debrecen 
nyerte 56.5 ponttal. 2, Kecskeméti. Budapest 
M.4 pont, 3. Mogyoróasy, Budapest 56 pont. A

CSEHSZLOVÁK LABDARUGÓ EREDMÉNYEK:
Slavia—SK Ostrava 4:1 (1:0) — Sparta—SK 

Pardubllz 3:2 (2:1). — SK Bratislava—Zldenice 
3:1 (2:1). — SK Prostejov—Viktória Pilsen 2:2 
(2:1). — Viktória Ziskov—SK Nachod 4:2 (2:2). 
— SK Kladno—Pilsen 3:1 (0:1).
KATASZTROFÁLIS SVÉD FUTBALLVERESÉG

HAMBURGBAN
Németország—Svédország 5:0 (2:0). A Ham

burgban lejátszott világbajnoki selejtező mér
kőzés a vártnál is nagyobb német győzelmet 
hozott. A gólokat: Siffling 2, Sebőn 2 és 
Sepan rúgták.

BAJ VAN A MAGYAR TENNISZPROFIKKAL
A Brünnbcn megtartott hivatásos magyar

csehszlovák tenniszmérközés első napján a 
csehszlovókok vezetnek 5:0-ra. 

VÍZSZINTES:
1. „Tohorzó" Írója. 11. „A 

madár fiaihoz" Írója. 12. 
Riogatás kezdete. 13. Az iro
dalom munkása. 14. Francia 
igevégződés. 15. A Vörös-ten
ger bejáratának kulcsa. Az 
angol uralom alatt álló város 
nagy vízhiányban szenved. 
16. Rider Haggard megfilme
sített regénye. 17. Abba az 
Irányba. 19. „Kalmár és ten
gerész" írója. 22. Y. C. 24. 
Cselekvést fejez ki. 26 Kip- 
szilon. 27. Téli sportoló. 28. 
„A táhlablrővilág művészeié" 
Írója. 29. Arany János irta. 
30. „Simon Judit" Írója. 32. 
„Száll az ének" Írója. 34. 
Pctőfi-versoim. 38. Ratio — 
közepe. 37. Törvénykönyv rö
vidítése. 39. Török város Kis 
Ázsiában. 41. Alig áll u. lábán. 
42. Szűk — németül. 43. 
Küzdelem az árengedményért. 
44. Idegen tagadás. 45. „Ka
lapos király" írója. 46. Visz- 
szadől. 47. „Santerra bíbo
ros" Írója. 48. „A felesége 
tartja cl" írója.

FÜGGŐLEGES:
1. „Az elveszett alkotmány" írója. 2. Micso- Kevertcn nős. 25. L. T. P. 26. Ez a csillagkép 

dád? 8. „Arlane' Írója. 4. Disz. 5. Vörösmarty a görögöknél az argonauták regéjében sze
művé. 6. Növény része. 7. „Ének a buzame- rcpló aranygyapjas állat jelképe volt f^en- 
zőkröl" írója. 8. Szemérmes hölgy arcát bo- 80. „Lorclcy" írója. 81. Város Arábiában. •’ • 
ritja el bizonyos esetekben.«9. „A délibábok Hát az ellenkezője sokkal jebb — de ez 
hőse" írója. 10. Szeptember közepétől deccin- megvetendő. 83. „A vig ember bús mese 
bér közepéig tartó idő jelzője 11. Júlék. 18. Írója. 35. Szól valamit. 87. Rákra jellemző. 
Hal. 19. „Fráter György' írója. 20. „Manfréd" 38. N. O.R. 40. Londonban hej van sokszor 
írója, 21. A tőke hozadéka. 23. Irénke. 24. sok. 42. Földet túr. 43. S. B __ .

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MülNTtZET B^T. lOBFORGÖGÉPEIN. BUDAPEST, VL, ABAD1-UTCA & — NYOMDAIGAZGATÓ ANmZBMAYEB KAXOLI,


