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Tragikus módon meghalt 
Ady Endre édesanyja:I

a budai templomba indult az Édes, útközben 
szívrohamot kapott és meghalt egy taxiban

Gyásza van mindenkinek, akinek a szive 
megdobban az Adg-névre:

az „Édes" nincs többé, vasárnap az ut
cán hirtelen rosszul lett és meghalt Ady 
Lőrincné, a költő édesanyja, a szive 

vitte el a fia után!
özvegy Ady Lőrincné született Pásztor 

Mária, aki most nyoicvanesztendös volt, 
Erdélyben, Érdmindszenten lakott rokonok 
között. Halott fia és halott férje emlékének 
szentelte magát, teljesen csöndben, vissza
vonultan élt. Az anyai szív azonban min
den esztendőben egyszer-kétszer feldirigálta 
Budapestre: eljött, hogy meglátogassa másik 
szeretett fiát, dr. Ady Lajos tanügyi főta
nácsos, nyugalmazott debreceni tankerületi

Virágot hoztam Bandinak...
A nagyasszony síró szemmel szorította 

magához ezeket a fWSWrtikat, de rfem tar
totta meg magának:

ugy, amint kapta, elvitte a kercpesi- 
teniclőhc és Ady Endre sírjára tette a 

többi virágok mellé.
Az idén, halottak napja előtt is Budapest

re készüli Ady Lőrincné, de megbetegedett, 
influenzát kapott. Rokonai, akik féltő gond
dal vigyáztak rá, addig kérlelték, amíg le
mondott az utazásról. Jónéhány napig tar
tott, amig felépült és akkor már türelmet
lenkedett, utazni nknrt hogy meglátogassa 
a sirt a kerepesi temetőben és pár napot 
töltsön Ady Lajoséknál. Nem is nyugodott 
addig, amig vonatra nem ült és ma. vasár
nap két hete, megérkezett Budapestre.

Ady Lajos Szent János-tér 1. számú ház
ban lévő iakásán nagy örömmel és szeretet
tel várták az Édest. Boldogan látták, hogy 
milyen frissen, látszóan jó egészségnek ör
vendve érkezett meg. Alig hocv megjött, kö
rülnézett Ady Lajosék házatáján, már em
legetni kezdte:

— Megyek Bandihoz... Virágot hoz
tam neki...

Erdélyi, hazai virágokból kötött csokrot 
hozott magával, másnap ki is vitte a teme
tőbe és a fia sírjára tette.

A temetői látogatás azóta is minden má
sodik harmadik napon megismétlődött: a 
rajongó, bálványozó szeretet a síron túl sem 
szűnt meg, az anya, akit a költŐ-flu „Édes" 
becéző-névvcl bevonultatolt az irodalom
történetbe is,

lélekben mindig halott fiánál Járt,
nem tudott elszakadni a sírtól. Azzal jött, 
csak néhány napig marad, de elhatározta. 
megvárja az idei emlékestet is, hogy nz ifjú
ság koszorúját megint kivihesse a temetőbe.

KSzeledik az utolsó nap!
Ady Lajosék, akik eleinte örüllek, hogy 

.iáegészségben látják Ady Lőrincnét, az 
utolsó pár nap alatt észrevették, hogy egyre 
szomorúbb lesz. Eddig sohasem beszélt a 
halálról, most többször is emlegette:

— Érzem, számomra nincs már sok idő 
hátra — mondogatta , közeledik az utolsó 
nap. Talán nem látom többé Érmindszen- 
tét...

A családtagok féltő-aggódó szeretettel vet
ték körül, Igyekeztek vigasztalni, mondo
gatták, magyarázták neki, nincs mitől tarta
nia. hiszen egészséges.

Szombaton este is, amikor együtt ültek a 
szdónban,

megint a halált emlegette.
— Ne haragudjatok rtm — mondotta 

főigazgatót és hogy virágot vigyen költő-fia 
sírjára. Valahányszor Budapestre jött, Ady 
Lajoséknál szállt meg, nagyon-nagyon sze
rette a fiát is, a fia családját is.

Rendszerint halottak napjára jött és 
olyankor, amikor a református ifjúság 

Ady-emlékiinncpélyt tartott.
Mindig elment a díszhangversenyre, a re
formátus teológia épületének dísztermében 
nz első sorban ült és könnyes szemekkel 
hallgatta a fiáról szóló kegyeletes megemlé
kezéseket.

Az ifjúság ilyenkor babérkoszorúval ked
veskedett neki: „Nagy költőnk édesanyjának, 
kegyelete jeléül, a református ifjúság" — 
ez a felírás díszítette a koszorút.

fiának és menyének —, hogy olyan sokat 
émlegófCm előítetek a halált. Nem tudók 
szabadulni ettől a gondolattól, halálról ál
modom, ha alszom, ez jár az eszemben, ha 
fenn vagyok... Csak azt szeretném kérni, 
hogy fájdalom és szenvedés nélkül, köny- 
nyen menjek út a másvilágra ...

Ady Lajos és a felesége csillapították, 
nyuglatták. Ugy látszott, van is foganatja. 
Később már egyébről beszélgetett és nemso
kára nyugovóra tértek.

Ady Lőrincné, aki máskor reggel hét óra 
tájban szokott felkelni, vasárnap kilencig 
ágyban maradt, ágyában fogyasztotta el reg
geli-teáját. Kilenc óra után valamivel föl
kelt és öltözködni kezdett.

— Isten házába megyek, imádkozni aka
rok — mondotta.

Nem akarták visszatartani a buzgón val
lásos nagyasszonyt, aki majd mindennap 
templomba járt. Adyék lakásához a buda- 
hegyvidéki református templom esik legkö
zelebb, itt szokott imádkozni az Édes.

Már szombaton hallotta, hogy a vasár
napi istentiszteletei a család régi barátja és 
tisztelője, Morzsay László lelkész tartja, 
őt akarta meghallgatni, most is a buda- 
hegyvidéki templomba készült.

Útban a templom felé
Mialatt öltözködött, vendégek érkeztek, 

régi, kedves ismerősök: dr. Földessy Gyula 
tanár, Ady Endre életrajzirója és Vincze 
Géza református lelkész a feleségével. Ady 
Lőrincné barátságosan elbeszélgetett velük. 
Megkérdezték tőle, hová készül. Meg
mondta, hogy templomba megy.

— Mi is odakészülünk — mondották a 
vendégek és vállalkoztak, hogy majd el
kísérik.

Féltizenegy óra fáiban gyalogosan vágtak 
neki az útnak. A Krisztina-körváon út in
dultak a templom felé. Vincze Géza lelkész 
és a felesége közrefogták Adynét, beleka
roltak, ugy mentek, Földéig dr. pedig 
mellettük lépkedett.

A Krlsztina-könú 35. számú ház táján, a 
73-ös villamosmegállónál ismerőst fedeztek 
fel: összetalálkoztak Morzsay Lászlóval. 
Ady Lőrincné nagv örömmel üdvözölte:

— No, éppen n templomba készülök, 
hogy meghallgassam magát...
Morzsay László lelkész csatlakozott hoz

zájuk, hogy majd együtt mennek tovább. 
Alig tellek azonban néhány lépést, Ady Lő- 
rincné hirtelen kihúzta a kezét kísérői kar
jai közül s a szivéhez kapott. A Vincze- 
házaspár, Földessy és Morzsay lelkész ijed
ten néztek rá.

— Valam*  szorongó érzés vett erői 
rajtam... Baj van a szivemmel.., 

— csak ennyit mondott Ady Lőrincné és 
megtántorodott.

Morzsay László és Vincze Gézáné meg
fogták, hogy támogassák. Földessy s Vincze 
lelkész pedig besiettek a közeli gyógyszer
tárba,

széket kértek, klvltték az utcára, leül
tették a nagyasszonyt és azonnal a 

mentőkért telefonállak,
hogy szanatóriumba vitessék.

Meghal egy taxiban 
az Édes...

Ady Lőrincné arca egyre sápadtabb lett, 
eszméletét is elvesztette. Földessyéknak ek
kor eszükbe jutott, talán jobb lesz, ha nem 
várnak a mentőkre, inkább autón hazavi
szik Ady Lajosék közeli lakására és lefek- 
Ietikámért igy mégis kényelmesebben vár
hatja meg, ainig orvosi segítség érkezik.

Intettek egy arra haladó taxinak, a kocsi 
megállt,

Ady Lőrincnét beemelték s szóltak a 
sofőrnek, hogy hajtson a Szent János- 
lérre. A sofőr kapcsolt, de még el sem 
Indulhatott a kocsi, a költő édesunyja 

élettelenül hátradőlt az ülésen.
Abban a pillanatban már fölhangzott a 

mentőautó szirénája, a mentőautó megállt, 
az orvos leugrott, a taxihoz sietett és a

AdyéRnál, a
Délután két órakor Ady Lajos lakásán. 

Ady Lajos rokonsága körében zokogva ül 
Íróasztala előtt. Az Íróasztal fölött hatalmas 
olajfestmény, mely a nagyasszonyt, a költőt 
és őt ábrázolja. Az asztalon Ady Endre ha
lotti maszkja és édesanyjuk fényképe.

Ady Lajost Ravasz László püspök vi
gasztalja, mindannyian hangosan imád

koznak.
— Gondoskodunk — mondotta Ady La

jos az imától kissé megnyugodva —, hogy 
be'Jjesedjék bátyám óhaja és édesanyán
kat melléje helyezzük örök nyugovóra n ke
repes! temetőben. Még nem döntöttünk ar
ról, hogy szeretett édesanyánkat hol rava
talozzuk fel.

— Nem tudóin elhinni — folytatja zoko-

Ernszt és Friedrich 
éles vasárnapi beszéde 

Kaposvárott
Kaposvár, november 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Zászlóbontó nagygyűlést tartott 
vasárnap Kaposvárott az Egyesült Keresz
ténypárt. Az első szónok Ernszt Sándor, rá
mutatott arra, hogy Magyarországon a ha
talmon lévők között nincs egyetértés. Fel
vetette a kérdést: vájjon

nem avatkoznak-e a németek túlságosan 
a magyar bel ügyekbe. 

Fölösleges, hogy a német birodalom aggód
jék magyar állampolgárságú németekért, 
hízzák ezt a mi józan belátásunkra. A tisz
tességes választójog mielőbbi megalkotását 
sürgette. Spanyolországban polgárháborút 
vont maga után az. hogy rosszul csinálták 
meg a választójogot. ~ 

nagvasszony szive fölé hajolt.
Egy percig tartott csak a vizsgálat, azután 

a mentöorvos levette a sapkáját és csönde
sen, szomorúan mondotta:

— Már halott...
Vinczéné felzokogott, a két lelkész és a 

tanár is könny'3 szemmel állt... Azután 
következtek a hivatalos intézkedések. Oda
került a közeli rendörörszem és telefonált 
a főkapitányságra:

— Hirtelen haláleset történt, rendőri bi
zottságot kérek!

Pár perc múlva rendőrautó érkezett és 
és megjött a rendőrség fekete halottszállító 
gépkocsija is. A rendőrorvos megvizsgálta 
Ady Lőrincnét és konstatálta:

— Valószínűleg szlvszélhüdés Idézte elő 
a halál bekövetkezését.

A rendőri bizottság vezetője mélységes 
résr.véttel rendelkezett, tegyék meg az el
kerülhetetlen. ilyenkor szokásos intézkedé
seket: a holttestet vigyék a törvényszéki 
orvostani intézetbe. A bizottság ezután visz- 
szament a főkapitányságra és elkészítette a 
halottszemléről szóló jegyzőkönyvet.

A jegyzőkönyv hétfőn átkerül az ügyész
ségre és ott döntenek majd arról, hogy min
den további nélkül megadják-e az enge
délyt a temetésre, vagy elrendelik a holt
test honcolását, hogy hivatalos aktussal ál
lapítsák meg a halál pontos okát...

gyászházban
gástó) elfojtott hangon —, hogv ő már nin
csen közöttünk. Nyolcvanéves kora ellenére 
friss és vidám volt. Ma reggel, mielőtt el
indult a templomba, hosszasan eldiskurált 
feleségemmel és kérte, hívjunk társaságot 
estére, óhaja szerint nvul lelt volna vacso
rára, amelynek receptjét hosszasan elma
gyarázta.

— Szerette volna még megnézni fiának a 
..Három holló" hclvén, nz Opera-kávéház- 
ban felállított emléktábláját,

szeretett volna kimenni még egyszer n 
temetőbe.

hogy Endre sírjáról egy darabka földet vi
gyen macával haza Erdélybe. Halálfélelmei 
voltak, érezte, hogy többet nem látja vi
szont fia sírját. ..

Homonnay Tivadar szociális reformokat 
és szabadságjogokat kért a nép számára, 
majd határozottan leszögezte legitimista ál
láspontját.

Friedrich István kijelentette, hogy 
barátokat kel) szereznünk, de függet
lenségünket nem szabad feláldoznunk.

Semlegesek akarunk maradni minden ben
nünket nem érintő kérdésben. A magyar 
politikai elet letér a régi politikai erkölcsök 
útjáról. Annak ellenére, hogy Darányit nagy- 
rabecsüli, nem szívesen lútj i azt a nagy 
szelídséget, amely ma iiz országban uralko- 

| dik, mert véleménye szerint szükség van 
ellenzékre. A dolgozó társadalomnak be
hatóbban kellene közügyekkel foglalkozni, 
mert különben a hét végén
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Vasárnap Budapestre érkezett
Siebert bajor miniszterelnök

A zászlódiszltc öltöztetett keleti pálya- 
udvaron vasárnan dvlben érkezett Buda- 
pestre, mint a Woggor Kfílfífpjt Társaság 
vendége, Ludwig Siebert bajor miniszter
elnök és felesége. Kíséretében volt gróf 
Krttulinsky, a bajor állami kancellária tit
kára és dr. Ráuml sajtófőnök. 12 óra 20 
perckor érkezeti Budapestre a vonat. Az 
előkelő vendégeket

a kormány nevében bárczlházi Bárezy 
István államtitkár,

a Küifigvi Társaság nevében pedig Rötte- 
vényt Olivér elnök fo**.idln.  Meg leien! a fo
ga Itatóson Frdmannsdorff követtel nz élén 
a budapesti német követség lisztviselőkara,

*i

calnálnak.
Ha ez az állapot tovább tart, akkor nyíltan 
ki /ágin jelenteni n képvlselőhátban} ki és 
mennyi péml kapott a zsidóktól. és hova 
tette le n pénzt a maya elméért.

Ezután megválasztották vármegyei elnökké 
gróf /.Ichy-Hubido Ivánt, majd a gyűlésen 
résztvett politikusok bankettet tartottak.

továbbá notabilitások egész sorn.
Vasárnap délután a vendégek Marsehall 

Ferenc államtitkár kíséretében a budafoki 
állami borpincében tettek látogatást.

Ma hétTőn délben n kormányzó fogadja 
Klekért miniszterelnököt, aki eaután 
Röder Vilmos honvédelmi miniszternél 

tesz látogatást,
majd a német követségen rendezett lőnesön 
vesz részt. Hétfőn délután tartja meg elő
adását az Országház delegációi termében 
A mai Németország gazdasági ét pénzügyi 
utjai címmel. Hétfőn esto a Külügyi Társa- 
tág vacsoráján, kedden délben Kánya Kál
mán külügyminiszter dezsönéjén vesz részt.

H—C

barátságát.
Györki Imre szerint a berlin—római tengely 
veszélyt jelentett a múltban ét veszélyt je
lent most is Magyarországra nézve. Kijelen
tette, hogy ■ titkos Választójog nem kedvez 
n szélsőségeknek.

a^n ■T

A diktatúra ellen 
tiltakozott 

a szociáldemokraták 
nagygyűlése

Dermesztő hidegben, több mint tízezer 
ember gyűlt össze vasárnap délután a Tat- 
tcrsallban, ahol a szociáldemokrata párt 
képviselői tartották beszámoló-gyűlésüket. 
A lenyűgözően nagv fedett lovardát és kar
zatait zsúfolásig töltötte meg a közönség, 
amely

percenklnt megújuló viharos tiltakozás
sal tüntetett a diktatúra és nyilaskereszt 

ellen.
Farkai István volt az első szónok, utána 
Ruchinger Manó beszélt, majd KétIdy Anna 
foglalkozott a szociális kérdésekkel. Azt 
hangoztatta, hogy a diktatúrái államokban

JMI l

visszaélnek a szociális jelszavakkal. Pcjer 
Károly helpoiitiki kérdéseket ismerteiéit. 
Többek között ki jelente', te, hogy

a kormánynak egyik tagja félszemmcl a 
borogkereszt felé kacsint, de ugyan
ekkor eltiltja a polgármestert citál, hogy 
eltörölje a tandíjat a községi polgári 

iskolákban.
Ezután az uj sajtótörvény ellen tiltakozott, 

majd nz általános, titkos választójogot és n 
negyvenórás munkahét törvénybcikt<it<sát 
követelte. Kertész Miklós a munkaidőről és 
a bérekről beszélt. Az utolsó szónok Proo- 
per Sándor volt. A szélsőjobboldali demagóg 
szólamok ellentmondásaira mulatott rá.

II—C

NyolcvantaQu szavalókórus bot
ránya a debreceni iparosgyülésen

A svájci népszavazás a szabad- 
kőművesek mellett döntött

Debrecen, november 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lenlése.) Vasárnap délelőtt- fiz órakor a deb
receni általános iparleslölet dísztermében 
tiszántúli kerületi ipa ro-r’yü lést tartottak, 
amelyen «m átlátássá!, at OTI-val és a kon
tárkérdéssel kapcsolatban százötven javas
latot lárayallak le Meglepetést kelteit né
hány jobboldalt érzelmű ember szembefor
dulása Tóth Lajos építésszel, az ipartestület 
elnökért!, akit éppen a jobboldali szerveze
tek Hitettek az elnöki székbe. Nagy Bébi 
sserelömester, aki Tóth Lajos érdekéhen

A szoclíldemoliraták hajlandók csatlakozni 
az alkotmányos, demokratikus királysághoz

— jelentene be vasárnap Miskolcon Reisinger Ferenc
Miskolc, november 28.

(4 Hétfői Napló tudótitóiának telefon- 
jelentése.) Reisinger Ferenc szociáldemo
krata képviselő vasárnap óriási közönség 
előtt tartolla beszómológyülését a miskolci 
A'orono-száltóban. Rámutatott arra a küzde
lemre, amely

a asabadklrátyvátasztók és a legitimis
ták közölt

folyik, majd kijelantetle, hngy a szociál
demokrata pórt elveinek megfelelően köz

Zslgray Julianna 
uj müve

ERZSÉBET 
magyar királyné

FORRÓ ÁTÉLÉSSEL, ZENGŐ LÍRÁVAL 
ÉS DRÁMAI ERŰVEL MEGFESTETT 
PORTRÉ A TRAGIKUS KIRÁLYNÉRÓL. 
EGY ÁRVA NEMZET S EGY ARVA 
ASSZONY CSODÁLATOS SZERELME

Most Jelent meg!
ARA • - FENflö. VASKONKÓTF.SBEN,- BENCÓ 
AMATŐR BftRKfiltSKKN H- BENllO 
HEG TEKINTHETŐ MINŐÉN KÖNYVESBOLTBAN

SINGER ÉS WOLFNFR RUDASA

sokat dolgozott, napirend előtt fel akart 
szólalni, azonban ezt megtagadták tőle. A 
gyűlésen ezután

viharos botrány robbant ki, nyolcvan
tagú szavalókéinta ulakrlt, amely fél

órán keresztül kiabált
az elnöki emelvény felé:

— Itt addig nem heszél senki, amig Nagy 
Béla nem beszélhet!

A szavalókórus mindaddig folytatta mű
ködését, amig a gyűlést félbe pem szakítot
ták. Hosszú szünet után folytatták a meg
beszéléseket.

társaságpárti, de az angol és a belga demo
kratikus királyság vizsgálata arra Indítja, 
hogy

W alkotmányos, demokratikus király
sághoz hajlandó lenne cMtlakozpl,

A két párt között folyó küzdelmet az fogja 
megnyerni, amelyik előbb demokratikus 
programmal jön.

Észlcrgályos János hangoztatta, hogy a 
mngyarsóg sorsa attól függ,

meg tudjnk-e nyerni London és Pária

Bem, nov. 28.
Svájc népe nem járult hozzá a szabfldkő 

műves páholyok és hasonló szervezetek be
tiltásához. A vasárnap megtartóit tu'pszava
lós túlnyomó többséggel pgy döntött, hogy

a szabadkőműves páholyok éa hasonló 
«ervezetek betiltására Irányuló Indít

A szélsőségeket és a NEP-et 
támadták az endrődi 
kisgazdagy ülésen

Endröd, november 28.
(A Hétfői Napló ludósitójángk tele fon je

lentése.) A Független Kisgazdapárt vasár
nap az endrődj községháza udvarán Anda- 
l:ázy-Kasnya Béla országgyűlési képviselő 
beszámolója keretében nagygyűlést tartott. 
A gyengélkedő Eckhardt Tibor helyett 
Dinnyéi, Lajos beszélt, aki rámutatott arra, 
hogy akik néhány évvel ezelőtt „Uj ezred
év” kezdetét hirdették,

az élharcosoknak, a NEP-elnüküknek 
éa a szélsőséges elemeknek r. kurták ki

sajátítani a magyar életek
Ax Igazi uj ezredévnek alapja nem lehet 
más, mint a becsületes, titkos választójog. 
Ha az uj javaslat nem terjeszti ki, hanem 
szűkíti a jogokat, okkor a kisgazdapárt újra 
elkezdi a harcot. A kormánypárt véglgszol- 
gálta az utolsó négy miniszterelnököt és a 
kaméleonnál is gyorsabban tudja színét 
változtatni. Azok,

akik nemrég még taglóval rontottak nz 
alkotmánynak, ma ac ezeréves alkot

mányra esküsznek.
Andaházy-Kasnya Béla felhívta n figyel

met arra, hogy ma már alig lehet látni él
harcosokat, ez az eszme más kntózlobogó 
alatt jelentkezik: horoykcrcsztes, nyilas
keresztes, kaszáskeresztes és kapáskercszles 
várfokai csináltak. Akik a magyar népet 
félre akarják vezetni, azok közt svóbncvu 
emberek vannak, akik Idegen zászlók piait 
a magyar törvényekbe ütköző tanokat hir
detnek.

A kisgazdapártnak nem gusztusa a 
ssldóiás,

mert tiszteletben tartja mindenkinek vallá
sát, A kisgazdapártban nincs zsidó, de a

vány! le kell venni a napirendről.
Noha a hivatni.is végeredményt csak a hét
főre virradó éjszaka állapítják meg, ti vasár
nap estig összeszámlált szavazatok alapján 
már nyilvánvaló volt, hogy a szavazásra lelt 
indítvány megbukott. Az első 020.01)0 meg
számlált szavazat közül 800.CCO száll a be- 
tilteÍBi indítvány ellen, 120.000 mellette.

nyilasok között akad. Az ellenzék tartja a 
miniszterelnököt, saját pártja már rég meg- 
buktatta volna. Végűi Vásáry József felső
házi tag beszélt.

Darányi és Kánya 
elufasott Berlinből

Berlin, november 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Darányi Kálmán minisztereinek 
ős felesége, valamint Kánya Kálmán kíU- 
ügvndnisztcr tiszteletére vasárnap Sztp’ay 
TlömtF berlini magyar követ viliJsre,T'clli 
(idolt, amelyen részivé’! n magyar államfér
fiakon és a kíséreten kívül többek k zt 
Maekcnscn államtitkár és felesége Is. Da
rányi miniszterelnök és kíséretének n'híay 
lprt|a ezután több berlini múzeumot tekin
tő-1 meg.

Darányi miniszterelnök és felesége, Kánya 
kül iffyminUzter és n kíséret vrsárnap fSÍe 
nyolc órakor elutazott Berlinből Budcrcst 
'elé. A pályaudvaron hivatalos bucsuztr.té.s 
nem volt, tekintet ei arra, hogy a magyar 
•Hlani'érflak csűrtök óla m?«il magánem
berek tartózkodtak a német fővárosban.

— Asszonyom, bizonyára nem mondunk fen
nek u»at azzal, hogv égés-, lényét érdekeseb é, 
vonzóbbá teszi egv illatot cigaretta lio'lV >r®‘ 
lyik legyen az? Mi a Nikotex Mtrjamct njé in
juk, mert n Nikotex-Mirjam nmebcll, h‘fX 
unom zamatu és elegáns formájú, még nngven 
egészséges is. Még ma próbálja ki • persze 
tükör előli.

Técfi k&znMccs!
Kanja fal ujjával vékonyan az arcra a Hezollte-Rapld gyors- 
borotvakrémet és minden további várakozás nélkül borotválkoz
hat — Ham kell az arcbőréi percekig dörzsölni, meri a Hozollle- 
Bapld arcápoló gyoraborotvakrómmel víz, szappan és ecset 
nélkül egy perc alatt tökélelason borotválkozhat, uléna nem ég 
éa nem pattan tol az aroböra, megszűnik az arcbőr száraz fe’- 
kapartsága ós arca bársonyosan üdo lesz. Próbadoboz 24 fillér, 
azt Is visszatérítem azután eredeti doboz vagy tubus vásárlásá
nál. Kapható minden szaküslethen és a készítő: Dr. HOLCZER 
vagyáé a lltataaertárában, Budapest, VI., Teréz-körut 8. ssám
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Gyilkos merényletet 
követett el édesanyja ellen 

egy urilány
Veszprém, nov. 28.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefón- 
'jelentése.) Veszprém közelében Tosokbc- 
rénd községben, vasárnapra virradó éjszaka 
megdöbbentő

gyilkos merényletet követett el édes
anyja ellen, Várbíró Erzsébet fiatal 

tosokberéndl urileány,
aki tavaly telte le az érettségi vizsgál.

A leány édesanyjának, Weíssncr Árpád- 
nénak házában élt, az utolsó hónapokban 
sokat betegeskedett. Súlyos idegbajt állapí
tottak meg nála az orvosok és ezért csilla- 
piplószereket szedett

Szombaton este is nagymennyiségű ideg-

Vitéz Subik Károly prelátus 
szenzációs beszéde
az egri polgármesterváiságrói 
és a felforgatok ellen

Eger, november 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az egri Katolikus Legényegylet
ben szombaton társadalmi vacsorát ren
deztek. Vitéz Subik Károly prelátus-kano
nok egyik pohárköszöntöje során Braun 
Károly polgármester felé fordult és

felhívta Braun Károlyt, vonja vissza a 
lemondását,

mert szükség van rá a város közéletében, 
de Braun Károly nem válaszolt erre a fel
köszöntőre.

A vacsora további során Frindt Jenőt, az 
uj egri kanonokot és Greskovics Lajos vá
rosi tisztviselőt, a cserkészparancsnokot»■— ' ■■■
„A Tőke segítsen a szegény 

zsellérek százezreit önálló 
kisgazdákká felemelni!"
Délvidék problémái a TÉBE szegedi értekezletén

Szeged, november 28.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt 11 órakor tar
totta a városháza közgyűlési termében a 
Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 
délvidéki gazdasági értekezletét. Megjelen
tek a többi előkelőségek közt dr. Hegedűs 
Lóránt volt pénzügyminiszter, felsőházi 
tag, a Takarékpénztárak és Bankok Egye
sületének elnöke, dr. Koós Zoltán kor- 
mány főtanácsos, felsőházi tag, a Magyar 
Földhitelintézet vezérigazgatója, dr. Pósch 
Gyula kincstári főtanácsos, a Pénzintézeti 
Központ vezérigazgatója, Shvoy Kálmán 
nyugalmazott tábornagy, országgyűlési kép
viselő, dr. Liptag Lajos kormányfőtaná
csos, a Budapesti Székesfővárosi Községi 
Takarékpénztár vezérigazgatója, Pálfti Jó
zsef polgármester, Imecs György főispán, 
őrgróf Pallavictni Alfonz Károly.

Napirend előtt Pálfy József polgármes
ter tartott beszédet, amelyben ismertette 
Szeged város helyzetét és kifejtette, hogy

jobb vasúti tarifarendszert kellene be
vezetni

n város érdekében. Ezután dr. Hegedűs Ló
ránt megnyitotta az értekezletet. Elsőnek 
Begaváry Back Bernát kormányfőtanácsos, 
felsőházi tag. a Szeqed—Csongrádi Takarék
pénztár elnöke szólalt fel, őt követően Shvoy 
Kálmán tárta fel azt a hármas nehézséget, 
mely miatt a Délvidék nem tud fejlődni.

Ez pedig elsősorban u határ közelsége, a 
vasúti tarifapolitika és az a tény, hogy a

Délvidéken nem tud Iparvállalat meg
telepedni.

Ltalt arra, hogy szervezni kellene ipari 
centrumokat a Délvidék megsegítése érde
kében. Kozma Ferenc főtanácsos, a Szeged 
Csongrádi Takarékpénztár vezérigazgatója a 
Délvidék jelenlegi helyzete, dr Pósch Gyula 
Céljaink és eszközeink címen tartottak elő
adást. Ezután került sor

HEGEDŰS LÓRÁNT
nagy beszédére.

- Egy évtized előtt — mondotta többek 
között —, még u hatóságok óvatosan ke
rülték a TÉBE vidéki gyűléseit, mert vagy 
nem tulajdonitollak azoknak fontosságot, 
v°RV attól féltek, hogy a pénzintézetek szer- 
'czkedése által a gazdasági élet más ténye
zőivel jönnek ellenkezésbe. Úgy látszik, 
«Ry nehéz agrárválságra volt szükség abból 
• célból, hogy a magyar közvélemény fel

csillapítót szedett be. Sokáig hevert álmat
lanul. Éjszaka hirtelen kiugrott ágyából, ki
szaladt a konyhába,

hatalmas konyhakést vett magához 
és azzal visszament a hálószobába, ahol 
édesanyja is feküdt. Nesztelenül lépett anyja 
ágyához, azután

előrántotta a kést és az Idős asszonyra 
sújtott vele.

Weissnerné segélykiállásaira bementek a 
szomszédok és a leány kezéből kicsavarták 
a kést. Orvost hívtuk, aki a sérült nőt első 
segélyben részesitette, a merénylőt 
a szombathelyi kórház idegosztályára 
tották.

ünnepelték abból az alkalomból, hogy pá
pai kitüntetést kapott.

Vitéz Subik Károly az ifjúság politikai 
problémájáról beszélt és a többi között ezt 
mondotta:

— Ne nézzétek, hogy fantaszta ta
nárok és nyugdíjasok mit hirdetnek a 
nemzeti szocializmusról, hanem a ki
próbált, megfontolt férfiakat köves

sétek,
nemzet vezetésére hivatott férfiakat, 

nincs szükség
a
Nincs szükség fcljordulásra, 
bármilyen irányból kiinduló felforgatásra!

A vacsora négyszáz résztvevője nagy lel
kesedéssel tapsolta a prelátus-kanonok 
nagyérdekességü beszédét.

ismerje, hogy
a hitelélet és az agrártársadalom érde

kel mennyire össze vannak forrva 
és egyiknek bukása a másiknak a bukását 
is jelenti. Ezért különös jelentősége van 
annak, hogy az Alföld nagy metropolisában 
most egybegyűltek az ország hiteléletének 
összes tényezői, hogy itt dokumentálják 
egy nagy válság tanulságai alapján a hitel
szervezet fontosságát az összes többi foglal
kozási ágra nézve. Nehéz küzdelmek és 
annyi félreértés után valóban büszkeséggel 
kell megállapítani azt, hogy a kormány 
óvatos politikája mellett a három tényező
nek, a Magyar Nemzeti Banknak, a Pénz
intézeti Központnak és a TÉBE-nek önzet-
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len együttműködése folytán a mnayar hitel
élet anélkül úszta meg — példátlanul egész 
Európában — a nehéz esztendőket, Ifogy 
mint külföldön, az államnak, vagyis az 
adózóknak százmillióiba került volna. Ter
mészetesen e válság nehéz áldozatokat kö
vetelt, de ezeket szívós együttműködéssel 
legyőztük. A válság azonban alkalmas volt 
arra is — és ennek kinyilatkoztatása a mai 
szegedi tanácskozások főtárgya —, hogy 
ország-világ előtt

megerősítse a gazdasági érdekképvisele
teknek közös frontját, 

másrészt pedig a magyar hitelélet most 
kezdődő évtizedére kitűzze a jövő felada
tait. Amint száz, esztendővel ezelőtt gróf 
Széchenyi István, a HITEI, szerzője, a hi
telnek azért tulajdonított nagy fontosságot, 
mert ezáltal remélhette, hogy Magyarország 
ipart kap, azonképpen most a 
és az elmúlt válság tanulsága 
egész magyar hitelszervezőinek 
célt kell maga elé tűznie, hogy 
dclkezésrc álló tőkével

segítsen az ország szegény 
lakosságából százezreket önálló kisgaz

dákká felemelni.
Ha a politikai ‘világ tudomást vesz drfóT, 
hogy ezt a hatalmas nemzeti célt csak a 
magyar takarékpénztárak és bankok által 
lehet elérni, akkor kétségtelenül cl fognak 
múlni azok a támadások, amelyek egyes 
szélsőséges irányok részéről az ingó tökét 
még ma is érik, holott az ingó tőke minden 
leromlása a magántulajdonon nyugvó egész 
társadalmi rendre nézve végzetes lehet.

Utána gesztéi Nagy László, a Mezőgazda
sági Kamara igazgatója A magyar föld a köz
gazdasági életben címen olvasott fel érte
kezést. Majd Koós Zoltán a tőkeképződés 
útjairól és jelentőségeiről beszélt.

Fejtegette, hogy az ország vagyonos la
kossága, amely az összlakosság husz száza
léké, 12 százalékos többtakarékoskodással 
elérhetné, hogy

egymilliúrd pengővel több keringjen a 
gazdasági élet érhúlóza'ában.

Éppen ezért a kormány első kötelessége 
lenne intézkedéssel újabb tőkéket támasz
tani a gazdasági élet számára. Dr. Liplliay 
Lajos és Thonelly Sándor felszólalásával ért 

^elegef

véget a nagysikerű értekezlet.
Az értekezlet után a Hungária szálló 

nagytermében kétszázteritékcs banketten 
vettek részt az értekezlet résztvevői. A ban
ketten több felszólalás hangzott el. Az elő
kelőségek az esti vonattal visszatértek a 
fővárosba.

a V

Nyilasgyülés
Debrecenben

országgyűlési képvi-

meg.

Debrecen, november 28.
ÍA Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délután négy órakor 
az Aranybika nagytermében mondotta el 
beszámolóbeszédét ifj. Balogh István, Deb
recen nyilaskeresztes ....
selője. A szállodát és környékét nagy rend
őri készültség szállta

Több beszéd után, amelyekben a szóno
kok az Ismert és szokásos nyilas-frazeoló
giát hangoztatták, dr. Endrődi China Al
bert orvos deklarációt olvasott föl. Külön
ben

olyan röpcédulákat is osztogattak, 
amelyek zavart kellettek.

A nyilasok debreceni vezetősége este un- 
’Pi ...................nél vacsorára gyűlt össze,

3BMW—

Széngázmérgezés
két halott

Mohács, nov. 28.
M Hétfői Napló tudósítóidnak tclefón

jelentése.) Mohács mellett, Vajszlón kettős 
halállal végződő szerencsétlenség történt az 
éjszaka. Turkovics Ferenc hetvenéves pék
mester lakásán a felesége este faszénnel ra
kott tüzet a kályhában.

Reggelre a kályhából kifódnló széngáz 
megmérgezte őket.

A férfit holtan találták, az asszonyt kór
házba vitték, de nem segíthettek rajta, rö
videsen meghalt Ő is.

felhajtható 
b árú nybőrcj alléi*



/.
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tliztjel csütörtökön a Pannónia-szálló kü
löntermében baráti vacsorát rendeznek 
Résztvesz a vacsorán báró Szurmay Sándor 
nyugalmazott gyalogsági tábornok és Röder 
Vilmos honvédelmi miniszter is.

iC^d&nndXed...
II.

Ltimnlczcr Sándor dr. goi a mblővfí-bal vo
ltunk — old „civilben" kitűnő sebészorvos, 
specialistája a sportsebészetnek, különben 
pedig Verebéig professzor metlelt dolgozik 
— szép kitüntetést kapott: egyetemi magán
tanár lett.

III.
A kitűnő Rozsnyó]/ Sándor igazán sok

ai dalu ember, nemcsak zeneszerző, varieté
rendező és igazgató, de feltaláló is. Most 
jegyezték be találmányát, amelynek hivata
los cime: Berendezés tánc- és szórakozó- 
helyiségek alapterületének gazdaságos ki
használására. IV.

Gróf Zichy Rafaclné és gráf Zichy Mária 
Eugénia vezetésével szombaton a Csekonics- 
palotában jótékonycélu karácsonyi vásár 
lesz /I főúri hölgyek tádaszámra, kosárral, 
bőrönddel küldik a vásárra az ajándék
portékát- műtárgyakat, a legfinomabb étele- 
I d és Italokat. Tombolát le rendesnek, a 
főnyeremény egy élő fehér csacsi. 4 „fő
nyeremény" már be Is költözött a Csekonics- 
palotába, az udvaron építettek számára Istál
lót, ott várja, ki lesz a szerencsés tulajdo
nosa. A vásárt leadélutánnal kötik össze, 
„dlnlomntahölgyek teáin'1 lesz a neve. A 
Budapesten akkreditált követek feleségei 
rgy-eay asztalt állítanak és maguk szerví
rozzák hazai különlegességeiket. Labdny 
grófné, a belga követ felesége kakaót, Érd- 
mannsdorff német köveié rajnai lazacot, 
fíopr-Barenfels osztrák követé bécsi babos
kávét, Bassi román követé kaviárt, Broge 
svájci követé csokoládét tálal. Uzsonna után 
dlvatrevü következik. 4 leghíresebb pesti 
szálónok mutatják be az uj párisi kollekció
jukat. 4 manneguinek uridámák lesznek, a 
többi között felcsap omntőr-manneauinpek 
báró Pránay Györguné, Reattverger Edmond 
frontéit'■kör ctségl Hsőtilkár felesége és Ap
ponyi Géraldtne grófnő Is.

V.
4 Művész Színház és a Belvárosi Színház 

idss-nszerződtette renderőnek Vajda Pált, a 
kiváló fiatal Írót, Földes Jolán szerzőtársát, 
akt éppen most fejezte be .,4 halászó macska 
utcájá"-nak dramatlzálását.

VI.
Évelőidet János, a Párisién Grill Igazga

tója hiába hozta a leghíresebb attrakciókat, 
a Grill előkelő törzsvendégei egyre csak azt 
h*itogntták:  „Szén .. szép... de ez még
sem a 5/. Clair <0 f)ay .,Evetorics vénül 
nem tudott elteniallnl a vendégek unszold- 
sán^k, gavallérosan. dupla gázsival vissza- 
csábította a világhírű láncospárt. Elsejétől 
már újra a Grillben szerepelnek.

vn.
Afn idnem forgalmi akadályt okozott 

JOLIÉ dlvati’kwerboltjántik (Kígyó-utca 
4—A.) ragyogó kirakata, nmelv stlnos mozi- 
ki’nck’ cn. fraonánsan szemlélteti a tenyész
tett gyöngy útját a kagylótól a mondáin 
hölgy hattyunyakáig.

Vili.
Pártiból Írják a Klsnaplónak: Gróf Henry 

Le Conte, a párisi magyar-francia bizottság 
elnöke, fényes estélyt adott a magyarok fisz
teleti're. Ár estély legérdekesebb vendége 
ilollfuss kancellár Párlsban időző özvegye 
volt. Von Hongén, a nagyhírű festő is a 
vendégek között volt és egy magyar hölgy- 
gyei csárdást táncolt.

IX.
ön szeretne egv éjszakára Grata Garbó, 

vagy Cb»*k  Gabié lenni? Ez az. illúziója vn- 
lór;» válhat n „Velencei Karnevál" cimü gaz
dag kiállítású uj Arlzonn-rcvü keretében, 
amennyiben n publikum az ezüst vászon 
világhírű csillagja inuk álarcait öltheti ma
gára Rozsnynyék uj revflprodnkeióját de
cember 1-én mutatja be az Arizona.

X.
Kondás Vili angyalt két viccét tálaljuk: 

1. Ml fit U1-11pétrdros uj nevet Ujuéland.. 
t. Ilogy hivlák a lő-fis autóbuszt, amely át
szeli at Új-Lipótvárosi A D-Zug trfdn sza
badon: Zs-Zug ■..

XI.
Svéd kiállítás nyitja meg kapuit csütör

tökön a Szépművészeti Múzeumban. A stock
holmi nemzeti múzeum küblit ti grafikai 
anyagát a kiállításra, amelynek védnöke 
Rómán Bálint kultuszminiszter.

BAKTER: Uccu nini Lepcses szomszéd, 
tövig lenyelem a jelző-zászlómat, ha ma
guk nem Pesten rólak megen.

ÖRZSI: Le ne nyejje az Isten szerelmé
re, mer még baja esnék — a zászlónak ! 
Meg osztón igaza is van, télleg Pesten vó- 
tünk.

BAKTER; No úgy-e? Oszt mi végett?
ÖRZSI: Igen érdekfeszítlö dologba: a 

bicigli-lopósok ügyibe
BAKTER; Hinnye a tátintójátl Mongyák 

el hamar, mer emmán az érdekemet is fe
szíti!.

ÖRZSI: Hát arrul van szó, hogy a gyü- 
vőhe a biclglikct cllátl.yák rendszámokkal, 
oszt evvel megakadályozzák a tolvajokat a 
lopásba.

BAKTER: No. Oszt mi közük maguknak 
ehhöz?

LEPCSES: Hát az a közünk, hogy igen 
jót neveltem rajta. Mondok: nem féltem én 
a tolvajokat. Aki lopni akar, ragad annak 
a marka, ha be nem is enyvezik. Csak leg- 
föllebb máj nem biciglit csen eztán.

ÖRZSI: Hát!
LEPCSES: Ippen mint Kancsórágó Zsó- 

tér Gyula esete példázza. Mer a töméntelen 
ital miatt igen legyalázta ütet a betegség, 
oszt végül is békopogtntolt u Vasvári dok
torhoz. Hát a doktor megvizslatta elíil-há- 
tul, oszt fölkérdezte; — „Mennyit szokott 
inni naponta? — „Bezony" — aszongya a 
beteg — „lenyelek én reggcltül-vakulásig 
kilenc liter kadarkát is." — „No ezentúl" 
—• monta a Vasvári — „nem ihat többet a 
kadarkábul csak féllitert naponta I" Kan
csórágó elköszöni, de a tornácra) vissza
tért, benyitott s aszonta: — „Pardon? dok
tor úr, elfeledtem megkérdezni: a többi 
nyóc és felet rizlingbül?"

BAKTER: Csudálalias dolog, hogy németi 
ember minő mértéktelen tud lenniI Jóma
gam sose iszok többet naponta négy-öt li
ternél.

LEPCSES: Az a rendes mennyiség!
BAKTER: Oszt azontúl mi újság Pesten, 

Lepcses szomszéd?
ÖRZSI: Igen nagy újság van. Gyün a 

Kamera, az olasz ökörvívó órijás.
BAKTER: Hinnye a szenvedésül S mii- 

len ember az?
LEPCSES: Az? Hájjá, egy-egy marka 

akkora, mint a pék sütőlapáttya. Oszt kü
lönösben a jobbkezlvel ménkű nagyokat 
rottyint az ellenfél fejebúbjára.

BAKTER: No csak! S az ellenfél mit 
szól?

LEPCSES: Hát aszhiszem ugyanazt, amit 
Dögönyös András kisfia. Mer eccer odaállt 
az 'apja elé s aszongya: — „Idesapám, igaz I

vóna, hogy maga legénykorába mekkérte 
idesanyám kézit?" — „Igaz hát" — felelte 
Dögönyös — „meg is kaptam." — „11a
mekkapta, elzárhatta vóna a sifonérba," — 
monta mérgessel) a gyerek, — „mer ma 
dilelött is úgy szájon kanyarított vele, hogy 
félóráig pöktem a fogam!"

ÖRZSI: Jaj az a Jézustalan!
BAKTER: Nono. — Hát abbul mi igaz, 

hogy a lengyelek ki akarják szálíttani a 
zsidóikat Madagaszkár szigetére?

ÖRZSI: A francija kórmány bele is 
eggyezne.

BAKTER: A jebezeussát! Gondolom Pel- 
rovácz képvisellö úr szívessen kifuvarozná 
a mi izrajlitáinkat is oda.

ÖRZSI: Ki bizony, egybel
LEPCSES: Hát ammég nem biztos, hogy 

egybe.
BAKTER: Hogy érti?
LEPCSES: Nézze hájjá, annak a Gelesz- 

lás Csillár Ferencnek beteg vót az anyóssá, 
tehállan spitájba akarta vinni. Fölkereste 
áztál a Félfarcsokú Lasponya Mártonyt, aki 
a kézi-taligáján szokott eggyet-mást fuva
rozni, s meg érdeklötte, vájjon behurcol
ná-e az öregasszonyt a sárvári kórházba. 
Hát aszongya a taligás hogy igen, de millen 
lestyi sulla van az illetőnek? — „Bezony 
jó kövér a napúm" — monta Gelesztás — 
„megvan élősuliba vagy száztizünkét kiló." 
— „Hm" — vakarta fejit Félfarcsokú — 
„egybe nem merem vállalni, de két darabba 
elvinném."

ÖRZSI: ó, hogy a pók szőjje be az orra- 
jukátl — Oszt gyerünk aptya.

BAKTER: Nem addig, míg még eggyet 
nem kérdezek. Mit hallott afTelül Lepcses 
szomszéd, hogy az a mérgesbajszú Sztaliny, 
má megen öldösi a muszka pógárokat?

ÖRZSI: Az most úgv mén ottan! Aki ki 
meri nyitni a csuszalesőjét, mán viszik is 
Imi, agyonlő vés céljábul.

LEPCSES: Hájjá tuggya, tizenkilencbe, 
mikor a komenista terór-Iegények begyüt
lek ide Bogyocskára, igen nagy megrökke- 
nés vót a népek közt mivel egymásután 
magasztalták föl a pógárokat az útszéli 
agáci-fákra. Persze a lakósság igen csak 
vigyázott a szavára. Hót egy nap az a Stur- 
kapiszka Balog Bálint! összetanálkozott 
IHbizli Kárnllnl s megálltak az úlközépen. 
Adlgáltak e*  jó darabig, szó nélkül, csak 
hun Szurkapiszk'i pökött egv tergvedelmes 
set, hun meg Ribizli koma cilotta meg a 
fődet egy pökkcntéssel. így ment ez vagy 
félóráig, akkor osztón Szurkaplszka eszon- 
In: — „No, most mán klpolitlzáltuk ma
gunkat, én mének haza." — Oszt Istennek 
ajállom szeretett bakterom.

sw BŐRKABÁT
BEIK EMIL. Rákóczl-út 65, I. emelet

Az orvosok díjazásáról 
és az ingyen rendelésről 
fontos határozatot hozott vasárnap 
a budapesti orvoskamara

Az ingyenes orvosi rendelői megszünte
tése és az orvosok díjazásának kötelezővé 
tétele élénken foglalkoztatja az orvostársa
dalmat. A Budapesti Orvosi Kamara vasár
nap délelőtt közgyűlést tartott, amelyen dr. 
Sarudy Oltó főorvos javaslatával foglalko
zott. Sarudy javaslata szerint

az össses magánkórházuk, szanatóriu
mok orvosainak díjazás jár.

A díjazásnak a magánkórházakban meg kell 
egyezniük a fővárosi közkórházak orvosai
nak fizetésével, az fngyenrcndelőkbeh pétiig 
a végzett munkaórán felül nz OTl rendelő
orvotok fizetésének megfelelően díjazzák 
ni orvosokat.

Bakay Lajos dr. egyetemi tanár elnöki 
megnyitójában bejelentette, hogy az Orszá
gos Kamara tárgyalói alapjául elfogadta a 
budapesti kamarának az ingyenrendolésre 
vonatkozó tervezetét. Ezután élénk vita fcf- 
lödött ki a Sarudy-fé\c javaslatról. Emődy 
Aladár dr. a Telein, Lobmaper Géza a Polb 
klinika főorvosai, Rosendk Miksa dr., Bene
dek Sándor dr„ Born Jöttéit 
Flti teher Elemér dr. a MÓNI 
Iáitok fel.

Beható vita Után
• rendkívül! körfyllléa fontos határo

dr. az EPOL, 
C részéről szó-

zati javaslatot fogadott oL
Eszerint olyan intézetekben amelyeknél az 
örvösek helyhez kötött tevékenységet fejte
nek ki,

as orvosi munkát magángyakorlatnak 
kell tekinteni és IC38 július 1-től kez
dődően csak akkor végezhetik az orvo
sok ezt a tevékenységei, ha az Intézel 
a Budapesti Orvos! Kamarával keret

szerződést kötött
A Budapesti Orvosi Kamara felhatal

mazza az elnökséget és a választmányt, hogy 
az Intézményekkel bonyolítsa le a keretszer- 
tődétekrt vonatkozó tárgyalásokat és azok 
eredményeit tárja a közgyűlés elé. A meg
kötendő szerződések zsinórmértékéül a 
Sarudy Ottó- és Benedek János-féle javaslat 
szolgál.

A határozati javaslat elfogadása utón dr. 
Gyertydmosy János kamarai főtitkár Ismer- 
tctlo

■ biztosítási Intézeti orvosok beadvá
nyát, amelyben a maguk díjazására 

dolgoztak ki terveidet.
Majd bejelentette, hogy a zürichi nemzet
közi egyezmény alapján tárgyalások foly
tak n röntgen- és rádiumsugárzással foglal
kozó orvosok egészségügyi, anyagi és szak
mai védelmére vonatkozó rendszabályokról.

DARVAS LILI
TÉLIKABATJA ÉS SOK

MINDEN EGYÉB

A DIVATRÓL
Pilsudski-ut 16. Bajor Gizi csoda- 

szép otthona. Minden bútordarabon 
ott érezni az „isteni” Bajort.

Mikor előadom, hogy divatinterju 
ügyben keresem, szerényen szabad
kozik, hogy nem tud semmi érdekeset 
vagy különöset mondani a divatról, 
ö a szolid, polgári dolgozó asszonyok 
életét éli és nem hiszi, hogy erről cikket 
lehetne írni.

— Mégis, milyen divat tetszik a 
művésznőnek? — kérdezzük.

— Szigorúan a legegyszerűbb angol 
ruhákat hordom ós csak abban érzem 
jól inagain. Öltözködési irányelvem: 
az egyszerűség és csinosság. Borzasztó 
fázós vagyok. Imádom télen a vastag, 
meleg, gyapjú kötött ruhákat. Nyáron 
viszont az egészen könnyűeket és 
szellősckct. Most csináltattam magam
nak egy jó meleg télikabátot, hogy ne 
fázzam és ez minden az idén. Egyebet 
még nem rendeltem, annyi a munkám, 
hojy higyje el —,a többihez inég nem 
jutottam hozzá.

— Valamit a magánéletéről Művész
nő —- kérem.

— Magánéletem — ismétli elgondol
kozva — a saisonban alig van. Reggel 
korán próbára sietek, délig egyfoly
tában erősen dolgozom, ebéd után rö
vid kis pihenőt engedélyezek magam
nak, azután jön egész délután a szor
galmas tanulás és este — játszom. 
Nagyon fárasztó élet ez, — higyje el! 
Társaságba alig járok. Egyetlen kis 
szenvedélyem a cigaretta! Családom 
szerint ugyan nem kis, hanem nagy 
szenvedélyem (nevet). Rengeteget do
hányzóm! Más szenvedélyem viszont 
nincsen. Kártyázni nem kártyázom, 
csak legfeljebb néha, ha nagyon rá
érek, — patiencezok, Bocsánat, fül
lentettem az imént, mert még egy 
szenvedélyem van: a háztartásom, 
amelyet egyedül vezetek. Nagy örömet 
találok benne és azt hiszem, hogy — 
jó háziasszony is vagyok.

*
Darvas Lili két gyönyörű, angol 

összeállítást kapott egy előkelő bel
városi szalonból: sárga-barna jerjey- 
ruhát két arany stanicliszeru dísszel 
(nagyon csinos) és hasonló zsánerben 
egy sárga-barna kockás sportszoknyát 
barna derékkal, tevesrőr kabát alá.

*
Erdélyi Mici legújabb toilettje: 

gyönyörű fekete, egészen franciás, 
gloknis kosztüm nerz dísszel, muffal 
és nerz kucsmával. Szenzációsan néz 
ki benne. Egy tarka fémbrokát estélyi 
ruhát is vásárolt egészen zárt fazon
ban, hosszú ujjal és végig hátul tipp- 
zárral. Amilyen zárt, olyan szűk is, 
tehát nincs semmi hiba...

*
A nagyon csinos Szörényi Évát egy 

remek bordó-kék csikós angora ruhá
ban láttuk, amelynek eleje széles bordó
kék sávból adódott és ezek a csikók a 
szoknyán keskenyebb variációban vál
takoznak.

(Dr, Dévainé Erdős
♦

Nem gond ma már a ruhagond, — hála • 
Calvln-tóri Fenyves Áruház kési ruhaosxt“b-fl' 
nak, mert gyönyörű ruháit potom pénzért adjSj 
Hogy egyebot ne mondjunk, egy crepp monSO 
túneruhát már 12.8O-ért, flamisol tflncrun 
15 SO-érl. különlegesen szép uj anyagokból c«- 
télvlruhák 25 80 tói kaphatók Egv at„’ol «»• 
vet ruha pedig 14.80. Gyorsan, gj’örsan ho- 
gyeim, vásároljanak, amig a késsiet tart!

♦
Szenzációs Lányiné Ferda Manyi iarácsonyi- 

ajándékosósl ötlete. Hál nem keli örülni, meg*  
köszönni neki, hogy hu bemegv valaki '! * 
leféhe, már 1.20 P töl 300 P ig. mindenb e 
rnlta, minőségű, szépségű apró, vagv nngj^» 
ajándéktárgyat vehet? Karácsonyi »^zónjni 
megkezdődött a dcml kdlekdó bemutató

Függönyök,
finom kötöttáruk, (óraiak, 

ÍÍL7.uX»k harisnyák 
60X1KI festett Wflnyeiwlao P J-P"
u. a. RO deka fonallal é» rojttS. P 
Ttaita pyaplu kabát ......... P ’j "’’
300 em atttertUII .................... > * 5X
la. tartós mUaelyemhartanya P

SZEKERES



1937 november 29. HÉTFŐI NAPLÓ,

Vasárnap a íoioncházba vitték 
a szabadlábra helyezett 
Huííí Ralph igazgatót 

pá Isban van a minden tt ke:es.ti SebeOk Dezső dr.
Vasárnap óta érdekes uj lakója van a to- 

loncháznak: Huth Ralph-ot, egy angol favál
lalat igazgatóját kisérték ide.

Huth Ralph kínos bűnügybe keveredett 
Budapesten és hetekig a Markó-utcai fogház 
foglya volt. A külföldi igazgató magyar ál
lampolgárságot igazoló budapesti ilelőségi 
bizonyítványt szerzett, de csakhamar kide
rült, hogy

hamis okmányokkal szerezte meg az Il
letőséget.

Erre közokirathamisitás gyanúja miatt le
tartóztatták. Megindult az eljárás dr. Sebeők 
Dezső pesti ügyvéd ellen is, mert a? igaz
gató azt vallotta, hogy ő vállalkozott az il
letőség megszerzésére és ő produkálta a ha
mis okmányokat.

A külföldi vállalat 35 esztendős Igazgatója 
tízezer pengő kaució ellenében szabadlábra- 
helvezését kérte. Dr. Szabó István vizsgáló
bíró tegnap maga elé vezettette és hosszab
ban kihallgatta, majd

elrendelte szabadlábrabelyezését.
'A kihallgatásnak különös meglepetése volt, 
A vizsgálóbíró éppen tolmácsot akart ho
zatni, mire Huth Ralph megszólalt magya
rul:

— Kérem, nincs szükség tolmácsra, tu
dok én magyarul.

—- Hol tanult megt — kérdezte megle

Revolverrel a kezükben 
hatoltak be a detektívek 
a betörő búvóhelyére, 
aki Kecskéméire szállítása közben 
leugrott a robogó vonatról

Vasárnap hajnalban a pesti alvilág egyik 
veszedelmes tagját lógta el a rendőrség, 
Riszterer Vilmos 27 éves rovotluiultu lál- 
szerész személyében.

Pár nappal ezelőtt a Dohány-utca 88. 
«zámu házban betörés történt. A ház első 
emeletén Heller Sándor magántisztviselő 
lakásán lett látogatást az ismeretlen tettes, 
majd tovább folytatta útját a Hcllernél al
bérletben lakó dr. Barabás Erzsébet or
vosnő rendelőjében is Értékes orvosi mű
szereket, azonkívül ruhanemüeket, ezüst- 
és aranyneműekel zsákmányolt a betörő.

Szombaton délután a rendőrség tudo
mást szerzett arról, hogy egy keresett be
törő, Riszterer Vilmos, aki két hónappal 
ezelőtt szökött meg a fegyőrök mellől, a 
fővárosban tartózkodik, nagy lábon él,

. aranyórája és cigarettatárcája van, 
amelyekben különböző monogramok van
nak. A cigarettatárcában, mint a bizalmas 
bejelentő közölte, dr. B. E. monogramod 
látott.

A detektívek csakhamar megállapították, 
hogy ezek a lopott tárgyak valószínűleg a 
dohányutcai betörésből származnak, mert 
ott ellopták az orvosnő aranycigarettatárcá- 
ját is, amelyben dr. B. E. monogram volt 

petten a vizsgálóbíró.
— .4 fogházban — válaszolta tökéletes 

magyar kiejtéssel Huth Ralph ét mait már 
magyarul folyt a kihallgatása közel egy órán 
keresztül.

Vasárnap a vizsgálóbíró ismét maga elé 
vezettette a külföldi igazgatót és közölte 
vele, hogy

a .rendőrhatóságok Intézkedésére át kell 
őt kisértetnie a toloncházba, mert állam
polgárságát és budapesti tartózkodását 

itt kell neki tisztázni.
Igp került a szabadlábra helyezett Huth 
Ralph vasárnap a toloncházba, ahonnan a 
szükséges kihallgatási aktus lefolytatása 
után minden valószínűség szerint el fogják 
bocsátani.

Érdekes események történtek a bűnügy 
másik szereplőjének, dr. Sebeők Dezsőnek 
ügvében is. Az ügyvédet eddig nem lehetett 
kihallgatni, mert külföldön tartózkodott. 
Ezért bocsátottak ki elfogató parancsot el
lene Vasárnap a rendőrséghez olyan beje
lentés érkezett, hogy

Sebeők már hosszabb idő óta Párisban 
van és közölték annak a hotelnek a el

mét Is, ahol lakik.
A bejelentés után rádiogramot küldtek a 

párisi rendőrigazgatósághoz. Remélik, hogy 
Sebeők ügyvédre rátalálnak, mielőbb Buda
pest er kisérik és itt kihallgathatják.

és egy aranyórát, amely a család egyik tag
jáé volt. Szombaton éjszaka a detektívek 
fölkutatták mindazokat a helyeket, ahol 
Riszterer meg szokott fordulni, de az óva
tos betörő neszét vette, hc^gy keresik a de
tektívek és elkerülte a régi helyeit. A de
tektívek azonban tovább folytatták a hajtó
vadászatot utána.

Legutóbb, amikor elfogták, a Madách-ut- 
cában egv rendőri felügyelet alatt álló nő 
lakásában találták meg és ez az elfogatás 
annál is inkább emlékezetes volt a rendőr
ség előtt, mert

a reudklvül erős émber a Madách-nt- 
cáhan rátámadt a detektivekre, 

az egyiket megsebesítette, a másikat pedig 
olyan erősen vágta mellbe, hogy végigvá
gódott a konyha - kövezetén. Valóságos kö
zelharc után tudták csak elfogni. Tekintve, 
hogy vidéken is követeti el bűncselekmé
nyeket, börlönő.rök kíséretében levitték 
Kecskemétre egyik belörőtársával, Bencsik- 
Patai Ya jóssal együtt. Riszterer és Bencsik- 
Paíni egymáshoz voltak láncolva, de Risz
terer valahogy

kiszabadl'otta jobbkezét a bilincsből ég 
leugrott a robogó vonatról.

Azóta nem tudták elfogni. Felkeresték a

A MAGYAR
£/ muzsika mesterei;

A magyar zene 100 esztendős fejlődése. 
A legnagyobb magyar muzsikusok, Liszt, 
Erkel, Hubay, Dohnányi, Bartók, Kodály 
stb. népszerűén megrajzolt portréi. 
Fűzve 3.50 Kötve 4.80

detektívek a Madách-utcai lakást is, kide
rült azonban, hogy a betörő barátnője idő
közben a toloncházba került és igy annál 
nem rejlőzhetik.

A Tisza Kálmán-téren végre sikerült 
megtalálni Riszterer Vilmost, egyik barát
jánál volt megszállva. A detektivek, okulva 
a múlt tapasztalatain, minden eshetőségre 
elszánva,

revolverrel a kezükben, hatoltak be a 
vakmerő betörő búvóhelyére 

és mielőtt védekezni tudott volna, már ösz- 
sze is kötözték. A főkapitányságon elmon
dotta, hogy amióta megszökött a vonatról, 
egyideig Romániában működött, majd visz- 
szatért Pestre és itt követett el több betö
rést. Riszterer Vilmost vasárnap délben le
tartóztatták.

Két nő akart a halálba 
menni a Városliget 

kopár fái között
Vasárnap hajnalban egymásután kétszer 

Is hívták a mentőket a Városligetbe. Mind 
a két esetben öngyilkosság történt: két nő 
mérgezte meg magát a Liget kopáran fa- 
gyoskodó fái között.

Hajnali négy óra tájban az őrszemes ren
dőr az Iparcsarnok előtt az egyik pádon 
egyszerűen öltözött 2b—őO év körüli nőt 
talált. Először azt hitte, hogy a mélyen alvó 
nőnek nincs lakfsa és talán éjszakára a Li
getben akarja meghúzni magát, később az
után kiderült, hogy a nő eszméletlen álla
potban van és

veronállal megmérgezte magák
Nem találtak nála semmiféle személyazonos
sági iratot. A rejtélyes öngyilkost eszmélet
lenül. életveszélyes állapotban vitték a 

mentők a /?óku«-kórházba.
Félórával később Vajdaliunyad várának 

udvarán, Anonymus szobra előtt egy pádon, 
a ligeti parkőr bukkant egy eszméletlen ál
lapotban lévő nőre. A mentőket értesítette, 
akik eszméletre téritették. Szabó Istvánné 
25 éves ápolónő volt az öngyilkos, nki ki
sebb kellemetlensége miatt

laminált Ivott.
A /főtiM-kórházban ápolják.

Bundalopással 
egybekötött ötórai tea

Amióta az ősz beköszöntött, egyre-másra 
érkeznek a panaszok a főkapitányságra be
surranó tolva jók., ellem, akik .a Inkátok-elő
szobáiban

■ fogasokra akasztott kabátokat, bundá
kat lopkodják.

Pár nappal ezelőtt Kulinyi Ernő, az ismert
nevű iró ATauzdf-utcai lakásának Wertheim- 
zárral felszerelt ajtaját nyitották ki és el
loptak a Kn/üiyi-házaspár télikabátjait.

Most újabb vakmerő, hasonló lopásról ér
kezett feljelentés. Jánoki Pctró Jánosné ma- 
górtzónŐ, aki a Bajza-utcn 6. számú házban 
lakik, teára látta vendégül néhány ismerő
sét. Az ötórai tea után a társaság tagjai el
búcsúztak a háziasszonytól és indulni akar
tak. Az előszobában megdöbbentő meglepe
tés fogadta őket, n fogasokról a télikabátok 
és bundák tűntek el:

mialatt a társaság teázott, tolvajok ki
nyitották az ajtót

és a fogasról elvitték a háziasszony bundá
ját, de eltűnt míg néhány vendég bun
dája vagy télikabátja is.

Jánoki Petró Jánosné feljelentésére meg
indult a nyomozás és a detektívek keresik 
a bundatolvajokat.



BRIDGE-BAJNOKAINK nagy ekoporljá- 
nak közös vonása, hogy állandóan nagy 
lelkesedéssel közllk Hajál magukról: milyen 
Hjók“, hói még „Jobbak" ők. Erre, ha keli, 
meg is esküsznek óh a vágón — maguk In 
elhiszik, hogy tényleg ők a legjobbak! A 
másik, kisebb lóbor nem beszól, hanem jái- 
azik! Még pedig nagyon jól. Igy, KI esik 
Dezső, az Unió L. T. C. egyik erőssége Is. 
Nem akarjuk öt nagy jelzőkkel feldlcsérnl, 
hanem közöljük egyik játszmáját ós azt
hisszük, hogv ci mindennél ..szebben be-
szél"!
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Az Unió dr. Gólay—Klticslk-párja játszott 
fazak—Délen ós 6 pikkel licitáltak be. 
Nyugat kis káróval Indult. Szerencsétlen 
indító kijátszás! Más Indítás esetén teljesít*  
betétién a parti. bár még igy sem egy 
„leányólom**!  Kelet bubiját telvevő ásszal 
üti ttv. Pikk királlyal ai untaira ment és 
hazalopott egy kis Ireffet. Pikket hivott, 
megadta az ímpasszl. Borzalommal látta, 
hogy Kelet nem ad rá szint. Erre lehívta az 
nsz.talon a treff ászt és királyt, majd haza
topott egy Ireffet. Ezután a kóróllzesl hívta 
kézből. Nyugat fedte a dámával, nz asz
tal pedig királlyal illőUe. Lehívta a pikk 
ászt, a kéz az utolsó aduját adja, míg Nyu
gatnál még mindig marad az adu dáma! 
Kínos helyzeti Kláráik most kézbe menl u 
kiír ásszal, megadta a káró hetes impasszt. 
lehívta a káró kilencest és az utolsó Ütés
ben Kelet királyát, Nyugat az adu dámával 
ütötte.

Aki részivel! brldgevcrsenyen, ac tudja 
csnk Igazán, hogy milyen Izgalmas élmény 
egy Ilyen parti lejátszása és milyen boldog
ság a teljesítés! Brávó, Klueslkl

★
AZ EI.SÖOSZTÁ.LYU bajnoktdff befejezö- 

^dölt, az eredmények Ismertek. Most decem
berben következő zágrábi középeurópai 
kupamérkőzésen természetesen a mostani 
bajnokcsapul lógja képviselni a magyar szí
neket Ez olyan jog, amit mindenki etismerl 
Más kérdés az, hogy amikor az osztrákok 
ellen kell majd három csapatot kiküldeni, 
hogy revan-ol vegyünk a vllágbajnoksági 
eredményekért, — kikből álljon a magyar 
válogatott. Szerintünk a világbajnokság és 
az Idei bajnoki küzdelmek Is igazolták a 
négyescsapat rendszert. (Ila /árasztó, hosszú 
meccsekről van szó, akkor három fix-pár 
kiküldetése a legideálisabb ) Ma kétségtele
nül olyan válogatottal tudunk kiállítani, 
amely nemzetközi viszonylatban is nagy 
klasszis és amelynek a világbajnok osztrá
koktól sem kell félnie. A férfi válogatottat 
így állítanánk össze: Alpár—Bécsi, Peren- 
czy—dr. Widder. A juniorcsapatban: Ko
vács—Pór, dr. fíótay—Ottlik, a női csapat
ban pedig Aratóné—Robicsckné, dr. Iludo- 
vernigné—dr. Nemesné, Bánóné—Diósiné 
játszanának. (Nőkről lévén szó, a hatos 
csapat biztosabb!)

♦
Á MAGYAR BRID2SELET szerkesztését Dar

vas- Róbert és Ferencit György vették át. A lap 
fő inukat ár sn Öltük Géza, a BEAC zseniális 
fi- td játékosa. A lap uj száma december első 
lat ben jelenik meg.

DECEMBER ti—t2 EN rendezi al MTK • 
Brill! vándorscrlegérl folyó nagy csapatverse
nyét. Nagy az érdeklődés nz érdekes éa izgal
mas verseny iránt, amelyen az első osztályú 
csnpatok teljes számban vesznek részt. Nagy
szerű iskola lesz es a gyorsüleniQ verseny a 
m’isodoszlályu csapatok számára Is. mert egy
részt összehasonlításra lesz alkalmuk az első- 
oszti'lyu csapatokkal, másrészt kétnapos nagy
szerű küzdelemben vehetnek részt Nevelési 
zárlat december 9 Nevezést bridgerovaiunk Is 
eliognd. A gyönyörű pazar dijazás rckordme 
sönyt biztosit.

★
ELŐKELŐ VENDEGE! vannak Budapest 

brld''cr.Alnck. A már régebben Párisban élő báró 
Hitvány János a legjobb francia Játékossal, 
Mr. Ncxonnal éa as egyik legjobb francia 
hölgy játékossal, Mme Solseanval Budapestre 
érkc-ctt. Már Játszottak la segvespárosban 
Aratóné—dr. Szigeti Pál—Klór Láasló ellen. 
Eredmény: egyelőre nem less pengőklvltal... 
Rcváns ma este!

*
A VEGYESPÁROS csapatbajnokság dá

tuma: január 8 -9

Színes etamln éa 3U0cm. széles króm függöny- 
anvagokolraó ''la<iAfla.M lg a kóazlet tart. Bútor
szövetek,velúrok éaaz öfwzes kárpltoskellékek 
VA3O ARNOLD ÉS TAR8f 
Vl„ Kammernsayer KAroly-m to.
(Ivaagéltkas sgybás ápblel)

HÉTFŐI NAPLÓ

Fabinyi vasárnap Genfbe 
érkezett és a Népszövetség 
városából Londonba utazik

Genf, november 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Fabinyi Tihamér pénzügymi
niszter, aki szombaton elutazó*!  Budapest
ről, vasárnap délután hal órakor 

megérkesell Genfbe.
Fabinyi pénzügyminiszter előrelátha

tólag öt hat napig marad a Népszövetség 
székvárosában. Ma, hétfőn Genfbe érkezik 
N e u m a y e r osztrák pénzügyminiszter 
Is. Neumayer Londonból jön, ahol

Miss Deborah kalandja a budapesti 
körutazástól a főkapitányságig

Tegnap délelőtt, mikor a bukaresti gyors 
befutott a Keleti pályaudvarra, elegánsan öl
tözött dalai hölgy szállt le egy másodosztályú 
fülkéből. Négy hatalmas utibőröndjét elhe
lyezte a pályaudvar ruhatárában azzal, hogy 
körülnéz egy kicsit Budapesten, azután a leg
közelebbi vonattal lovábbutazik Olaszország 
és Franciaország felé.

Az elegáns hölgy, aki angolul és franciául 
beszólt, a pólyaudvar előtt taxiba ült és meg
hagyta a sofőrnek, kocslkáztassa meg egy ki 
csit a városban. A sofőr elindult, bejárták a 
városi, végül a hölgy visszadirigálta az autót 
a pályaudvarra Mikor kiszállt a kocsiból, ti
zenöt pengő körül állt a taxióra. A hölgy egy 
darabig

kotorássott ■ rétik Ilijében, azután három
száz lelt nyújtott át a sofőrnek, 

aki angol-német-francla-magyar keveréknyel
ven Igyekezett megmagyarázni neki, hogy ö 
nem foglalkozhat valutaüzletekkel, különben Is, 
ez sokkal kevesebb, mint amennyit a taxi mu
tat. Az utas a vállát vonogatta, ő viszont azt 
magyarázta, hogy neki

nincs több készpénze.
A sofőr, akinek el kell számolnia a taxldljjal, 
nem tehetett mást, kénytelen-kelletlen beül
tette a höl gvet a kocsiba és

a főkapitányságra hajtatott vele,
ahol hosszas magyarázkodás kezdődött.

As utas elmondotta, hogy Deborah Antler 
n neve, magánzónő, amerikai állampolgár. 
Európai körúton jár, elment Romániába Is, 
hogy meglátogassa ottani rokonait. Nem tudta, 
hogy dyen sokat mutat majd a taxi.

Kérem, jöjjön veletn a sofőr, majd vala
melyik Rudapeslcn élő amerikai honfitársam
tól kölcsönkérek annyit, hogy kiegyenlíthes
sem a viteldijat, — mondotta.

Most hosszas körutazás kezdődőit: több 
amerikait Is felkereslek, de

senkit se találtak otthon, jártak az ame
rikai követségen Is, 

de ott sem sikerült elintézni a dolgot. A taxi 
útja ismét visszavezetett a főkapitányságra, 
ahol tovóbbfolyt a tanácskozás. Miss Deborah 
Ant/er-nek végül — ugy látszott — mentőötlele 
támadt.

— Most jut eszembe, hiszen nálam csekk 
Is van. — mondotta és ezzel két csekkfüzetet 
vett elő a táskájából, egyik dollárra, a másik 
olasz lírára szólt.

Az amerikai hölgy ezután a sofőrrel együtt 
Jelentkezett több nagyszálloda portásánál 

ós kérte, váltsák be a csekket, amellyel azután 
ők majd szabályszerűen elszámolhatnak a va- 
lulaengedéllyel rendelkező bankokkal. Az ud
varias portások azonban sorra közölték, hogy 
legnagyobb sajnálatukra nem állhatnak ren
delkezésre:

Miss Deborah Antler csekkfüzetei ugyanis 
nem készpénzre szólnak, hanem olaasor- 

szágl szállodákra, 
csak ott fogadhatják el szállodai számla ki
egyenlítésére.

A szállodai körutazással most már as utolsó 
remény Is szét foszlott, az amerikai kisasszony 
Ismét visszatért a főkapitányságra és a taxi 
addigra mór huszonöt pengői mutatott. A sofőr 
nem engedhette el a követeléséi, kénytelen 
volt szabályszerűen panaszt tenni as amerikai

Óriást siker! Prolongálva!

ELSSLER FANHV
A magyar sajtó Ítélete:

Hétiéi Naplót
„Elsiler Finnt romantikái tArténetét fii- 

mezilették mca a nómrtek pazar pompával, 
kftlUéact nrm kiméire. Lillan Harvey játaaza 
Elislor Fannyt. valóban hiteleaen állította 
•lénk a kerscMésnek, bájnak ezt a földre- 
ulllt mutaájáL
Peatl Naplói

„Elragadóan szép film. Lilláit Harvay táne- 
technlklját bármely kitűnő balerina mes- 
irisyelbelné. Mrs kell diriéi ni a nagy on 
Bhollósat rendezőt, Martin Pált, aki hozzá- 

mii a film átfilfi sikeréhez."

Nemnetl lljsAgi 
„Elragadóan zxép és finom es a fllm. ro- 

maniikájábin van valami megrcndiióen kői- 
lói! Nagv Jrleneiei káprázatosak. mé< a 
hollywoodi rendelőknek ii Imponálnának."

Kizárólag URÁNIA

pénzügyi tárgyalásokat folytatott. A magyar 
éa az osztrák pénzügyminiszter között Géni
ben

fontos megbeszélésekre kerül sor.
E hél végón N • u m a y er visszautazik 

I-ondon'ra és ugyanekkor minden valószínű- 
aég szerint

velemegy Fabinyi Tihamér Is.
Magyarorsaág pénzügyminiszterének, érte
sülésünk szerint, nagy fontosságú financiális 
tárgyalásai lesznek az angol fővárosban.

hölgy ellen. Miss Antler ekkor a kihallgatást 
végző rendőrtiszthez fordult:

— Uram, én amerikai nö vagyok: 
becsületszavamat adom, hogy a legsürgő
sebben előteremteni a pénzt, kérem bo- 

CHdssannk el, hogy pénzt szerezzek*  
mégis csak akad majd Budapesten honfitár
sam, akii otthon találok.

A rendőrség végül ugy döntött, hogy az 
amerikai hölgy elmehet, de mindenesetre hagy
ja a főkapitányságon az útlevelét addig, amíg 
nincs elintézve a taxlszómla Miss Antler meg
köszönte a rendőrség udvnrlassógát, elnézést 
kért a sofőrtől Is, köszönt, azután távozott és 
most várják, hogy hozza a pénzt.

Elfogták
a kalandornőt, 

aki hamis Iratokkal cselédnek 
állt be és kifosztotta a lakást

Vakmerő szélhámosnőt tartóztatott lo a 
rendőrség, aki sorozatos lopásokat követett 
el a fővárosban és a környéken.

Az utóbbi időben több kétségbeesett cse
lédleány jeleni meg a főkapitányságon, akik 
elpanaszolták, hogy nem tudnak szolgálatba 
lépni, mert egy „elegáns hölgynek**  átadták 
a cselédkönyvüket és egyéb irataikat, aki 
állást Ígért nekik, azután

többé nem mutatkozott.
Az ismeretlen nő felkereste a cselédközvetllő 
irodákat, ott mint egy tanár vagy mérnök 
felesége szerepelt és rövid tanácskozás után 
szobaleányt fogadott fel. Két-három pengő 
előleget adott és átvette az iratokat. A ren
dőrség azonnal gyanul fogott és rögtön arra 
gondollak, hogy az álneveken szereplő nő, 
aki hamis elmeket ad a cselédleányoknak, 
valamilyen bűnös célra használja fel a cse
lédkönyveket.

A rendőri nyomozás végül Is eredményre 
vezetett. A detektívek kinyomozták, hogy n 
cselédszerzőknél megjelent nö

Szőke Anna 24 éves rovottmultu tol
vajnő.

Azért kellett neki n cselédkönyv, hogy az 
abban lévő fénvképel kicserélve, jómódú 
embereknél elhelvezkedjen és azok lakásál 
távollétflkben kifossza

Nyolc lakást osztogatást lamert be 
a notórius kalnndornö, akit az egyik zálog
házban lenleztek le amikor lopott bundákat 
akart elzálogosítani Szőke Anna a lopások 
utján mintegy

8—10.000 pengő összeghez Jutott.
A pénz egy részét egy fiatalemberrel eldor- 
bézolta, másik részét takarékban helyezte el.

Szőke Annát letartóztatták, barátját, Kál
mán Imre 21 éves foglalkozásnélküli egyént 
a toloncházba vitték.

A Mai Napi
..Az Ufa ívek óta nem készített üv menu- 

menlálli Ütmet. Hazánkfia. Martin Pál, a ve- 
'óban költői rendőréi mez'ere, ezzel a remek- 
be készült filmmel a legelték közé érkezett 
be."

Budapest, 1037 november m.

magaslati gyógyhelyek hazája

„Cili"
ttján nyújt felvilágosításit

Vízum, utazói, szálloda, valulaigénylésl 
0C1FI*»  csehszlovák hivatalos fürdő- és Idegen- 
forgalmi információs iroda, V.. József tér 8.

Telefón: 884-2M és 183 520.

CRONIN:

Réztábla a kapu alatt
— Regény. Dante-kladás —

Kár, hogy ez a regény olyan hétországra 
szóló szenzációt keltett az angol orvosi kar 
bizonyos szépséghibáinak leleplezésével. A szen
záció miatt — legalább is hazájában - sokan 
nem fogják észrevenni legszembeötlőbb tulaj- 
dón só gát: hogy kitűnő regény. Lehet, hogv 
Croninnak, az Írónak, megértőbb közönség*  
lesz az olyan távoli országokban, mint a 
miénk, ahol a közönséget kevéssé izgatják az 
angol orvosi klikkek visszaélései, ellenben, ha 
regényt olvas, jó regényt akar olvasni.

Cronin regényének minden fejezete magán 
viseli az átéli valóság bélyegét, de az olvasó, 
minekutána sietve és izgatottan végigolvasta, 
mégsem mondhat róla egyebet: jó regény.

Hőse, természetesen, orvos, aki mint sze
gény fiatalember a legalacsonyabb képesítés
sel, de belénevelt tudományos ambíciókkal és 
lelkiismeretes módszerrel, a fiatalság türelmet
len becsületességével kezdi pályafutását, mint 
egy eldugott kis fészek beteg orvosának he
lyettese. Ebben a minőségében szeret bele egy 
kis tanítónőbe, aki kevésbé hevesen és türel
metlenül, de annál rendíthetetlenebből ragaszko
dik bizonyos erkölcsi elvekhez.

A fiatal orvos halad a pályáján, elmet is sze
rez, nagyobb városba is Jut; harcol kollégákkal 
és a közönségben meggyökeresedett előítéletek
kel s bukik néha, de valahogy mindig felfelé. 
Londonban telepssik meg, praxist szerez és 
egv-két véletlen egészen magasba lendíti. Itt 
törik meg erkölcsi ereje, itt hódol meg annak 
a sarlatánszellemnek, amellyel Cronin az angol 
orvosok legfelső rétegét vádolja. Tudatlan 
emberek vághatnák zsebre szédítő honoráriu
mokat a ami rosszabb, végezhetnek súlyos és 
katasztrofálisan végződő operációkat azért, 
mert hozzá tartoznak egy egymást ajánlgató 
klikkhez.

Hősünkhöz dől a pénz, de as egvkorl kis 
tanítónő boldogtalan és az életük üressé válik. 
Az aztán a regénynek minden szenzációtól füg
getlen Írói remeklése, ahogy'a hős lassan ki
ábrándul torsaiból és önmagából, elszakad at
tól a nőtől, aki feleségének helyét egy pilla
natra elfoglalta nála és két becsüetes cimborá
jával uj életpt, uj és becsületes munkakört ke
res. Az egykori kis tanítónő ismét boldog -w 
elrohan, hogy urának kedves csemegéjét meg
vásárolja az utca túlsó oldalán — siettében nem 
néz körül |és... de hagyjuk ezt.

A szeretet, az emberiség teszi — minden 
szenzáción * túl —■ igazi nagy regénnyé Cronin 
müvét

FALK GÉZA:
A magyar muzsika mesterei

A szerző legújabb könyve az első összefoglaló, 
az ázsiai őshazától a ma magyar muzsikádig 
minden fejlődési folyamatot feltáró, egyetemes 
munka. A müveit nagyközönség számára ez- 
Ideig egyetlen oly könyv sem jelent meg. amelv 
egyszerűen, világosan és meggyőzően érthetővé 
teszi a magvar zene ősi népdalkincsétől Bar
tók—Kodály muzsikájáig vezető fejlődés útját. 
Fáik Géza bátor, eleven és színes írásából meg
ismerjük a régmúlt Idők zenokultnrAját. n Nyu
gat-Kelet véres csatáitól szenvedő, elhivatott 
magyar nép művészi fejlődésének gátló körül
ményeit, majd a XVIII. és XIX. század hősi 
küzdelmeit, amelynek vezérel megteremtették a 
magyar zene stílusát, végül diadalmas kifejlő
désünket és a ma magyar zenekultúrájának 
világhódító értékét, amely világviszonylatban 
is első helvcn áll.

A verbunkos-stílus költőin át Erkel, Ii»rf, 
Mosnmjl, fíoldmark, Mlhalovich, Hubay, Doh- 
nányl, Siklós, Bartók, Kodálu és Welner művé
szetéig vezeti az olvasót Fáik Géza. Megeleve
nedik előttünk a XIX. század minden kulturális 
megmozdulása, újra átéljük a Nemzeti Színház 
megnyitásának ünnepét, a „Hunyadi László , 
„Bánk bán" forró hangulatú bemutatóit, a 
„Filharmóniai Társulat" megalapításénak érde
kes körülményei!, as „Akadémia**  megwav"zá
sét, stb. A magvar mesterek viharos, küzdelem*  
teljes életéi, fáradhatatlan alkotóerejét és mü
veik mind magyarabbá fejlődését tárja elénk a 
szerző.

A magvar muzsikusokról Irt portrékból meg
elevenedik a magvar zene hőseinek gazdag és 
változatos, ugyanakkor kemény és kflzde.mes 
élete, amelynek megismerése külön izgalmat és 
élvezetei nyújt.

Valóban „örömét leli benne a mngyar ol
vasó**,  oly kerek egéss es a régvárt könyv, 
amelyet gyönyörű kiállításban Jelentetett meg 
a Dante kiadóvállalat
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Kalapáccsal agyonverte, 
feldarabolta és elégette 
Xémö’k * C9y p,á9al

Prága, november 28.
(A Hétfői Napló tudósitóidnak telefon- 

'jelentése.) Az utóbbi évek egyik leqhorzal- 
masabb hitvcsgyilkosságót leplezte le most 
a prágai rendőrség. Horak József mérnök 

kalapáccsal agyonütötte feleségét, holt
testét földarabolta és elégette.

. Három és félhónappal ezelőtt történi, 
hogy a mérnök feleségével együtt több 
napra elment hazulról. A szomszédok hal
lották, hogy távozásuk előtt a házastársak 
közölt hosszantartó és heves vita folyt. Pár 
nap, múlva n házbeliek ismét otthon látták 
a mérnököt, aki másnap bejelentette a 
rendőrségen, hogy a felesége eltűnt. Két 
nappal később az egyik Prága melletti 
csendörörs jelentette, hogy a halászok a 
Moldvából egy női kalapot és egy rctikűl' 
fogtak ki. A retikülbcn a mérnök feleségé
nek iratai voltak.

A rendőrség azonban gyanúsnak találta 
az asszony eltűnését és házkutatást tartot
tak a niérnők lakásán. A házkutatás ered
ménytelen maradi és már-már ügy látszott, 
hogy végleg kiderítetlen lesz Horakné eltű
nésének rejtélye, amikor a rendőrség szom
baton váratlanul ismét házkutatást tartott, 
amely mór eredménnyel járt:

a lakásban vérnyomokat találtak!
Horak mérnököt

azonnal letartóztatták
és megkezdték kihallgatását, órákig tartó 
faggatás után vasárnapra virradó éjszaka a 
mérnök töredelmesen bevallotta, hogy fe
leségét, akivel boldogtalan házasságban élt, 

álmában agyonverte, feldarabolta és 
elégette.

A mérnök vallomásából kiderült, hogy 
amikor hónapokkal ezelőtt együtt hagyták 
el lakásukat, hamarosan megint összevesz
tek és az utcán különváltak, ö délután 
hazatért, lefeküdt, ugv, hogy mikor fele
sége este kilenc órakor megérkezett, már

ágyban volt.
Takarója alatt egy kis kalapácsot szó- 

ronga’ott.
Az asszony szótlanul levetkőzött és lefe

küdt mellé. Az egész napi barangolástól ki
fáradva, hamarosan elaludt és csak erre 
várt a mérnök, nki a készentartott 

kalapáccsal az asszony fejére sújtott.
Az acélszerszám súlyos, mély sebet ejtett 

és Horakné álmából felriadva, hörögni 
kezdett. A mérnök most már

teljesen elvakultan lendítette meg még 
kétszer a kalapácsot

és sújtott teljes erővel az asszony fejére 
Horakné a borzalmas ütésektől elvesztette 
eszméletét és nemsokára

meghalt.
A mérnök borzadva látta halott felesége 

kíntól eltorzult arcát és hogy megszabadul
jon a szörnyű látványtól, a meggyilkolt asz- 
szony fejét párnába burkolta és a holttestet 
a fürdőszobába hurcolta.

Teljesen kimerültén, összetörve ment 
vissza a hálószobába, de alig feküdt le, ré
mülten ugrott fel megint, kirohant a fürdő
szobába és

vad sietséggel darabolni kezdte felesége 
holttesté!. Az egyes testrészeket egy 
kokszkályhába dobta. Egymásután 
égette el az asszony kezelt, lábait: 
szombat estétől vasárnap estig tartott 

a borzalmas munka.
A gyilkos ezután a padlóról, a falakról 

és az ágyneműről takarított el minden vér*  
nyomot, azután az asszony kalapjával és 
retiküljével, amelybe búcsúlevelet tett, 
villamosra ült, kiment a városból és a hol 
mikat a Moldvába dobta.

A rendőrség a gyilkos mérnök vallomása 
alapján most már alaposabban átkutatta a 
kokszkályhát is, amelyben tényleg emberi 
maradványokat találtak.

Izgalmas betöröhajsza 
egy Fehérvári-úti házban
Vasárnap este a Fehérvári-ut 21 fa. számú 

házban izgalmas betörőüldözés játszódott le.
Az őrszemes rendőr két gyanús férfire 

lett figyelmes, akik a Fehérvárl-uton ha
ladva, többszőr megálltak, figyelték a há
zak ablakait, azután összebújva tanácskoz
tak. Mind a két ember meglehetősen kopott 
külsejű volt, sőt az egyiken nem is volt téli
kabát. A rendőr észrevétlenül követte a két 
gyanús embert, akik a Fehérvári-ut 21/a. 
számú ház előtt ismét megálltak, körülnéz
tek, azután bementek a házba. Az egyik fel
sietett az emeletre, mig társa az udvaron 
állt lesben.

A rendőr utánuk sietett, a házfelügyelő
vel becsukatla a kaput és az egész házat 
felkutatták, hogy elfogják a betörőgyunus 
embereket. Időközben az udvaron lesben 
álló férfi is felsietett az emeletre és közölte 
társával, hogy a rendőr nyomukban van. 
Mindketten a padlás lépcsőjén húzódtak 
meg. A belörőüldözés, amelyben a rend
őrön és a házfelügyelőn kívül a lakók is 
résztvettek, sikerrel járt:

elfogták a padláslépcsőn meghúzódó

Karácsonyra
»HIS MASTEfT VOlCEc

gramofont, inmezeKel 
rádión

Kedvező fizetési feltételek I
THE GRAMOPEONE COMP. LTD.

raaaysror«sAíri vezérképvliielőaége
tJudapwA' IV., Koasnth l.ajos-atea M

feíefon: 188-3<>7

póruljárt betörőket.
A rendőr összekötözve a főkapitányságra 

kisérte n két embert, ahol megállapították. 
Dorogi Károly 45 éves és Pokrócz Sándor 
35 éves állásnélküli egyének voltak a gya
nús emberek. Tagadták, hogy be akartak 
volna törni u házba és azt adták elő, hogy 
pár pohár bort ittak és maguk sem tudják, 
mit kerestek a házban. Dorogit és Pokró
cról a toloncházba kisérték.

Elmebajos a naphegyi gyilkos?
Elrendelték Elek Ferenc elmeállapotának megvizsgálását

sír Ci

Minden szerdán erdélyi házi 
disznótoros vacsorák, min
den pénteken halászlé, túró s- 
osusza a M E T R 0 P 0 L E - bán . 
Szeredi Farkas Jóska,V1 rány- 
jazz, tánc a Metropo1e-ban

Szombaton délelőtt bírái elé áll Elek Fe
renc kertészlegény, a napheggi gyilkos, 
aki néhány hónap előtt Sikabonyi Antal 
villájában

revolverlövésekkel megölte Molnár Má
ria cselédlányt.

A gyilkos tettének elkövetése után elmene
kült, de rövid nyomozás után a csendőrség 
Bat aló ránt házán elfogta 
vallotta, hogy Molnár Mária kérte fel 
gyilkosság elkövetésére.

A leánytól kapott pénzt arra, hogy a 
gyilkos fegyvert megvásárolhassa.

A rendőri nyomozás adatai igazolták a kü
lönös vallomást és az ügyészség Elek Fe
rencet felkérésre történt emberöléssel vá
dolja.

Áz ügyben a büntetötörvényszék Horváth Iszombaton délelőtt n tárgyaláson fogják 
Ferenc tanácsa szombatra tűzte ki a tár-1 előterjeszteni.

Elek Ferenc azt 
a

gvalást. Alig pár nappal a tárgyalás kitű
zése előtt fordulat következett be az ügy
ben,

a vizsgálati fogságban Ülő gyilkos cel
lájában zavarosan kezdett viselkedni.

Naponta leveleket küldött védőjének és eb
ben azt irta, hogy intézkedjen, hogy minit 
előbb megkaphassa jutalmát, mivel felada- 
tőt ti kereten oldotta meg.

Traytler Endre, Elek Ferenc védője a le
velek vétele után beadványban

kérte védence elmeállapotának meg
vizsgálását.

A beadványnak helyt adtak, elrendelték a 
naphegyi gyilkos elmeállapotának megvizs
gálását, a fogházban az elmeszakértők már 
megvizsgálták a gyilkost és véleményüket

Felépítik a diákság 
hárommilliós palotáját, 
amelyben helyet kapnak az ifjúság 
összes jóléti intézményei

„Ellenállhatatlan kényszerbőr*  
oltárteritőt lopott a templomban 

egy fiatal nő

Uj középülettel gazdagodik Budlapest. A 
bajtársi egyesületek kezdeményezésére a 
kormány és az egyetem támogatásával az 
eucharisztikus kongresszus megnyitásának 
idejére

felépítik a Diákpalotát.
A tervvel kapcsolatosan Hóman Bóhnt kul
tuszminiszter magához kérette a bajtársi 
egyesületek vezetőit, részletesen megtár
gyalta velük a terv minden részletét.

Dr Dérczy Ferenc, a Turul Bajtársi 
Egyesület vezére a következőket mondotta 
a tárgyalások eredményéről:

— A bajtársi egyesületek legutóbbi nagy
gyűlésén vetődött fel a terv, hogy

meg kellene építeni a diákság palotáját.
Azóta megállás nélkül dolgozunk nz elgon
dolás keresztülvitelén, Kocsis Iván műegye
temi tanárt kértük fel a tervek elkészítésére, 
aki munkájával már cl Is készült. Kéré
sünkre, két tervei készített el. Az egyik bá
rom millió pengő költséggel lenne megvaló
sítható. Eszerint n Műegyetem lelkén, a 
Horthy Miklós-bíd budai hídfődnél építe
nénk fel székházunkat. Háromszárnyu épü
letet szándékozunk építeni, amelynek köze
pén

■ párisi Pantbeon mintáiéra, hatalmas 
kupola készük

A másik, az olcsóbb terv nyolcszázezer pen
gőbe kerül. Ez az Üliői-ut és Köztelek-utca 
sarkán, a Központi Egyetem telkén kerülne 
kivitelezésre. Ez az épület is görög stílusban 
épülne.

— A költségeket társadalmi utón óhajtjuk 
ríőteremteni. Erre a feladatra egy bizottság 
vállalkozott, melynek fővédnöke, Hóman 
Bólint kultuszminiszter. Ebben az ügyben 
kéretett magához minket legutóbb a kul
tuszminiszter és közölte velünk óhajait. Az 
ö kívánságára

Szent István névre kereszteljük épüle
tünket

— Az uj palotában 2—300 személyes 
diákszálló nyerne elhelyezést, emellett

könyvtár, hangversenyterem, bálterem, uszo
da és menza volna az épületben, melynek 
felsőbb emletein kivétel nélkül minden baj
társi és diákegyesület helyiséget kap. Ezt » 
demonstratív házunkat a legpazarabbul 
akarjuk berendezni. A falakat és szobák 
mennyezetét egy neves magyar festő fres
kóival fogjuk díszíteni, amelyek

a 300 éves egyetem történetét örökítik 
meg.

Az épület parkját és az auláját szobrokkal 
dekoráljuk.

Vasárnap délelőtt a Szent fmrc-térí római 
katolikus templom egyik mcllékoltáránál 
szemmelláthatóan mélységes áhitatba me
rülve térdepelt egy fatal nő. Úgy látszott, 
teljesen elmerül imájába. Nagy meglepetésre 
azonban, mikor a sekrestyés arra ment, ész
revette, hogy

az oltáron, amely előtt a nő térdepel, 
megmozdul az oltárterltő,

lassan csúszik lefelé és egyszerre csak eltű
nik.

A nő ugyanakkor felállt és kifelé indult. 
A sekrestyés kerülni akarta a templom áhí
tatát zavaró kellemetlen jelenetet, nem szó
lította meg, hanem utána ment és csak ak
kor állta útját, mikor már kilépett a temp
lom kapuján.

— Mit csinált? Hol van az oltárterltő?
— kérdezte.

A fiatal nő elsápadt. Egy pillanatig . _ 
megve állt, azután kinyitotta kézitáskáját és 
a sekrestyés elé tartotta: nem is egy, de két 
oltárteritő volt a kézitáskában. A sekrestyés 
rendőrt hivott, aki a templomi tolvajt elő- 
állította a főkapitányságra.

Itt kiderült, hogy Hufnagcl Anna a 
harminchároméves himzőnő. Hufnagcl 
sírva védekezett:

— Nem tagadom, loptam, de nem 
lám lopni... Jámbor nő vagyok,

Imádkozni mentem a templomba, nem 
tndom, mi történt velem, elvesztettem 
az eszemet, ellenállhatatlan kényszer 

vitt rá ...
Mialatt a kihallgatás tartott, utána néztek 

Hufnagel Anna előéletének és kiderült, hogy 
nem először jár a rendőrségen, lopásért el
ítélték már. Az ellenállhatatlan kényszerrel 
védekező leányt a rendőrség őrizetbe vette.

re

neve, 
Anna

akar*

CRONIN

RÉZTÁBLA A KAPU ALATT
(THE CITADEL)

Öt világrész angol*'olvasSit  Izgatja 
hónapok óta Cronin, az orvoa»iró 
"The Citadel" ólma regénye, amely a 
londoni Harley Street híres orvosi 
rendelőinek Uzletairól.egy hatalmas 
klikk " Citadellájáról "mond el ke
mény Igazságokat. *
A művészi tollal megírt nagy regény 
most magyar nyelven is megjelent 

RÉZTÁBLA A KAPU ALATT
elmen,Kötve 6.60, fűzve 6.60, EARTB,'
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Éjszaka hidegebb 
lesz

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
(leiben:

Hazánkat ólénk északnyugati széllel hi
degebb levegő árasztja cl. Ax éjjel folyu- 
mán országszerte elég erős fagy volt. A ke
leti határvidéken a talaj mentén a mlnus 
10 fokot in megközelítette a hőmérséklet.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let fi fok, n tengerszinlre átszámított lég
nyomás 766 min: mérsékelten emelkedő.

Várható időjárás n következő 24 órára: 
Közepes erősségű északnyugati szél. 
Felhőzet én kisebb havazás leg'cljebb 
iiz északkeleti ható, megyékben. Az éj
jeli lehUlés még erősödik, a nappali 

hőmérséklet nem változik lényegesen.

— Banght páter a sajtóról. A Katolikus 
Hölgyek Országos Sajtóegyesületének fel
kérésére Bangha páter vnsártiap nagy elő- 
adást tartott a sajtóról. Megmagyarázta « 
.sajtó propagandaerejét és példákkal bizo- 
nyitotla, hogy milyen nagy hatalma van a 
nyomtatott betűnek. A közönség a mindvé*  
gig érdekes előadást nngy figyelemmel hall
gatta.

— MAGYARORSZÁG NYERTE A MA
GYAR-JUGOSZLÁV BILLIÁRDVER8ENYT. 
Nagy érdeklődés mellett játszották le szom
baton és vasárnap a kétnapos magyar-jugo- 
szláv válogatott bllliárdmérkőzést. Szomba
ton 6:4 arányban győzött a magyar csapat. 
A vasárnapi mérkőzések Igy nlnkultak: 
J*app  nvert Hackner ellen, Dénes, Mlkacer 
ellen, Magyar, Tornác ellen. Lapunk zárta
kor a l’app—Mlkucer-mérközég meg fart, 
•le ennek az eredménye nem befolyásolja 
inár a végső eredményt — a magyar csa
pat győzelmét.
fd U Orsiiiu Mig)ir iproMietl Tirollal 

s■ttr1je által kidolgoztatott 

magyar mintázásu színyig-xíionlejenígek 
HORmHMlKSÍSZ’lNYEGIPiRII-T.

VM Hátrány-utca 174
<Hm alatt t klmkniáian rorgteklntbetóV

— Amerikai párbaj Baján. Bereez Sán
dor 19 éves hatvani fiatalembert, a bajai 
kertészeti intézet növendékét, az internátus 
épiiletébene lévő szobájában holtan talál
ták: nikolinoldattal ölte meg magát, ak
kora adag mérget vett be, hogy fit ember 
éleiének a kioltására is elegendő lett volna. 
Bérces Sándor búcsúlevelet nem hagyott 
hátra, de úgy tudják, hogy szerelmi tragé
dia áll nz öngyilkosság hátterében, amiért 
Bereez amerikai párbajt vívott s ezért kel
lett meghalnia.

— Roxgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvin tér 5.
— A helyiérdekű vonat elé vetette magát 

egy csepeli iparra. A vasárnapra virradó éj
szaka 7'inidr József csepeli iparos a robogó he
lyiérdekű vonni elé vétellé magát. Amikor a 
szerencsétlen embert n vonat alól kimentették, 
megállapították, hogy a kerekek mindkét lábát 
lemetszették. Tímárt a mentők a Szent Istvón- 
kórházha vitték és itt rövidesen meghalt. \s 
öngyilkosság ügyében megindult a vizsgálat.

— Petőinek József he»tdmolókörutla. A paksi 
kcriflctben vasárnap beszámolóbeszédeket tar
tod Petőinek József képviselő, akit többek közt 
dk sért idő Halla Aurél államtitkár is, aki fel
szólalásában hangoztatta hogv n kormány a 
mezőgazdaság helyzetén kíván segíteni.

— Nagykanizsára veretik ■ lispei petró- 
termőt. Vasárnap délután nagyszabású 
helyszíni szemlét tartottak Nagykanizsán a 
lispei netrólcumfiiró társaság mérnökei. Ki- 
szemelték n pelróleumfinomltó és retróleum- 
töltő állomás helyét. A lispei pctró!cumk"lnk 
nyers kőohrál ugyanis ötvenkilométcrcs csö- 
vc-el ken Nagykanizsára fogják szállítani. 
Az czvik gyárban mar megrendelték a csö
ve -etékeket is és februárban sor kerül a le- 
szállításra.

— Mit láttunk Szekeresnél. A népszerű 
Szekeres cég (Rákócxl út <W) főleg ssoboll 
áraival keltclie fel maga Iráni a bizalmat 
Függönyök, fiiggönykelmék. kézimunkák, ha 
risny.ik, finom kötöttáruk és l'onnlok találha
tók ill n divatszülők minden árnyalatában.

— Olcsón, tisztán, kényelmesen aütnl-főznl... 
Minden háziasszony ezt gyakorlatilag sajátít
hatja cl, lm r'szívest nz Elektromos Müvek V . 
Honvéd-utca 22. szám nlatti előadótermében 
szerdán délután 1 tő órakor tartandó fözőbemu 
falóján, illetőleg villamos konyhájában hélfőn, 
esülörlökön és pénteken délelőtt pontosan ’/alO 
órn’or kezdődő fözöc'őadásán. A villamos tűz 
helyek és háztartási készülékek üzemének is
mertetése során ha'nk, különféle húsételek, po
zsonyi patkó, tepertős pogácsa, különleges torta 
és I •vclc'-vnj is téuZla készítését mulatják be. 
Belépő és ruhatórdij nincs.

Meghívó Az Országos Magyar Iparművé- 
szeli Társulat a magyar szönyegipar nemtel- 
művészeti fejlesztése érdekében, jellegzetes sző- 
nycgrnjzokat adott át kidolgozás céljából. A 
különleges mlntáeutu szőnyegeknek az V., Bál
vány-utca 17. alatti kirakatban való megtekin
tésére meghív la t. olvasóinkat a Horváth Miksa 
Szönyegipar R. T,

Járdára rohant az auloíaxl: 
négy sebesült

Vasárnap délután súlyos autókarambol 
történt az Aréno-ut és a Vágány utca ke
reszteződésénél A Vrípdup-u Icából fordult 
az Aréno-utro a BI. 093. rendszámú autó
taxi, amelyet Schtuarlz Miksa soffőr vezetett. 
A kocsiban kél ügynök ült; Vadás: Sándor 
és Tahi Ernő.

A két útvonal kereszteződésénél a gép
kocsi ki akart kerülni egy előtte haladó bi
ciklistát. Eddig még tisztázatlan okból

a taxi fölszaladt a járdára és elütötte
Hosazu Károlyné 31 éves munkásnőt. 

ügy látszik, nem működött jól az autó fékje, 
mert még ezek után sem állt meg a taxi, ha
nem néhány méternyire továbbrobogott, 

neklrohant egv fának, amelyet 
kldönlölt.

A fához való ütközés következtében

I <

Autósbanditák kirabolták 
a kishunhalasi Hangyát

Baja, november 28.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonjc- 

lentése.) Vasárnap éjszaka kasszafuró ban
diták Jártak a kiskunhalas! Hangya helyi
ségében. Álktilccsal hatoltak be az ajtón, 
fölfeszitették az iróasztalfiókokat és

megfúrták ■ páncélszekrényt, amelyből
9—10.000 pengői vittek el.

Modern, villanyszerszámokkal dolgoztak. 
Úgy látszik, hamarosan elkészültek munká
jukkal, mert utána még volt idejük arra is,

Felakasztotta magát, 
mert elhagyta a felesége

Megdöbbentő öngyilkossági tragédia ját
szódott le vasárnap késő délután a Teréz- 
körút 2. számú házban. Sándor István, az 
Angol—Magyar Bank osztályvezető főtiszt
viselője, bátyja Ínkásán

fölakasztotta magát
és mire hozzátartozói fölfedezték, meghalt.

Sándor István évekkel ezelőtt feloségül 
vette kolléganőjét, Ipper Magdát. Házassá-1 
gukból egy gyerek szüjetelt: Miklósba. Bol
dogságukat azonban csnkhamar civódások 
váltották fel és egy évvel ezelőtt felesége, 
gyermekével együtt,

elköltözött otthonról.
A főtiszlvlselő ekkor bátyjához, Sándor Jó
zsef kormányfőtanácsoshoz, a Magyar Ar
tistaegyesület volt elnökéhez ment lakni. 
Sándor István nem tudott belenyugodni a

— E jelben győzni fogsz? Ez a mondás fehér- 
nemüanyagok vásárlásánál is érvényesül, ha 
anyagvásárlásnál ügye) arrn, hogy a fehérnemű
anyag szélén olt legyen a Goldberger-Goldso! 
név. Ez garancia nrra. hogy az anyag finom, 
könnyű, divatos és elegáns.

— Kispesti autó haldics gázolása Tatatóvá- 
roson. Tatatóvároson Fekete Mihály kispesti 
soffőr HX. J22 számú teherautójával halálra 
gázolta Párok Oszkár dorogi kereskedőt. A 
balesetet Bárok vigyázatlansága idézte elő.

— Miért uj fény a Krypton-fény? „Uj“ az, ami 
még nem volt. A Krylon-lámpa ténye pedig 
olyan, hogy aki csak egyszer látta, elismeri: 
..Ilyen még nem voitT Az .?lsö pillanatban fel 
tűnik fényének sugárzó fehérsége. Az orvos 
tudomány megálhipitása szerint pedig az egész 
ség szempontjából is nz olynn világítás a leg
jobb, nmelv leginkább hasonlít n napfényhez

I szem Deliért PezsMrdl

Olcsóbb arszabís a reggeli űs esií órákban
d. e. 7-8-lg és este 5—8-ig
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an autó felborult.
Soffőrje és utasai véresen terültek el a 
járdán.

óriási tömeg gyűlt össze a szerencsétlen
ség színhelyén. Értesítették a mentőket, 
akik néhány perc múlva megérkeztek. A 
négy sebesültet: a munkásasszonyt, a sof- 
főrt és a két ügynököt első segélyben része
sítették, majd valamennyiökct bevitték a 
Bó/.-us-kórházba.

A szerencsétlenséghez ezután rendőri bi
zottság érkezett, amely azonnal megindította 
a vizsgálatot az irányban, hogy

kit terhel a felelősség
a súlyos karambolért. A négy sebesültei 
hétfőn hallgatják ki. Valamennyiöknek sú
lyos az állapota, de egyiket sem fenyegeti 
életveszély.

hogy nagy dáridót rendezzenek — n Han
gya cscmegésboltjában.

Egész sereg palackos bort Ittak meg és 
rengeteg szivart, cigarettát szívtak el.

A rendőrség feltevése szerint budapesti 
kasszafurók rándulhattak Kiskunhalasra és 
alighanem autón jöttek. Az utóbbi időben 
ez már a harmadik hasonló eset Kiskun
halason: először a Kereskedelmi Bank, 
utána a református gimnázium pénztárát 
fosztották ki. Az autós banditákat erélyes 
nyomozással igyekeznek kézrekeriteni.

történtekbe. Buskomor lett Az utóbbi Idő
ben elhanyagolta hivatalát is s alig mozdult 
ki otthonról. Feleségével és gyermekével 
gyakran találkozott s minden alkalommal 
kérlelte fecségét, hogy térjen vissza hozzá. 
Felesége azonban ' ■

hallani sem akart az együttélésről.
Sándor Józsefek vasárnap kirándulásra 

mentek Hüvösvölgybe s mire visszatértek, 
az ablakkilincsre szijjal felakasztva találták 
Sándor Istvánt. Azonnal mentőkért telefo
nállak, akik a helyszínre siettek. Segíteni 
már nem tudtak, csak a beállott halált álla
pították meg. Érlesi tették a rendőrséget, 
rendőri bizottság szállt ki a helyszínre. A 
holttestet a törvényszéki orvostani intézet
be szállították. Sándor István nem hagyott 
hátra bucsiilevclet.

— Előadás az egyházpolitikai harcokról. A 
Dávid Ferenc Egyesület rendezésében az Uni
tárius Misszióházban (Rókos-utca 3) holnap, 
kedden délután fi órakor Boros László, a 
K órai Újság politikai szerkesztője előadást 
tart Egyházpolitikai harcok a magyar törvény
hozásban címmel.

— Biciklijével az autónak rohant Dobos 
Lajos debreceni városi kerlészoti intéző a deb
receni Vilmos csász'r-köruton egy autónak ro
hant biciklijével. Koponyaalapi töréssel ' és 
súlyos csonttörésekkel életveszélyes állapotban 
vitték a sebészeti klinikára.

. — A 35 éve fennálló Nemes-cégnél, Barosa-
llér lg., márkás Gyukits-, De!fi- és Piehler-kala- 
I pok, valamint a szép férfi-fehérnemüek óriást 
I választékát találhatja a finom árut kedvelő 
I uriközönseg.

=. kemény kalap 
p7*5O  NEMES 

A. B. c.-r*  is Barosj.tér la

Nyilas rendzavarás 
a kereszténypárt 

gyűlésén
Rákospalota, november 28.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Rákos
palotán és Bákosszentmihályon vasárnap 
Tobler János mondott képviselői beszá
molóbeszédet. A rákospalotai városházán 
tartott népgyülésen

a nyilasok többizben megzavarták a 
szónokokat és néhány éretlen fiatal

ember Szálas! Ferencet éltette.
Tobler János gazdasági és szociálpolitikai 
reformokat követelt. Amikor egy fiatalem
ber Szálasit éljenezte, Tobler kijelentette, 
hogy, ha diktátorra van szükség, ö Szülési- 
val szemben Krisztust állítja oda, mint dik
tátort. Hangoztatta, hogy keresztény ember, 
keresztény Magyarországot akar, de

nem akar Magyarországon zsidó verést, 
mert ezt tiltja a vallása.

Gróf Zichy János állástfoglalt a szent- 
istváni gondolái és a pápai cnciklikák mel
lett. Hangoztatta, hogy az alkotmány ereje 
a jogfolytonosságban van. Czeglédi Endre 
felszólalása után báró Zichy-Chikann Mó
ricz kijelentette, hogy az alkotmány nem 
lehet játékszer senkinek a kezében.

,2tuga" neuHueiiték. WüUMaa 
k 1.50 £M*ec,  Szt.IsMln-tic 4.
— Miklós Andor-emlékünnep. Az Est-vál

lalatok kegyeletes emlékünneppel emlékeztek 
meg vasárnap délben a Kerepesi-uti temető
ben Miklós Andor, Az Est néhai főszerkesz
tője halálának negyedik évfordulójáról.

— Művészi síremlékek Elchbaumnál, V- Bn- 
dolf-tér X (Margithld.)

•— A „Hermes Magyar Általános Váltóüzlet 
Rt. igazgatósága november 22-n tartott ülésében 
megállapította az intézet 1937 junius 30-ára le
zárt mérlegét, mely 147.726.70 (pengö (tavaly 
130.550.43 pengő) nyereséggel zárult. Az igaz
gatóság az 1937 december 4-én tartandó köz
gyűlésnek indítványozni fogja, hogy osztaíék 
fizetése mellőztcssék és nz elért nyereség a tar
talékalap és a nyugdíjpénztár javadalmazása 
után nz uj üzletév számlájára vitessék át. 
Ugyanezen ülésben dr. Lukács Antal ügyvezető 
igazgató vezérigazgatóvá és Lóránt Jenő he
lyettes ügyvezető igazgató ügyvezető igazgatóvá 
neveztetett ki.

— Minden lakásban nélkülözhetetlen egy His 
Master’s Voice vagy Columbia gramofón. A The 
Gramophone Co. Ltd., Kossuth Lajos-u. 8. kö
telezettség nélkül, szívesen bemutatja különbí ző 
típusait. Kedvező fizetési feltételei megkönnyí
tik beszerzésük lehetőségét.

A
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— Keblovszky Lajosáé meghalt. Kebhv- 

tzkf Lajosné, bélyei Rickl Gubriellu, hosz- 
6za» szenvodé# után Budapesten elhunyt. 
Dr. Keb.ovszky I-njos ny. miniszteri tanú 
csoa, Albrecht királyi herceg udvari titkári 
hivatalának vezetője, Tisza István gróf volt 
személyi titkára feleségét gyászolja az el
hunytban.

Ugró Gyula jubileumát ünnepelte n 1Ha« 
gyár Nemzeti Irodaim! Társaság, a Magyar 
jiemzeti hodulmi Társaság vasárnap ünnepi 
felolvasó ülést tartott, amelyol Ugró Gyula 
hatvanéves kőitől jubileuma ünneplésének 
szenteltek. Komái István elnöki megnyitójában 
a készülő uj saitójavaslattal foglalkozott, til
takozott a sajtószabadság megnyirbálása ellen 
j.’jró Gyula költeményeiből szavalt. Nyári An
dor elbeszélését olvasta fel. K. Lázár Jolán 
költeményeket adott elő. Gáspár János egye
temi magántanár a magyar nemzeti érzésről 
értekezett.

— Ügyvédjelöltek as ügyvédi numerus 
clausus ellen. Az Cgyisédjelőltek Országos 
Szövetsége országos szervezkedést indított 
ez uj ügyvédi rendtartás megváltoztatása 
érdekében. December első vasárnapján de 
monstrativ országos nagygyűlést rcn ’cznck. 
A gyűlés szónokai az ügyvédi numerus 
clausus ellen tiltakoznak. Az ügyvéd jelöl
teknek az a tervük, hogy háromszáz tagú 
küldöttségben mennek az igazságügyminisz
ter elé és tőle kérik sérelmeik orvoslását.

— Három betörés vasárnap éjjel, (festet- 
reicher Károlyné pénzbeszedőnő Kazinczy- 
utca 11- alatti lakását ismeretlen tettes ál
kulccsal felnyitotta és onnan különböző ru
haneműket és ékszereket vitt el. — Pest- 
szenterzsébeten az éjszaka folyamán két 
helyen járlak betörök, Taub Ignác keres
kedő János-utca 64. alatt lévő lakását Iá 
lógatták meg ismeretlen tettesek, az összes 
ezüst- és aranynemückct. 190 pengő kész
pénzt, azonkívül egy kétezer és egy három- 
ezer pengőről szóló takarékkönyvet vittek 
el a betörők. — Vörös Ferenc hcntcsmcster' 
Baross-utca 93. alatt lévő üzletének a re
dőnyét feszítették fel és ezer pengő értékű 
különböző húsokat és hentesárut vittek cl. 
A rendőrség keresi a betörőket.

Otven rendőr, húsz detektív a törvényszéken: 
ma lesz Szálasi nagy izgatás! 

bünperének főtárgyalása
A budapesti büntetőtörvényszék elnöksé

gén vasárnap a késő déli órákig dolgozlak: 
Szálasi Ferenc izgatást bünperének hétfőn 
kezdődött főtárgyai ásóra történtek előkészü
letek.

Szálast ellen egész sereg Izgatás! bűnügy 
folyik, valamennyi között ez a legjelentő
sebb. Szálasi többezer példányban röpira- 
tót adott ki és ezekben

példátlanul éles hangon támadta a mai 
társadalmi és gazdasági berendezkedést

A rőpiratokat lefoglalták, Szálasit letartóz
tatták, később azonban szabadlábra helyez
ték. /Íz ügyészség osztályclleni izgatás miatt 
emelt nádat ellene és a büntető törvényszék 
Szeműk tanácsa hétfőre tűzte ki a fölár 
gyalást.

T'-WKMYBcnar
MENYECSKE áütemáftg.aAá/regyfárftemény.
MEMYECZSCE £c7tcc
MENYEC/KE kékAZ-J-oő&at'ne/snehetsz^.

— A VÁC-estély. A Vivő és Atlétikai Club 
december 4-én, szombaton cslc tartandó lánc
cal egybekötött estélyén Beregi Oszkár előadás
sal, liercz Lili zongoraszámokkul, DcUi Rózsi, 
Linctzky Bernét, Feldheim Zsuzsi énekszá
mokkal fog részlvenni, ünnepi beszédeket pe
dig dr. Párkány Frigyes, dr. Gros-mann Zsig
mond és Keleesényi Elek tartanak. Meghívó
igénylések a VÁC titkárságához: Wcsselényi-u 
44, telefon: 144—085 intézendök.

A büntetőtörvényszék nagy esküdtszéki 
termében tartják meg a tárgyalást.

Vasárnap belépőjegyeket adtak ki: csak 
jeggyel lehet bejutni a tárgyalóterembe.

Intézkedett a törvényszék elnöksége, hogy 
megfelelő számú rendőri karhatalom vonul
jon ki, hogy az esetleges rendzavarásnak 
elejét vegyék.

öt ven rendőrt és busz detektívet vezé
nyelnek hétfőn reggel a törvényszék 

épületébe.
A kapukban, folyosókon és a teremben 
icndőrök, detektívek helyezkednek cl, hogy 
a rendre vigyázzanak.

A hétfői tárgyaláson Szálasi védője újabb 
bizonyítási indítványokat terjeszt elő. Íté
letre a kora délutáni órákban kerül sor.

— Elütötte ii HÉV. Tímár Sándor 35 éves 
gyári munkást Csepelen, a Wciss Mnnfréd-utca 
70. szám előtt, a HÉV elütötte. Tim'rt n men
tők ballábtöréssel vitték a Szent István-kór- 
házba.

— Köszönetnyilvárilds. Imádott feleségem 
elhunyta alkalmából fogadják mindazok akik 
az elhunyt nemes lényéről megemlékeztek, leg 
hálásabb kőszönclcmet. Dr. Sándor Sándor.

— A tatabányai erdei Iskola megnyitása. 
A Magyar Általános Kőszénbánya R. T. ál
lal Tatabányán létesített erdei iskolának 
felavatása vasárnap ment végbe. Az uj in
tézmény 50 gyermeknek nyújt bennlakás
sal egybekötött szanatóriumi ellátást éá 
elemi iskolai oktatást, szakszerű orvosi és 
nevelői felügyelet alatt. Ezt az intézményt 
vasárnap adta át rendeltetésének a kultusz
miniszter képviseletében dr. Tusnádi-Nagy 
András államtitkár, nki megelégedéssel 
latin, hogy nz intézet első lakói már néhány 
nanja élvezik nz erdei iskola áldásait. Az 
erdei iskolát, amely Vida Jenő elnök-vezér
igazgató nejéről neveztetett el, a részvény
társulat tartja fenn és minden szükséglet
ről, a gyermekek élelmezését beleértve, a 
vállalat gondoskodik. A megnyitáson meg
jelent az iparügyi minisztérium képviseleté- 
I en vitéz Fetncházg Antal államtitkár fa 
AUiquander Ödön miniszteri tanácsos, dr. 
Radocsay László, a vármegye főlnpúnja. dr, 
Frey Vilmos alispán, több közéleti kitűnő
ség és tanügyi szakember, valamint az egy
ház képviselői. Az iskola egyik apró nö
vendéke ü'jyes felköszöntőben üdvözölte a 
megjelenteket, köztük elsősorban Vida Je
nőnél, aki néhány keresetlen szóval kö
szönte meg, hegy n társulat ezt az ember
baráti Intézményt megteremtette és azt ne
vével egybekapcsolta.

— öngyilkosság. Adok Imre 37 éves gy’ri 
mimk’s, nz Ardrás.sy-ut 04 számú házban só
savval megmérgezte magát. A mentők a 
Rókus-kórházba vitték.

és csodás kirakatok várják m a reggeltől áruházunk fényesen átalakított helyi
ségeiben! A bejárai hallszerüen épített kirakatsora (Passage) olyan tündöklő 
látvány, amelyhez hasonló Budapesten még nem volt. El a

„DIV ATSAROIT
és mától kezdve idejár mindenki, akit a d.vat érdekel, mert kirakatainkon 
keresztül megbízható tanácsot kap nő és férfi egyaránt arról, hogy lehet ele
gánsan öltözködni — kevés pénzérti

DIVATcsahMOU
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Stefániái utóda: 
Böszörmény Nagy Béla
A fegyelmi Ítélettel a Zeneakadémia ta

nári székéből elmozdított Stefániái Imre 
zongoraművész katedráját ideiglenesen eddig 
Böszörmény Nagy Béla, a fiain! és kitűnő 
zongoraművész, pedagógus töltötte be. A 
kitűnő fiatal professzor működése osztatlan 
örömet vált ki növendékei köréhen és most 
az a hír terjedt el, hogy a Stefániái Imre 
ügyének letárgyalásn után a professzori 
Szűkben véglegesen megerősítik.

Mit jelent, ha két szinház 
nevet cserél

Még mindig nők tévedést okoz a színházi 
közönség körében, hogy két budapesti színház 
■ szezon elején úgyszólván nevet cserélt. Az 
Andrássy úti Színházból a Nemzeti Szinház 
Kamaraszínháza lett, viszont a Kamara Szin
ház! ól Andrássy Szinház. Az előbbit Herczeg 
Ferenc „Kék róká''-jn. az utóbbit Éri-Halász 
Imre „Egyetlen Éjszakára!" cimü zenés vig- 
júléka juttatta első nagy sikeréhez. Éri-Halász 
darabjának második felvonásában többszőr 
beszélnek a szereplők egy bundáról. A szerző 
fiatal felesége gyakian szokott bemenni a szín
házba, hogy a sikert élvezze. Legutóbb — más 
hely nem lévén a földszint egyik utolsó 
sorában ült le. Feltűnt Éri-ilalásznénak, hogy 
elölte két vidékiesen öltözött fiatal hölgy ül,
al.ik mindenki másnál zajosabban nevetnek- 
Ahogy a második felvonás szünete megkezdő
dön. egyszer esők a következőket hallja Éri- 
Halásznál

— Nem mondom, mulatságos a darab — 
mondja egyik hölgy a másiknak —, nem hiába 
hallottunk róla annyi jót. Csak egyet nem 
érlek. Itt /olyton valami bundát emlegetnek. 
NJ-or már bestéin! a kék rókáról?

A naiv Félek azt bitié, hogy a „Kék rőká‘‘- 
nál ül a Kamara .Színházban.

Garhart Hauptmann 
és Lász.ó Miklós 

a Volkstheater próbáin 
Érdekes hirt adnak a vasárnap reggeli 

bécsi lapok László Miklóssal, a kitűnő ma
gyar színész-íróval kapcsolatban. Közlik, 
hogy december 3-án mutatja he a bécsi 
Tlcutsches Volkstheater László Miklós Illat- 
Szertár c. vigjálékál, amelyet az elmúlt sze
zonban nagy sikerrel játszottak a Pesti 
Színházban. A darab utolsó próbáira meg
hívták László Miklóst, hogv tanácsaival 
IVnrich Schnitzlernek, a rendezőnek segit- 
aé'j.'re legyen. Ezzel esyldőben készül a 
szinház Gerhart Hauptmann „Die Ralién" 
cimü drámájának bemutatójára is. amelyet 
öt nappal később mutat he a színház azzal 
a szándékkal, hogv ezt a magyar vigiáték- 
kai felváltva fogja játszani. A szinház 
ugyancsak meghívta Gerhart Hauptmannt 
Js az rtolsó próbák vezetésére.

I~v találkozik tehát n fiatal magyar 
szinész-lró a német köllő'c/edeleinmel.

László Miklós, aki a Tcrézköruti Színpadon 
játszik, egyik esti előadás után éjjel autón 
Pécsbe utazik és a premierig ott marad, 
ezalatt szerepeit ktdlégiális barátságból Sa
lamon Béla és Gárdonyi Lajos veszik át n 
kabaréban.

v i s z iaiiá x
Szómba on, december 4-én 

O’NEILL színmüve

Fordította: BAlint György 

WiaKa’i Margit. BsJsznav Margit, 
Somit, Gracuss. Apay.

variass. Bárdi

A bemutató
után az újdonság a szenzációs sikerű 

„ASSZ0HV0K“-kal 
fölváltva szerepel a színház műsorán

1. Pataky, a nyugdíjintézet 
és az ékes tenorista

az operahaz művészéi hm meg- 
lepetéssel tárgyalják azt a meg nem cáfolt 
hírt, hogy az Operaház hatalmas gázsival 
visszaszerződtetett művésze, Pataky Kál
mán, aki sok évet töltött távol hazánktól, 
most az Opera örökös tagja lesz 
és ezzel kapcsolatban az Opera vállalja Pa
taky nyur/dijintézéti hátralékának, azaz 
27.000 pengőnek kifizetését. Az Operaház 
művészei egyelőre várakozó álláspontra 
helyezkednek a be nem fejeseit ténnyel 
szemben, kétségtelen azonban, hogy e ki
vételes bánásmód okát már most is külön
böző kommentárokkal kísérik. Különösen 
az fáj, hogy az Operaház nyugdíjintézete, 
amelynek élén e pillanatban Palló Imre 
áll, rettenetes terheket ró rájuk. Fizetésük
nek nyolc százalékát vonják le nyugdíjinté
zet! járulék címén és ha valamelyik tag 
gázsicmelésben részesül, ennek egyne
gyed részét tartozik leadni a nyugdíj
intézet számára. Ezzel szemben a nyugdij- 
inlézeti szolgáltatás, tekintve, hogy a nyug
díjintézet vagyonának nagyrészét hadiköl- 
csönben elvesztette, rendkívül csekély 
és sehogy sem áll arányban azokkal a ter
hekkel, amelyeket az Operaház művészei 
viselni tartoznak. Az a tervük, hogy a nyug
díjintézet gyökeres reformját kérjék a kul
tuszminisztertől, úgy érzik, hogy most Pa
taky Kálmán ügyével kapcsolatban aktua
lizálódott.

tai.An csak a téma hasonlósága 
miatt kötöm össze a fentieket azzal, ami 
tegnap történt. Beállított hozzám egy jó
képű, de igen lesoványodott, megviselt fia
talember. M. György huszonnégyéves szí
nész. Szégyenkezve előadta, hogy a Szondy- 
utca 33. számú házban ágyrajáró, de 
a heti három pengőt az ágyért nem tudja 
kifizetni. Ebben a pillanatban fogalma sincs 
arról, hogy hol hajthatja le a fejét éjsza
kára. Oh, nem koldulni akar, de úgy érzi, 
hogy valakinek el kell mondani 
baját.

— Napokban próbát énekeltem az Ope
rában, mert éltől a próbaénekléstöl 
függővé Lukács Sarolta Öméltósága, a Vö
röskereszt alelnöknöje a támogatását. Ma
kog énektanár urnái tanulok ...

— No, és mi az eredmény?
— Rendben lesz az énekleeke! — vála

szolja szerényen.
Föltárcsáztam Makay Mihály ének

tanárt:
— Igen, ismerem a fiút, tudom szeren

csétlen sorsát. Annyit mondhatok, hogy 
nagyon szép hanganyaga van, érdemes ké
pezni, mert ha lesz kitartása, megtalálja a 
pályán boldogulását és karrierjét.

Mikor jobban összemelegedtünk, a fiú 
könnyekkel a szemében mondta cl, hogy a 
Városi Színházban játszott, illetve a kar
ban szerepelt napi egy pengő hatvanért. 
Mióta nincs opcrcilclőadás, nem kapja az 
egy pengő hatvanakat. Egy nap úgy 
érezte, hogy összeesik az éhségtől és a 
szinház egyik sztárjának, aki esti 120 
pc nyő fellépti dijat kapott, 
el akarta panaszolni a baját. Ez a színész 
idegesen megfordult, lnvta az ügyelőt, az
zal, hogy nem bírja a „molesztálási". Sze
gény fiút az isteni csoda mentette meg 
tói, hogy ki ne tegyék a színháztól és 
ne veszítse a napi egy pengő hatvanul.

íme: ez az érem másik oldala.

nagy

tette

at
el

2. Szende Mária vizsgája

FELFOKOZOTT VÁRAKOZÁS ELŐZTE 
MEG színházi körökben a Művész Szinház 
Shaw-bemutatóját. Valljuk be őszintén, a 
kritikusok és a színházhoz közelálló kö
zönség nemcsak Barbara örnagy-ra volt 
kíváncsi, de inkább Barbarára, illetve 
Szende Máriára, a szinház fiatal sztár je
lölt jé re, akinek első fellépését a kritika 
olyan egyhangú lelkesedéssel kisérte. Ám
bár voltak vélemények, amelyek hangoz
tatták, hogy a „Láz" cimü darabban nem 
szabad összecserélni a szerepet a sze
replővel és többen a jó szerep dina
mikai erejének tulajdonították azt a ki
ugrást, amely Szende Máriát az arrivált- 
ság sztratoszférájába röpítette. Nos, most 
ki kellett derülnie, vájjon Szende Mária 
« 11 d r-e a talpán? Amilyen könnyű 
dolga volt a Lár-ban, olyan nehéz feladat 
várt ‘ ........ ...............
előtt 
bán 
tika
nak ~~...... ......... ........ ............ ..........
lehengerelt a színpadon. Szende Máriának 

rá Shaw komédiájában. Mindenek- 
Shaw szembeállította őt a darab
apjával, G őt h Sándorral, a dialek- 
virtuóz művészével, aki intcllektusd- 
gözhengcrével mindent és mindenkit

igy csak jó pillanatai voltak néhány halk 
jelenetében, de távolról sem tudta követni 
megszállottságában, szuggesztivitásában és 
értelmezésében a brit iró-óriást. 
Szende Mária második vizsgájában csak 
aláhúzott hármast érdemei, bár el kell is
merni, hogy jó színésznő de nem sztár, 
abban az értelemben, hogy miatta darabo
kat kell előadni és rá színházat lehet épí
teni. Jó színésznő lesz egy együttesben, 
ahol megtalálja a helyét. Viszont talán ez 
többet is jelent és hasznosabbat a szín
házra nézve, mint ez a sző: sztár.

TEHÁT NEM EGY SZÍNÉSZNŐ VÉG
LEGES SZTÁRRA AVATÁSÁNAK ünnepé
lyén, hanem egy ragyogó komédia előadá
sán vehettünk részt. Valljuk be, ez szá
munkra nagyobb öröm volt Hallani a 
színpadról G. B. gunyoros, okos, csipke
lődő mondatait, követni vitriolba mártott 
tollának vonásait és tapsolni annak a sza
badságnak, amely lehetővé tette és teszi, 
hogy ilyen mondatokat leírjanak, ilyen 
igazságokat odavágjanak a stupidok, kor
látoltak, elbizakodottalc a diktatúrák, há
borúk vérgőzös ábrándozóinak vak vagy 
rövidlátó szeme közé.

Hallét újai — ismételjük Barbara őrnagy 
üdvhadseregbeli köszöntését — halleluja 
annak, hogy Shaw harminc év előtti da
rabjával irányt s za b a mai drámá
nak és az igazi iró mondanivalóinak 
Harminc évvel ezelőtt is ágyukat gyártot
tak és miután ezeket az ágyukat el kellett 
sütni, bekövetkezett a világháború. Most 
is pokoli pusztító gázokon törik a fejüket 
a tudósok, politikusok, államférfiak, de 
most kell bekövetkeznie Shaw igazságá
nak, hogy a fegyvergyártás önmagában 
nem tisztességtelen üzlet, mert minden 
attól függ, hogy a fegyver kinek 
kezébe kerül. Igaza van Shawnak, 
az emberiség nem alamizsnát vár, nem 
üdvhadseregbeli szirupos jótékonyságot, 
de kiadós kenyeret, a béke jólétének nyu
godt és higiénikus életlehetőségeit és ezért 
a békéért érdemes háborít is viselni.

BÁRDOS ARTÚR, HIVŐ SZÍNIGAZ
GATÓ. Hiszi a színpad próféciáját és ez 
meglátszik az általa rendezett gondos elő
adáson. Egészen nagyszerűnek találtuk 
például S o 11 hy György vasöklü mester
legényét, akiben talán az erőszak uralmá
nak erőn szerzett jogát és szükségszerű 
letörését prófétálta Shaw. Elsőrendű Mák- 
láry János szemforgató szegénye, Harsányt 
Rezső, az oroszos Vidor Feri, a finom- 
szavú Erdős Ilona, a jó reményekre jogo
sító Szilasy László, Mészöly Tibor és c 
kedves Hollón Adrién. Nagy György c 
darab és az előadás legigtrtabb Shaw-figu
rája hatalmas intelligenciájával töltötte be 
a komédia rezonőr'énck igen fontos szere 
pét. Sajnáljuk, de Hettyey Arankának ncn 
gratulálhatunk.

3. Szentívánéji. álom

szerencsés, szép előadást kap- 
TÜNK a Nemzeti Színházban, ahol Né
meth Antal dr. rendezésében részben u, 
betanulásban élvezhettük Shakespeare zse
nijét. Bizony, Reinliardt produkciója éi 
filmje után bajos volt elképzelni, hogy mi 
újat is tud hozni a Nemzeti. Dramaturgiai 
szempontból szerencsés volt, hogy Pucl 
dikcióját a darab végéből prológusnak 
léptette elő a rendező, jól hatott, hogy a: 
egymásnak szánt párokat egyforma ruhábt 
öltöztette, szépek voltak 
díszletei is. S o m o g y i 
Puck-figurája. bár néhol túlzásnak hatott 
általában igen tetszett. Az előadásból azon
ban toronymagasságban emelk ett ki 
M a k l á r y Zoltán Zubolya, nagyon meg
dicsérjük Olty Magdát és Gázon Gyulát 
Még csak annyit, hogy Mendelssohn kísérő
zenéje Polgár Tibor karnagy és zene 
kara interpretálásában finoman és hangu
latosan festette alá Shakespeare tündért 
játékát.

J a s i k 
Erzsi vt

A Lloyds of London cimü amerikai film
ben uj sztár muta'kozlk be: George Sanders. 
Eddig nem is volt színész, hanem egy holly
woodi filmlaboratórium igazgatója volt és ké
sőbb. mint dramaturg kapott a stúdióban meg
bízásokat mig egyszerre filmsztárrá léptette 
elő a 20th Cenlury Fox.

DECEMBERRE 18 
PROLONGÁLTA a 
ódium 

az óriási sikerC 
NOVEMBERI MCSORT

A közönség áha/ára visszahoztam„cuu 
a multszezón legnagyobb sikerét 

PflRÍSIEn
Premier: szerdán, elsején
VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAP 
Mt SOROS ÖTÓRAI TEA

Színházi hét
NAGY PREMIERRE KÉSZÜL A MAGYAR 

SZÍNHÁZ, ahol Békeffi István és Stella Ador
ján „Holnap ágyban marad" cimü vigjáteka 
kerül színre e héten A vígjáték arról szól, 
hogy mi történik azzal a gépirólánnyal, akit a 
vezérigazgató már feleségül vett, ügyes, okos, 
szellemes, bátor, fintor a darab. — KATONA
RUHÁBAN PRÓBÁLJA uj szerepét Ráday Imre 
a Pesti Színházban, ahol karácsony előtt akar
ják bemutatni Bernstein „Kéjutazás" cimü vig- 
játékát. Délelőtt tizenegytől négyig szabadságot 
kap katonáéktól Ráday, aki a premier után 
már le is szerel és visszaáll a civjléletbc. A 
kitűnő színész, akinek igen jót tett a gyöngy*  
élet, lebarnult és egyéniségében megkeménye
dett. Ebben a szerepében kerül össze színpa
don először Píicer Antallal.
— DAJBUKÁT ILONA Páriából ír lapot, ahol 
a kozmetikai intézeteket tanulmányozza, hogy 
Pestre hozza a szépség titkát. — REGÉNY A 
MAI LÁNYRÓL. Ez Erdős Renée legújabb 
müve, amely „Szemünk fénye" címen jelenik 
meg karácsonykor a Színházi Életben. Hogyan 
lehet tisztességgel fölnevelni az ezerproblé- 
máiu mai lányt, erről szól a regény. — SZE
GEDI VÁROSI SZÍNHÁZBAN e héten mutat
ták be nagy sikerrel dr Sándor Jenő és Dinek 
Gyula romantikus operettjét, a Mezei pacsir
tád, amelyben a főszerepek! a kitűnő Patkós 
Irma, az angyalian bájos Komlós Juci játszot
ták nagy sikerrel. — OPERETT-ŐSBEMUTATÓ 
lesz a közeljövőben Székesfehérvárott is, ahol 
Tolnay Andor színigazgató mutatja be a Tró
pusi szerelem cimü operettet amelyet Med- 
gvesy Andor irt és zenéiét Vadas László szer
zetté. — EGY SZINÉSZJUBTLEUM: hétfőn este 
Virág Jenő, az ismert komikus 30 éves szí
nészi jubileumát tartja a Zeneakadénrában, 
ahol 45 ismert művész lép fel. — A JÖVÖ VA
SÁRNAP a Zeneakadémián „Színészek a szí
nészekért" címmel a Kövcsy-Vár javára nagy
szabású müvészelőadást tartanak, amelyen a 
legismertebb pesti művészek lépnek fel, a jö
vedelem a szegény elaggott színészek kará
csonyi felsegélyezésére szolgál.

Wallace Beery ellen 
bojkott készül

A hollywoodi szinészszövetség felszólí
totta Wallace Beeryt, hogy lépjen be szer
vezetükbe, amit a filmsztár megtagadót' A 
filmszövetség most

ötezer dollárra büntette
Wallace Beeryt és ha továbbra is vonako
dik részlvenni a központi filmszövetség mű
ködésében,

bojkottot fog elhatározni clleue,
A Metro-Goldwyn, amelynek na~v érdeke, 
hogy Wallace Beery körül a hullámok el
csituljanak, felszólította sztárját, hogy en re- 
delmcskedjék a szinészszervezet határozatai- 
naki Amennyiben nem sikerül rávenni U ab 
lace Beeryt elhatározása megváltoztatására, 
a kimondandó bojkottnak súlyos következ
ményei lehetnek.

MAGYAR SZÍNHÁZ
Szerdán, december l én, először

HOLNAP 
ÁGYBAN MARAD!
Bekeni Intvén én Stella Adorján
a világhírű ..Méltóságot asszony" szerzőinél.

uj vlgjáléka
Főszereplők:

Törzs Jenő, Turay Ida, Titkos Ilona, 
Kaboa Gyula, hzakáts Zol én, 
Dénes György, Botosa Géza, 
Pethes Ferenc. Kővé a lerua,

Donath Agl
Rendező: Törzs Miklós. Tervező: Upor Tibor
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Táncrend, a film csodá
latos lírai költeménye

Az idő rohan, nem 
lehet megállítani. Az 
emlék pedig ugy elme

mondja Marié Be//, 
a film főszereplője —, mint a tóba 
dobolt kavics. Egy kicsit gyűrűzik még a 
vit, azután a tó lükre ismét sima lesz. A 
Táncrend Írója és rendezője, a zseniális Ju
lién Duvivler e tételt igazolandó, leszállt a 
tó fenekére és felhozta az emlékezés kavi
csait. Krisztina asszony régi táncrendet ta
lál és nekiindul a világnak, felkeresni azokat 
o frakkos álomlovagjait, akik valaha, tizen
hatéves korában az első bálján ezt suttog
ták lánc közben a fülébe: örökké! S az nsz- 
rzony most mosolyogva, kínlódva járja vé
gig az emlékezés kálváriáját. Az egyik lo
vagból, aki uzelőli verseket irt, gangszter 
lett és nőket közvetít az alvilágban. A má
sik szerzetes, a harmadik sitanár, a negye
dik tiltott műtétekben tönkrement nőorvos, 
az ötödik fodrász, családapa, u hatodik pol
gármester, aki éppen most veszi el a sza
kácsnőjét, hegy ne kelljen neki fizetést 
adni. Égy lakásban, ahol régi szerelmesét| 
kereste, fia elmúlását hinni nem akaró té-| 
hol vall anyát talál és amikor kálváriás út
járól hazatér, megtudja utolsónak, az igazi
nak a címét, aki busz évig szemben lakott 
vele egy olasz tó partján és aki valóban! 
nem tudta felejteni első táncosnőjét s revol-l 
vergolyóva! tett pontot a táncrendbe irt 
neve után. Ezek a képek, amelyek egyike a 
tragikum, másika a humor magnéziumfé- 
nyének villanásával világítja meg az őrök 
tételt: hogy ami elmúlt, azt ne keresd többé, 
a film Urai költészetének csodálatos szép 
dokumentumai. Mindegyik kis szerepet egy- 
egy olyan művész játssza, mint Harry Baur 
Louis Jotívcl, Pierre Blanchar, Francois 
/lóság, hitelesítve eme celluloidra fotografált 
lírai költemény minden sorát. A film foto
gráfiái különben is álomszerűén szépek, At- 
kopirozásai, változásai meglepően frappán
sak. Ez a film az, amely szivén üt, elgon
dolkoztat és amelynek hatása alól nem le
het szabadulni. A közönség megérzi a cso
dálatosan művészi alkotás jelenletet, ámul
tán az élményektől, székhez szögezve tap
solja végig a Rádiósban a film előadásait. 

100FÉRF11 KISLÁNY “
közönségünk figyelmét a 
l'orum-mozlban bemuta
tott „100 férfi és t kis
lány* * című fl'mre és azt...... ............

jósoltuk, hogy „ n film ««, »mr,y rwl'" 
den rcndü-rnrgu közönségnek tetszeni fog. FJ»»- 
zclcs jelentésünket a tények »zá» százalékig 
Igazolták. Ez a film, amiről ma bőszé nek. az 
fik nz, hogv más, mint n többi, frissebb, eleve
nebb, Ulletésebh, frappánsabb. Joe Pasternak 
barátunk, aki annakidején Pesten Gaal I r«n- 
eb-kát fedezte fel n Ilim számúra. Hollywoodban 
hihetetlen szerencsével megtalálta De a mi a 
Durhlnt, akihez hasonló — feielŐMögúnk 
tud tában Írjuk le — nincs még egy a vlhgon. 
A flhn minden kockáját beragyogja ennek a 
csodálatosan aranyos, Igazi és hamisítatlan nai
vnak hitelesen tizenhat esztendős korú vari- 
tso, bűbájosán meleg énekliatigjának tilnemé- 
nyc. A film másik óriási értéke S t o ko w skl, 
a philadelphiai illhurnionlkiisok világhírű diri
gensének és rcneknráunk fellépte és pr.iuuK- 
’lója. Stnkowskl, mint színész. cSe'Pe}!*1a1T1,ng 
tagyközönségének számára, amelyik jól tudja, 
h'?.v milyen királyi trónuson ill n n,uzB'hn’'*  
Lti/ötf ez a ncgyszrrü lengyel dirigens. A Ilim 
va'rthíin élmény és nem csoda, ha a Fórum- 
imzl pénztáránál a szó szoros értelmében ve- 
rekednek a jegyért.

t-MR fi titánok Emc u<Ml6 r,mcn,rc’10 I I IIIAIXUR mek (|lmel jálsznnak a 
.toyal Apollóban. Klplm- 
get, a Dzsungel Íróját, a 
becsületes és jó ember 
hdaj-'onsácok icaz szívű 

költőjét ezen regényéből készült film u,fin 
m-g lobban meg lehet szeretni. A rossz 
és clkénv ztclell milliomos gyerek a teng -rn 
pottyan és megmenekülve, egy halászbárka egy
terű legénysége közölt tanulja meg hogy mi
• tisztesség. Erre az egyszerű ’ciua'ászor.ra 
gyönyörű, szénül, lelket, sziv-t gyonyörkoJleto 
mintákat hímez n kitűnő jelleinszmészgarda. 
B*W tfmoore kitűnő, Frcddy Brjrtho nme öntu
datosan és ótérzclt szerepében kcr.terben c
• gycrekszlúrokal. De m'i’denrk felet*  és e • 
S;enecr 7racy. Keményekül, vajszívű haleszl 
g'nyét r.cm le cl elfelejteni.

ii , * , . , Angyalian kedves vlg-
l*em  Üzlet a házasság játék a csapódta*  férj

ről é» « szerelmes asz-j 
szony káról. D <> r r I s J
Nolan bűbájosán édcs,j 
a spanyolos John Bo-j 

*«• pedig vígjátékban is megállja a helyét. S

ji.MiiiiiK, nagy n -.............■ .....
den rcndü-rnrgu közönségnek tetszeni fog. luo-

.......................P . . _ a..<. aTlVzilléki*!

(Kárpát-film)Csütörtökön

ÁTRIUM ♦ D£GSI ♦ OMJIIA

Magyar vígjáték a pénz körül, amely baj, ha nincs 
és még nagyobb, ha van

Főszereplői:

Bárczy Kató és Kabos Gyula 
Uray Tivadar, Vízváry Mariska, 

Gregus Zoltán és Pártos Erzsébet

Irta: Orsy Mária — Zene: Bárczy Tibor 
Gyártási vezető: Körner Mihály - Rendező: Balogh Béla

Ma kezdődik Londonban 
Chauiemps és Delbos 
sorsdöntő tanácskozása

ZENE
Pária, november 28.

Chautemps francia miniszterelnök és 
Delbos francia külügyminiszter vasárnap 
délután elindultak londoni útjukra, hogy 
megvitassák az angol ál.'ani'érftakkal az 
európai helyzetet, különösen pedig Német
ország legújabb követeléseit*  amelyeket 
lord Halifax legutóbbi berlini és berchtes- 
gadeni tanácskozás::! sorún közöltek német 
részről az anyol kormánnyal.

A két francia miniszter hét’ől és keddi 
tárgyalásait páratlan érdeklődéssel vár
ja az egész nemzetközi közvélemény.
A londoni angol-francia tárgya búsok, a 

Qual d'Orsayn elterjedt hírek szerint, nem 
előre megállapított program szerint foly
nak le.

Párisi kormánykörökben a legnagyobb nyo
matékből hangsúlyozzák, hogy a londoni 
tárgyalások legjellemzőbb vonása az angol
francia barátság és szolidaritás lesz. Az nn- 
rol és a francia államférfiak minden elő
ítélettől mentesen megvizsgálják nz egész 
európai helyzetet,

nem hagynak számításon kívül egyet
len lehetőséget sem, nmely módot nyújt 
a nemzetköri megegyezésre, de nem 
engednek semmiféle külső nyomásnak 

sem.
A francia kormány — mondják a Qual 

d'Orsayn — a maga részéről feltétlenül 
kitart az aláirt szerződések tiszteletben- 

tartásának elve mellett.

Í
A londoni tárgyalásokkal kapcsolatban 
párisi politikai körökben sokat foglalkoz
nak

Delbos külügyminiszter küszöbönálló 
keleteurópal uljával is, amely Varsóba 
és a kisantant-államok fővárosaiba visz. 

! Delbos ezt n kelctcurópcl hutai legutóbb, 
amikor együtt volt a brüsszeli értekezleten 
az angol külügyminiszterrel, részletesen 
megvitatta Ellennel, aki minden tekintetben 
helyeselte a franclu külügyminiszter terveit.

Éz a keleteurópai r.t — mondják a Qual 
d'Orsayn — nem azt célozza, hogy Fran
ciaország uj paktumokat és szerződéseket 
kössön, hanem csak szorosabbra nkrr'a 
fűzni a gazdasági, pénzügyi és kulturális 
kapcsolatokat Franciaország és a szóban- 

l! forgó államok között.

ügyvédek

Budapest legújabb filmprimadonnájának 
és legnépszerűbb komikusának uj filmje

Francia részről
fölei n lengyel-francia viszony nieg- 

•zilárdititsára fektetnek nagy súlyt 
ebből a szempontból nem érdektelen,s

hogy Delbos külügyminiszter, mielőtt Chau- 
temps miniszterelnökkel egyiilt elindult 
Londonba, utódján*  Lukaszlewics párisi 
lengyel nagykövettel tanácskozott

Cbantemps és Delbos vasárnap 
érkeztek meg Londonba és hétfőn 
meg nagjfoutosságu tanácskozásaikat.

éjszaka 
kezdik

A parlament elé 
kerül az ügyvédek 

nyugdijának ügye
A képviselőház pénzügyi és igazságügyi 

bizottsága holnap, kedden tárgyalja nz ügy
védi meghatalmazásról szóló törvényjavas
latot. Az tij törvény rendezni fogja az elag
gott ügyvédek és ügyvéd-özvegyek nyugdíj
ügyeit. Arról van szó. hogy a magyar ilgy- 
rédek nyugdíjintézetük anyagi ügyeinek 
rendezése érdekében,

önként adót kívánnak kivetni önma
gukra.

A törvényjavaslat nz ügyvédi kar kívánsá
gára azt mondja ki, hogy a jövőben minden 
ügyvédi felhatalmazási blankettám külön 
25 filléres bélyeget kell ragasztant. A 25 fil
lért n kincstár azután az Országos ügyvédi 

és Nyugdíjintézetnek utalja át. A 
tőke gyűlik 
25 fillérek-

Gprfm- .
számítások szerint olyan nagy 
össze a meghatalmazásonként! 
bői, hogy abból

lehetőség nyílik az elaggott 
és az ügyvédtizvegyek számára legalább 

a létminimumot biztosító nyugdijak fi
zetésére.

A javaslat törvényerőre való emelése 
után,

havi 100 pengőre lesz felemelhető nz 
Ügyvédek nyugdija.

Ez az ősszeg egyáltalában nem magas, azon- 
ibnn az adott viszonyok között mégis öröm
mel fogadják az ügyvédek.

SAtJEli EMIL. Minden embert, különösen 
a művészt, öregségére elfogja az a rémült 
szenvelgés, mely hasonlóvá teszi ahhoz a 
párisi koldushoz, aki jobbkor jóra tűvel rá- 
karcolta életének három mondatba össze- 
préselt tartalmát: — a múltam megcsalt, a 
jelenem gyötör, a jövőm borzaszt. Sauer 
Emiltől is ilyenféle bölcselkedéseket vár
tunk: egy tartalmas élet muzsikában kifeje
ződő emlékeit, vágy azok nyomán a világ 
dolgairól kialakult ítéletét. Megvonhatjuk, 
féltünk, hogy nz életutnak arról a pontjáról, 
ahol áll, Sauer inaszakadtnak Ítéli ideál
jainkat. Féltünk attól, hogy a zongorának 
egyedülálló miivésze még életében őrökre 
eltűnt a szemünk elől, mint az égről alá
hulló csllagok. De nem ez történt. Sauer 
Emil már régen eljegyezte magát Chopin- 
nal. Felszívódott Chopin érzelmi világának 
még kitöréseiben Is elomló, lágy lyrizmusá- 
han. Chopin korokat átívelő erejében Sauer 
Emil időllenitödött. Nem emberi test többé, 
hanem viharokkal is szemben álló hegy, 
öröktől létező érzelem.

VARÁZSÉI VOLÁBAN igen tetszett Tamási 
Ilonka. aki biztos terel érzékkel a szerep kü
lönleges karakterének megfelelően énekelt. 
Lendvai Andor madárembere ugy hangban, 
mint Játékban olyan töké’etM, mini Dongrnff 
Fassbcnde — már példaképpé vált alakítása. 
Szabó Ilonka helyett Ügeti urat, a súgót, di
csérjük meg. aki mély átérzésxcl és nagy szín*  
látszó készséggel mondta el helyette a szere
pet.

♦
PATAKY KÁLMÁN lájfy tenorjának túlságo

san nagy feladat a „Simoné Bocciinegra" tenor- 
szerepe. Verdi Itt nem csengő dallamokot, hr.lk 
suttogásokat, hanem félelmetes ereftl kitörére- 
k®t Irt. A szerelem nem rgvedüli tartalom eb
ben a miiben és ezért indokolatlan a tulságoa 
kihangsuivozúsa. A föld porából feltörő plebe- 
’ns és a lelke mélyéig megrendített Flezco dogé 
fürgéié,"es erejű összecsanózalban elmorzsoló- 
dőlt, elégett Pataky elbájoló llrlzmusa. Ilyen 
hnfalnius ere|Ü indulatok melleit n szeretem Is 
nagyobb, frenetlknsabb erővel nyilatkozik meg, 
ha — élni akar.

ROTH-KVARTETT hangversenyén elbű
völve hallgattuk •* basszusszólamok, külö
nösen a gordonka buja, forró hangjait. 
Mint a kaleidoszkóp torz színei, ugy kering
tek n kíséretből fej a melódiáig a gordonka 
hangjai, hogy azután sejtelmesen eltűnjenek 
a mélyben. Még alig hallottunk kamara
zenét, nmely Ilyen tökéletesen kiszolgálta 
volnn a basszust: szinte megsemmisültek a 
hegedűk, abban a fényben, melyet a gor
donka sugárzott magúból.

♦
SEC^VIA ANDfíF.S spanyol tiárma-'ói 

tármüvész kápráztatott el a héten. Bach lantra 
irt müveinek költői és virtuóz módon való elő
adásával. Scgovia egyedülálló művészetit nem 
tudjuk elmélkedő bírálat alá venhl, mert a 
muzikalit fisának. harmóniát teremtő képesti gé
nek a jelisincréte, nem visz el Segoviához. Un
nék a nagy művésznek a gyökerei nem a koz
mopolita zenében, hanem a spanyol nép lelki
világában kaplak fletet. Segovla sokkal inkább 
egy andalusiut kántor, aki a vasárnapi pará
déi misén elmuzsikülja a tenger s az ég szép
ségeit. Harangszút hallottunk a nuttsikájúban 
és a hívők énekét, virágokat láttunk és parti 
sziklákon szét porladó hullámok kápráztattak el 
a szemünk. Segovia nem a zene abszululumai, 
mélységei, a harmóniák, a mól- fs dur-akordok, 
értelnvt lenyűgöző, éterikus tisztaságai felé 
mutató tnfaEsz. hanem a spanyol nép érzelmi 
vilá'ál magóbanjoglaló Illek, al.i méy Sebastian 
Bach m’ndenktnél tártabb és befejezettebb 
formáit Is felbontja ét átalakítja a saját Ízlése 
szerint. Ennyire szuverén csak a nép lehet, 
vagy az. al.l n népből való, aki ipp olyan erő
sen érzi Istent, mint a körmenetek könnyező 
hívei.

♦

A MAGYAR SZIMFONIKUS ZENEKAR, 
még Rnjtcr Lajos vezényletével sem ért el 
művészi hatást.

★

A VÁROSI SZÍNHÁZ vasárnap délelőtti 
hangversenyei Márkus Dezső ragyogó neve 
ellenére sem többek, mint azok a térzenék, 
amelyek a bu<lnl fák alatt bűvölik el az 
embert. A nyolc nyitány — lelket derítő 
muzsika, amely n renepavillónok álmos
szemű kürtösét idézi elénk, amint ez össze
firkált partitúra kusza hangjeleit próbálja 
rendbeszedni.

*
MA FIA ANDEKSON, e híres néger éne

kesnő vasárnap este nagy (ikerre/ énekelt 
ti Vigadóban.

Dt. Lelsen László



Favorit-vasárnap!
A Hungária, a Ferencváros és az Újpest simán vette 
a gátat, az Elektromos kitünően vizsgázott a Phöbus 
ellen — A középderbi eldöntetlen

Velőkig ható, csípős szélben mcglcpctésmentcsen zajlott le a vasárnapi NB-forduló. A 
favoritok az egész vonalon beváltották a reményeket és a hét legizgalmasabbnak ígér
kező mérkőzésén, az Elektromos —Phőbus-találkozás során az Elektromos győzelme 
sem nevezhető meglepetésnek. A Hungária, az Újpest és a Ferencváros biztosan győzte 
le ellenfeleit. A Szeged dicsérctremélló, lelkes játékban, vitathatatlanul megérdemelt 
győzelmet aratott a Szürketaxi fölött. .4 Bocskai ugylátszik belekerült a pontszerzési 
szériába, mert ezúttal két ponttal gyarapította a Budai 11 ellen kétségbcejtöen gyenge 

pontállományát.

U'abb remek Sárosi-premier 
a Ferencvárosban

FERENCVÁROS—ETO 5:1 (4:0), I replése nyújtott élményt azoknak, akik a
A metszőén éles északi széllel csak há-1 kjj Sáro’i bemutatkozásán kívül is föbblet- 

romezer drukker merte felvenni a harcot, 
hogy a ferencvárosi pályán tanúja lehessen 
egv boldogabb Frndi-korszak indulásának. 
Sárosi dr. öccse, Sárosi Béla, a „kis Sárosi" 
mutatkozott be profidresszben a centerhalf 
posztján. A bemutatkozás ellentmondással 
kezdődött, mert

a „kis Sárost**  csapata legdélcegebb
legénye

és körülbelül egymagasságban hordja a fe
jét Toldival. Minden mozdulatát féltő aggo
dalom és kíváncsiság kisérte, de a legigénye
sebb kritikus is kénytelen volt megállaptani, 
hogy „Béla gyerek" valóban egyik legna
gyobb Ígérete a magyar futballnak. Még 
nincs kész, hogy szakmai nyelven beszél
jünk, de a mozdulatai csaknem pontosan 
olyanok, mint a bátyjáé; ehhez járul még 
tngadhatatlnn keménysége és már most is 
félelmetesen nagy lövőtechnikája. Mind
ezekkel szemben egyedül a lassúsága az 
ellentétel. A bemutatkozás ezúttal gyen
gécske csapat ellen történt, a győri ETO 
volt a vendég, tehát kei zöld-fehér csapát 
állott egymással szemben. Az erőviszonyok 
nem engedtek kétséget aziránt, hogy ki lesz 
a győztes, s a győriek dicséretére legyen 
mondva, hogy nagy ellenfelük nyomasztó 
fölénye ellenére is tetszetős játékot és sikert 
aratták. Az első félidőben a Ferencváros 
heves ostromai már eleve eldöntötték a 
csata sorsát s a mindenes Polgár kitűnő sze-

pikantériára számítottak. Kissi szorította ki 
helyéről Polgár s az első félidőben minden 
labdája kitünően sikerült. Szünet után an
nál kevésbé ment a játék. Ebben azonban 
nemcsak ő a ludas. Már a 22. percben Lere
pül az első gól, amit Gyetvai beadásából 
Polgár kapás-lövéssel küld a hálóba 1:0. A 
25. percben Polgár—Tánczos—Sárosi-nkció 
viharzik végig a gyepen és a mester a vil- 
lámlásszcrü támadást védhetetlen góllal fe
jezi be. 2:0. A 29. percben Gyetvai faultolá
sáért tizenegyest szenvednek el a győriek és 
a büntetőt az „öreg" Sárosi juttatja a 
hálóba. 3:0. A 38. percben esik a félidő 
utolsó gólja, amikor Sárosi dr. előredobott 
labdája mögött Toldi robog le és bombája 
a hálót dagasztja. 4:0. Lőhetnének 
néhány gólt, de Toldi és Sárosi sorra 
rontja a jó labdákat.

A szünet után mindjárt az obiigát 
Korányi-féle kabinetalakltás 

következik, ami Kovácsnak módot ad 
hogy pompásan iveit labdával terhelje a 
Fradi-hálót és a gólarányt. 411. Aztán ujabb 
zöldfehér csatárgikszerck miatt befagynak 
a további gólok, csak a 20. percben hoz 
Toldi kitörése és — ami nála szokatlan — 
gurított labdája ujabb gólt. 5:1. A támadá
sok rendre az ETO-kapu előtt folynak. El
érhetnének egy tucat gólt is, de részint a jó 
győri kapus, részint a lelkes védekezés tartja 
az eredményt.

még 
el-

arra,

maradt
és a helyzetek kihasználásában nem jeles
kednek. A 6. percben

Kardos, a csatársor legjobb embere, 
mesteri módon ugratja ki Sast, aki be
felé huzva, rohan a kapu felé. Vág! 
kétségbeesetten fut eléje, de a szélső 
magas Ívben centerez, Kardos méla un*  
dórral teszi bele a remek beadásba 
gondosan lefésült frizuráját és a labda 

a hálóba pattan. 2:0.
Budafoki ellentámadás során nagy kavaro
dás támad a Hungária-kapu előtt, de a vé
delem menti a veszedelmes helyzetet. Sebes 
szabadrúgását Kardos a kapunak háttal áll
va fejeli, de Vági bravúrosan megkaparintja 
a labdát. Sőa hosszú lövését Szabó, az utolsó 
tizedmásodpercben utólérhetetlen ruganyos
sággal, lábbal rúgja ki a sarokból. A Hun- 
gária-csatárok nem találják el a kaput, 
előbb Titkos fölé fejel, majd szokásos Mül- 
ler-gyertya száll el a kapu fölött. Kardos 
pazar egyéni játéka után Titkos kerül tisz
tára, de az ágyuslábu szélső igaz, hogy ne-

Játék

1 HUNGÁRIA 12
2 FERENCVÁROS 11
3 UJPI’ST 1*2
4 KISPEST 11
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8 SZEGEI) 11
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16:28 7
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héz szögből, de közelről mellé durrant. Sas 
korneréből Kardos remekül irányított fejesét 
Végi elcsípi. Szemetgyönyörködtelö Sebes— 
Kardos—ZJnrfrfs-lámadásból a halfsorból elő
lépett gólzsák fölé lő. Már mindenki be
jegyzi naptárába az eredményt, amikor az 
utolsó percben Sas szemfüles rohama Hun- 
gária-kornert hoz. Sas íveli a sarokrúgást a 
baloldalra és az iveit labdát Dudás erős fe
jessel küldi a kapura. A félmagas fejes S:e- 
bchelyi combján irányt változtat és ezzel a 
szerencsétlen irányváltoztatással szemben a 
kitünően védő Vági is tehetetlen. 3:0.

Már látszik a Potva kezének hatása 
az Elektromos lábmüvészein

Kardos brillírozott a Hungária 
csonka csatársorában

HUNGÁRIA—BUDAFOK 3:0 (1:0)
Remek knsszanapot csinált a budafoki 

pálya, mert a bajnokcsapat több mint 4000 
nézőt vonzott n pálya köré. A pesti közön
séget taxik szállították és n tribün roskadá- 
sig meglelt nagyobbrészt a Hungária hívei
vel. Maga a mérkőzés egészen sima lefolyású 
volt és nem is keletkezhetett nagyobb izga
lom. mert a csípősen hideg szél állandóan 
hütöltc a kedélyeket. Bíró Sándor biró öl
tözéke közdcriillsé-get keltett, a derék biró 
grönlandi dresszben futott ki a pályára s 
igy minden remény megvan arra, hogy nem 
kapott influenzát. Budafoki támadásokkal 
kezdődik a mérkőzés s már nz 6. percben 
Fodor korúért ér el, de ezúttal 
védelme sziklaszilárd. Lassan 
lép a gőzhenger és a Hungária 
veszi el a teret a Budafok elől, 
ben az örvendetesen feljavult Turay irtóza
tos erejű lövése a kapufa tövéből pattan 
vissza. Állandó a Ilungária-fölény, de a csa
társor minden c’ronthatót elront. Végre 
megtörik a jég. Dudás rafflnált teslcsellel 
tisztára játssza Titkost, aki elfut és középre 
játszik. Kardoson, a Hungária lujhárán ra'ta 
áll Bélái, de Kardos lába kinyúlik és Titkos 
beadását kapásból gyilkos erővel bombázza 
a hálóba. 1:0. A Kardos-ellenesek ínyenc
módra csellinlenek a nyelvükkel a tribü
nön. Remekbeszabott gól volt! A Budafok 
is szóhoz jut és Fodor veszélyes szabadrú
gását kell tisztáznia a Hungária-védelemnek. 
Nyomban utána Müller lövése került méter
rel n kapu fölé Ez a félidő teljesen n Hun
gáriáé és a Budafok csak Szeder lefutásaival 
veszélyes. Ragyogó „békebeli'*  Hungária- 
akció vereti össze önkéntelenül a tenyere
ket. Titkos—Dudás és Kardos lábán ván
dorol mesteri pontossággal a labda, de a 
kemény budafoki védelem nz utolsó pilla
natban kornerre szerel.

Szünet után már sokkal élénkebb, sokkal 
változatosabb a játék, mert a Budafok erő
sen feljavul és végig egyenlő ellenfélnek 
mutatkozik. Fodor remekül törtet kapura, 
de a hazai közönség felhördülésére öt lépés
ró) meliéhelyexi a biztos gólnak látszó láb

dát. Mindkét csapat bőven kiveszi részét a 
támadásokból, itt-olt felcsillan a támadások 
sorún a futball szépsége, de

a csatársorok bosszantóan tehetetlenek

ELEKTROMOS—PHÖBUS 2:1 (1:0)
- nagy hideg ellenére is 900 néző volt jelen, 

amikor megkezdődött n két sárgacsapat küz
delme a Latorca-utcai pályán.

Fergeteges iramban kezdődött meg a mérkő
zés. Mindkét csapat nagy akarással veti magát 
a küzdelembe. A Phöbus első komoly támadása 
Blaskó, az uj szerzemény nevéhez fűződik. Az 
Elektromos meg-megujuló támadásait G. Tóth 
indítja el, de az Elektromos csatársor nem 
tudja áttörni a Phöbus betonvédelmét. Az 
Elektromos nagy tűzijátékot rendez, a Phöbus 
kapuja elölt azonban Csikós egymásután teszi 
ártalmatlanná Szendrődi, G. Tóth és Pálinkás 
bombáit. Mesterien felépilelt Phöbus-témadás 
a válasz. P. Szabó elfut a szélen, iveit beadá
sát Rökk élesen fejeli a kapura. Bakon, az uj 
kéksárga kapuscsillag azonban ritka bravúrral 
a levegőben úszva kivédi A Hadsereg-Kupa 
mérkőzésén feltűnt Bakont védéseiért a közön 
ség perceken át ünnepli. Újból Rökk veszé
lyezteti az Elektromos kapuját, Blaskóval 
többször összejátszik a védelem sakk-matt, de 
Rökk égyuszerii lapos lövése hajszállal mellé 
megy. A Phöbus fellángolása után ismét az 
Elektromos veszi át a játék irányítását. Törös, 
a kéksárgák örökmozgatóia és G. Tóth a ,.ke- 
•orőgép" mesteri trükkökkel szédítik a Phöbus 
védelmét, amely fejvesztetten kódorog. Ezt a 
pillanatnyi gyengeséget Törös kihasználja, át- 
vcrekszl magát és u 16-osról hatalmas lövést

ad le, Csikós kapu fölé üti a lövést, a labda 
azonban visszahull Csikós karjára, onnan a 
gólvonalra, a közelben álló

G. Tóth és Szendrődi héjaként csapnak a 
prédára, Szendrődi a szerencsésebb és a 
labdát Csikós kezel kűzött hekotorja. 1:0.

A Phöbus nagyerejü támadásokkal válaszol a 
gólra, az Elektromos-védelem azonban Bakon- 
nal az élen, elhárítja a gólveszélyt, Solti két
szer is kitör, de a kis kapus mesteri védéssel 
menti meg a kaput a gólveszélytől

A második félidő vchehiens Elektromos- 
támadásokkal kezdődik. Az első félidőben kissé 
gyengébben játszó Kolozsváry irányítása mel
lett a halfsor jobbnál jobb labdákkal tömi a 
csatársort, Szendrődi villámszerűén kitör, a 
Fekete elől Zomborvhoz csúsztat, a kis szélső 
pár lépést tesz a labdával és mielőtt még Fe
kete szerelhetné, villámgyorsan nagyerejű lö*  
vést ereszt meg, a labda mintha zsinóron buzi 
nák, Csikós kapujába hull. 2:0. A vérszegény 
P/iőőus-támadásokba csak P. Szabó visz szint 
és humort müeséscivcl A Phöbus erősít Rlaskó 
’ó labdát ad a szabadonálló Rökknek, aki a 
lefutást jó beadással fejezi be A -labda Solti 
elé hull, az edaig encrváltan játszó közép
csatár pár lépést fut és Bakon mellett élesen 
belövi. 2:1. Mindkét csapat maradék erejét 
dobja a küzdelembe, de az eredmény már néni 
változik.

ti Hungária 
működésbe 

fokozatosan 
A 10. perc-

I. félidő
PHÖBUS ELEKTROMOS

térfele

ZOHVKnrw

Az Elektromos 
és a Phöbus 

teljesítménye grafikonban
Az előttünk álló grafikon a két 

csapat támadásoktól lüktető össze
csapásának liü képét adja. Amelyik 
csapat térfelén folyt a játék, ott 
találunk fekete mezőt. Ha figyel
mesen végignézzük a két félidő 
grafikonba merevedett „élctvona- 
lát", azt láthatjuk, hogy mindvé
gig az Elektromosok voltak az 
„agresszívebbek": ők támadtak töb
bet. Az első félidő 45 percéből 25 
percen át, a második félidő 45 per
céből pedig 27 percen át tanyáztak 
a Phöbus térfelén. Az első félidő
ben 2:4, a másodikban 5:2 volt a 
kornerarány az Elektromosok ja
vára. Rendkívül érdekes és tanul
ságos a második félidő derekának 
grafikonja. Mint látjuk, a 22. perc
ben gólt kap az Elektromos s egy 
perc múlva már hatalmas nyomás
sal nehezedik a Phöbus-kapura, H 
percen át tanyáz ott, ami azt bi
zonyítja, hogy jelentős 
lékok felelt rendelkezik 
pat. Mindebből vitán 
hogy a mérkőzést nem
nül nyerte meg Tóth-Potya egyre 
kiválóbb csapata. — (Copyright by 
Hétfői Napló — Systern Horváth)

II. félidő
ELEKTROMOS PHÖBUS 

térfele
1 ■ Korner

lelki-tarta- 
ez a 
felül áll, 

érdemtele-

csa

korner

korner

A kapufák meccse
BOCSKAI—BUDAI „11“ 1:0 (1:0).

Debrecen, november 28.
Hétfői Napló tudósítójának telefon*(A 

jelentése.) Ugv látszik, csak az első pontot 
nehéz megszerezni. Ezt bizonyítja legalább 
is a Bocskai példája, amely első pontját a 
múlt héten szerezte meg és a vasárnapi mér
kőzésen már jól megérdemelt „kettőspontot* ’ 
szerzett. Kétezer néző előtt folyt le a mér
kőzés, melynek nagyrészében a Bocskai 
uralta a mezőnyt. A Bocskai csapatát a túl- 
veszélyes zóna játékra késztette és az egész 
csapat beleadott mindent ebbe a mérkő
zésbe. Már az első percekben llóri kifutás
sal kénytelen Finta elől menteni a helyzetet. 
A 14. percben esett a mérkőzés egyetlen 
gólja.

Boros kitűnő labdát ad Palotásnak, aki 
fejjel Finta elé játszik. Finta l:pos, 
erős labdát küld u bal alsó sarokba, a 
labdára dobja magát Móri, már a kezé
ben is van. de a pergős labda kicsuszk 
a kezéből és a hálóban akad meg. 1:0.
Bocskai támad tovább is. Finta fejelvs 

a kapus
A 
közben összeütközik Mórival és 
kénytelen öt percre kiállni. Helyére Schus-- 
tér ugrik he és a váratlan szerepben is fel*  
találja magát. Kapuserényekre valló módon 
fogja Finta félmagns lövését. Majd Boros 
sérül meg, de bokarándulását még a pályán 
rendbehozzák. A félidőben említést én.cmc 
két hatalmas Bocskai kapufa. A kapu a 
menti Békési huszonölméleres erős lövésé, 
majd Finta fejesét fogja lel.

Szünet után mór a Rudat is támad. Es ha 
egy kis szerencséje lett vohia, még a ve.. - 
lést is megszerezhette volna. Fekete 
helyzetet hagyott ki egymás után. A E‘-cs- 
kni csatársor kapufnjövések halmozására 
éli ki magát. Finta feio’e kapufára pn!l.> > 
majd Hajdú és Takács lövése találja cl a • • 
cet. A Budai szórványos támadásai igen ' 
szélyesek, de ezúttal

válogatott formát Játszik Januó



Budapest, 1037 november 29.
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és megfojt minden budai kombinációt. A 
meddő második félidőben gól egyik részről 
sem esik. Pár a Bocskai u győzelmet teljes 
mértékben megérdemelte, még kell állapí
tanunk, hogy a Budai, bár szórványosan tá

madott, némi szerencsével egy pontot el
hozhatott s’olna Debrecenből. A Bocskaiban 
Janzsó és Boros, a Pudajban P<jfa játszott 
legjobban, aki egyben a mezőny legjobb em
berének bizonyult

Ina szakadt Kocsisnak
Ösxre már harcképtelen — Ondulálás és tfkélharc

ÚJPEST-TÖREKVÉS 3;Q (0:0)

Az újpesti stadionban 1500 főnyi közönség 
előtt nz Újpest csapata biztosan verte a lelke
sen «'s jól küzdő amatőrcsapatnt. Törekvés 
támadásokkal indult a láték és 8 percben Dóri 
előtt hatalmas gólhelvzet nyílt de a lövése nem 
tolóit a kapuba. A játék egyre hevesebbé válik 
és a jítók hevében Balog és Nemes a szó szo
ros értelmében „ha'bakannak". Egv heves ősz- 
szecsapásnáj mindkét játékos a földre esik és 
Nemes belekap Balog hajába,

a fájdalmas onduláclól Balog alapos horog
ütéssel viszonozza,

A biró mindkét játékost leküjdl a pályáról A 
megcsonkított csapatok változatos játékot mu
tatnak. Kocsist a 16-os vonalon beiül faultolja 
a Törekvés-védelem, de a biró nem ítél bünte
tőt. amiért a közönség zajos tüntetést rendez.

Szünet ulén már gólratörőbb játékba kezd 
az Újpest. A 17. percben Zsengellér hatalmas 
gólhelyzetet hagy kihasználatlanul. Sehogyse 
megy a játék az újpesti csatársornak, mert 
Vincze, a csapat leik- a kiállított Balog helyett 
fedezetet játszik A 80. percben az Ujncsl vál
toztat a csanaton. Kocsis— Vincze— Kállay és 
Zsengellér alkotják a csatárláncpt és Vincze 
edd'gi halfszerepét Pusztai veszi ót.

Ügyi .iszik, ebben a formációban jobban

megy a csapatnak, mert a 88. -percben kitti 
nöen felépített támadásból remek gól repül a 
törekvés hálójába. Szűcs szökteti Vinciét, aki 
Kocsishoz játszik. Kocsis eljut is remekül etn- 

" l,oritos beadást Kállay fordulásból a 
.üba küldi 1:0. Egy perc sem telik el és 

újabb újpesti gól örvendezteti meg a közönsé
get . Zsem ellér beadását Vincze bombalöuissel 
a hálóba ragaszt la. 3:0. A Törekvés csapnia 
leliesen visszaesik a második gól után és a 
iob,» kondícióban levő prof'csapnt most már 
korlátlan ur a pályán. A 43. percben az Új
pestre nézve

tragikus szerencsétlenség
lörlépfk. Kocsis remek tempóban fut el őrző- 
jttfíl fi ellenállhatatlanul ront a kapu felé. 
.Már csak 10 méterre áll a háló előtt, amikor 
qnflkül. hogy valaki hozzá ért volna, lábához 
kap, hirtelen összecsuklik is elterül a földön. 
Nyomban az öllőrőbe szállítják a jeles szélsőt 
és a mérkőzés után orvosi vizsgálat alá veszik. 
Már az első orvosi vjzsgúlat is megállapítja 
az izomszakadást és n mentők nagy tempóban 
robognak a sérült játékossal r spoitszanaló- 
r umba. A szanatóriumban megejtett szakszerű 
vizsgálat megállapította, hogy a válooatott 
szelsocsatár az őszi szezonban már nem léphet 
pályára.

Amikor egy „pattanás" egy pontba 
kerül...

Ki megy? Ki jön?
Döntő fontosságú esemény 
előtt áll az OTT vezérkara

NEMZETI-KISPEST 1:1 (1:1)
A „középderbi" 1500 néző előtt folyt le 

a nehéz kispesti pályán és u játék mindvé
gig fordulatokban bővelkedő, izgalmas küz
delmet hozott. Az első negyedórában a Kis-

M A BIZONYOS ^PATTANÁS", AMI GÚ

Kincses Jó labdáját Monostori keresztbe adja, 
Déri Serénylhea továbbit, akinek lövése az a 
bizonyos „pattanás*4. Nemes a helyén van a 
Utána a labda Is. 1:1. Ekö félidő 39. perc. 
(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)

Kővdgó

Serényi

pest volt az ur és viharos támadásokat vi
zeiéit, de csatárai e| pepecsel lek minden gól
helyzetet, pedig támadásaik során erélyesebb 
he.eje?ő akciók esetén már kétgólos veze
tésre is szeri tehettek volna. A Nemzeti rit
kán támadott, de ezekbe a támadásokba 
bc.e.:orsózott a honi közönség háta. Az iram 
nem volt tujerős. A ?8. percben Béri kiug
rasztja Nemesi, de a kispesti csapat félel
metes góllövője holtbiztos gólhelyzetben 
mellé lő. A 30. percben Viq fontolt fölösle
gesen. A taccsvonal mellől mepitclt szabad
rúgást, melyet Hihámi Iliit. Kása elnézi és 
a szél erejével támogatott labda általános 
elképedésre, a hálába hull. 1KI. Tipikus 
Polyngól, A Nemteli családi meghitt tábora 
nagyon rövid ideig örülhet a vezető gólnak, 
mert a 39. percben n Kispest behozza a ve
retest. Kincses szökteti Monostorit, aki 
fíllors Iramban fut el. Beadását Déri Seré- 
ayilicz továbbítja és a szélső vaderejü tö
vise a felső kapulécről pattan vissza. A 
•,Paltanás“ elég kellemetlen a Nemzetinek, 
mert Nemes olt terem és öl lépésről isteni 
nyugalommal a balsarokba pofozza a lab
dái. 1:|. Félidő végéig mezőny játék folyik, 
őrt'uras, lanyha iramban. A második fél
időben már az első perc izgalmat hoz. Kin
cses bombája a kapufáról pattan vhsza és 
**z a pillanat megremegteti a Nemzeti druk- 
,.’’r;’0'>,at- Olajkár Is bebizonyítja hatalmas 
lövűkészségét. Negyven méterről küldött 
•ralndrugÁsa a kanulérrn rsatlan. A közön- 
R,g biztatására sokat támad a Kispest, de 
^'b'ral „Hungária elleni formában van- 
nnk.“ Monostori—Nemes akcióból Mopos- 
tf)fi két lépésről a kapu mellé M. A kispesti 
csatárok rohamai e»vre tüzesebbek lesznek, 
nyelvnek Iá lián a Nemteli szicíliai védekr- 

alkalmaz. Ez a vé'’ckc*A  szisztéma tel
jes mírtékhon ha is válik. Nemes három lé- 
Pé-röl n kapu helyett Angyal kapust találta 
e'ibe Béri a következő percben szintén a 

kapusba "éjoz. Olajkár, aki falán
■ legveszedelmesebb isabadrugónk, 

ezúttal nyolcvan méterről kőid szabadrú
gást « kapura. A hajó.’jtyunak is bycUily- 
1 -re való távolságból a lövés olyan arővel 
b«á11. hogy Angyal csak kiölni tudja- AX 
Utolsó negyedórában a Nemzeti támadásai 

is kibontakoznak és fokról-fokra veszélye
sebbé válnak. A 37. percben meg is szerez 
hetné a győzelmet a kitűnő pesti középcsa
pat, de Horváth a kapu torkúban elügyel- 
lenkedi a helyzetet. A góllalap félidő meddő

LT HOZOTT ÉS EGY PONTBA KERÜLT.

mezőnyjátékkal végződik. A Játék alapján 
a döntetlen eredmény teljesen igazságos, 
bár le kell szögeznünk, hogy a Kispest egy 
jó lövöcsatárral megnyerhette volna a ré
szére rendkívül fontos mérkőzést.

Egyedülálló bíró! 
hiba Szegeden 

SZEGED—SZÜRKÉT A XI 2.-0 (1:0).
Szeged, november 28

Hétfői Napló tudósit ólának telefonjelen- 
A sofförök első szegedi mérkőzése ünne-

U 
lése.) 
pics keretek között Indult meg.

A Szeged FC nz első percekben valósággal lc- 
gázo'ta n sof (örökét. Egyik fergeteges támadás 
a másikat követte, úgy hogy a védőknek léleg- 
zeni is alig maradt idejük. A 10. percben Bár- 
kányl átadását Harangozó Bognárhoz küldte, 
aki

kicselezte a két hátvédei és 10 méterről a 
sarokba helyezi*  a labdát. 1:0.

Most újabb szegedi támadások következnek, u 
.'izilrketaxi vezetői lesújtva nézik csapniuk ver-, 
gődásét. A 15. percben Harangozó kitör, Kufasi 
eléjo fut, de nem éri el a labdát Aradi kétség
beesetten odnrohan és kézzel akarja elszedni 
a labdát Harangozó elöl. Meg is érinti, da Ha
rangozó mégis csak a hálóba zuditja. A llrrt 
mégsem mutat középre, hanem Jesállói miatt 
szabadrúgást Ítél a Szegeit ellep. A közönség 
7alosan tüntet a biró ellen, de az hajthatatlan. 
Néhány sikertelen Rzfirketaxl-támadái utón a 
31. percben megismétlődik az előbbi helvzal; 
llnranyosA kitör, Aradi kértél üli el ílő’c a 
labdát, de a bíró lováhhof Int

MsDnel után megismétlődik az előbbi helyzet: 
a Szeged nagy ostrom alá fogta a saffőrők ke
nuiát. A 0 nercben Kárpáti faultja miatt ara- 
hndrtjeást ítél a biró. Ssojka nagv ívben a kapu 
eló küldi a labdát, Kutast kiugrik de Bognár 
nem engedi a labdához » igy at a kapu jobb- 
sarkóba pattan. 3:0.

A HTVK m orsségoa kardeMpat-bajnoh. Va 
sárnap délelölt Győrben tnrtollák meg Mngvar- 
ország 1937 évi országa*  kardesapatbnjnokaá- 
gának döntőjét a HTVK és a Győri Vivő Club 
csapatai körött. A nagyszámú és előkelő kö
zönség élén Spőth Gyula győri polgármester 
is meglelenl. A mérkőzés meglehetősen pagy 
küzdelmet hozott és a honvédtisztek csak A'o- 
Uéct Pál Világbajnok ragyogó vívásának kő. 
szönhetlk 11:5-ös győzelmüket

A magyar sportélet legmagasabb irányitó kö
reiben néhány nap óla diszkréten, de annál 
határozottabban tárgyalják az OTT irányításá
ban rövidesen beálló migyjontosságu változás 
hírét. A dolog természetéből folyik, hogy a laj- 
liinö és érdekes hir valódiságéit hivatalos he
lyen sem cáfolatban sem megerősítésben nem 
részesítik, azt maguk az események fogják 
'gazolni.

A hírek komolyságát azonban kétségtelenül 
alátámasztja az, hogy az OTT jelenlegi elnöke 
a magyar sportélet egyes jelenségei miatt el
kedvetlenedett. Elég, lui a legutóbbi tornászhá-1 
borúra és a vívásban bekövetkezett harcokra 
hivatkozunk. Beavatott helyen számolnak az
zal, hogy

a Jelenlegi elnök lemond 
és vitpthatallaij tehetségét más terüjeteken bo
csátja a köz rendelkezésére.
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Cseh vasárnapi HMvérzése 
- kacsa

Riasztó hírek terjedtek el vasárnap délután 
a fulballpélyákcn, hogy Cseh II., a világhírű 
Hungúrla-csatár negyedszer kapott tüdővérzist 
és állapota aggasztó. A hírek — szerencsére — 
hamisnak bizonyaitok, mert a zsidókórház Je

Hatalmas küzdelem folyik
a Hétfői Napló vándordíj finisében

Még két forduló és néhány elmaradt mérkő
zés s véget érnek az idei Hétfői Napló vándor
díj mérkőzések. Megkezdődött a ..hajrá’' s két- 
három héten belül eldől, ki lesz az értéke*  
vándordíj első védője. Dacára annak, hogy a 
szezon végén Járuuk. még nem lehet megítélni 
a győztest. Ha p'llanatnyilng a Vasfonal is van 
az élen, a hátralevő mérkőzésekben még be
hozhatja hátrányát u Shell. Badiator, vagy a 
Jutagyár. Tehát még erős küzdelemre van ki
látás. A szombati forduló legérdekesebb mér
kőzése a Wander-Schcmbcr M Mérleggyár 
rjapata'nak küzdelme volt. — Készletet ered' 
mények; Vasfnnal—Gamma 4:1 (0:0), Pest- 
szentcrzsélbet. J?éró: Héra. A? első félidőben 
egyenlő ellenfelek, n másodikban a Gamma 
visszaesik és a Vasfonal könnyen győz. — 
Juingyár—Vigodnl 4:0 (2:0), Szekszárdi tjt. 
Biró: Ehrcnste'n. A Julagyár könnyén győz nz 
érthetetlenül gyengén játszó Vlgodni ellen. — 
Wandcr-—Schember M. Mértertílyúr 1:1 (1:0), 
Rékosfnjva. Bíró: Tőrök Változatos iramú, 
szép játék, egyenlő ellenfelek, mindkét rsanul 
erősen kördötl. az eredmény a mutatóit játék 
plapján igazságos.
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ESIK: 58.4 MP!
Az Astrid királynéról elnevezett fürdő fel- 

avatásával kapcsolatban rendezett nemzei- 
kiizl uszóversenyen u 100 méteres Rjora- 
tiszúsban Csik Ferenc olimpiai bajnokunk 
58.4 mp-es idővel győzött.

Box-szenzúcló Budapesten. Világszenzáció 
színhelye lesz szombaton este Budapest: 
Primo Carncra, az 1933 — .34. évi luhézsiilyu 
boxvilágbajnok nagyjefcnlöségil mérkőzést 
vív Loitis Delleau vel. a kiváló francia ver
senyzővel. A százhúsz kilós exvllágbajnok

Az ESTI kurír Karácsonyi utazarai
Útlevél nélkül u. n. b. km. ». e.
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A változással kapcsolatban egyúttal elmarad
tak az ilyenkor szokásos személyi kombiná
ciók és önjelölések. A sportélet tényezői ugyan
is egyhangú örömmel lal.d'.ák meg az ÖTÉ el
nökségére a legalkalmasabb jelöltei

Ifjabb vitéz Horthy Miklós, 
a MUSz, a magyar „mintastóvelség" elnöke 
személyében.

Azok a hervadhatallun érdemek, amelyek 
világhírnevet szereztek a magyar uszósportnak, 
az ő nevéhez fűződnek és az alkotásoknak 
egész sora amellett bizonyít, hogy a fiatalos 
lelterő a tisztánlátással, tapasztalattal és gya
korlati érzékkel csaknem egyedülálló harmó*  
piában van meg benne. Mindezek az erények, 
továbbá az országos népszerűség és szeretet, 
ami ifjabb Horthy Miklóst körülveszi, nagyon 
megkönnyíti azok dolgát, akik a beálló sze
mélyi változás kérdésének megoldására hiva
tottak.

lentése szerint Cseh állapota kitűnő, teljesen 
lúzmentes a Igy gyógyulása bizonyos.

Cseh egyébként ángyon örült csapata győzel
mének u Dudafok felelt.

Hétfői Napló Vándordíj állása:
|. M VaVonai 15 pont, 2. Shell 13 p, 3. 

Bndiator 12 p . 4 Jutagyór 12 p. Ii. VVarder 
9 p., 6. Kova'd 8 p 7. Gamma 6 p., 8. Chi
noin TJ. 4 p. 9. V;gcdni 4 p., 10. Schrmber M. 
Mérleggyár 3 p., 11 Révai vissznlépctl.

UJ DÖNTÖK A II. OSZTÁLYBAN.
Az 1—2. helyezésért:

Kábelgyár-Révai 3:2 (0:2). Fehérvári-uL
Biró: Skalitzer. Szép, változatos játék, az első 
féFdőhen a Révgí jobb. A másodikban a 10. 
emberrel iátszó Révai visszaesett és a Kábel 
erős küzdelem után kiharcolta a győzelmet. 
Góllövők: Vicenl, Kardos és Téglás, illetve 
Horváth II. és Szabó.

.4 .1—4 helyért:
Flóra—Ulnestl Posztó R:4 (2:1). Bíró; Kraft, 

Az I. félidőben egyenlő erők, n II.-bán némi 
Flóra-fölény Szép játék és erős, de lelkes 
KÜrdelem után a Flóra megérdemelte a győzel
mei. Jók voltak: Kiss, Proszamer (Flóra), 
Somogyi és Virág (UJp, P.)

■MT.

Igen komoly ellenfelet kap a feltörő franciá
ban, aki egész Európa boxolóit végígverle s 
u szakértők szerint egyik legkomolyabb as
piránsa n világbajnoki ciinnek Guruéra ina, 
hétfőn délelőtt érkezik meg Budapestre.

A Ceglédi Vasutas az ffjnság! birkózó esnnat- 
bajnok. Nagyszámú közönség előtt rendezte 
meg vasárnap a Birkózó Szövetség nz jfjttsáti 
rsnpatba.lnnksógot a MÁV kolónia nacvférmé
ben. A bajnoki elmet nagyszerű küzdelem utón 
megérdemelten nyerte a Ceglédi Vasutas csa
pnia.

MEGLEPETÉS A DVTK NAGY VERESÉGE

Profiliga: Erzsébet— Csepel 2:1; Vscl Remény 
—Vasns 8:1: Salgótarjáni BTC—Droglstók 7:0; 
Tokod—DVTK ft 0; Haladás—Vác 6:0; Váci 
SE— Simontornyai BTC 2:1; Sz. MÁV—ARAK 
2:1.
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„El kell tűnni 
a fórumról 
Zsarnócxaynak!”
— mondották a JT vasárnapi ülésén, ahol 
ax országos biró-sxtrálkot is olhatároxták

Többé nem állunk ki BLASz-biróval!
— by határozóit a Goldberger SE elnöksége

Izgalmas délclőlljc volt vasárnap a ma- 
gyár futballbiráknnk és igy magának a ha
talmas futballszervezclnck is. Az ismeretes 
JT—BLASZ harc miatt, amit a Budapesti 
Amatőr Alszövolség izgága elemei provo
kállak, a legsúlyosabb válság tört ki a fut- 
ballsporlban. Bagatcll anyagi differenciák 
nfnlt odáig fajult a dolog, hogy vasárnap 
már a budapesti kerületben a Játékvezetők 
Testületé nem adott bírót és a BLASZ sa
ját szervezetével volt kénytelen pótolni a 
hiányokat.

A JT elnökségének ez a drákói állásfog
lalása tette szükségessé, hogy vasárnap dél
előtt megkérdezzék a JT tagjait is arról: 
váljon helyeslik-e nz elnökség vonalvezclé- 
ítél. Hatalmas tömeg szorongott a hivatalos 
tanácskozóteremben, megjöttek vidékről az 
nlszövelségi birótestülelek képviselői, tehát 
a futballbirák parlamentje mondhatott Íté
letet a vezérkar működéséről. Ez az ítélet 
egyhangú volt, mert

liafározatllng kimondták, hogy min
denbe'- helyeslik ac eddig történt In
tézkedéseket és a jövőben Is felhatal
mazást adnak az intranzlrens harcra a 

BI.ASZ-szal szemben.
'Amint nz várható is volt, nz ülés rendkívül 
izgalmas légkörben folyt le és n legélesebb 
bírálatok hangzottak cl a HLASZ két funk
cionáriusáról, Zsarnót-zagról és Lénárlról. 
Nem volt véleménykülönbség atekinlelben, 
hogy ezt a harcot, amely alkalmas lenne

az egész magyar futballsportot zátonyra 
vinni, egy

haszontalan cezarománia
diktálta a futhallsportban amúgy is mindig 
a fenegyereket képviselő Budapesti Amatőr 
Alszövetségrc. Mint ahogy az elhangzott 
kritikák bizonyítják, a mondvacsinált anya
gi okok e kíméletlen küzdelemben nem 
játszhattak szerepet, mert pusztán az alszö- 
uetség „amatőr" főtitkárának, Lénárt Ernő
nek évi tiszteletdija kétszeresen is fedezné a 
birókűldések körül felmerült vitás összege
ket.

Budapest és vidék egyöntetűen nyilat
kozott meg amellett, hogy a belső 
villongások főokának, Zsarnói-zay Já
nosnak el kell tűnni a futball fórumai

ról, ezúttal most már véglegesen.
Figyelemreméltó, hogy a vidéki alszövet- 

ségek fölküldött biróképviselői is egyhan
gúan álltak a központi elnökség mellé és 
kimondották, hogy ha szüksége mutatkozik, 

a vidéki szervezetek Is leállnak 
és nem adnak bírót a mérkőzésekre. Ez 
röviden annyit jelent, hogy a BLASZ meg
nyilvánult terrorja miatt esetleg az egész or
szágban megáll a futballüzem. Nem kétsé
ges, hogy ilyen körülmények között az 
MLSZ elnöksége a futball pártjára áll és 
még a béke árán is kiküszöböli köréből 
azokat az elemeket, amelyeknek működése 
válságos helyzetbe sodorta az ország leg
nagyobb sportját.

Az amatőrbajnokság tegnapi fordulóját 
óriási érdeklődés előzte meg. Az érdeklő
dés középpontjában a BLASZ-birák reprize 
állott. Mint ismeretes, annakidején a bemu
tatkozás — váratlanul — igen jól sikerült. 
Ezt most annál kevésbé lehet elmondani. A 
legtöbb helyen igen sok baj volt a bírók
kal s hogy a mérkőzések sok helyen nem 
fulladlak botrányba, csak a vezetők meg
fontolt, nyugodt fellépésének és erélyének 
lehet betudni.

A Goldberger S. E. vezetői a mérkőzés 
után összeültek és nyomban határoza
tot hoztak, hogy ezentúl csakis JT-

biró vezetése mellett állnak ki bajnoki 
mérkőzésre.

Nagy’ meglepetés a ZSE biztos győzelme 
a BSzKKT felett. Az eredmények:

Pártos-csoport: FTC—SzFC 3:3, Af.-ÍV-tG 
—MTK 4.3, Csepeli MOVE—EMTli o-j 
PTBSC—Draschc 5-2, Ganz—MAFC /•/’ 
SzAC—KAC 4:1, BMTE—WSC 2:2.

Bíró-csoport: ZSE—BSzKRT 3:1, Testvé
riség—Pamut ipar 3:2, BVSC--HAC 3-2 
ÚTÉ—111. kér. TVE 2:0, BLK—URAK 5-J*  
MSC—GSE 2:2. A Vasas—Postás mérkőzés 
elmaradt, mert a biró a pályát alkalmat
lannak minősítette.
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Galagonya nyerte a Tornyai emlékversenyt

Az uszósport-alapitványból 
törlik az — úszást

Beavatott körökben érdekes tervvel foglal
koznak. A nemzeti uszósport-nlapilvány szer
vezetét, amely eddig a fedettuszoda és jövedel
mének felhasználását szabályozta, átszervezik 
és

törlik belőle az — úszást
A paradoxon magyarázata az, hogy nz uszó-

sport-alapitvány tágabb értelmezésében „csak“ 
sportalapilvónyt akarnak csinálni, hogy ebben 
a keretben elférjen a létesítendő fedett sport
csarnok is. Igv azután mód nyílna arra, hogy 
mindkét sportlétesítmény közös igazgatás alá 
kerüljön, ami meglakaritóssal járna. Megtaka
rítanának egy — igazgatót.

A hűvösebb idő ellenére is zsúfolt ház nézte 
végig a vasárnapi versenyeket. A nap főszámát 
a Tornyay Rezső báró emlékversenyt a kima
gasló esélyű Galagonya könnyen nyerte Vero
nika ellen.

Részletes eredmények:
HÁROMÉVESEK VERSENYE. 1. Dános! 

(5) Feiser. 2. Utóda (3) Kovács J. 3. Pique 
Dame (pari) Zwillinger. Fm.: Biztos (2) Stei- 
nitz, Gyalla (3) Vorst, Utána (8) Marschall, 
Uly (6) Kovács II. Könnyén. 10:36, 18. 21, 12. 
Olasz: 10:92. Befutó: 10:282. Idő: 38.2.

II. NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE. 
1. Misi Magyarország (7:10) Zwillinger. 2. Ri- 
tola (4) Kovács I. 3. Valuta (6) Feiser Fm.: 
Előkelő (1J4) Jónás. Biztosan. 10:19. Olasz: 
10:43. Befutó: 10:114. Idő: 38.4.

III. TORNYAY REZSŐ BÁRÓ EMLÉKVER
SENY. 1. Galagonya (8:10). 2. Veronika (pari) 
Kovács 11. 3 Egeria (8) Rayiner. Fm.: Czifra 
(33| Wiesner. Könnyén. 10:15. Olasz: 10:23. 
Befutó: 10:18. Idő: 28.7

IV. KETTESFOGATU URKOCSISVERSENY.
1. Csókne-MIza (5:10) Gedeon. 2. Csipkerózsa- 
Hamupipő (4) Bogvay P. 3. Alaude-Ursus (4) 
Kossuth. Fm.: Mady leánya-Opera (6) Deák, 
Hazárd-Szclhámos (10) gr. Vay M.. Tanoda- 
Zsazsa (6) Wampetic.s. Könnyen. 10:13. 11, 15. 
Olasz: 10:33, Befutó: 10:43. Idő: 48.8.

2. Bokros (2) Wiesner. 3. Echo fia (8) Vorst. 
Fm.: Jóság (6) Kovács.!., Buzakalúsz (101 Jó
nás J. Biztosan 10:15, 11, 11. Olasz: 10:25. 
Befutó: 10.28. Idő: 33.6.

VIII. VILLÁM HANDICAP. 1. Éber (3) Jó
nás, 2 Katinka (3) Zwillinger. 3. Győző (12) 
Benkő. Fin.’ Jeles O. S. (l’/i) Földi, Guard an 
Todd (10) Marék, Ragyogó (6) Hauser, Mimóza 
(2J4) Feiser, Estike (16) Baik, London (10) 
Jónás J, Ilona (6) Kovács II., Csákány Ilii) 
Siró, Torkos (8) Vorst. Erős küzdelem. 10.47, 
26. 24. 43 Olasz: 10: 72. Befutó: 10: 243, -lói. 
Idő: 27 9.

IX. CSÖRÖGI DÍJ: Elmaradt.
X. PÓTVERSENY HANDICAP. í. Slmba (2)

Feiser. 2. Minor (6) Simko. 3. Szoknyahös (4) 
Zwillinger. Fm.- Árvalegény (pari) Maszár F., 
Mátka (4) Maszár 1. (min! I. disqu.), Jók (4) 
Rayiner, Csalán (10) Kovács II, Odább (16) 
Pfiszter Küzdelem. 10:40, 17 23, 20. Olasz:
10:61. Befutó- 10:257, 148. Idő: 30.0.

XI. ÓPÁLYI DÍJ. 1. Capua (8) Maszár I. 
2. Lutri (14) Marschall R.. 3. Tombola (5:10) 
Kovács II. Fm : Ildikó (2'zí} Istók. Szcndró 
(10) Jónás J., Balbo (16) Topay, Opera (8) 
Hauser, Margit (3) Feiser. Könnyen. 10:45, 15, 
21, 13. Olasz: 10:109. Befutó: 10:535, 107. Idő 
34.7.

Szenzáció Csepelen:
évi 150 ezer pengős sportalappal 
uj sportcentrumot létesítenek

Nagyjelentőségű és a sport szempontjából 
egyelőre beláthalntlanul örvendetes lépésre 
határozta el magát a csepeli Wciss Mnnfréd- 
gyár: sportot akar teremteni a szigeti gyúrvá- 
rosban.

A gyárvállnlat elhatározása annál inkább 
nagyjelentőségű, mert a munkújok és tisztvise
lők sportolási lehetőségét elősegítendő,

korlátlan anyagi áldozat
hozatalát Ígérték a vállalat illetékes faktorai.

Felhívást intézlek a vállalat valamennyi 
munkásához és tisztviselőjéhez önkéntes heti, 
illetne havi adományok felajánlására Ez a fel
hívás értesülésünk szerint a célhoz méltó 
bombasikcrrel járt, mert több, mint

hatezer munkás ajánlott fel ezldelg heti
10 filléres támogatást

a sport oltárára. A munkások megértő gesztusa 
tehát egymagában havi tízezer pengős összegei 
jelent, melyhez hozzászámítva

a tisztviselők havi egy- és többpengős 
adományát,

r.em kell nagy fantázia annak a megállapításá
hoz, hogy

Csepel nz ország első sportcentrumává 
nőheti ki magát

és egészen rövid idő alatt egy amerikai tem
póban kifejlődő második UTE fogja a szigeten 
szolgálni a magyar sport ügyét.

■nz-

V. MECHANIKUS HANDICAP. 1. Sihcdcr 
(4) Tomann. 2. Zivatar (2%) Maszár F. 3. Bro
kát (8) Wiesner. Fm.: Búzavirág C. (10) Jónás, 
Béki (1J4) Kovács 11., Varázs (5) Kovács J., 
Nemes (8) Benkő, Ágnes (6) Kallinka, Epilog 
(4) Baik, Leó (5) Maszár J., Gladiátor (16) 
Vorst, Libcrly Hanover (5) Feiser. Biztosan. 
10:71, 22, 30, 60 Olasz: 10:65. Befutó: 10:172, 
647. Idő; 39.2.

VI. MARIANNE DÍJ. 1. Ba4u Khan (pari) 
Marschall. 2. Triumpf (2) Kovács II. 3. Edö- 
mér (8) Maszár I. Fm : Pcler Pilot (4) Maszár 
F., K. I,. (6) Simkó, Aranyom (5) Jónás, Groo 
Peggy (2%) Feiser, Spilka (10) Hauser. Biz
tosan 10.20, 11, 12, 21. Olasz: 10:37. Befutó: 
10:26, 364. Idő; 29.7.

VII. D1REGO-DIJ, 1. Décsc (5:10) Marschall.

— RAKOVSZKY IVÁNT VÁLASZTOT
TÁK A B. Ü. E. ELNÖKÉVÉ. A B. C. E. 
vasárnap délelőtt 11 órakor clnökválr.szló 
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen el
nöknek Rakovszky Iván ny. belügyminisz
tert. alelnöknek Hedry Béla altábornagyot 
és Fáy István főispánt választották.

♦
A MLE igazgatósága az engedményes lova

sok részére kiirt 1800 pengős handicapck dí
jazásút 2000 pengőre emelte fel. A főkéül kis 
istállókat érintő díjemelés általános tetszést 
váltott ki. *

Herceg Odescalchi Béla a kilences bizott
mány megbízásából hétfőn november 29-én in
dul Angliába, hogy a newmarketi telivérarve- 
résen anyakancákat vásároljon.
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TÖRJE A FEJÉT!
Feltűnő taktikázás

a debreceni boirínymeccs körűt
A futball belső háborúja és válsága egjeelörc 

elterelte a figyelmet azokról a botrányokról és 
megoldásukról, amik a sportpályákat véres 
események hadszínterévé változtatják vasár
naponként. Lincsel.'s szervezett becsületsértés, 
verekedés fenyegeti lépten nyomon nemcsak a 
sportolókat, liánéin a nézőket is.

Tcrroresnpulok alakultak, 
amelyek döntően avatkoznak a játékba s ezek 
leszerelésére mindössze egy szörnyű magyar
sággal megfogalmazott és véres kardként kö- 
rOl hordozott pinkát született meg.

A nrnfifiitbnll vezelőköreihen. ahol érthető 
aggodalommal néznek n fejlemények elé, első
sorban nem is a közönség egv kis hányadának 
izgága és uszított csapatában látják a veszélyt, 
hanem sokkal inkább abban

■ kUlönUs én érthetctlenUl részrehajló 
elbír .Másban, amivel a fcgvclmczcllcn játéko
sok ügyeit kezelik.

Ezek a jó spnrlérzékkel rendelkező vezetők 
megütközéssel lárgvaljók azt a furcsa huza
vona. ami például a debreceni botránymeocs 
„hősei" kíriil k'alakull Ennek egyik szereplő
jét. Toldit a klub intézőjének nyilatkozata szc 
ríni maga a Ferencváros 200 pengő pénzbünte
tésre Ítélte, tehát — elítélte. Ugyanakkor múl 
link n hetek és a szövetség hivatalos szervei 
mg mindig vizsgálódnak és nem döntenek. 
Ar n tény, hogv egv válogatott futballista ug 
rótt ót a kerítésen n nézők sorába — a szövet 
ség szervei szamára mindeddig tisztázatlan

okokból, nem mentő, hanem súlyosbító körül
mény. amiért a megsértett jogrend elégtételt 
vár. Legalább olyan gyorsan és olyan mérték
ben, mint ahogy uzt a játékos klubjának,

a Ferencváros sportszerűen gondolkozó 
vezetői telték.

Ennek hiányában joggal érheti a részrehajlás 
vádja a szövetséget s ennek nyomán valóban 
kilátástalan a közönség megfékezése. Ha a já
tékos mcccsközbcn a nézők közé ronthat min
den különösebb következmény nélkül, akkor a 
közönség is visszaadhatja a látogatást a pályán 
— hasonló célból.

A rendcsinálást minden vonalon meg kell 
kezdeni, különben legközelebb nem sörösüve
gekkel ós kődarabokkal hajigái jók majd egy
mást közönség és játékos, hanem a Wild Wcst 
kalandorainak mintájára — revolverekkel 1Ö- 
vlk ki n «or|'ó> •» kívál,’*z'oH  s-»<>mó|veket

HÉTFŐI NAPLÓ 
Szerkesztik: 

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ 
Feleiét tierkeutA ét kiteld: Dr. KI.EK HUGÓ 

SrerkeiztÓtég át kiadóhivatal: Ernfbet k8rul M.
Ttlelan btlkútnip ét »•» déli 1'2-ia: I JOS-H. V«» <t. o. 
1 órától (Artdl-u s. Glóbus-nyomda-: MH 43, HUSI. 
Vas. d. u. H5 lói IsptárUie: l lát U. I IM 43. 1 IH-44.

I t4» 11.
FI.0F1ZET1ÍS1 AR: Egy ávre 5 pengi. - EGYES SZÁM 
éra: Mtgjtmruáa 10 fillér. Autilrlt 20 Groseben. Fran
ciaország 150 frank. Jugoszlávia 2.50 dinár. Németország 
15 l’l.. Olzazortzág | lirt. Románia S lei. Ctebtzlovákia 

l ék.

VÍZSZINTES:
1. Ítéletet hoznak. 10. Gyil

kosságot követ el. 12. Ese
mény a királyságban. 14. At- 
nyujtás. 15. A mohamedán 
vallás feje. 16. Fél dollár. 17. 
Vonalakkal rajzol tele. 18. 
Angol keresztnév. 19. Folyó 
Keiet-Ázsiában, Szibéria és 
Mandzsúria határán, másfél
szer olyan hosszú, mint a 
Duna. 20. Dolog — falinul. 21. 
Gyermeknek a felnőtt nő. 22. 
Németországi folyó. 23. A 
vendégfogadóról • mondja a 
nőin. 25. Lear király egyik 
leánya. 28. Kettéválik. 30. Pá 
rntlan-ujju emlős Indiában és 
Délnmerikábnn. 31. Halfajin 
(névelővel.) 32. Talál. 33. Ne 
vetni lehet rajta. 34. Róronlá*  
része. 35 Kutyaféle ragadozó 
Afrikában, Ázsiában és délke
leti Európában. 36. T. U. G 
37. Vonz. 38. ösmagyar név. 
30. Függők értjéről ismerjük 
40. Wagner „Nihelung triló 
giá"-jóban szerepel. 41. Kelet 
lurkesztáni folyó.

FÜGGŐLEGES:
1. Kinél? 2. Mondabeli re-

pülő. 3. Angol férfinév. (Bánky Vilma férje.) leánya. 18. Kinél? (ék. hiba.) 20. L. ö. D. *»  
4. Iparos. S. Gyümölcs van benne. 6. Tészta Melyet? 24. Csatái 25. Híres szerep a '’‘‘a .’ 
jelzője lehet. 7. Helyesen beszél! S. Gyakori lef-ben. 26. Bolívia nagy vár«*»a  n 
magyar családnév. 9. A honfoglalás idejére tlékck központjában. 27. Az cnyv 29. hm**  
visszanyúló intézmény, amelynek lényege, hogy kus nyelv. 30. Zár (ék. hibn.l 32. .
az ősi földbirtok nem az egyén tulajdona, ha- 33. Buddhista pap vagy szerzetes, főleg l>' 
nem az egész családé. 11. Talmi. 12. Segítés, ben és Mongóliában. 35. B. T. E. 30. Ncke 
13. Elvakult. 15. Kikkel? 17. Lear király németül 
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