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Gömbös vasárnapi szózata
nincs különbség magyar kathoimus. protestáns es zsioe 
közölt - Ul korszaknak kell kezdődni a főváros etetőben

Vasárnap zajlott le Impozáns külsőségek kö
tött a Nemzeti Munkaszózat ünnepe.

A főútvonalakon az eső dacára ezrével vonul 
a tömeg a zászlódiszbe öltözött Kossuth Lajos 
térre. Tizenegy órára, mikor elállt az cső, .a te
ret és a mellékutcákat már elárasztotta a tö
meg. Arvalányhajas, pitykésdolmányos vidéki 
kiküldöttek, formaruhás diákbizottságok, ön
kéntes tűzoltók, sokezer MÁV tisztviselő, front
harcosok, leventék

közel százezernyi tömege
Várakozott a zenekarok hangjai melleit.

Délben 12 órakor
tomboló éljenzés harsant fel: a TESZ 

kélyén megjelent Gömbös Gyula, 
aki Antal István dr. miniszteri tanácsos 
rétében érkezett a TESZ helyiségébe. 
A téren fölállított emelvényről Baros ' 
a TESZ országos elnöke üg. 
a Nemzeti Munkaszózat

kisé-

nyről Baross (iábor. 
idvözölle és fölkérte 

kiadására.

— A TESZ elnöke a 
irányelveket kért tőlem 
irányelveket a nemzeti .. .
.•illésére. Egy pár pontban összefoglaltam eze
ket az irányelveket, legyen szabad azokat is
mertetnem.

1. Az a nemzet, melynek fial a munkát sze
retik, megbecsülik, szorgalommal űzik: a nem
zet legnagyobb érlékét védik. 2. Csak az a 
nemzet állja meg a népek ádáz küzdelmében 
helyét, amelynek

minden tagja
becsületes munkában tölti életét. 3. Nekünk 
mindegy, hogy kérges tenyérrel, vagy csiszolt 
ésszel keresed kenyeredet és gyűjtőd vagyono 
dat —

mindenképpen testvér.
magyar testvér vagy. 4. Olyan jövedelmet és 

vagyont, mely nem munkából származik, 
csak egészségtelen életet élő nemzetek tűrnek 
meg. 5. A munka előfeltételeit biztosítani és 

a munkát harmóniába foglalni 
vejetöi-d hivatása, kik céltudatosan visznek 
előre a nagyközönség javára. 6. A nagyközös
ség javát azok munkálják legjobban, kik ki
emelkedő, alkotó munkát végeznek. Ezeket ne 
Irigy, de igenis szerctetet sugárzó szemmel néz-

örülj érvényesülésüknek,
segítsd őket, mert igy magadon és nemzeteden 
segítesz. 7. Ha bármiféle foglalkozásod, vagy 
munkahelyed van,

érezd sorsközösaégcdet másokkal,
kiknek előrejutása a Te érvényesülésedet is 
jel nti. Ezért szüntelen ápold a termelési ágak 
szolidan!, sónak gondolalát. 8. Ha mások mun
kájának gyümölcsét Reád bizzák,

vigyázz, reá és légy hű sáfárja
magyar verítéknek, magyar hírnévnek 9. Ne 
akarj mohón gazdagodni, n mohóság mások 
kárát, végezetül n Te károdat jelenti és igv 
ártasz mindnyájunknak. 10. Ne keressétek 
munkátokban a könnyű érvényesülés útját Az 
igy elért sikerek slpuhlfanak. A puha embert

Gömbös Gyula a drapériával bevont erkélyen 
megkezdte uagy beszédét.

Elsősorban megköszönd© tiz állhatatos kitar
tást, hogy a rossz idő dacára is ily. óriási szám
ban várlak reá.

— Amikor egy évvel ezelőtt ugyanitt álltam 
’ folytatta, — magyar feltámadás- 

.........  -3gyar feltámadásról, mint ína- 
’ ’...... ............. "* ...... ' ’ .................. 'a

elöttetek, — folyt;
ról beszéltem. Mp(,„ ____  .... ____
gasabb célkitűzésről mind a politikai, mind 
társadalmi élet számára. Ma egy esztendős 

nehéz és küzdelmes munka büszke öntu
datával állok Itt előttetek, mert tudom, 
hogy elérhető az a cél, amelyet el kívánok 

érni a nemzettel.
de tudom azt is, hogy ahhoz további küzdel
mekre van szükség. Ez n küzdelem akkor lesz 
eredményes, ha összefog az egész nemzet, ha 
nem kicsinyes pártpolitikai érdekek, hanem 

a nemzet egyetemes érdekei
lesznek irányadók minden magyar ember szá
mára.

az

Gömbös 15 pontja
parlament lépcsőjéről az élet vihara majdan elsöpri. 11. Vállalkozó 

a nemzet számára, * ’ ’ ............. ” "
munka kötclességtclje-

sok alapja a realitás legyen. Ha sikereid 
vannak,

(tömbös ■ TESz erkélyéről hirdeti szózaiát.

Ane feledkezzél meg munkatársaidról és 
munkásaidról,

kiknek adni annyit jelent, hogy nemzetednek 
adtál. 12. Amikor magadnak dolgozol, akkor 
is a nemzetnek vagy napszámosa és az államé, 
aki megvéd és Tőled védelmet vár. 13. Végezz 

.mindig
' becsületes munkál,
laz állandó sikert csak ez biztosit 14'. Verse-

kc-

ilyezz nemes versenyben vetély társaddal a 
munkában — ez nemesit, tisztességtelen ver
seny Néked árt legtöbbel. 15. Ha nincsenek a 
munkádban sikereid, elsősorban magadban ' 
resd a Hibát és elkeseredésedben

ne cseréld fel becsületes szerszámodat
gyáva jajgatással és mások okolásával.

A felolvasott munkaszózat minden pontját 
nagy lelkesedéssel és

viharos éljenzéssel fogadta a közönség, 
majd a miniszterelnök következőkben fejezte 
be nagyhatású beszédét:

— E gondolatok jegyében jelentem ki itt. 
mint a TESZ vezérclnökc elöltelek, hogy a 
nemzeti munkahét intézményét állandósítom 
és rendszeresítem, mert az*  akarom, hogy min
den évben lássa nz egész ország és lássa az 
egész világ, hogy c csonka nemzet minden kö
rülmények közölt élni akar

Viharos éljenzés hangzott fel. A miniszterel
nök ezután

felemelt karral vett buesut a téren össze- 
sejregletl tömegtől.

A Himnusz áhilalos cléncklese után a nem
zeti egység indulójának hangjai melleit, példás 
rendben oszlottak szét a nagygyűlés tömegei.

mun,'snsi pompás felvonulása
A nemzeti munkoszózat ünnepélyes kihirde 

tése utón n Városligetből elindult a több kilo- 
méter hossz, i magyar Ipari propagandafelvonu
ló?, amely

nyolc és fél kilométer bosszúságban kocsik, 
motorkerékpárok, autók és teherautók 

végeláthatatlan sorában bontakozott ki

Gömbös Gyula miniszterelnök Szörtsey Jó
zsefnek, a TESZ országos ügyvezető elnöke al
kotmány-utcai lakásának erkélyéről nézte vé
gig ezt a grandiózus felvonulást. A menetit 
hangszórós rádióautó vezette be, utána

halökrös szekér
haladt, rajta magyarruhá*  lányok és legények. 

A szövetkezetek kiállításának anyagát három 
kis ponny-ló vezette be, külön teherautók mulat
ták be a fináncok munkáját a sör szesztartal
mának mérésénél és közben szemben az erkély- 
lycl, ahol a miniszterelnök állt.

zenekar állott fel,
mely az egész menet alatt a nemzeti egység 
himnuszát játszotta.

Nagy feltűnést kellett
• Hétfőt Napló óriási kocsija, 

nmely a fosztogató kezek óllal széldarabolt 
Nagymagyarországot mutalja „Leleplezzük 
Trianont!" címmel hirdetve mai számunkban 
megindulandó hatalmas cikksorozatot.

Este hat órakor a városligeti Iparcsarnokban 
nagy népünnepély volt szüreti mulatsággal és 
egyéb mókákkal.

Gcmhos nagv beszéde
Kora ebéd ulán kissé kiderült az idő és 

hosszú menetekben, zászlókkal, zenekarokkal 
megindult n zarándoklói a főváros minden ré
széből a Tattersall felé a nemzeti egység fővá
rosi szervezett táborának zászlóbontására.

Négy óra után néhány perccel megafánon 
jelzik Gömbös Gyula miniszterelnök érkezé
sét, majd Sztranyavszky Sándor, a pórt orszá
gos elnöke megtartja megnyitói beszédét.

Ezután óriási éljenzés közepette kezdte meg
GÖMBÖS GYULA 

beszédét.
— Az imént végignéztem a Nemzeti Munka

hét során megrendezett munknfelvonulúst. 
Eszembe jutott mondotta —, hogy mi ma
gyarok, akik a békét komolyan akarjuk és kí
vánjuk.

■ munka tankjaival és az alkotás fegy
vereivel

lépünk a nyilvánosság elé.
Beszélt azután a mai nehéz időkről és a>t 

hangoztatta, hogy sötétség borítja a magvar 
jelent.

— Nem könnyű megtalálni azt nz utal, mely 
a magyar jövő felé vezet

Itt valaki közhekáltott: Éljen a titkos vá
lasztójogi

A miniszterelnök egv pillanatig elhallgat, 
majd n közbeszóló felé fordulva, a tömeg uj- 
fongó lelkesedése közben a következőket mon
dotta:

— Ez az általános, titkos és egyenlő demo- 
kráeia n „nyugati" demokrácia, ex nx úgyne
vezett „gerslii demokrácia", ez testvérek már 
egyszer elvetetett odn, hogy ez a nemzet majd
nem elveszített mindent

Mnjd rátért n fővárosi szervezkedés kérdé
sére.

— Nekünk olyan magyar fővárosra van szük
ségünk — mondotta —, amely teljesen bele- 
illeszkedik a nemxet történelmi feladataiba. E



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1933 november 13.

eggy/forrtidAshan egyelőre a munkásság 
mintha kissé távolabb állana tőlünk. A ma
gyar munkásság

ne külföldön keressen testvéreket és bará
tokat

magának, de Magyarországon találja meg test
véreit, elsősorban a magyar miniszterelnökben, 
aki testvéri szeretettel fog minden munkáskér- 
dósad foglalkozni.

— És megmondom nzt is, eljön az ideje,i 
nincs is olyan messze, amikor a magyar műn- 
kórság végkép otthagyta a vörös rongyokat és 
velünk, polgárt társadalommal együtt lóg me
netelni a magyar feltámadás felé. És azt aján
lom azoknak n munkíisvczéreknek. akik túlsá
gosan hangoztatják a nemzelközisegel. akik 
túlságosan kerülik a nemzeti gondolatot — 
csomagoljanak. Csomagoljanak azért, mert úgy 
érzem,

a nemzet egyeteme és a magyar munkás- 
■ág egyeteme egy test

és egy lélek és annak, aki ez ellen a gondolat 
cljtu van, annak el kell utaznia valahová.

Tomboló taps és éljenzés tört ki, amely per
cekig tartott -úgyhogy u miniszterelnök Intptt, 
högy folytatni akarja beszédét.

—Vannak olyanok Is a fővárosban, akik val
lási jelszavakkal játszanak. Egyikünk sem te
het arról, hogy katolikus vagy protestáns ma
gyarnak született.

— Nálunk Magyarországon — és ezt ne 
tévesszük szem elől — a nemzet tagja min
den magyar ember, akár katolikus, akár 

protestáns, akár pedig Midó.
— De szó kell essék mn a városházáról is.— 

folytatta beszédét. — A városházán azt akarom, 
hogy ne Iáitok legyen a párt annyira, hogy 
magam sem ismerem ki magamat. Budapest 
születésének hatvanadik évfordulóján uj Kor
inaknak kell kezdődnie a főváros életében. Ne 
kívánjanak tőlem azonnali cselekvést. Nem va 
gyök forradalmár ét nem szeretek pusztítva 
előremenni.

Végűi bejelentette, hogy a nemzeti egység 
pártjának alapszabályai értelmében minden 
nagy kőziiletbcn, melynek élén a főispán, vagy 
főpolgármester áll, az a pórt exponense is.

— Ezért, továbbá azért — mondotta, —• mert 
én Huszár Aladár főpolgármester urban meg
bízható barátomat és munkatársamat látom és 
mert tudom, hogy ő teljesen útérzi azoknak a 
gondolatoknak jelentőségét, amelyeknek én hir
detője vagyok,

őt szemeltem k| arra, hogy Budapest szé
kesfőváros nemzeti egység pártjának el

nöke legyen.
— Ideszőllolm most őt magam mellé és ezen

nel átadom neki a főváros vezetését.
Ekkor már előtte állott dr. Huszár Aladár

Németország vasárnap döntött: 
Hitler külpolitikáját és 
a náci-listát választotta
Hitler győzőit az egész vonalon

Berlin, november 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

léte.) Esőre hajló, borús, őszi reggelre ébredt 
Berlin a mai történelmi jelentőségű népszava
zás vasárnapján. A népszavazásnak arról kell 
döntenie, hogy

belyeall-e n német nép a kormány kül
politikáját.

Ugyanakkor megválasztják a birodalmi gyűlés 
tagjait, de ezen a választáson csupán egyetlen 
lista szerepel: a nemzeti szocialista párt listája. 
Aki a népszavazáson a kormány külpolitikáját 
helytelenítette, nem-mel szavazott. Aki pedig 
a birodalmi gyűlési választáson nz egyetlen 
hivatalos lista ellen szavazott, ceruzával át
húzta nzt.

Korán reggel szinte 
egész Berlin talpon volt már

s amikor a főváros lakói az utcákra léplek, 
valóságos zászlócrdő fogadta őket. Alig volt 
olyan ház, amelyen horogkereizlet zászló ne 
lobogott volna.

Hatalma*  transzparensek, óriás táblák mé
teres betűi kiáltották a járókelők felé a vasár
napi szavazás jelmondatait: „Nem akarunk 
masodrangu nép lenni!" „Legyen vége a fegy
verkezési őrületnek/"

A villamosok, nz autók tele voltak zászlók
kal. Kora reggel

teljes permnnenclában
voltak már a rohamoszlngosok, acélsisakosok 
és a //í//er-ifjúság tagjai. Röpcédulákat oszto
gattak, azután szavalókórusokban járták az 
utcákat, házakat

Hlndenburg az urnánál
A hatalmas propagandából azonban már 

vasárnapra virradó éjszaka kivették a részü
ket:

ar utcán alkalmi ftlmelőndiLsokat rendeztek, 
lepedőket feszilellek ki, amelyeken propa- 
gandafilmokot vetítettek le.

Délelőtt hatalmas tönw-gek hömpölyöglek n

KA9|ritfán«llva a r«ngeteg levél én raóbell kérésre, 
UZnIVcilldira valamint a TESZ-hétre való tekintettel

FEDÁK SÁRI
IZA NÉNI 
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mától kezdve minden előadáson 

személyesen 
meg jelenik!

föpolgórmester, aki rövid beszédben kijelen
tette, hogy

teljes erejével fog Igyekezni, hogy hivatá
sának megfeleljen

és felkérte a főváros hazafias népét, hogy le
gyen segítségére azoknak a céloknak elérésé
ben, amelyeket a Vezér kijelölt az ország és * 
főváros szebb boldogulása érdekében 

Sztranyavszky Sándor dr. zárószavaival ért 
véget a nagyszabású zászlóbontó nagygyűlés és 
órákig tartott, míg a nagygyűlés közönsége pél
dás rendben szétoszlott.

Onzétlan, bátor os fanatikus 
vagyok !

Este félkllcnc órakor a TESz vacsorát adott 
Gömbös Gyula miniszterelnök tiszteletére a 
Ge/íért-szállóban. A díszvacsorán körülbelül

ezerkétazázan vettek részt
és a kormány tagjai teljes számban megjelen
tek .Ott volt a két Ház elnöke, a főváros veze
tői, számos püspök és a különböző egyesületek 
vezető tagjai és Antal István dr sajtófőnök.

A vacsora sorún u felköszönlöket Hellebront 
Antal, a vitézi szék fökapitányhelyetlese kezdte 
meg és a kormányzó egészségére ürítette po
harát.

Huszár Aladár főpolgármester Gömbös mi
niszterelnököt üdvözölte. Mindent feláldoz az 
ideálokért — mondotta — nincsenek önző cél
jai, hanem csak azt akarja, hogy magyar és 
mngyar közöli különbség ne legyen.

Azután Gömbös Gyula mondott tetszésnyilvá
nításokkal gyakran megszakított beszédet.

— Ma pártoskodás nélkül, egyéni érdekek 
nélkül kell dolgozni — folytatta. — Csak ter
mészete*,  hogy

önzetlen, bátor és fanatikus vagyok, 
hiszen különben nem lehetnék az ország mi
niszterelnöke és a TESz vezére. Sajnos, sokan 
nem akarnuk téglát hordani, hanem csak kriti
zálni.

A miniszterelnök ezután kijelentette, hogy ő 
meg van elégedve az eddig elírt eredményekkel 
és tovább halad a nagy célok felé, hogy az or
szág külső és belső gazdasági prosperitását 
biztosítsa és megerősítse Magyarorszag pozí
ciójút a Duna-mcdencébcn. Beszédét igy fe
jezte be:

— Sokan féltek, hogy, diktátor akartam lenni. 
Nem mondom, talán alkalmas is volnék erre. 
De igy egyszerűbb dolgozni. Fanatikusan hí
zom a nemzet történelmi géniuszában,

vége a patőpálok éa a kritikusok korának, 
most előre kell menni. Erre az előrére ürítem 
poharam!

A miniszterelnök beszédét szűnni nem akaró 
taps és éljenzés követte.

választóhelyiségek felé. Feketéllett nz utca a 
választásra váró szavazóktól. Legtöbb szavazó
helyiség előtt

kora reggel sorbnnálltak már,
A szavazás külső képe a választóhelyiségek 

előtt azonban más volt, mint a legutóbbi vá
lasztáson. Rendőrt sehol nem lehtett látni, egy- 
egy rohamosztagos állott a bejáratnál.

Sokan, akik már leszavazlak, gomblyukukba 
kis jelvényt tűzlek, amelyen mindössze ez ál
lott: „Ja." üt pfennigért vásárolták a sza
vazóhelyiségben, miután leadták szavazatukat.

A déli órákban
ccyrc nőtt a tömeg a szavazóhelyiségek előtt. 
Hatalmas főnyi tömeg leste azt, hogyan sza
vaz Hindenburg, Hitler és a kormány tagjai. 
Hindenburg elnök a Jögerstrassei Bismarck 
herceg vendéglőben felállított szavnzőhelyisé- 
get kereste fel. Itt szavaztak a birodalom többi 
notabilitásal is.

Hlndenburgot lelkesen megéljenezték, 
amikor reggel kilenc órakor autójából kilé
pett. Hiltler kancellár Siemens városában sza
vazott. Hlndenburg után Goebbels, Neurath 
miniszterek és Papén alkanccllár szavaztak ’e. 

A délutáni órákban
is óriási tömegek várakoztak a szavazóhelyisé
gek előtt. Nagy feltűnést keltett a hadirokkan
lak felvonulása, akiket tolókocsikon vittek 
körül a városon, a következő feliratú táblák
kal: „Németek: szavaztatok-e már, mert ha 
néni, akkor hiába volt minden áldozat!"

Délután hat órakor zárták le mindenütt a . 
szavazásokat.

De sok helyütt már jóval előbb végezlek a 
szavazással. A hat óra után beérkezett jelenté
sek szerint ,

a birodalom lakosságának 80—90 száza
léka szavazott le.

Az első eredmények a hallei Gorwltz és a 
nicrseburgi Spitzenburg községekből érkeztek, 
ahol mindkét szavazásnál egy-két választó 
szavazott a kormány ellen, a többi mellette.

Szavaznak a koncentrációs táborok
Igen érdekes események érkeztek 

a koncentrációs táborokból is.
A majnafranfurtl táborból 88 választó közül 
79 igennel szavazott a népszavazáson. A 
köslaui táborban 32 szavazásra jogosult kö
zül a népszavazásnál

18-an igennel, 11-en nemmel szavazlak,
3 szavazat érvénytelen volt. A birodalmi gyű
lési választásokra leadott szavazatokból pedig 
16 szavazat a nemzeti szocialista pártra esett, 
16 érvénytelen volt.

Hatalmas számban vetlek részt a szavazáson 
a külföldi németek is. Svájcból, Ausztriából 
többezer olt élő német érkezeit.

Bécsből egy különvonat 1200 német állam
polgárt vitt Passauba szavazni.

A rendőrfőnökség hivatalos jelentése szerint 
a szavazás mindenütt a legnagyobb rendben 

Ilyen jelvényt kapott vasárnap minden német választópolgár, a szuvazóhely elhagyó akut, 
ha igennel szavazott.

folyt le s rendőri beavatkozásra nem került sor.
Hat óra után azonnal hozzákezdtek a nép- 

szavazásnól leadott szavazatok összcszámlálá- 
sára. A legelső részeredmény a következő: 
igennel szavazott 231.201, nemmel 23.963, ér
vénytelen 11.361.

Az esti órákban igy alakultak a szavazatok:
Este 8 óra 50 perckor

a népszavazás eredménye ez:
2,322.957 szavazat közül igennel szavazott 

2,195.709, nemmel szavazott 95.020. Érvényte
len 32.228. A birodalmi gyűlési szavazás ered
ménye ez: nemzeti szocialista szavazat
2,146.701, érvénytelen 152.320. Eszerint tehát a 
szavazatok 93.3 százaléka nemzeti szocialista 
listára esett.

Esle 9 óra 40 perckor
a népszavazás eredménye ez: 6,572.425 szava
zatból igennel szavazott 6,190.790, nénimé/ 
szavazott 279.665, Érvénytelen 101.970.

Az Igen szavazatok 94 százalékot tesz
nek ki.

A birodalmi gyűlési választásoknál nemzeti 
szocialista listára esett 6,766.885, érvénytelen 
szavazat 432.003.

Az eredmény
Éjjel féltlzenkettőkor

a népszavazás eredménye: 23,936.850 szavazat
ból igennel szavazott 22,558 731, nemmel sza
vazott 1,024.657. Érvénytelen 383.458. A biro
dalmi gyűlési választásoknál 23,200.301 szava
zatból a nemzeti szocialista listára esett 
22,000 198, érvénytelen szavazat 1,602.103. A

A cukorbaj a legdrágább betegség
— állapította meg di. Oberschall 
Pál egyetemi tanár

Megalakult a cukorbetegek szövetsége
Ma tartotta alakuló közgyűlését a Cukor

betegek Magyarországi Szövetsége. A Lipót
városi Polgári Kaszinó nagytermében mint
egy kétszáz cukorbeteg ült, amikor az uj 
egyesület elnöke, dr. Oberschall Pál egye
temi tanár megtartotta megnyitóbeszédét, 
Kifejtette, hogy

elsősorban gazdasági célok 
késztették a cukorbetegeket arra, hogy szö
vetségbe tömörüljenek. Ki akarják vívni,

hogy az analízisek és vizsgálatok diját le
szállítsák és

olcsóbb legyen as insulin.
— Ha le lehetett szállítani az állati szé

rum árát — mondotta nz elnök —, olcsób
bá lehetik az emberi szérumot is. A cukor
betegség amúgy is

a legdrágább betegség.
Dr. Oberschall professzor kijelentette, 

hogy a szövetség
ssáx százalékosan a szabad orvosválasz

tás mellett foglal állást.
Ezután közfelkiáltással megválasztották a

Remekszabásu 
férfitélíkabát 

vagy őzziférflöltőnyt rendelésre BféesU 
merték után, a változott viszonyoknak 
megfelelően leszállított árakon 40 és 
50 pengőéi*,  szahó'ermemben évközben 
Összegyűlt maradékokból am.g a kész
let tart. „D.vai urlszabóság”, Erzsébet 
körút 1, I. em.

népszavazásnál 94 százalék, a birodalmi gyű
lési szavazásnál pedig 93 százalékban estek 
Hitler politikájára, illetve listájára a szavaza
tok.

Éjfélkor.
amikor már úgy a népszavazásnál, mint a bi
rodalmi gyűlési választásoknál közel 27 millió 
szavazatot számlállak meg, nem változott lé
nyegesen az előbbi arány egyik szavazásnál 
sem. A népszavazásnál 26,571.552 szavazatból 
24,976251 igen és 1,175 400 nem szavazat volt. 
Érvénytelen szavazat 410 821 volt. A birodalmi 
gyűlési választásoknál 26,903 178 szavazatból a 
nemzeti szocialista listára 25,092.924 esett a 
nemzeti szocialista listám, mig érvénytelen sza
vazat volt 1,820254.

Éjfél után
már túljutottak harmincmillió szavazat meg- 
számlálásán. A népszámlálásnál leadott

31,303.035 szavazatból igennel szavazott 
29,234.000, nemmel szavazott 1,539.775. Érvény
telen szavazat 529.190. A birodalmi gyűlési vá
lasztásoknál 30,861.242 szavazatból a nénúéli- 
szocialista listára 28,499.572 szavazat (az összes 
szavazatok 92.4 százaléka) esett. Érvénytelen 
szavazat 2,301.670.

A berlini zsldőkőrházban

leadott szavazatok is éjfél úján lettok. pub- 
likussá. A zsidókórház betegei közül 120-án 
szavaztak le a birodalmi gyűlési választásnál. 
A 120 szavazatból 70 szavazat a nemzeti szo
cialistákra cselt, 50 érvénytelen volt. A nép
szavazásnál pedig 122 szavazatból 101 igen, 
12 nem és 9 érvénytelen volt.

A hozzávető’egcs végeredmény
éjjel félegy órakor már kialakult. Ekkorra 
megszámolták 35 és fél millió szavazatot, 
amely a várható 45 millió nzavazatnak a 
nyolcvan százaléka. E hozzávetőleges végered
mény szerint a Hi'/er-kormány külpolitikáját 
és listáját a szavazóknak több mint 92 szá
zaléka honorálta.

A hajnali órákban a végeredmény
úgy alakult, hogy a népszavazásnál '^96 srítaíp- 
lókban szavaztak le a választók a Hltler-kor^ 
hiány külpolitikájára, míg a birodalmi gyűlési 
választásoknál 93 százalékban a nemzeti szo
cialisták listájára.

Váfló Arnolfl és Társa
Kizárólag IV., Kamermayer KAroly-u. 10.
Kéziszőttes modern bútorszövetek, velúrok éa az Öíz- 

szes kárpttoRkeltékek legolcsóbban kaphatók.

tisztikart. Ügyvezető igazgató lett: Darányi 
Ernő, főtitkár: Sas László. Az egyesületnek 
már eddig közel kétszáz tagja van.

Kacagó rejtvény-kabarénk 
nyerteseinek névsora

Altberger Sándor, Ausch Győző, Borgmann Mihály, 
dr. Braun Géza, Bylilzki Zcno, Cseh lmréné, Dallos 
Győrgynó. Daubner Gyula, Drctsmann I.ili, Elbogen 
Kálmán, Erdős- Lulu, Fabinyi Lajos, Farkas üéxa, 
Fcuchtmann Dezső, Flsch József, Forgó Pálnő, dr. 
Freund Ferencné. özv. Friedmann E.-né, Gáspár Gá
bor és Laci, Gergely Magda. Grfln Viklor. Hatása 
Gergő, Halász József. Horovitz Józsa. Hoíter Klári, 
Hulbcrt Dodo, Iványi Henrik. Jetiinek Béla. Knufmann 
Sándor, Kertész Lívia, Kiss György, Kiss György, Kiss 
Hóhért, Kolos Dezső, Knciper Andor, Krausz Említs. 
Kulhanek Magda Lakos Sándor. Laufer Tibor. Le- 
notzky Mátyás, Licbcrmann Gusztáv. Lorber Pái. Ma
gyar Ferenc, Mauks Frigyes, Merényi Oszkár. Miklós 
Ijezsőné Mórvai Nándor. Nagy Gyula, Neményi Zoltán, 
Nyári Sándorné, dr. Pnlkovlts Béla, Pethő G.vörgyné. 
Prokesch Jóisefná, Quitt Róni, Hódolt Gyula. Salgó 
Bálint, Sas Ernő. Seilcr Sándor és Zoltán, dr. Simon 
József. özv. Soós Ferencné, Sugár József, Szabados 
Kálmán, Szabó Jenő, Szabó Rózsa, Szabó Tivadar. 
Saraidé U. Olló, Szigeti Árpád. Szirtes Aladár. Szom- 
bathy Dezsőné, Szöcs Monet, Szflcs Vilma, Tamás Vil
mos. Tarcall Endre, Teiehner Géza. Tomcsányi |.aj<M, 
Ungár Gizella, dr. Va*  Gyula, Vnss Miklós, Varga Jó
zsef, Varga László. Vajda Árpád, Vidor Ede. Wais*  
Béla, Weisz Jenőné. Wiesingrr Tibor. Zala Irén. Zcis- 
ler Miksa, Zoller István, Zsolnai Mihály és neje. Zsol
dos Béla, budapestiek. Brcilner Géza Újpest, Falud! 
Antal Kispest, Magyart Baba Rákospalota, Pósa Piri 
Rákosszentmihály, dr. Rólh Jenő l’< stszenteruébet, 
Tóth I. Újpest, Mellinger Ferenc Miskolc, Rab La- 
josné. Kiskunhalas, TarczaU György Szeged, Víg Dezső 
Debrecen, — Krausz 1 .ászló Wien.

At Uasses jutalmakat november ti. és lé-lka köstül 
postán köldlük e|.

X Az Attila éa ■ Szeged vándorcsapatai 
Franciaországban. Párizsból jelentik: Az Attila 
és a Szeged FC vándorcsapatai francia földön 
túráznak. Az Attila nz FC Rotien ellen 3:0-ra 
győzőit, de Mixkolczi egy, nz Attila javára meg
ítélt 11-csl a kapufának lőtt. A Szeged csapata 
szombaton ar auchell vegycsrsapntot 8’1 arány
ban legyőzte, de vasárnap Arraiban az ottani 
vároal együttsétől 2:l-re kikapott.
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Szörnyű gyermekgyilKosság 
Újpesten

Hlegtoltotta kisleányát az elhagyott asszony, azután
• toiuágia az erőit ás felakasztotta magái

Télen-nyáron
nélkülözhetetlen a

Vasárnap délelőtt szörnyű rémdráma tör
tént Újpesten: egy asszony bestiális kegyet
lenséggel megfojtotta kisleányát, azután ön
gyilkos lett.

Az újpesti BUR-telepcn történt a tragé
dia. A 16-os barak 8. számú lakásában la
kott Varjú András székesfővárosi kazánfűtő, 
a cselédjével, feleségével és Irén nevű leá
nyával. Az asszony most 40 esztendős, a 

Kiváncsiak tömege a halálbarak előtt

kisleány pedig 11 éves.
Csöndesen, békésen éldegélt a Varjú

házaspár, amig három hónappal ezelőtt vá
ratlanul fölbomlott a családi béke.

A férj megismerkedett egy nővel, bele
szeretett, otthagyta a családját.

Az elhagyott asszonyra sok gond és baj 
szakadt. Varjuné már régen betegeskedik, 
vese és gyomorbántalmak gyötrik. Mikor az 
ura elhagyta, pénz nélkül maradt,' nggy sze
génységbe jutott.

Az asszony rajongásig szerette az urát, 
mindig panaszkodott:

— Akármit is csinált az uram, szeretem 
őt — mondotta —, ha nem jön vissza hoz
zám, olyat teszek, amiről sokáig beszélnek 
majd a telepen.

A jószivü szomszédok igyekeztek vigasz
talni, az asszony azonban egyre jobban el
keseredett.

Vasárnap reggel nyolc óra tájban a szom
szédok nyöszörgést, gyereksirást hallottak a 
lakásból. Nem tudták mi történt, bekopog
tattak. Varjuné kinyitotta az ablakot:

— Na aggódjanak, nem történt semmi, 

játszottam a kisleánnyal, egy kicsit megijedt 
azért sirt.

Ezzel becsukta az ablakot és minden el
csendesedett. Később az egyik szomszéd be
szélni akart Varjunéval, bekopogtatott 
hozzá, de nem kapott választ. Erre szólt a 
telepfelügyelőnek, aki rosszat sejtve 

fejszével túlfeszítette az ajtót.
Milor az ajtó kinyílt, Herbaly dermedten 

állt meg a küszöbön:
a szobában az ajtóval szemben lévő 
ágyon mereven, holtan feküdt a kis 
Varjú Irén, a nyaka köré zsebkendő 
volt burkolva, az édesanyja mozdulatla
nul borult rá a holttestre, Varjuné nya
kából, karjából ömlött a vér, vérben 

úszott az ágy és az egész padló.
llerbály István, aki a háborúban szanitész 

volt, egy pillanat alatt magához tért meg
döbbenéséből, szólt a lakóknak .hogy Sza
ladjanak rendőrért, ő pedig a vérben úszó 
ágyhoz lépett, hogy jnognézze 'mi történt. 
Rögtön látta, hogv

u kisgyerek halott, de Varjuné él, 

mire leemelte az ágyról és első segítségben 
rés; esitette.

Ezalatt már megjött a rendőr, aki értesí
tette a mentőket és az újpesti kapitányságot, 
ahonnan rendőri bizottság jött és megkez
dődött a nyomozás.

Az újpesti mentők bekötözték az asszony 
sebeit, s mivel az állapota nem volt súlyos, 
a rendőrség azonnal kihallgatta. Vallomásá
ból szörnyű rémdráma derült ki.

Stühmer- 
gyártmány

fitty cukorka
Tudod mit?

együnk Fridiit!
Varjuné emondotta, hogy férje hűtlensége 

és a nagy nyomor annyira bántotta, hogy
elhatározta, megöli magát, de a gyere
két nem akarta árván hagyni, őt is ma

gával akarta vinni.
Reggel zsebkendőt hurkolt az alvó kisleány 
nyakára s addig szorította, mig élet voll 
benne. Mikor látta, hogy már halott, követ
kezett az öngyilkosság:

konyhakéssel fölvágta karján és nya
kún az ereket, azután egy falbavcrt 

szögre fölakasztotta magát, 
de a kötél elszakadt a nyakán, mire vére
sen odatámolygott az ágyhoz és ráborult a 
kisleány holttestére.

A rendőrség megállapította, hogy Varjú- 
nét egyszer már tébolydában ápolták: össze
szólalkozott az anyjával idegrohamot ka
pott és

kést döfött az anyjába.
tyarjunét délután rendőri fedezettel kivit

ték a baraklakásba, ott a vizsgálóbíró előtt

Bécs kritikus vasárnapja
Tüntető sétát rendeztek a szociáldemokraták 
A rendőrség előállította a tüntetőket

Bécs, november 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A kritikus vasárnap, az osztrák 
köztársaság kikiáltásának évfordulója az 
esti órákig minden különösebb rendzavarás 
nélkül folyt le. Mint ismeretes, a kormány 
az ostromállapotot azért hirdette ki, mert 
attól tartott, hogy ezen a napon a nemzeti 
szocialisták és a szocialista párt között ösz- 
szeütközésekre kerül a sor.

Nemcsak a fővárosban, hanem
-egész Ausztrtóbiúi a Rendőrség éi ésend- 

őrség riadókészühségben volt

és sok helyen a katonai csapatokat is ké
szenlétbe helyezték. Az intézkedések láttára 
a készülő tüntetésektől ugy a szociáldemo 
kraták, mint a többi pártok eltekintettek.

Bécsben vasárnap délelőtt
a szociáldemokraták néhány forgalma
sabb ponton nagyobb csoportokban gyü

lekeztek

és feltűnően viselték a párt jelvényt. A tün
tető sétán kívül más tekintetben a főváros 
a szokott képet mutatta. A tüntető sétában 

tüntetéseket rendeztek,
a rendőrség azonban megakadályozta eze

ti< r. <it./ t.a ,>,e.úyytlö beszel a rémarcam.iul

el játszatták vele, hogyan történt a gyilkos
ság. Az asszony egyre zokogott:

— Sajnálom, hogy én életben maradtam.
A szemle után a főkapitányságra vitték és 

lelni tózlatták.

ket a tüntetéseket és 30—40 tüntetőt előál
lítottak.

Az éjszakai órákban jelenti bécsi tudósí
tónk, bőgj' a Jandstrassei szociáldemokrata 
párt háza előtt összetűzés történt szociál
demokraták és rendőrök közölt. Ennek so
rán

Thaler Lcopold. az alsóausztriai tar- 
tománygyillés szociáldemokrata elnöke 

fején és balszcincn megsebesült.

A Mentők vasárnap összesen 45 sebesül
tet részesítettek első segélyben.

Adler Frigyes! előállí
tották a rendőrségre

A késő esti órákban kiadott rendőri je
lentés 225 előállításról számol be. Az elő
állítottak legnagyobb részét a rendőrök 
azért kisérték be, mert hangos ,,Freiheit"" 
megszólítással üdvözölték egymást.

Előállították a rendőrségen Adler Fri
gyes szocialista vezért is, 

továbbá Braunthal dr.-t, a szocialista Klei- 
nes Blatt főszerkesztőjét. A személyazonos
ság megállapítása után szabadon engedték 
őket.

■i • i- ?;

1 CÍMERT *1  PENGŐT 100 CÍMÉRT 100 PENFÖT

100.000 CínfDT 100.000 PENGŐT
adományozunk a Nemzeti Munkahéten vidéki látogatóink ne
vében őt Öméltósága Horthy Miklósné nyomorenyhítő akciójára

Mindezért csak azt kérjük a Nemzeti Munkahétre kedvezményes vasúti jeggyel érkezőtől, hogy 
pontos címét áruházunkban személyesen adja át a T. E.SZ. nálunk működő címszedő bizottságának. 
Személyazonosságának igazolásául felmutatandó a Nemzeti Munkahét kedvezményes vasúti igazolványa 

Nézze meg áruházunkat. — „Árban, minőségben szenzáció"

Önnek ez a csekély fáradság pénzbe nem 
keriilv mégis segít a nyomorgókon.

Áruházunk bárhonnan könnyen elérhető, a Magyar 
Divatcsarnok nevét és címét mindenki ismeri.
Akinek a diait ezen alkalmai íeljepzik annak dttemher havában ingyen megköldjök az 1934-ei Divatcsarnok aranynaptári is.

Kedvezményes vasúti igazolványát a TESz megbízottal nálunk lebélyegzik

V
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Vasárnap letartóztatták
Grosz Imre tőzsdést, Tánczos Ferenc 
és Sólyom Árpád szállítmányozókat 
harminc millió pengős sibolás miatt

A nagy nemzetközi valutabllnUgy pesti szenzációja - Drámai 
letartóztatás a Lipót-kórutl vatutarendőrségen — Vasárnap pesti 
detektívek utaztak Bécsbe, hogy ott nyomozzanak tovább

A budapesti valutarendőrség 48 órás 
nyomozása ulán a magva, fővár. ..bán is 
szenzációs eseményei adódlak annak a 
nagy nemzetközi valulabünügynek, amely 
nemrég pattant ki Bécsben.

Egy Ismert budapesti tőzsdés. továbbá 
egy nagy nemzetközi szállítmányozó 
vállalat pesti eégfőnökeil előzetes letar- 

tartóztatásba hely.z'.ék 
hatalmas arányú kötvény- és valutasibolás 
gyanúja miatt. E pillanatban nz ügyészség 
Mnrkó-iilcat fogházában várják további 
sorsukat a letartóztatottak.

A pesti valutarendőrség bravúrosan gyors 
és eredményes nyomozásából teljes részle
tességgel bontakoznak ki a nagy nemzetközi 
valutabíinügy homályban maradt pesti szá
lai.

A bécsi rendőrség kétségkívül megállapi- 
tota, hogy dr. Pcchkrantz Ernő bécsi 
Ügyvéd volt Krofistcin Richnrdnnk, a nem
zetközi kötvénysibolással foglalkozó érde
keltség fejének ausztriai megbízottja, nz. 
ügyvédet le is tartóztatták s házkutatást ren
deltek cl a lakásán. Az első alkalommal 
már

több üzleti levelet foglaltak le, néhány 
nappal ezelőtt pedig lefoglalták Pech- 
kruntz lakásán mindazokat uz üzleti 
könyveket Is. amelyek pontosan szá
moltak be a kötvény- is valulaslbolta 

bécsi vonatkozásairól.
A rengeteg üzleti iratnak átvizsgálásáhozA rengeteg üzleti iratnak átvizsgálásához a 
napokban fogtak hozzá. Alighogy az első 
iralcsomót átkutatták, kiderült, hogy Pech- 
krantz üzleti Qs^zckötlctést tartott fenn 
egyes nemzetközi szállítmányozási vállala
tokkal is. A bécsi Wirtschaftspolizei delek- 
tjvjci azonnal nyomozást kezdtek, hogy 
megállapítsák, milyen szerepük van ezek
nek u cégeknek n bűnügyben. A nyomozás 
másnapján mór bizalmas értesítés érkezett 
Béesbői a pesti rendőrséghez:

a kötvénysibolás szálai Budapestre is 
elvezetnek és azonnal nyomozást kell 

indítani itt is.
A bécsi értesítés pontosan megjelölte, kik
nél ás hol kezdjék cl n kutatást.

Az első értesítés után a budapesti valuta
rendőrség vezetője, dr. Kotsis Miklós királyi 
ügyészségi alelnök leiefónon érintkezésbe 
lépett a bécsi Wirtshuflspolizcival, azután 
utasította a valutarendőrség embereit a nyo
mozás megindítására. Delek ti vek serege in
dult cl a városba, hogy a nagy valutabün- 
ügy pesti szálait kinyomozzák. A nyomozás 
szálai két helyre vezettek cl:

Grosz Imre budapesti tőzsdcblzomá- 
nyos irodájába és az Eger és társai 
nemzetközi szállítmányozási vállalat 

üzletébe.
Grosz Imrének a lőzsdepalotóban lévő iro
dájában megjelentek a detektívek s ott ház
kutatást tartottak, majd miközben itt folyt 
a kutatás, detektívek mentek ki Eger és 
társai cég Fáik Miksa-utca 18—20. számú 
helyiségébe is, ahol ugyancsak házkutatást 
foganatosítottak.

A házkutatásukkal egyidejűén előállí
tották a valutarcndőrségre Grosz Imrét 
és az Eger és Társai cég két főnökét, 
Tánczos Ferencet és Sólyom Árpádul.

Kotsis ügyészségi alelnök azonnal meg
kezdte mindhármuk kihallgatását. Elsőnek 
Grosz Imrét hnllgatta ki nz ügyészségi alel- 
rtök. Grosz tagadta, hogy akár Kronstein 
Richard, akár az Arbitrium kötvényüzletei- 
ben részivel! volna s kijelentene, hogy sem
miféle tiltott kötvény- és valutaüzlettel nem 
foglalkozott s csupán értékpapírügyleteket 
bonyolított le. Az Eger és Társai cég főnö
kei pedig előadták, hogv a szállítmányozási 
vállalat központi irodája Bécsben van s Pcs- 
tne csupán egyik fiókvállalata működik az

MINDEN KALAPBAN 
EZ A MÁRKA

kedvezményes he', gyógyulhat! 
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Nyakkendő-, fehérnemit», pttsama 
újdonságok

Aegész Európát behálózó nagy cégnek, 
pesti vállalat utasításokat adott, hogy 

itt pengőfizetéseket eszközöljön s ezek
nek uz utasításoknak mindig eleget 

lett,
azonban — a cégfőnökök védekezése sze
rirt — nem kutatták, hogy milyen üzleti 
ügyek állnak ezek mögött az utasítások mö
gött s csupán pengőkben teljesítettek külön
böző kifizetéseket és sem kölvénysibolás- 
ban, sem pengökiajánlásban nem vetlek 
részt.

Kisebb-nagyobb megszakításokkal negy
vennyolc órán át folyt Grosz Imre, Tánczos 
Ferenc és Sólyom Árpád kihallgatása 
Ugyancsak negyvennyolc órán keresztül 
nyomoztak és kutattak a valutarendőrség 
detektivjei és különböző adatokat hordjak 
össze. Vasárnap a kora hajnali órákban ie- 
jeződtek be az újabb kihallgatások s ezután 
Kotsis Miklós ügyészségi alelnök kihirdette 
döntését a tőzsdebizományos és szállítmá
nyozási vállalat tulajdonosai előtt:

külföldi fizetési eszközökkel elkövetett 
visszaélés büntette és pengőkiajánlás 
büntette cimén ugy Grosz Ernő, mint 
Tánczos Ferenc és Sólyom Árpád elő

zetes letartóztatását rendelte el.
Grosz, Tánczos és Sólyom felfolyamodást 
telcntettek be a letartóztatást végzés ellen.

A hajnali letartóztatás drámai külsőségek 
közt folyt le. Majd az ügyészség Markó-ut- 
caí fogházába kisérték át a detektívek s va
sárnap újabb kihallgatásra vezették elő 
ókét. A vasárnap délelőtti kihallgatás során

Élet-halálharc
a robogó vonat előtt

A vasúti Őr küzdelme a csavargóval a sínek között
Kaposvár, november 12.

(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Megfe
szítő, veszedelmes kalandban volt része 
Kiss János kaposvári vasúti őrnek, aki a 
város határában, a Béla király-utcai őrház 
bán lakik a sorompó közelében.

Kiss a kora reggeli órákban a sorompó 
leeresztésével foglalkozott, mert tehervonat 
közeledett. Abban a percben egy Kis Kál
mán nevű foglalkozásnélküli csavargó a 
vasúti ör figyelmeztetése ellenére át akart 
menni a síneken, majd

rátámadt a vasúti őrre és birkózni kez
dett vele.

Újabb kommunista társaságot 
leplezett le a rendőrség

A politikai osztály elfogta Trockij magyarországi 
híveit, akik it*  szervezkedtek

A főkapitányság politikai nyomozó fő
csoportja Hetényl ImTe dr. főkapitányhe- 
lyetles irányítása mellett újabb kommunista 
összeesküvést leplezett le, amelynek érde
kessége nz, hogy eltéröleg az eddigi szervez
kedésektől, amelyeket Moszkva irányított, 
ezúttal

a száműzetésben élő Trockij hívei kö
réből indult ki n mozgalom és sokkal 
szélsőségesebb kommunisták szerepel

nek benne, mint az eddigiek.
rendőrség megtudta, hogy a szervezkedésA „ ............ „

irányitója Berlinből érkezett Budapestre, a 
külvárosban bérelt lakást és onnan irányí
totta

a magyarországi trockljlsták, 
másnéven magyar baloldali kommunisták 
szövetségét,

A házkutatások során többezer röpcédu
lát, könyveket és iratokat foglaltak le és 
megállapították, hogy nz elfogott emberek

A balatonfüredi
szanatóriumban 

vallották a bűnügy gya- 
vasárnap hajnalig tartó

után Kotsis ügyészségi

detektivfőfel-

lényegileg ugyanazt 
nusitottjai, mint u 
kihallgatásokon.

A letartóztatások 
alelnök utasítására

Thnránszky Lucián 
ügyelő a Nemzeti Bank egyik főtisztvi- 
aeíőjével és két detektivvel vasárnap 
reggel Bécsbe utazott, hogy ott a bécsi 
rendőrséggel karöltve dolgozzon tovább 
a nagy kötvénysibolási bűnügyben. A 
pesti rendőrség nyomozása eddig azt 
állapította meg, hogy 1932-ben és 1033- 
ban mintegy harmincmillió pengőt 
tesznek ki azok a kötvények és pengő
tételek, amelyeknek sibolásával gyanú

sítják a letartóztatottakat.
harmincmillió pencős valuta- és kötvény- 

onatkozásait vasárnap délsibolás egyéb vonatl----------- --------- r
ben már Bécsben kutatták a pesti detektí
vek és ennek a bécsi nyomozásnak mára 
valószínűleg újabb szenzációs fejleményei 
lesznek.

Tőzsdei és közgazdasági körökben nyil
ván

nagy feltűnést fog kelteni a három le*  
tartóztatta.

Grosz Imre ismert tagja nemcsak a tőzsdé
nek, hanem a pesti társaséletnek is. Az 
Eger és Társai cég pedig egyik legrégibb és 
legnagyobb szállítmányozási vállalat, ame
lyet külföldön is jól ismernek. A cég a 
Held és Tánczos cégből alakult át az Eger 
és Társai szállítmányozó vállalattá, amely 
nek főnökeit mpst letartóztatták.

Valóságos élet-halál harc keletkezett a 
két emlier között. Hol az egyik, hol a má
sik került a földre, miközben

a vonat robogva közeledett és már köz
vetlen közelükbe ért.

Véletlen szerencse volt, hogy a mozdony
vezető meglátta a birkózást és

az utolsó pillanatban leállította a vo
natot.

A tehervonat személyzete azután a szo
rongatott helyzetben levő vasúti ör segítsé
gére sietett és ártalmatlanná telte a csavar
gót, akit átadtak a rendőrségnek.

komoly akcióra készültek,
Sztálin politikáját tulmórsékeltnek tartották 
és alkalmasnak tartották volna a mai hely
zetet. forradalmi törekvéseik megvalósítá
sára.

Huszonöt ember került a főkapitányság 
őrizetébe, ezek közül tizenegy fiatal

korú.
A letartóztatott központi bizottsági tagok 
következők: Frank László és Henn Már- 

Berger Tibor, Katz
a
Ion magántisztviselő,
Bernát szabósegédek, Sziláéi Sándor aszta
los, Fürst Barnabás álnéven Gassner ügynök, 
Rudas László kereskedő. Hartenstein Iván 
lapkihordó, Péntek István fnszobrász és 
Bucsinovics Sándor géplakatos.

Legtöbbjük neve ismeretes a rendőrség 
előtt, régebbi kommunista szervezkedések
ben is szerepellek.

Mértékutáni remek
szabású férfitélíkabát, 
átmeneti felöltő vagy divatos férfi
öltöny rendelhető divatszövst- 
maradékokból kétszeri próbával 
35 és 40 pengőért, csak amíg a 
maradékkészlet tart. Becsületes, 
gondos munka. Ruhakereskedőim! 
vállalat, Fereno-körut 39. I. em. 
Egyszeri rendelés elég, hogy ál

landó vevőnk maradjon.

Hasznos tudni,
hogy Schmldthauer
. .................................................

keserüvizéböl lélpoliárral elesendő, 
de sok esetben már néhány 

evőkanállal is.

Kiesett a vonalból 
és meghalt egy 
kereskedelmi utazó

Öngyilkosság vagy 
aéleÚen baleset?

Vasárnap délelőtt a Sátoraljaújhelyről Bu
dapest felé robogó filléres gyorsvonatból Hat
van és Aszód között

kizuhant Löwinger Mór kereskedelmi 
utazó,

a hollóházai kerámiagyár alkalmazottja. A 
menők felhozták a súlyosan sérült, eszmélet
len embert a Rókus-kórházba. ahol

néhány órával beszállítása után meghalt.
A vizsgálat folyik, hogy Lötvinger véletlen 

baleset áldozata, vagy öngyilkosságot követelt 
cl. Nagybátyja kíséretében akart Pestre utazni, 
hogy

idegbaját a fővárosban kezeltesse.
Valószínűnek tartják, hogy az idegbeteg em

ber pillanatnyi elmezauarában ugrott ki a vo
natból.

Baltársi szövetséggé alakult 
az Emerlcana

Hóman miniszter ünneplése 
az Emerlcana közgyűlésén

A Foederatlo Emerlcana vasárnap tartotta 
Vigadóban ezévi Nagykáptalanját (közgyü-a 

lését.
A Nagykáplalan alkalmával Hóman Bálint 

kultuszminisztert
főprotektorrá,

Gyergye Ipoly csornai prépost, Baranyai Jusz
tin dr. egyetemi tanári, Lépőid Antal dr. kano
nokot, Rottenbillcr Fülöp ny. államtitkári és 
Szekjii Gyula dr. egyetemi tanárt

protektorrá avatták fel.
A Vigadó nagytermét zsúfolásig megtöltő 

résztvevők lelkesen ünnepelték az uj protek- 
torokat, akik közül Hóman miniszter és Szék fii 
thnár mondtak magasan szárnyaló beszéddel , 
köszönetét a megtiszteltetésért.

Hazafias érzőitől áthatott, 
hatalmas hatású beszédet mondott József 

főherceg is, 
aki fiának, József Ferenc főhercegnek társasá
gában vett részt a Nagykáptalanon.

A legérdekesebb mozzanata volt a közgyű
lésnek, hogy Emericana ifjúsági jellegét meg
szüntették és

bajtársi szövetséggé 
alakították át.

A Nagykúptalant már szombaton előadások 
és ünnepségek előzték meg. Vasárnap reggel 
csendes szentmise volt a Bazilikában. A szent
mise utón az ifjúság diszmenetben vonult a 
Vigadóba, ahol a közgyűlés a pápai himnast 
hangjaival ért véget.

Lindbergh kényszer 
leszáűást hajtott végre

(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
jelentése.) Lindbergh ezredes Santander 
mellett Santona község közelében

a nagy ködben kényszerleszállást haj
tott végre

Lindbergh a genfi ló vizéről startolt dél
nyugati irányban, anélkül hogy megmon
dotta volna utazásának célját. A kényszer
leszállása után közölte, hogy eredetileg 
Lisszabonba akart repülni.

A Magyar Királyi osziaiysorsiAtik 
II. oaitálfAnak a búzása 

mari8-anos2i-6niesz 
A nyeremények és a nyerési esélyek 

osztályról 
osztályra 

emelKodnek

24
Fél
12 

n®ngfl

Negyed 

pengő

éa az eldlrt 80 fillér költséget n húzás előtt 
ftaeeae meg. különben a 

maguiitainoz vau ranw aienvatzmaa 
a nyeremőnyjagosuiisaga aivtsz 
nindanKtnuK as mindenegyes 

sorslegyneK egyenlő 
a nyerési eseiyei
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A kávéházakba is diszkréten, minden feltű
nést kerülne állították be a detektívek, kö- 
lülnéztek, azután, ahol „ismerőst" láttak, 
ahhoz az asztalhoz leültek s csöndesen föl
kérték) a „vendéget", hogy

fizessen és jöjjön velük.
Két nap alatt összesen húsz embert állí

tottak elő. Ezek közül többet elbocsátottak, 
másokat a toloncházba küldtek és most ku
tatják viselt dolgaikat

A nyomozás sírrán különben
elfogtak egy híres és veszedelmes nem

zetközi kalandornőt, Paczek Ilonát, 
aki zsebmetszési ügyekben már többször 
szerepelt.

Paczek Ilonát legutóbb elítélte a bíróság, 
hosszú ideje körözték, mig most azután ki
derült, hogy Budapesten van, mire előállí
tották a főkapitányságra és vasárnap letar
tóztatták.

Megdöbbentő görltragédía
Megölte magát Kollár Erzsi 20 éves táncosnő, 
mert szőke haja miatt nem kapott szerződést

Százezer pengő erlíKO hamis 
argentínai adúbeiyeget 
foglalt le a rendőrség 
egy budapesti nyomdában 

a nagysikerű nyomozássá! mogakauatyoz- 
lak a hamisító banda touahhi munkaiai

A főkapitányság bűnügyi osztálya, amely 
egymásután több nemzetközi sikert ért el, 
most egy nagyszabásúnak ígérkező, vesze
delmes bélyeghamisitó banda működését 
leplezte le. ,

Néhány nappal ezelőtt a rendőrség bizal
mas utón megtudta, hogy

egy budapesti nyomdában idegcnnyelvü 
szöveggel ellátott, ismeretlen rendelte

tésű, furcsa nyomtatvány készült.
A rendőrség nyomban hamisításra gondolt 
és azonnal megindult a vizsgálat. Mun
kába léptek a detektívek és vitéz Szabó Ig- .. ........ -- ... anác deteklivfelügyelő tegnap ráakadt 
nyomdára.
Ebben a budapesti nyomdában 

megtalálták a szóbanforgó nyomtat
ványokat.

A. nyomda tulajdonosa elmondotta, hogy_ ___ _____w a
minap egy elegánsan öltözött férfi beállított 
a nyomdába, kéziratot adott át és ennek 
alápján nyomtatványokat rendelt. Mint 
möst kiderült, a nyomtatvány tulajdonkép
pen hosszúkás, színesen erezett, perforált

Monstre-razzÉa a budapesti 
zsebmetszők után ... .. ,.Kávéházakban, mulatókban, 

penziókban kutattak a detektívek — Elegáns nőke. 
és férfiakat állítottak elő — Elíoglák Patzek Ilonát, 
a híres nemzetközi kalandornőt is

jobb száiloQákban és penziókban bérel
tek lakást, ahol „visszavonultan**  disz

kréten élnek
A detektívek tegnap és tegnapelőtt nagy

szabású hajtóvadászatot rendeztek.
Detektívek jelentek meg több budapesti 

penzióban, 
átnézték a vendégek névsorát és egyik-másik 
helyről diszkréten, feltűnés nélkül magukkal 
vittek néhány vendéget.

A razzia ismert, jónevü kávéházakban 
folytatódott.

jA zsebtolvajlási ügyek nyomozásával fog
lalkozó S/mon-detektivcsoport emberei azt 
tapasztalták, hogy az utóbbi időben feltű
nőén sok a zsebmetszések száma. A detek
tívek, akik különben is állandóan figyelik) a 
pályaudvarok, színházak, valamint a villa
mos- és autóbuszmegállók környékét, foko
zottabb erővel kezdtek dolgozni. A szokott 
lebujokban, tolvajtanyákon, ismert búvóhe
lyeken csöndes volt az élet, egyetlen zseb
tolvajt sem találtak. Most már arra gondol
tak, hogy ugylátszik,

a jobbfajta, „úri**  zsebmetszők garázdál
kodtak

és. ezeket kezdték hajszolni.
.Napokig tarló nyomozás és megfigyelés 

után olyan értesüléseket szereztek, hogy 
ezek az úri zsebtolvajok

AszoifiKKOtelessege 
hogy úgy sajút, mint gyermekeik egészségéről 
gdhdöskodjanak. Sajnos, nz emberek csak ak
kor ijednek meg és szaladnak segítségért, na 
múr baj van. Mennyi betegséget előznének 
meg, ha követnék n nyugati államok példáját, 
hol általúoos szokás, hogy a legegészségesebb 
erhber is, legalább egyszer-kétsrer hetenként 
kltlátlRja szervezetét, hogy vére felfrissüljön, 
epéje, veséje, gyomra meg ne betegedjen. Ná- 
luhk az emberek erre nem gondolnak A kül
föld drága pénzt fizet a MIRA glauhersős 
gyógyvíz fuvarjáért, vámjáért, mikor azt a 
megvár Alföldről elhotatja. hogy 
egy fél pohárkával megihnsson. A külföldi 
tudja, hogy milyen csodálatos természeti 
gyógyhatású van a MIRA glauhersős;vizeknek. 
Tudja, hogv sehol a vil. gon ilyen összetételű 
gyógyvía nincs- Csak mi, magyniok. nem tud
juk, ml nem förö.liink egészségünkkel, pedig 
milyen olcsón előzhetnénk meg számtalan be- 
tegséget. Hite a MIRA víz itt van, csak kérni 
kell, minden üzletben kapható.

bélyeglap volt:
argentínai adóbélyeg.

Nyilvánvaló, hogy a megrendelő egy nem 
zetközi hamisító banda tagja,

a társaságé ik az volt a terve, hogy 
Itt Budapesten elkészíti a hamis adó
bélyegeket, azután Argentínába csem

pészik és ott forgalomba hozzák.
A nyomda tulajdonosai nem értették az 
idegen nyelvű szöveget, jóhiszeműen elvál
lalták a nyomtatvány elkészítését. A meg
rendelő azt mondotta, hogy néhány nap 
múlva eljön a nyomtatványokért, de azóta 
nem jelentkezett.

Közbén elkészült a' rtfegrénddlt niénnyT- 
ségii nyomtatvány: mint most kiderült,

argentínai valutára átszámítva, 130.000 
pengő értékű hamis adóbélyeg.

A rendőrség lefoglalta a hamis adójegye
ket, ezzel megakadályozta a bűnszövetkezet 
további működését és most nagyszabású 
hajtóvadászat folyik a hamisítók kézre 
kerítésére.

A világítási költségek túlnyomó résiét az 
áramszámla teszi, ehhez képest az izzólámpa 
ára elenyésző. A silány minőségű lámpa csak 
a beszerzésnél olcsóbb; az áramfogyasztásban 
azonban annál drágább! Vegye tvhót csak a 
bevált, gazdaságos

Vasárnap reggel a Kertész-utca 8. számú 
házba hívták a közeli rendőrt, öngyilkosság 
történt a házban: Kollár Erzsi 20 éves tán
cosnő megölte magát.

Kollár Erzsi régebben a fíoyul Orfeum
ban táncolt. Kétszobás lakása volt a Do
hány-utcában. A múlt héten költözött a 
Kertész-utcába, kisebb lakásba. Nem volt az 
idén szerződése.

Reggel egy férfiismerőse jött hozzá láto
gatóba,

becsöngetett, de nem kapott választ.
Kis ideig várt, az ajtórésen gázszag szivár
gott ki. A látogatónak kulcsa volt a lakás
hoz, kinyitotta az ajtót és belépett. Fojtó, 
nehéz gázszag terjengett a lakásban:

a fürdőszobában egy sezlónon holtan 
feküdt Kollár Erzsi, gázzal mérgezte

Pék-rohamcsapatot leplezett le
a budapesti rendőrség

Rőpíratokkal és bunkóval dolgoztak a Hernád-utcában
A főkapitányság /íóna-detektivesoportja 

vasárnap reggel több fiatalembert állított 
.16, akiket %zzal gyanúsítottak, hogy egy 
líülönös szervezett botránvsorozafban sze
repeltek.

A Herndrf-uteában *an  a Monath Dezső 
féle modern, nagy péküzem. Még a nyáron 
történt, hogy a főnök külföldön járt. Köz
ben a pék munkások egyik csoportja bér
mozgalmat indított. A mozgalom résztvevői 
közül többen megjelentek az üzemben és 

kényszerltctték az üzemvezetőt, hogy 
Írjon alá egy olyan megállapodást,

• amely több bért és kevesebb munkaidőt 
biztosit a munkásoknak.

Az üzemvezető kényszerhelyzetben aláírta a 
megállapodást, de a külföldről hazatért fő 
nők ezt természetcsn nem ismerte cl. Erre 
a munkások egy része sztrájkba lépett, a 
higgadtabb munkások azonban, akik túl
nyomó számban voltak, tovább dolgoztak. 

Ekkor azután furcsa akció következett 
Egy rejtélyes csoport

rüplratokat nyomatott.
a Monath-üzem ellen szólt ez n röpiral 
amelyet városszerte terjesztettek, azonkívül 
éjsznkánként meglesték a műhelybe tarló 
munkásokat, bunkókkal megverték :őket, 
sőt.

Czltroin Mór hatvonütéves előmunkást 
úgy összeverték, hogy kórházba került. 
Monafh Dezső feljelentésére megindult 

vizsgálat. Hetekig tartott, amig most kidé 
rilették, hogy

ismeretlen emberekből úgynevezett „ro-

a

meg magát.
A látogató a házmesterhez ment, aki rend
őrért sietett. Az öngyilkos táncosnő holt
testét azután a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállították.

Kollár Erzsi búcsúlevelet hagyott hátra, 
amelyből megdöbbentő tragédia derül kk 
Azt irta a levelében, öngyilkos lesz, mert 
nem kap szerződést. Megírta, hogy hosszas 
utánjárás után eljutott egy színpadra, ahol 
görlöket kereslek. Huszonöt vöröshaju 
görlre volt szükség. Szerződtették volna,

de az ő haja szőke, azt mondották, 
festesse be a haját.

A haja azonban nem bírja a festéket nem 
jutott szerződéshez és ez keserítette cl any- 
nyira, hogy halálba ment.

hamcsapat**  alakult a péküzem ellen, 
ez a rohamcsapat végezte az akciót, a röp- 
ilratosztogatást és a bunkózást.

A detektívek vasárnap 
elfogtak két fiatalembert, 

azzal gyanúsítják ököl, hogy ők is részt- 
vettek az akcióban. Most folyik a kihallga
tásuk, hogy tisztázzák, kik vettek részt a 
rohamcsap.it „munkájában**,  kik és hol 
szervezték a titokzatos rohamcsapalol.

Pozsony, un. llnguar 
az uj magyar márkás-harisnyák 

növel
Két napja áll már a Nemzeti Munkahét 

s az ember — az ipar és a kereskedelem 
eme hatalmas megmozdulásában — érthető 
módon olyan jelenségeket is keres, amiket 
a maga hasznára í ordít hat.

Járjuk a főútvonalakat, elkábulunk attól 
a pompától, amit a magyar ipar grandió
zus felvonulása nyújt, megdöbbenünk attól 
a gyönyörűségtől, amit a művésziesen ren
dezett kirakatokban találunk és izgatottan 
keressük azokat az újdonságokat, amelyek 
arra hivatottak, hogy szebbé és olcsóbbá 
tegyék mindennapi életünket.

Stop! A fíákóczi-ut 23. számú ház előtt 
vagyunk. A cégtáblán jólisnurt népszerű 
firma: — Hetiig kölötláruháza. A kirakat
ban csupa magyar' áru, közte szenzáció
ként ható újdonság: — u/ márkás haris*  
nyák, három kitűnő minőségű, kedveskedő 
kreáció, a Zuglói Harisnyagyár fit. röv, 
,,Zuhar“ pompás uj harisnyái. A Pozsony, 
a Kassa, az Ungvári Márkájuk, bejegyzett 
védjegyük a Nem. nem, soha! felirat Nagy- 
Magyarország térképébe nyomatba.

Szép és megkapó az ötlet: — a Nemzeti 
Munkahéten a három legtöbbet szenvedő 
felvidéki város nevével ékesíteni a magyar 
ipar három legújabb és legkiválóbb t> riné- 
két.

Legújabb is legkiválóbb ez a háromfajta 
uj csoda-harisnya. A legjobb müselyemből 
kizárólag csak magyar munkások készítik, 
jó, finom, tartós és annyira hibátlan, hogy 
a gyár minden hibátlan voltáért téliét 
garanciát vállal. Ez lesz a jövő divatja, 
mert minden finomsága mellett megfizet, 
hétben olcsó.

Hetiig kötöttáruháza hozta forgalomba a 
„bevezető" olcsó árakon.

P. 3.
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A nagy vilá^hangverseny

A veténylő franciát Menekíti, hogy Hitler trombitása erőteljeseket fuj a fülébe, Mussolini 
andalító Dunai áriája ellen azonban nincs kifogása. Anglia nagybőgője sérti Benes ur ki
finomult zenei érzékét. Uncle Sam temperamentumosán nyújtja hangszerét, mig Nippon 

és Szovjet egymást akarják felülmúlni. Különben teljes a harmónia.

Az oroszok lelőttek 9 lopan reolliogopet. 
két lapon hadltialOt a levegőbe röpítettek

A (apán hadvezetoseg tagadta a vesztesegeket
London, november 12.

Jól értedül! moszkvai körükben az a hír 
tartja magút, hogy az oroszok lelőttek ki
lenc japán repülőgépei, amelyek orosz terű
jét felett szálltak el.

A repülőgépek mintegy busz főnyi sze
mélyzete vagy életét vesztette, vagy fogságba 
került. Hivatalos stovjelkÖriJk nem hajlan
dók a híresztelések kérdésében nyilatkozni.

Azt Is állítják, hogy két japán hadihajót.

amelyek a kamcsatkai kikötőből Indultak 
el, a szovjetvizeken légbe röpítettek, miután 
a parti őrök felszólítására sem vonultak 
vissza.

Tokió, november 12.
Japán katonai körökben cáfolják a repü

lőgépek lelövéséről és a hadihajók felrob
bantásáról szóló híreket. Japán hivatalos 
jelentés szerint ezek a hírek magánforrá
sokból kerültek forgalomba.

Lemondott a román kormány
Dúca lesz az u] miniszterelnök

Bukarest, november 12.

i A román kormány napok óta várt lemon
dása vasárnap délben megtörtént.

Károly klráiy kíilönvonala délelőtt 11 
árakor érkezett meg Szíriájából ép az ural
kodó megérkezése után azonnal . fogadta 
Vajvn-Vqjvoda miniszterelnököt. A kiháll- 
gatás rövid ideig tartott és Vajva-Vojvoda

előterjesztette a kormány lemondását.

Általános feltűnést keltett, hogy a le
mondott miniszterelnök a királyi palotából 
egyenesen a cotroceni kastélyba hajtatott, 
ahol Mária özvegy királyné ebéden vendé
gül látta.

Turchányi Egon vasárnapi 
n yilatkozata

az IBUSZ-botrányról
Sürgönyben kért engedélyt a Ház elnökétől 
napirend előtti felszólalásra - Háromnegyed
órás beszédidőt kér és bizonyítékokat Ígér 
Nyílt tiltakozást és felhívást intézett a pártokhoz

A Hétfői Napló legutóbbi számában előre 
jeleztük, hogy az /Bf’.Sr—TrcHína üggyel 
kapcsolatban szenzációs események készül
nek. Az elmúlt napokban a politikai világot 
és az egész nyilvánosság >1 valóban foglal- 
‘koztatla is ez az ügy, sok bonyodalmával 
és meglepő fordulataival.

Vasárnap újabb érdekes esemény követ
kezett be:

Tuéchányi Egon Ismét nyilatkozatot 
felt,

amelyben nyílt tiltakozást és felhívást inté
zett a politikai pártokhoz.

MEGJELENT
F
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Károly király vasárnap délután már 
megkezdte a kihallgatásokat az uj kor

mány megalakítása Ügyében.
Elsőnek a szenátus, majd a kamara elnö
két fogadta. Ezután Avarescu tábornok kö
vetkezett, akit Dúca, a liberális páti vétóra, 
a legvalószínűbb miniszterelnök-jelölt kö
vetkezett, majd Georg Bratianu járult a 
király elé. Lupu n néppárt vezére szintén 
kihallgatáson volt és végül fogadta a király 
Goya Octaviant is.

A döntés a jelek szerint hétfőn történik 
meg. Előtérben továbbra is Dúca személye 
áll. A király legszívesebben látná, ha koa
líciós kormány alakulna.

Nyilatkozata szerint tudomása van arról, 
hogy Hegymegi Kiss Pál a Ház ülésén napi
rend előtti felszólalással akarja a kormányt 
nyilatkozatra késztetni az IBUSz-, illetve 
az IBUSz—Trettina-íéle botrány ügyében. 
Turchányi Egon hangoztatja, hogy ezt az 
ügyet ő patlantotta ki, az ő egyéni képvi
selői akciója következtében rendelték el a 
vizsgálatot,

az esetleges miniszteri beszámolót csak 
ő tudja megfelelően elbírálni 

és ezért vasárnap sürgönyben kérte a Ház 
elnökéi, hogy a napirend előtti felszólalást 
elsősorban neki engedélyezze.

— A kisgazdapárt egyébként párthatáro
zatban mondta ki nemrég — hangzik a nyi
latkozat —, hogy az /BÜSí-ügyet lezárja s 
engem felhív, hogy azt párton kiviil Intéz
zem cl.

— Ezt el is végzem, ki is végzem — uz 
IRUSs~~Trettina-\wlTAnny*\  együtt az első 
parlamenti felszólalásomban bizonyítékaim

Exotikus külsejű ur állított be a minap a 
főkapitányság központi ügyeletére. Elegáns 
szabású, európai ruhát viselt, de

arcát koromfekete szakáll övezte és fején 
halványzöld nagy turbánt viselt.

Angolul beszélt, angol-magyar tolmács kísérte. 
A turbános ur keleties szertartásossággal meg
hajolt a központi ügyeiden szolgálatot telje
sítő rendőrtiszt előtt, a tolmácsa pedig előadta 
a panaszát.

A zöldturbónos urnák ez a teljes neve: 
Sardar Baliadus Buta van 

egyébként as Indiai Vöröskereszt . 
előkelő férfi, Indiából, Delhiből jött.

A hindu ur előadta, hogy európai körúton 
van, Bérsen keresztül érkezett 'ndapcstre, Hl 
a Royaf-szúilóban bérelt lakást. Elmondotta, 
hogy a szállóbeli szoba asztalán hagyta a 
pénztárcáját, melyben osztrák schilling. angol 
font, olasz liia ás pengő volt. Pár percig volt 
csak távol n szobából s mikor visszajött, azt 
tapasztalta, hogy

Slngt Purt, 
reszt főtitkára,
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Mlnd.il nyelvi
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néssletre la.
Kérje rnoat megjelent Ar)e»>zékanke

előterjesztésével. Nem kívánok hozzá mást, 
mint háromnegyedórai beszédidőt. Erre 
ezennel nyilvánosan meghívom az összes 
parlamenti pártokat és mindenekelőtt a 
független kisgazdapártot. - Meghívom külü-. 
nősen, Eckhqjdt, l'laln, Hunyady gróf, Ra- 
kovszky', Hegymegl-KIss és Kiéin képviselő 
urakat és kérem, hogy Eckhardt és Hu- 
nyady gróf képviselő urak hozzák maguk
kal a Házba a náluk lévő tárgyi bizonyító- 
kaimat: saját útlevelüket. A többi bizonyí
ték a zsebemben van s a Ház asztalára fo
gom azokat letenni. A bizonyítékokhoz 
azonban szükséges, hogy mindenki elölt is
meretesek legyenek a Jakabffy kormány
biztos ur által felvett és a 7’refftna-ügyről 
Tasnádi-Síüts András és Gutlhardt Tódor 
vallomásait tartalmazó jegyzőkönyvek, va
lamint a Ribáry-féle levél. Ezeknek előzetes 
publikálása és eredményének a Ház aszta
lára való előzetes letétele szükséges, mert 
dokumentumaimmal elválaszthatatlan kap
csolatban vannak. Ismételten fordulok 
ezért a miniszter úrhoz a nyilvánosság előtt, 
hogy ezeket az. iratokat még a mái napon, 
a délután folyamán közölje a sajtó utján a 
közvéleménnyel. Felkérem az összes politi
kai pártokat, hogy a köztisztesség érdeké
ben ezt szintén kívánják és követeljék. 
Eckhardt ügyvédjének, Ulain Ferencnek 
nyílt felhívására ezennel kijelentem, hogy 
az Eckhardt-féle ellenem indított rágalma- 
zási perben mentelmi jogomat önként lete
szem .amennyiben ők a maguk részéről az 
említett jegyzőkönyvek és a Ribáry-té\e le
vél azonnali nyilvánosságra hozatalát és 
eredetiben a Ház asztalára való letételét ha
ladéktalanul követelik.

— Előre bejelentem, hogy parlamenti fel
szólalásomban csupán az ott bizonyított té
nyek felsorolására fogok szorítkozni, amely 
azonban úgy a magam, mint Eckhardt Ti
bor, nemkülönben Tretlina Jenő szerepét 
bizonyítékokkal igazolva világossá fogja 
tenni. *. *

Az Ibusz—Tre/h'/iű-ügyben vasárnap sem 
szünetelt az ügyészség munkája. Dr. Ko
vács Péter ügyészségi alelnök vasárnap a

A Sternberg-hangszergyár hangszörúi a parlament 
előtti óriási gyűlésen

A TESz egy előkejő, nagy rádiógyárral meg
állapodott abban hogy a vasárnapi mohatre- 
gyülés szónoklatait líangerősitö-készülék segít
ségével agnyira föler.ösiti, hogy az -Óriási kö
zönség azokat érthetően hallhassa. “ 1

ATESz azonban óvatos volt. ,
Megállapodott tehát a Sternberg-.hangszergyár 
igazgatóságával is, hogy az uj, amerikai rend
szerű Slernborg-hangerősitő-késziiiéket a Kos
suth Lajos-téren szereljék fel. így - is történt 
Már szombaton — a mikrofón-próba alkalmá
ból — megszólaltak a Stcrnberg-hangsrergyár 
hangszórói a parlament épületének homlokza
tán és nagy feltűnést keltettek, mert sokszáx 
méteres körzetben tökéletes tisztasággal hal
lottuk a hangszergyár egyik rádiómérnökének 
szavait.

Az itt meg nem nevezett előkelő rádiógyár 
azonban vasárnap délben, a korábbi megálla
podásra hivatkozva, azt kívánta a TESz-tŐl 
hogy a szónoklatokat kizárólag a rádiógyár 
hangerősitője közvetítse.

Ezután a Sternberg-hangszergyár rádlómór- 
nökét arra utasították a TESz részéről, köz

Az indiai Vöröskereszt-főtitkár
panasza a rendőrségen

Feljelentést
tett, hogy eltűnt a pénze, de kiderült, hogy nem történt lopás

A változott viszo
nyoknak megfelelően olcsó, de 
ió áruk eladására rendezkedtem 
be, kérem Igen tisztelt vevőimet, 
hogy legkisebb szükségletűk be
szerzésénél Is cégemet kegyes- 
kedienek megtisztelni.

Mély tisztelettel
FÖLDVÁRY IMRE
férfidivat fehérnemű raktárai
IV.,  Kossuth Lafos-u. 18. 

VHL, Rákóczl-ut 3.

kora délelőtti órákban már benn volt hiva
talában és nyomban

hozzá kezdett a bűnügy Iratainak tanul*  
máuyozúnóhoz.

Mindazokat a jegyzőkönyveket, amelyeket 
az eddigi kihallgatásokról felvettek, egybe
vetette az ügyész és azután intézkedett, 
hogy e héten ismét kihallgassa Turchányi 
Egont,. csalási ügy panaszosát és Trettina 
Jenőt, akit a szükséghez képest szembesi 
teni fognak az eddig kihallgatott összes ta
nukkal.

A bűnügy legújabb fejleményeihez mér*  
ten egyéb

újabb meglepő szenzációs kihallgatá
sokra van kilátás ezen a héten.

Kovács ügyészségi alelnök vasárnap dél
ben a bűnügy eddigi vizsgálatáról részletesen 
referált Baróthy Pál főügyésznek, az ügyész
ség elnökének. Értesülésünk szerint

a főügyész személyesen tanulmányozza 
át mindazokat a feljelentéseket, ame
lyek a Trettina-ügy politikai csatájá*  

bán érkeztek az ügyészségre 
és csak ezután dönt a feljelentések további 
sorsáról.

vetlenül az.első szónok, Baross Gábor beszéde 
előtt, hogy az ujrendszerü hangerősitökészülé- 
két kapcsolja ki. Ez megtörtént. A Sternberg- 
mikrofónt leszerelték. Alig kezdte meg uzo.i- 

rhaft? ?beszédéljr: szónok,- flt -előkelő rádiógyár 
hnngerősilő-késZüléke megszűnt működni. Hi
bás volt az autóban elhelyezett hangerősitő- 
berendezés..

Azonnal intézkedett Lányi ezredes,
hogy a Sternberg-hangszergyár mérnöke szo- 
reltesse fel ismét a mikrofónt. Miközben Ba
ross Gábor beszélt, a szószékre helyezték a 
Sternberg-mikrofónt s azután az óriási közön
ség az ünnepélyes gyűlés befejezéséig

a Sternberg-hangszergyár készülékének se
gítségéve! kitünően hallotta

a szónoklatokat. Az amerikai rendszerű bong- 
erősítő-berendezés száz hangszóró erejének 
megfelelő hatalmas energiával működött Stí
lusos, hogy e kitűnő magyar vállalat uj renJ- 
szerű készülékének a Nemzeti Munkahét vasár
napján volt a sikeres premierje több mint 
negyvenezer főnyi közönség előtt.

száz schilUagje hiányzik.
Kérte, hogy indítsák meg a nyomozást.

Mikor a panaszát jegyzőkönyvbe foglalták, a 
jegyzőkönyv alá irta hosszú nevét, azután í»- 
mét meghajolt és távozott, közben azonban ki
jelentette,

senkit nem akar gyanúsítani,
nem állítja senkiről hogy meglopta volna őt. 
A rendőrség megindította n nyomozást, amely 
erre a megállapításra jutott: nem történt lo
pás, a hindu ur tévedett, valószínűen elszá- 
molta magát, vagy elvesztette a száz schil- 
linget.

A nyomozás ezzel be is fejeződött és Satdar 
Bahadur ilb., slb. azóta megnyugodva el is 
utazott Budapestről, hogy tovább folytatta 
európai kőrútját.

Mlnd.il
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Dávid Hunter-Miller .
amerikai diplomata gyorsírással készült szenzációs 
feljegyzései a magyar békefeltételeket elő
készítő 1919. évi párisi tárgyalásokról

A drámai részletekben gazdag párisi tanácskozá
sok első és eddig egyetlen hitele snaplő feljegyzései

Benes, Bratianu satöbbi „békebirák**  hóhérmunkája
A trianoni békebirák szörnyű tudatlansága, lelkiismeretlensége és felelőtlensége

A huszonöt éves jubileumára készülő Hét
fői Napló mai számában világszenzációt je
lentő cikksorozat közlését kezdi meg. Lelep

lezzük Trianont — ez a címe cikksoroza
tunknak.

A békediktátor Wilson elnök legszűkebb 
környezetéhez tartozott Dávid Hunter-Miller 
amerikai diplomata. Hunter-Miller a páris- 
környéki béketárgyalások anyagáról pontos 
gyorsírói feljegyzéseket készített. Nem keve
sebb, mint 12.000 oldalra terjednek ezek a 
feljegyzések, amelyek kíméletlenül feltárják 
Trianon minden titkát: a sok valótlansáant, 
ferdítést, amivel Benes Bratianu és társaik- 
liak sikerült félrevezetni a tudatlanul és rő- 
vidiátóa.i itélke- " ' ékeldrákgl, Hunter-M'l-r 
feljegyzései alapján a Hétfői Napló szenzá
ciós cikksorozatát Trianon titkairól.

Minden hétfőn közlünk egy folytatást ere
deti fényképekkel.

Mikor ezt a cikksorozatot a közönség Ke
sébe adjuk, figyelmeztetést fűzűnk hozzá: ne 
várjon senki érzelgős, kiszínezett jelem 
Ennek a cikksorozatnak nincs szüksége 
a beállított színezésre. Ennek minden betűje 
igaz, minden sora láng és tűz, döbbenetes 
rémdráma, szörnyű vádirat, az irtózat si
kolya: el kell takarni a szemet, be kell fogni 
a fület a rémülettel: hál így történt? Hát 
igy fektették sírba a díszfrakkos diplomata 
urak az ezeréves Magyarországot, hogy az
után a jól végzett munka nyugalmával gyűl
jenek össze jóízű sztipéra.

Ha van történelmi dráma — ez az.
A magyar igazságot szolgáljuk, mikor le

leplezzük Trianont, minden bajunk, szeren
csétlenségünk kutforrását, amely egyformán 
fojtogat polgárt, munkást és parasztot.

Leleplezzük Trianont. Mindenki olvassa!

Hunter-Miller kíséretével Párisba 
érkezik

1918. november
A Compiégne-i erdőben még ott állott a világtör

ténelmi nevezetességű élkezőkocsi, amelyben a fegy
verszüneti szerződést 1918 évi november hó 11-én a 
német és francia kormányok megbízottai a két nagy 
vezérkar tábornokaival együtt oly drámai körülmé
nyek között aláírták, — amikor Havre kikötőjében 
hangos szirénabugások és csillagos lobogók jelezték, 
hogy a leghatalmasabb nagyhatalom máris sietve 
hozzá akar látni a világháború szörnyű romjainak el 
takarításához.

Zimankós hideg, igazi novemberi idő volt, ami
kor a ,JPresident Rooseu>elt“ óceán járó félelmetes mé
retei előbukkantak a ködös éjszaka végtelen messze
ségéből. Nem voltak sokan a hajón, de akik rajta vol
tak, azok mind együvé tartoztak. Csaknem valamény- 
nvien a washingtoni külügyminisztérium hivatalos út
leveleivel voltak ellátva. Már a kiszállásnál feltűnt u 
francia hatóságoknak az a rengeteg Írógép és hivatalos 
bőrönd-tömkeleg, amelvet ez az amerikai társaság az 
óceánon ál magával hozott. Csakhamar megoldódott 
azonban a rejtély, melv azután Párisban is nagy fel
tűnést keltett Wilson amerikai elnök, külügyminiszte
rének egyik helyettesét: dr. Hunter-Miller Dávid urat, 
a fegyverszüneti szerződés aláírásának megtörténtéről 
Szóló hir vétele után. 25 tagú szakértőbizottság és meg
felelő segédsíemélvzet élén azonnal előreküldte Euró
pába. hogv addig is, mig a világtörténelem folyamán 
először- államfő létére táját személyében is utrakere- 
kedlk a diplomaták békekonferenciájára — Hunter 
Miller min! az Egyesült Államok kormányának rend
kívüli megbízottja, a helyszínen tanulmányozza az 
európai helyzetet.

Ez volt Hunter-Miller hivatalos megbízatása. Az 
erről szóló hivatalos okirat, amely jellegzetesén ameri

kai tömörsége miatt és a mai időkben sok hivatalos 
utazás költségeinek racionális szabályozása szempont
jából is mintaképül szolgálhat, Lansing külügyi állam 
titkár aláírásával a következő rendeletét tartalmazta:

„Uram, önt a külügyi hivatal 
rendkívüli megbízottjává kine
vezem s ezért ellenszolgáltatá
sul az ön részére havi egy dollár 
tiszteletdijat állapitok meg. 
Ez a megbizatás akülügyi állam
titkár diszkrecionális döntése 
alapján mindenkor módosítható 
vagy visszavonható. Amidőn fel
kérem, hogy az idemel1 ékelt 
eskümintát töltse ki, vagyok az 
ön alázatos szolgája: Róbert 
Lansing s. k.

U. i. Csak az óceáni utazást 
és egyéb hivatalos utazásokat 
fizeti az állam".

Volt azonban Hunter-Millernek egy másik, nem 
kevésbé fontos, maga elé tűzött feladata is. S ez volt 
az ő igazi munkaterülete, amelynek teljes idejét felál
dozta, mihelyt Wilson és Lansing átérkeztek Európába 
és őt a szoros értelemben vett diplomatamunka alól 
mentesítették.

Hunter Miller november 19-én érkezett Havreba 
és még ugyanazon éjjel Párisba. Ettől fogva Hunter- 
Miller a páriskörnyéki szerződéseket előkészítő béke
konferenciának egyik legismertebb alakja volt. Mint 
vagyonilag teljesen független ember, aki hivatalos 
megbízatásáért is mindössze havi 1 dollár szimbolikus 
fizetésben részesült, az amerikai küldöttség hivatalos 
apparátusának felhasználásával kora reggeltől késő 
estig sokoldalú, s még az amerikai idegeket is meg
feszítő munkát végzett.

Elhatározta, hogy költséget és fáradságot nem ki
méivé, szinte percnyi pontossággal, gyorsírói feljegy
zések naplószerű feldolgozása alapján összegyűjti és 
kiadja a világháborút befejező u. n. béketárgyalások 
bizottsági és albizotlsági ülései lefolyásának hiteles 
anyagát. Hunter-Miller szinte már előre megérezte, 
hogy ezek a párisi tárgyalások oly drámai részletek
ben fognak bővelkedni, hogy az utókor számára min
den egyes ott elhangzott szót meg kell örökíteni. És 
amikor a békekonferencia 17 különböző bizottságában 
megkezdődött a páriskörnyéki békeszerződések, helye
sebben diktátumszerü békefeltételek megszövegezése, 
minden egyes bizottságban ott ült Hunter-Miller egy- 
egy munkatársa, vagy titkárnője, aki az amerikai de
legáció' számára az üléseken elhangzott összes felszó- 
lalásoltrt feljegyezte. Mindenre kiterjedő, igazi ameri
kai lc-nd ilettel véghezvitt, sokoldalú iskolázottságot és 
áttekintést megkívánó munka volt ez, amely a 22 ha
talmas kötetben nemcsak a tárgyalások anyagának 
roppant terjedelmével, de a feldolgozás tárgyilagos 
módszerével és minden apró részletre kiterjedő teljes
ségével is egyike a világháborús memoár-irodalom leg
becsesebb termékének.

Hunter-Miller nagyszabású munkája megérdemli, 
hogy azoknak a munkatársainak nevét is nvilvános- 
ságra hozzuk, akik vele együtt a legtöbbet fáradtak a 
párisi tárgyalások idején. Frank Lord Warrin Jr., Hall 
Kinsey. Manley Othmer Hűd són, Maicol ni Douglas 
Simpson, F. M. James és Mc. Nerney urak képezték 
Hunter-Miller legszűkebb körét. Wilson és Lansing 
megérkezéséig ők képviselték Párisban az Egyesült 
Államokat.

1918 decemberében a George Washington „béke- 
hajó“ fedélzetén Wilson is megérkezett, Lansing kül

ügyi államtitkár, White delegátus. House és Biis ezre
desek kíséretében. A vele együtt érkezett szakértőbizott
ság sorai között érkezett meg: James Brown Scotl, 
Crocker, Hersey, Baily Brown, Shotwell és Seymour 
egyetemi professzorok, valamint a közel ötventagn 
amerikai titkárság.

Az amerikai delegáció 1918 december és 1919 
január hó folyamán a francia külügyminisztérium 
Quai d’Orsay-be\i palotájában csak, ritkán fordult meg. 
Wilson megérkezése után természetesen késedelem 
nélkül kezdetét vették a plenáris bizottsági tárgyalá
sok. amelynek menetét a békekonferencia irodájának 
elnöke: Clemenceau miniszterelnök és annak főtitkára: 
Dutasta küliigyminisztériumi főigazgató irányították.

Hunter-Miller feljegyzi, hogy az amerikai delegá
ció teljesen felkészülten, a tárgyalásra kerülő anyag 
meglehetős ismeretében vett részt az első üléseken. 
Lansing vele és az egyetemi professzorokkal sokszor a 
késő hajnali órákig tartó megbeszéléseket folytatott, 
azokról a jegyzékekről és térképekről, amelyeket a 
békekonferencia irodája előzetesen rendelkezésükre 
bocsátott.

A magyar békefeltételek 
előkészítése

A cseh, román és szerb delegátusok 
első szereplése

1919. február
A francia külügyminisztérium Quai d’Orsay-be\i 

hircs palotá ja előtt a csillogó fehér hótakaróval bevont 
Szajna partján február első napjaiban a külföldi autók 
és párisi fényképészek végnélküli sora adott egymás
nak találkozót. És bár Páris a négyéves világháború 
után első békés telét élvezte és még mindig benne élt 
a francia nemzet clemenceaui diadalának mámorában, 
annak ellenére, hogy a békekonferencia bizottsági ülé
seinek időpontját a napilapok sohasem közölték előre, 
ezer és ezer kiváncsi párisi gyűlt össze azon a sétányon, 
amely a III. Sándor-hid és az EgpetéHés-hidja között 
elterült.

1919 február hó 1-től kezdve egymással párhuza
mosan megindultak a magyar békefeltételeket előké
szítő bizottsági tárgyalások Magyarország határkér
déseit négy külön bizottságban tárgyalták. Ez a négy 
bizottság sokszor ugyanazon időben is ülésezett. A Sző- 
vetséges hatalmak Legfelsőbb Tanácsának ülései is 
egymást érték. Ennek a testületnek is Clemenceau volt 
az elnöke. Ugyancsak Clemenceau volt az elnöke a 
békekonferencia u. n plenáris üléseinek is, amelyen a 
nagyhatalmak öt-öt, a többi államok három, illetve két 
delegátussal vehettek részt. Hunter-Miller feljegyzései
ből tudjuk meg, hogy pl. a magyar békefeltételeket 
megállapító üléseken még Hedjaz trópikus királyságot 
is két delegátus képviselte ugyanakkor, amikor a ma
gyar delegációnak előterjesztéseire még csak írásban 
sem válaszoltak!

Helyesen jegyzi meg Hunter-Miller, hogy a bizott
sági üléseknek ez a széttagoltsága egyik legnagyobb 
szerkezeti hibája volt a békekonferenciának. Mert ter
mészetes, hogy Wilson, Lloyd George, Clemenceau vagy 
Orlando egyszerre, egy időben csak egy-egy ország
határt megállapító bizottsági ülésen vehettek részt és 
igy a plenáris üléseken a részletkérdések és az albizott
ság! tárgyalások folyamán elhangzott felszólalások 
ismerete nélkül voltak kénytelenek állást foglalni. Ez 
volt az a gyógyíthatatlan szervezési hiba, amelyről 
később az angol Harrold Nlcolson is megállapította, 
hogy a békekonferencia észszerű lefolyását már csnk 
módszertani szempontból is lehetetlenné tette. Azon
ban ez volt talán még a kisebb bai. A nagyobb baj az 
volt, hogy még a nagyhatalmak delegátusai sem értet
té1’ valamennyien egymás nyelvét,
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Lloyd George nem tud franciául
Az amerikai delegációnak tagjai Clemenceau, 

Plehon, Dnlasta lierthelot francia <lelegátusok, vala
mint a leginkább franciául beszélő lienes, Kramarz, 
fírat ián u és Vernie*.  valamint Pasics felszólalásait csak 
a legnagyobb nehézségek árán értették meg. Wilson 
általában csak angolul beszélt, Housc ezredesről meg
jegyzi Hunler Miller, hogy nehezen lehel róla elmon
dani, mintha a tárgyalások folyamán egyáltalán be
szélt volna. t\7 angol delegáció tagjai csaknem kizáró
lag angolul beszéllek Lloyd Geörgeról megjegyzi Hun- 
ter-Miller, hogy egyáltalán nem is tudott abban az idő
ben még franciául! Lord Róbert Cecil, valamint n dél
afrikai Smuts tábornok szintén kizárólag angolul be
széltek, bár Hóhért Cecil nagyritkán, ha Clemenceau 
jelen volt, egy-egy francia nyelvszerü felszólalással 
lelte színesebbé az angolnvelvü tárgyalások menetét. 
A francia delegáció elnöke, Clemenceau, viszont 
• sak ugy tudott angolai, mint összes Qual d‘Orsay- 
beli munkatársai. Igy szinte állandóan az volt a hely 
zet, hogv a két. illetne három legfontosabb nagyhata
lom csak tolmácsok utján volt képes egymást megér
teni. Az állandóan ..szenvtelen arckife jezésü” japán 
delegátusokról csupán annyit jegyez fel Hunter-Miller, 
hogy ritkán beszéllek s ha beszéltek, angol szerű kiej
téssel ismertették álláspontjukat. A többi delegátusok 
között az olasz Orlando, Sonnino és Sclaloja a francia 
nyelvet csaknem épolv könnyedséggel beszélték, mint 
saját nyelvüket. A nvelvkévp*  • szempontjából lenn !6 
osztályzatot kap Hunter-Millertől Reis portugál fő
delegátus, akiről megjegyzi, hogy az egyedüli delegá
tus volt, aki a francia és angol nyelveket teljesen egy
formán, tökéletesen bírta, „ő volt talán az egyetlen 
modern diplomata — írja róla — a diplomácia régi 
iskolájából". Ezzel szemben Vezntcs szerb delegátus
rég feljegyzi a memoár, hogyha beszélt, franciául be
szélt, néha azonban az angol nyelvvel is megpróbálko- 
zott ámde „angol beszédje nem volt mindig az angol 
nyelv szerkezetének megfelelő". Szépen beszélt viszont 
angolul H ellington Koo, Kína delegátusa, aki az u. n. 
kis államok bizottságaiban egyébként is igen rokpn- 
s’envcs működést fejtett ki. Még a belga Hq marisról 
jegyzi fel a memoár, hogy ugy tudott franciául, 
mint angolul és Ménesről, Hratianuról és Paslcsról, 
hogy folyékonyan beszélték a francia nyelvet. |

A BÉKEKONFERENCIA NEVEZETESEBB 
SZEREPLŐINEK ARCKÉPCSARNOKA

Ahhoz, hogy n trianoni békediktütuniot előkészítő 
párisi tárgyalások drámai gyorsaságot és tragikus lefo
lyását csak megközelítőleg is elképzelhessük, minde- 
nekelölt a konferenciát mozgató egyéniségek és a ne
vezetesebb szerepet játszó békedelegátusok személyisé
geivel kell tisztába jönnünk.

Kik voltak azok, az u. n. „béke" delegátusok, akik 
a négy éven át tnrtó világháború lezajlása után ma
gukra merték venni a békemü megalkotásával járó 
roppant frlclösséqcl és a békebiták hófehér tógájába 
öltözve Ítéletet mertek mondani elevenek és holtak 
felett?

Kik voltak erek a békehírük a maguk hétköznapi 
életében, milyen volt múltjuk, jellemük, képzettségük 
és műveltségűk? Vájjon megiitfitte-e azt a mértéket, 
amely végül is arra predesztinálta őket, hogy a szúró- 
nyok hatalmán, egy romokban heverő világrészből 
gyűlöletük és véges emberi akaratuk fanatizmusával 
egy uj világot teremtsenek?

Vájjon fel voltak e vértezve azzal a valóban misé
nkül küldetéssel, amellyel egyik-másik kérkedett és 
beléjiik volt-e olíva az az isteni szikra, amely képessé 
tette ökot, hogy a természet örök törvényeivel mit sem 
törődve, ffaedasrír/i egységeket, mint szappanbuboré
kokat rombol Innak sréjjet és még a folyók folyását Is 
megkíséreljék megváltoztatni?

Ahány kérdés, annyi rejtély. Mindmegannyi ke
resztrejtvény, amelyre végleges választ csak a viláR- 
törlénelein fog adni. Az a tizenöt esztendős távlat, 
amely bennünket napjainkban az 1918-as vulkanikus 
idők korszakától elválaszt, még nem elegendő ahhoz, 
hogy a történelem tapasztalatával és tárgyilagosságá
val végleges Ítéletet formáljunk e katasztrófán, nagy 
ülök eseményeiről.

Arra azonban, hogy e myytdók katnszlrdfn-pnli- 
likasainak szórngü erkölcstclcnséyéröl már most le
rántsuk a leplet, ez a tizenöt esztendő is elégséges 
„mull" Ez á másfél évtized Is éppen elég vádat emelt 
már e tragikus korszak szinte minden egyes befolyásos 
szereplője ellen és mint reflektor világított rá e lep- 
szörnyűbb emberi tudntlnnsóy és felelőtlenség bottal- 
maira.

Mielőtt tehát ennek, a ml országunk számára is 
oly katasztiófális következményekkel Járó „béke“- 
rendezésnek részteleit a fellebbezhcte.lei> hitelesség 
tükrében bemutatnék, mindenekelőtt lássuk, kik vol
tak etek a földönjórö titánok, akik atl hitték, hogy a 
Duna völgyének szerencsétlen népeit psihoannlitikai 
ötletekkel is meg lihet gyógyítani? Akik, mint a világ 
loghatalmasabb tengerentúli és európai államainak ve
zéregyéniségei. n hetük és paragrafusok rengetegébe 
merevítették n világ tragédidfót!

Bemutaljuk tehát ezt az arcképcsarnokot, amely
nek minden égve, szereplője szorosan el volt Jegyezve 
a trianoni szerződés létrejöttével Mindegyikük ott bá
báskodott nz Ijesztő szörnyszülött körűi.'akit egy Ál
lamfő. három miniszterelnök, négy külügyminiszter 
'és a nagykövetek diplomaták és az éhes vidéki roko-

Amint látjuk tehát, a magyar békefelléleleket elő
készítő határmegállapitó albizottságok ülésein mind
azok, akikre Magyarországnak a legnagyobb szüksége 
lett volna, egymással csak tolmács utján tudtak érint
kezni s azok, akiknek intrikáitól Magyarországnak 
legtöbbet keltett tartania: mint Benes, fírattnau és Pa- 
sics, tökéletesen és közvetlenül megtudták magukat ér
tetni Clemenceauval, aki elvégre is mérhetetlen magyar 
gyűlöletével a magyar békefcltételek megállapításának 
tárgyalási tempóját és kíméletlen szigorúságát dik
tálta.

Ha most még hozzávesszük mindehhez, hogy a 
békekonferencia bizottsági üléseinek általános jellem
zése szempont iából arról is megdöbbentő feljegyzése
ket találunk, hogy a később — mint tudjuk — ideg
bajban elhunyt Wilson*  elnök állandó migrénjei miatt 
az ülések legnagyobb részének csak a legelején tudott 
résztuennl és súlyos fejgörcseire való hivatkozással az 
elnöki széket Clemenceaunak, Amerika fődclegátusi 
helyét pedig Lansing államtitkárnak volt kénytelen át
adni — érthetjük meg csak igazán azt, hogy miért 
sikerült Benéznék és társainak Magyarországot már 
Párisban oly eredményesen elrágalmazni*!
Wilson feigörcsei enyhítésére literszámra 

issza a feketekávét
Jellemző Hunter-Miller feljegyzéseinek bámulatra- 

méltó részletességére, hogy még az egyes delegátusok 
egészségi állapotáról is mily bő részletességgel meg
emlékezik. Különösen Wilson személyével és egészségi 
állapotával foglalkozik sűrűn. Wilson már az áthajó- 
záskor az óceánon több Ízben rosszul lett és Haureba 
való megérkezésekor nem is tudott azonnal tovább 
utazni Parisba.

Állandóan a legerősebb migrénrohamok kinozták 
az Egyesült Államok elnökét, aki a bizottsági tárgyalá
sok előtt és alatt néha lil érsz ómra kénytelen volt a leg
erősebb feketekávét fogyasztani, hogy umj, amennyire, 
érdeklődését a tárgyalásra kerülő problémákra össz
pontosítani tudja.

Külön is hősi emléket állít az emlékirat House 
amerikai ezredesnek, aki tekintettel Wilson folytonos 
gyengélkedésére, gyakran magas lázzal és influenzá
val vett részt a magyar határokat megállapító bizott
ságok ülésein, amelyek a francia külügyminisztérium 
tanácstermeiben megindultak.

nők egész légiója tgrtott kfresztvit alá. A .szegény, 
gyógyíthatatlan betegséggel világrajött „uj Európát" 
ők ringatták bölcsőjében. Meg voltak győződve róla, 
hogy nz újszülött életképes lesz. Lázasan huzgólkod- 
tak körülötte, hogy szinte „megváltsák" vele a világot. 
Megváltani ugyan nem váltották meg, de keresztre fe
szitették nemcsak a világot, de az igazságot és minden 
erkölcsi normát, amely eddig irányt szabott az embe
riség és népek fejlődésének.

Valamennyiük között a karmester az Estakame- 
rikai Egyesült Államok tudós elnöke volt. A párisi 
békekonferencia egész munkájára azonban mégis Fran
ciaország miniszterelnöke nyomta rá a maga bélyegét, 
ök kelten voltak azok, akik a „Négyek" tanácsában 
döntö szerepet vittek és az angol és olasz miniszter
elnökökkel együtt elsősorban felelősek a történtekért. 
De természetesen azoknak sem lehet kissebb a felelős
ségük, akik kihasználva a német békeszerződés előké
szítésével elfoglalt főbírók nagy elfoglaltságát és a kö
zépeurópai ügyekben való teljes tájékozatlanságát, a 
szó szoros értelmében félrevezették és becsapták őket.

Vegyük sorra először tehát a „Négyek" tanácsát, 
amelynek tagjai: lVí/son, Lloyd George, Clemenceau 
és Orlando.

A „NÉGYEK" TANÁCSA 
Északamerikai Egyesült Államok 
Wilson Woodrotv Tamás, az Északamerikai Egye

sült Államok volt elnöke 1856-ban született a Virgina 
állambeli Staunlonban. Főiskolai tanulmányait Cam*  

bridgeben, a Harward 
egyetemen és a Prin- 
cetown-i egyetemen * 

végezte, mindvégig ki
tűnő eredménnyel.

Jogtudor! diplomájá
nak elnyerése után 
egyideig ügyvédi gya

korlatot folytatott, 
majd Filadelfia egyik 
leghíresebb női főis
koláján, mint tanár 

nemzetgazdasági és 
történelmi stúdiumo
kat adott elő. 1890- 
ben a Princetoivn-i 
egyetemen az alig 30 
esztendős kitünÓ tu
dóst ugyanezen tan*  
tárgyak professzorává 

hivta meg, aki ettől kezdve busz éven keresztül egyik 
iegbecsültebb tanára volt sz egyetemnek. 1910-ben, 
mint a demokratapárt hívét, Ne*i>-Ycrsey  állam polgár 
sága kormányzóul választotta mígnem az 1912. évi 
elnökválasztáson áriáéi többséugel az Eszokamcnkai 
Egyesült Államok tlnökiui uálaulpUák^ 43ó uivuí- 

tóval szemben ellenjelöltjei: Tájt és Roosevelt együt
tesen is csak mindössze 90 és egynéhány szavazatot 
kaptak A világháború kitörése után, bár uton-utfélen 
az Unió semlegességét hangoztatta, külpolitikáját 
mégis az Angol birodaloméhoz kapcsolta és nyugodtan 
tűrte, hogy az amerikai municiógyárosok a különböző 
hadianyagok és felszerelések sokezernyi tonnáit az 
enlente államokba szállítsák. Ismeretes, hogy ez a po
litikája a Lusitania elsülyesztésekor a Német Biroda
lommal is komoly diplomáciai konfliktusba sodorta, 
amely bár egyelőre békés megoldással végződött, köz
vetve mégis Amerika háborús beavatkozását eredmé
nyezte. 1916-ban, — már csak alig 40 szótöbbséggel — 
Hughes republikánus jelölttel szemben, ismét elnökké 

I választották, mely minőségében egyik legelső feladata 
volt, hogy békeajánlattal lepte meg a hadviselő feleket. 
Minthogy azonban békeajánlatát az entente-hatalmak 
visszautasították és 1917 februárjában a német kor
mány is bejelentette a legszigorúbb buvárhajó-harcot 
Anglia ellen, az Unió 1917 február 4-én hadat üzent 
Németországnak és ezíel beavatkozott a világhábo
rúba. 1918 január 8-án ismét békét ajánlott a had
viselő feleknek és hires kongresszusi üzenetével meg
hirdette a népek önrendelkezési jogán alapuló tizen
négy pontját, amelyet azonban a páriskörnvéki béke
szerződések a gyakorlatban a legkirívóbb módon meg- 
csufoltak. A fegyverszünet megkötése után, a viláatör- 
ténelemben egyedülálló módon: 1918 decemberében 
államfő létére személyesen jött át a békekonferenciára, 
amelynek tárgyalásain jóidéig részt vett. Három hét 
és három nappal azután, hogy a nagyháboru utolsó 
lövései elhallatszottak, indult el Wilson békehajója: a 
„George Washington" az amerikai flotta legújabb 
hadihajójától, a „Santa Maria" cirkálótól kicsérve. A 
nagy hajó méltóságteljesen haladt New-York fellubo- 
gózott kikötőjén keresztül, hogy felfedezze az ismeret
len világot. Az eget katonai repülőgépek ezrei baráz
dálták keresztül, a parti erődök huszonegy üdvözlő 
ágyulövést adtak le. mert még sohasem történt meg, 
hogy az Egyesült Államok elnöke eltávozott volna ide
gen világrész idegen földjére. Soha még filozófus nem 
tartotta ennyire hatalmában a világ fejedelmeit s minő 
tragédiája a sorsnak, hogy felhőkben szárnyaló elmé
leteivel mégsem tudott a gyakorlati életben sikert 
aratni. Hogy ez igy történt, annak részben személyi, 
részben politikai okai is voltak. Mindenekelőtt nem 
volt teljesen egészséges. Már a hajón jelentkező fizikai 
kimerültsége is előrevetette későbbi nagy betegségének 
árnyékait. Azonkívül teljesen járatlan lévén az embe
riség hétköznapi, földi problémáiban, aki mint filozó
fus csak az eszmék magasságában érezte jól magát, a 
minden hájjal megkent politikai iparlovagoknak csak
hamar horgára akadt. A legnemesebb szándékkal jött 
át Európába, .de nem volt eléggé felkészíUye . ^ioz, 
hogy eredményesen megmérkőzzék a páriskörnyéki 
intrikált és csapdák rengetegével. Tehetetlenül engedte, 
hogy nemes eszméit a politikai élet kuruzslói végül is 
kiforgassák lényegükből és kénytelen-kelletlen oda
adta nevét a világtörténelem legpéldátlanabb szédelgé
séhez. Kudarcának azonban nemcsak személyi, de 
politikai oka is volt. Jól irta róla egyik kitűnő honfi
társa, hogy: „Képviselte a sajátmaga isteni rendelte
tésszerű misztikumát, de nem képviselte hazájának 
tényleges politikai hatalmát és erőviszonyait." Ahogy 
a népek önrendelkezési jogáról szóló elméletet is meg
hamisították a gyakorlatban, ugyanúgy forgatták ki a 
Nemzetek Szövetsége megalakítására vonatkozó^ ter
vezetnek lényegét is. Clemenceau háborús és gyűlöletet 
szító szelleme végül is győzedelmeskedett fölötte, Tel
jesen meghasonulvá és kiábrándulva tért vissza^hazá
jába, ahol az 1920-as elnökválasztáson már nem is 
vette fel a küzdelmet. Gyógyithatataln agybántalmai 
miatt teljesen visszavonult a közélettől és a gyilkos 
kór rövideden végzett vele. 1923-ban még kiadta em
lékiratait, de már ezek sem segíthettek erősen meg
csappant népszerűségén. Egy beteg ember önvallomá
sai voltak ezek a sorok, amelyek egv általa beteggé 
tett világrész sorsa feletti elmélkedésnek Is méla záró
akkordjai. Emléke évről évre halványodik a történe
lemi szemüvegén át s ma már saját hazáiéban is csak 
ugy beszélnek róla, mint a „legnagyobb álmodozóm -

ANGLIA
Lloyd George Dávid, Anglia volt miniszterelnöke 

1863-ban született Manchesterben. Egyetemi tanulmá
nyainak Oxfordban történt elvégzése után egyideig 
Ügyvédi gyakorlatot 
folytatott, mígnem 

1890 - ben mint
a walesi kerület li
berális párti képvi
selője, bekerült az 
angol alsóházba. A 
liberális párt kor- 
mányrajutésakor a 
Campbell—Banner- 

mann-habinetben
1905—1908-ig at an
gol kereskedelmi hi
vatal elnöki tisztsé
gét töltötte be, majd 
1908-ban Asqutth 
kormányában kincs
tári kancellár lelt 

(Folytatjuk)
uan sbomb
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HOKIK
— Talajmcnti fagy. Nyirkos, hűvös idő 

volt vasárnap a Meteorológiai Intézet pro
gnózisa szerint. Az eső kelet felé elvonul. A 
hőmérséklet nem változik lényegesen, de 
éjjel egyes helyeken talajmenti fagy lehet. 
Reggeli köd várható.

— Betiltották Vázsonyi János képviselő 
hetilapját. Vasárnap reggel érkezett meg a 
főkapitányságra a belügyminiszteri átirat, 
amely szerint dr. Vázsonyi János ország
gyűlési képviselő kiadásában és szerkeszté
sében megjelenő Pesti Polgár cimü politi
kai hetilap további megjelenését és terjesz
tését betiltja, egyben intézkedés történt, 
hogy a lap legutóbbi számának összes fel
található példányait elkobozzák. A lapbetil
tás a november 4-iki számában a Pesti Pol
gár képtára főcím alatt megjelent Bethlen 
István grófról szóló cikk miatt történt. A 
belügyminiszter az 1912. évi LXIII. te. 11. 
és az 1922 évi XVIII. te. 6. szakaszai alap
ján, amelyek az ország érdekeit veszélyez
tető közleményekre vonatkoznak, tiltotta 
be a lapot.

— A Petőfi Társaság ülése. A Petőfi Társa- 
vasárnap délelőtt Pékár Gyula elnökletéül

vei tartotta felavató ülését. Pékár ismertette 
a rodostói Rákóczi-Gnr»pet, míg a továbbiak 
•órán Baja Mihály három költeményét sza
valta el, Gáspár Jenő regényét ismertette, végül 
Harsányi Zsolt Martalék cimü tanulmányát ol
vasta fel

— A török miniszterelnök békebeszéde. 
Ankarából jelentik: Izmct pasa miniszter 
elnök beszédet mondott a külpolitikai hely
zetről. Kijelentette, hogy Törökország min
dent elkövet a nemzetközi béke érdekében 
és arra törekszik, hogy megállítsák a népek 
fegyverkezésének folytatását.

Négy megye gazdái tartottak gyűlést va- 
•áraap Kaposvárott. Kaposvárról jelentik: So
mogy, Tolna, Baranya és Zala vármegye gazda
társadalma vasárnap nagygyűlést tartott a ka
posvári városháza dísztermében. Gróf Som- 
sfch László elnök megnyitója után gróf Houos 
Miksa előterjesztette a határozati javaslatot, 
amely szerint a nagygyűlés elfogadja a terme
lésnek és értékesítésnek a gazdák tömörülése 
útján való érvényesítését és <* célból keret
törvény megállapítását tartja szükségesnek. 
Egyhangúlag fogadták cl a határozati javas
latot. Azután felszólaltak: Sátnlk József felső
házi tag. dr. Keubauer Feernc volt államtitkár. 
Mró Inkey Pál és Bánó Iván országgyűlési 
képviselők és még sokan.

— Halálragázolt egy diákot egy auto- 
bnsz. Vasárnap délben a Szent László-ut és 
Fövény-utca kereszteződésénél játszott több 
társával Pintér Károly 14 éves polgári isko
lai tanuló. Játék közben a fiú nem vette 
észre, hogy közeledik az Újpest felé haladó 
20-as autóbusz és hirtelen az autóbusz alá 
szaladt, amely elgázolta. Pintér Károly agy
rázkódást és koponyatörést szenvedett és a 
in ént 6 kocsiban meghalt. A szemtanuk és a 
vezető vallomása szerint a szerencsétlen 
gyermek halálát a saját vigyázatlansága 
okozta

o/trausz
vászonáruktreskedő, 

fehérnemű- és kelengyekészitő 
értesíti an.é. közönséget, hogy IV., Kristóf-tér 

7. szám, alól a szomszédos
Kristóf-tér 6 höltözött 
Legkényesebb igénye et kielégítő 

dús vá aszték 
legolcsóbb árakon I

Vasárnap a rendőrségről
tébolydába vitték Lánczy Editet,
Lánczy Léé unokahugát

A rendőrorvos megállapította, hogy kényszer
képzetei vannak — A gazdag Lánczy-orttkös 
kUldnSs útja a palotáiéi az Angyalföldig

Vasárnap reggel mentőautó állt meg a 
fökauitányság udvarán. Egy menlöorvos és 
két ápoló sietett fel a Zrínyi-utcai fronl 

■első emeletére, ahol az életvédelmi osztály 
helyisége van. Pár perc múlva egy jól öltö
zött nővel együtt jöttek le az emeletről és 
beültették az autóba, amely elrobogott vele 
az Angyalföld felé.

! A mentőautó utasa Reinlngsliaus Hu- 
| góné, született Lánczy Edit volt,

akinek a neve az utóbbi hónapokban sokat 
[foglalkoztatta a nyilvánosságot.

Lánczy Leó, a nagynevű bankelnök test- 
j vérének, néhai Lánczy Gyula egyetemi ta
nárnak a leánya Lánczy Edit. Nagy fény
űzésben, pompásan nevelkedett. Esztendők
kel ezelőtt férjhezment Reimngshaus Hugó 
osztrák nagyiparoshoz, de később különvált 
tőle. Lánczy Edit egyik örököse a nagy 
Lánczy-vagyonnak, különféle anyagi bonyo
dalmak keletkeztek azonban körülötte és

annak ellenére, hogy a vagyonát ma is 
negyedmillió pengőre becsülik, mégis 

szűkös anyagi viszonyok közölt él.
vagyonkörüli bonyodalmak megviseltékA

az idegeit is. A nyáron jelentkezett a főka
pitányság életvédelmi osztályán és izgatot-

— Alfonz exkirély Magyaróvárra érke
zett. Alfonz volt spanyol király vasárnap 
délután Frigyes főherceg meghívására Ma
gyaróvárra érkezett. A volt király több he
tet szándékozik a magyaróvári kastélyban 
eltölteni. Frigyes főherceg udvari vadászato
kat rendez a tiszteletére, amelyekre a kör
nyék előkelőségei is hivatalosak. Alfonz 
ex-király Bécs lelöl autón érkezett a ma
gyaróvári főhercegi kastélyba.

■:v,.

Változékony 
hiiuös Idő 
rendszeriig úagy klnoka^pkiyza 

rtieumas, 
csíjzos 

bántalmakban szenvedő embe
reknek. Kenegesse(maaRzirozza) 
fájó testrészeit orvosi tanács 

szerint a valódi

DIANA
sósborszesszel.

Ez élénkebb vérkeringés felidé
zése kapcsán lényeges meg
könnyebbülést okoz, az egész 
szervezet kiváló felfrissülését, 
az izmok feszerejének tokozá
sát és az idegek megnyugtatását 

| idézi elő.

— Héczey Pál magánkutató-lrodát nyi
tott. Héczey Pál, a társaságokban jól ismert 
volt rendőrtisztviselő magóndetektiv-irodát 
nyitott ?az Eszterházy-utca 25. szám alatt. 
Telefon.' 345—66. Informál, nyomoz, kutat 
minden, diszkrét magán és üzleti ügyben, 
külföldön és belföldön. Gyors, olcsó, meg
bízható, lelkiismeretes és diszkrét.

— Politikai verekedés a francia Pantheon 
előtt Párisból jelentik: Vasárnap súlyos vere
kedés volt szocialisták és royalisták között. 
A „király rikkancsai" megzavarták a szocia
listák emlékünnepélyét, amelyet Jean Jauret 
emlékezetére rendeztek. A rendörök nagy 
szómban vonultak ki a Pantheon elé, ahol a 
verekedés volt és csak nehezen tudták szétvá
lasztani a dulakodókat.

— Magyar cserkészek téli táborozása Len*  
gyelországbau Varsóból jelentik: Legutóbb 
Varsóban tartózkodott Vájná Ernő, az ismert 
magyar cserkész, aki tárgyalásokat folytatott 
arról, hogy Lengyelországban téli tábort szer
vezzenek a magyar cserkészek számára. A ma-

{yar cserkészek egy csoportja karácsonykor 
ercsi fel Lengyelországot, ahol Huculs vidé

kén készül számukra külön táborhely.

Frlebert őszi

cipő vására
Fekete posztó Al <90 

hócipő
Női cipó 3*
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Oarantdblt mlnttnég
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tan panaszkodott, hogy 
kiforgatták a vagyonából.

Akkor orvossal vizsgáltatták meg, aki arra 
a megállapításra jutott, hogy kényszerkép
zetei vannak. Tudomást szerzett a jelentke
zésről a családja is és

a rokonok gondozásba vették.
Segiteni azonban nem lehetett: nem tűrte 
a rokonok gyámkodását és mostanában 
kétszer egymásután kínos kalandba kevere
dett. Kétszer egymásután is megtörtént, 
hogy taxiba

órákon át
ült,
autózott s a végén nem fize
tett a soffőrnek, 

rendőrségre került. A család 
esetben rendezte a dolgot és

M.elton- 
habái 

félsál szőrmegallérra'. 
müseiyemmel bélelv?

Boucle- 
kabát 

valódi pézsmaszőrmé
vel, Crepe de Chine- 
vel bélelve

úgyhogy a 
mind a két 
Lánczy Edit kiszabadult a rendőrségről.

A tragikus sorsú asszony vasárnap újra 
megjelent az életvédelmi osztályon és me
gint panaszkodott. A vége az lett, hogy 

újra orvosi vizsgálat alá vetették, az
után meghozták a döntést: saját érde

kében vigyék ideggyógj-Intézetbe.
A többi már gyorsan ment. Megjött a 

mentőautó és Lánczy Edit vasárnap jó időre 
zárt intézetbe került.

— Véres Inget találtak a szegvári gyilkos 
ág gyanúsítottjánál. Szegedről jelentik: A

szegvári rablógyilkosrág ügyében nagy ap
parátussal folyik a nyomozás. Nagy Imre, 
az egyik gyanúsított, aki a szegedi tanyák 
közé menekült, még nem került elő. A 
Kozma Margitnál, a másik gyanúsítottnál 
tartott házkutatás során több súlyosan ter
helő adatot találtak, többek között egy vé
res inget. Orvosszakértők megállapítása sze
rint, a meggyilkolt kocsmárosházaspárt hat 
halálos baltacsapás érte.

— A keresztény ellenzék népgyülése Kisknn- 
félegyházán. Vasárnap délelőtt Kiskunfélegy
házán a keresztény ellenzék (Friedrich-párt) 
népgyülést tartott. Dr. vitéz Szentmihály Lajos 
pártelnök megnyitó beszéde után Tauffer Gá
bor országgyűlési képviselő szólalt f?L. Majd 
dr. Takács István és Neugebauer Béla tartói- 
lak beszédet. Az utolsó szónok Friédrich Ist
ván volt, aki beszédében a kormány működé
sét bírálta

— A francia szociáldemokraták éhség
felvonulást rendeznek. Párisból jelentik: A 
kommunisták éhségfelvonulásai után a szo
ciáldemokrata szakszervezetek akarnak éh
ségfelvonulásokat rendezni, de nem a fővá
rosba, hanem az egyes prefektusi székhe
lyekbe. A hatóságok megtették a szükséges 
intézkedéseket, hogy az esetleges zavargá
soknak elejét vegyék.

Ezen közkedvelt 
fogas árusítója

DIÓSY
JÁNOS

RÁKÖCZI-UT24

— Budapesti nyomdász szerencsétlensége 
Szombathelyen. Szombathelyről jelentik: Va
sárnap éjszaka borzalmasan összezúzott em
bert vittek be a szombathelyi mentőkhöz. Első 
segélyben részesítették a vérző férfit, akinek 
homloka, lábai és kezei voltak megsérülve. 
Bekötözése után elmondotta, hogy Oblidál 
Lászlónak hívják, budapesti nyomdász, haza 
akart utazni, azonban rossz vonatra ült fel. 
Tévedését csak a második örháznál vette észre, 
leugrott a vonatról, a töltésen lezuhant és a 
köveken zúzta magát össze.

— Sikkasztásért feltételesen elítélték Gö
rög Sándor színigazgatót. Szegedről jelen
tik: A szegedi törvényszék Görög Sándor 
volt színigazgatót, aki két évig állt a szegedi 
Városi Színház élén, sikkasztás miatt egy
hónapi fogházra ítélte A büntetés végreha j
tását azonban felfüggesztette. A vád az volt, 
hogy a szegény gyermekek Ingyen tejakció
jára a Jegyek árához hozzácsapott fillérek
kel nem számolt el.

a

áfa!
Mindenkimik takarékoskodnia
kell! önnek Ír Dlana-fogkrémet

J1*810*1*!*  mwt c«ak48 fillér.

KRISTÓF
ÁRUHÁZ
IV„ KRSS1W-TEF3

KONFEKC1Ó-OSZIÁLY

Príma 
szövet
ruha 
divatos 
fazonokban

SELYEM- ÉS MÉTERÁRU
OSZTÁLY

mosolyom Creoe öe Chine, 
nehez moseivem marocain, 
Divat oilomanszatln 
marocainszaiin .......
Crepeszavn minden színben

Gyapjú kauaiszövei 
Dupiaszeies síhosziumanyag 
nroKai kauabeies 
SnoHlianen ..... .
lasiion...........

2.90
а. M
7.99
б. 80 
s.ao
9.90
5.90
2.69

KÖTÖTT-SZÖVÖTTÁRU- 
OSZTÁLY

svaici nadrág....... ....... , 1.10
svaiciMDinú ...... ..........  r 1.98
oiva'guiouer —..... r 2.90
Sfilvemharisnya .... p 1.—
Erős siragazohnt .......... r -.78
mán ctiarmeuse nadrág .............. f 2.20
csíkos nadrág ................. p 1.18
Bolyhos pongyola.. ... ........... p12.80

EGYÉB OSZTÁLYAINK
Szőrme, függűng, kézimunka és rövid
áru, női kalap, női fehérnemű, fűző, 
kesztyű, uridivat, férfika'ap, cipő, 
gyermekruha, illatszer, bőrönd, bijou- 
terie, alpakka és diszmű, hangszer, 
játék, üveg, porcellán, háztartási cik
kek, kefeáruk, papír, csillár, könyv, 
tüzelőanyag-osztály, utazási és szin- 

házjegyiroda, grill és söröző

Élelmiszer OHiALY
VL emeli! Este S-íb nyitva
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Gömbös Gyula miniszterelnökről minden 

ki tudja, hogy megható fiúi ragaszkodással, 
valósággal 'raiongással szereti özvegy édes
anyját és nagy kegyelettel ápolja édesapja 
emlél ét. Nemrégiben egy hetilap interjút 
közolt a miniszterelnök édesanyjával és 
Gehl Zoltánnal megrajzoltatta az arcképét. 
Gömbös Gyula látta a rajzot, amit a hetilap 
közölt. Nagvon megh tízéit neki és megbí
zást adott Gehl Zoltánnak, készítse cl édes
anyja portréját. 4 kitűnő piktor megfestette 
Gömbösné port.éiát, sőt utána portrét készí
tett Gömbös Gyula néhai édesapjáról is egy 
régi fénykép után.

II.
Raracs Marcel halála után a Lipótvárosi 

Kaszinó, amelynek elnöke volt, úgy döntött, 
hogy kegyeletből félévig nem tölti be az el
nöki tisztet. Az idő múlik és most már las
san gondoskodni kell az utódról. A kaszinó
ban egyik jelölt neve a másik után bukkant 
fel, a jelöltek sorra elhullottak és most már 
csak három név körül forog a vita. A ka
szinó őstagjai, a konzervatív elemek Rust 
József udvari tanácsost, a kaszinó régi, ki
tűnő tagját akarják az elnöki székbe ültetni. 
A másik nagyobb csoportnak Dési Géza or
szággyűlési képviselő a jelöltje. A harmadik, 
kisebb párt pedig gróf Bethlen István nevét 
dobta a küzdelembe. A kaszinó benfentesei 
úgy tudják: legtöbb sánsza Rust Józsefnek 
van.

III.
Sommertet de Chair kitűnő angol publi

cista, akinek néhány munkájára egész 
Európa felfigyelt, pár nap múlva Budapest
re érkezik. Tóth 
dége tesz.

László főszerkesztő ven-

IV
Csütörtökön óriási feltü- 
lesz Párisban. Az egyik

Párisból Írják: 
nést keltő árverés 
Dolly-Sktcrs, Dolly Jancsi legendás éksze
reit árverezik. Dolly Jancsi pár hónappal 
ezelőtt nagyban játszott a cannesi kaszinó
ban és rengeteget vesztett. Végül elzálogosí
totta híres ékszereit, köztük egy ötvenkará- 
tos brilliánsgyürüt, amely nem kevesebbet, 
mint négymillió frankot ér. Mikor a zálog
idő lejárt, Dolly Jancsi kijelentene, nem 
pállja ki az ékszereket, árverezzék el. Csü
törtökön iesz az árverés, de nemcsak ez a 
szenzáció, hanem az, hogy Dolly Jancsi 
..fölszámol''. Eladja gyönyörű kastélyát és 
jnii kincseit is. Istennők alkonya — ezt a ci
ánét kellene adni talán ennek a mondén re-, 
génynek,

V.
József főherceg piliscsabai erdőbirtoka 

mellett egy kis vadászkastély áll. Nagy átala
kítás folyik itt. Tizcnkétszobás si- és golf
szállót építenek a kastélyból.

VI.
Miss Noel Haliburton Wilson, egy társa

ságbeli angol hölgy, aki a Budapest-járó 
Glyn Elynor angol írónő ajánlására jött Bu
dapestre, ezen a héten rendőri hírben szere
pel. Panaszt tett, hogy hatezer pengős gyűrű
jét ellopták a Gcllért-szállóbeli lakásáról. A 
rendőrség nyomozása gyors volt és kitűnő. 
Kiderült, hogy a gyűrűt nem lopták el. .4: 
angol hölgy a szobájában leejtette és egy 
szőnyeg alutt meg is találták.

VII.
Ruhl Margit, a Lopás-bár dlrektrisze ár

rá híres, hagy nem tagji az antialkoholis
ták ligájának. Vasárnap éjjel sürög-forog a 
zsúfolt bárban, amikor megszólítja öt a fia
tal pénzarisztokrata, aki viszont arról hí
res, hogy költekezés miatt nem fogják gond
nokság alá helyezni:

— Pardon, mondja, művésznő, maga 
tényleg szereti a pezsgőt*

A szellemes Margit udvariasan válaszol:
— Pardon, mondja, báró ur, ez meghí

vás, vagy információ*  . . ,
Vili.

A Rákóczi-utl Magyar Divatcsarnok gaz
dái szellemes módon kapcsolták össze a 
Nemzeti Munkahetet a kormányzóné nyo- 
morenyhitő akciójával. Aki a Nemzeti Mun
kahét vasúti igazolványával érkezik Buda
pestre és elmegy a Dmatcsarnokba, lebé
lyegzik az igazolványát és minden jelent
kező után az áruház egy pengőt adományoz 
a nyomorcnyhilö akció javára. A látogató
nak nem is kell vásárolnia.

IX.
A dolgozó urinök száma egyre szaporodik. 

Két fiatal gróf kisasszony cipösboltot nyit a 
Belvárosban, ahol csak finom és drága női 
Cipőket árúinak, egy másik társasánbcli 
ismert hölgy, dr. Auerné pedig már meg is 
nyitotta finom és elegáns kalapszalonját a 
Kossuth Lajos-utcában

- sági. -

f. mk szerint, divatos 
szüvhimaradekalnkböl 
ntlntfonféi*  aalnben, romok ssa- 
bással, he-tsae-rl próbával férfi- 
Glfönyf vaay téllkabritot 3' 
P-é^t készlttlnk. VtlSCNY.

A • oIS 4 a, eottenMitor. 
wfra <a. /. smaiM.

Gombos

Vasárnap az éjszakni órákban súlyos 
aulókurambol történt az Andrássy-uton s az 
?ulókarambolnál

Gombos Sándor dr., az Ismert vívó, 
Magyarország Európabajnoka feleségé

vel együtt megsebesült.
Este tiz órn tájban Szántó István dr., a 

Magyar Tejforgalmi Ut. igazgatója BC 241 
jelzésű gépkocsiján haladt az Andrássy-uton 
n Vilmos császár-ut irányában. Az autóban, 
amelyet az igazgató maga vezetett, Szántó
né. Neumann Énül magánhivatalnok, vala 
titi.it Gombos Sándor dr. és felesége foglal
tak helyet. Normális sebességgel érkezett a 
Vilmos császár-ut sarkára az autó, amikor 
hirtelen feltűnt az autóval szemben egy níú- 
sik gépkocsi, amelyben

esetei Herzog István báró ült 
egyedül és vezette a kocsit. Egy szempillan
tás alatt a két autó egymásba rohant, a kö
vetkező percben hangos jajveszékelés és 
üvegcsörömpölés hallatszott. Az Andrássy- 
uli járókelők odarohantak s elősietett az őr-

— A házbirtokosok küldöttsége dr. Im- 
rédy Béla pénzügyminiszternél. A Háztulaj
donosok Országos Szövetségének vezetősége 
hónapok óta tárgyalásokat folytat a pénz
ügy minisztérium mai a házbirtok válságának 
enyhítésére szükséges védő és mentő intéz
kedésekről. Ezen tárgyalások a mai napon 
döntő stádiumba léplek. Imrédy Béla pénz
ügyminiszter, Vargha Imre államtitkár tár
saságában fogadta nz Országos Szövetség ve 
zetőségét. Dr. Németh Béta elnök ismertette 
a házbirtoknak tizennégy külön előterjesz
tésben foglalt sérelmeit. Imrédy pénzügymi
niszter közölte a bizottsággal, hogy az elő
terjesztések most vannak feldolgozás alatt 
és igyekezni fog minden lehetőt megtenni a 
házbirtok-válságnak enyhítése érdekében. 
Ha az anyag feldolgozása elkészül, ujabb 
tanácskozásra hívja meg a bizottságot és 
csak azután fog dönteni. A házadórendszer 
és a rendkivüli házadópótlék megszüntetése 
tárgyában hirdetett országos nagygyűlés a 
pénzügyminiszter döntéséig elmarad.

— A fegyverszünet évfordulójának ün
nepségei. Párisból jelentik: Egész Francia
ország nagy lelkesedéssel ünnepelte vasár
nap a fegyverszünet évfordulóját. Az isme
retlen katona sírjánál Gouraud tábornok 
tartott beszédet.

— Megnyílt az exportpropaganda kiállítás. 
Vasárnap Fabinyi Tihamér kereskedelmi 
miniszter megnyitotta az exportpropaganda 
és idegenforgalmi kiállítást. Rámutatott 
arra, hogy a háziipar kiváló termékeivel le
het a külföldnek a legjobban bemutatni a 
magyar nép kultúráját. A miniszter a ki
állítás megtekintése után elismeréssel nyi
latkozott annak gazdagságáról. ,

Butorárverés!
íren szép ebéd'A én nrlRzcbaberendazéR. azalondaoibok, 
cRlUArok. dlRztArgyak, IrrtRép etb. november 18-An, 
hétfőn délután 2 órakor blrAgáRllRg elAn-ereztetnek, 
Dnrajanlch-utca 53, földszint 3 alatt.

— Fellncr Pál előadása. Fellner Pú!, a tatai 
kerület országgyűlési képviselője a tata-tóvá
rosi MANSz szabadegyetemének keretében a 
gazdaságpolitikai helyzetről érdekes előadást 
tartott, melyet nagyszámú közönség nagy tet
szés mellett hallgatott végig.

•— Hirtelen meghalt egy fiatal leány ás em
ber. Blau Katalin 22 éve.s varrónő, az Erzsé- 
bet-tér 13. sz. házban lévő lakásán tegnap 
hirtelen rosszul lett és meghalt. Nem tudják, 
ml okozta halálát. — Friedmann György 27 
éves magántisztviselő a Stúhly-utCa 1. számú 
házban rosszul lett. Átvitték a szomszédos 
Kókus-kórházba, ahol rövidesen meghalt. A 
rendőrség felhoncollalja mind a két holttestet.

FHIIM —SS. üfcz 
UCHNELLUR, Doliáay-utca 77. II. em. 1B,

— Szekszárdi Borvidék] Bortermelők áll. ellen
őrzés alatt álló Pinceszövetkezet, Budapest (Jő- 
zsef-utcs 19). A legnagyobb impozánsan díszí
tett borpAholy, melyet mindig és minden kiál- 
litáshn a borszakértők tömege látogat. Borai 
elismerlek és a legjobb családok asztalán meg
találhatók. Mór a kiállítás megavitisán jelenté
keny rendeléseket vettek fel Boros Zoltán 
ignzgnlól és Fekete Sándor üzletvezetőt Tóry 
Gergely kereskedelemügyi államtitkár éz Zom- 
bori/ Bertalan fö’dmivelésücvi miniszteri taná
csos megszólítással tüntették ki. A külföld 
élénken érdeklődik a szövetkezel borai iránt.

— Hn olcsón és jól akar ruházkndnl, kerekse 
fel a Versenyszabósáffot, Rotfenbi’ler-ntea 4 a 
I. emelet, ahol mérték szerint télikábótot vagv 
ffrílöllönvt 30 pénrőért készítenek

— Atl.f elő. vén Márkás, vedd te a kalnpod! 
Lássuk sárgaságban szenvedő alakod!
Már nincs sórgaságom s egyel rándul válla, 
MIRA viztöl elmúlt! Istennek hála! I

— MaayaaáMQyl kép Roxgonyilól. a drb 8 P. |

Gombos Sándor 
viuábalnoK súlyos 
astúkaramboila

Harzoa István bárft autóin összeötvöző t 
Gombos nocsiláuai, a uiutbainow os a 
tetesose súlyosan megsebesült

szemes rendőr is ,aki nyomban értesítette a 
mentőket.

A mentők a karambol legsúlyosabb sebe
sültjét: dr. Gombos Sándort vették ápolás 
alá, akit súlyosan sérült feleségével együtt a 
G'/ück-szanatóriumba szállítottak. Neumann 
Emil magánhivatalnok, aki könnyebben 
sérült meg, ugyancsak szanatóriumba 1 
riilt. Itt megállapították, hogy

Gombos Sándor agyrázkódást és zuzó- 
dásokat szenvedett, állapota súlyos,

de életveszélytől nem kell tartani. Felesége 
ugyancsak súlyosabban sebesült meg. Szán- 
tóéknak és Hcrzog bárónak nem történt 
baja a karambolnál.

A rendőr felszólítására
Szántó István és Hcrzog István báró 
autójukkal a főkapitányságra hajtattak,

ahol mindkettőjüket kihallgatták. Kihallga
tásuk után elbocsátották őkiet, de az eljárás 
folyik, kit terhel a felelősség a szerencsét
lenségért.

— Vasúti hidakat robbantanak, üzleteket 
rombolnak a sztrájkoló farmerek. Washing
tonból jelentik: A sztrájkoló farmerek. is
mét terrorcselekményekre ragadtatták ma
gukat. Vasárnap ujabb halálos áldozata volt 
a sztrájkolók zavargásainak. Wiscansin-Ra- 
pid városában egy farmer a rendőrökkel 
történt összecsapás alkalmával életét veszí
tette, Yoiva államban ismét két vasúti hidat 
robbantottak fel a sztrájkolók. Minnesota 
államban 5000 sztrájkoló farmer megtáma
dott egy élelmiszerüzemet, amelyet szétrom
bolt.

— Szövetkezetek közgyűlése. A Magyar
országi Szövetkezetek Szövetsége 1933. évi no
vember hó 14"én, kedden délután 5 órakor az 
OMGE nagytermében (Közlclek-utca 8. II. e.) 
cvl rendes közgyűlést tart, melynek tárgy
sorozata többek között mint előadók szerepel
nek Kuncz Ödön dr. egyetemi tanár, iigy- 
vesető-alelnÖkkel együtt: A nemzeti politika 
éy>a .szövetkezetekről. Antal István dr. minisz
teri tanácsos, a miniszterelnökség sajtóoszta. 
lyának vezetője. Koós Mihály ny. államtitkár, 
KrOger Aladár dr. országgyűlési képviselő.

PERZSALÁB-BUNDÁ 
elsőrendű minőség- CAA nannA 
ben, zendelAare pengő

HEVŐ szűcsnél, Baross-u. 45
— óriási kirakat-siker. A nap minden órá

jában hatalmas tömeg áll és lelkendezik Kozma 
nridivalüzlel (Károly király-ut 3.) Ízléses ki
rakatai előtt, melyekben ez a jelszó van ki
írva: „Kozma ott volt a 67-es kiegyezésnél, 
ott volt Trianonnál és ott lesz a feltámadásnál. 
Revizjótr*

— Csak márkaáruf. Mielőtt bármilyen árul 
vásárolna valaki, tisztában van annak külön
böző sajátságaival és a vá'ogalás céljából elébe
tett sokféle minőségű áru közölt is tud válasz
tani. Nagyon kevés olyan ember van, aki ne 
tudna különbséget lenni a rumburgi vászon és 
a házi szőttes között. Az izzólámpánál azonban 
a legtöbb embernek hiányzanak az ismeretei 
ahhoz, hogv a különböző gyártmányokat minő
ségileg meg tudja Ítélni. Az izzólámpák beszer
zése tisztán bizalmi kérdés Ne használjunk 
ismeretlen márkájú izzólámpákat, hanem kife
jezetten .márkaárut, Tung.sram vagy Orion 
izzólámpákat kérjünk. Ezeknek tökéletessége 
biztosít bennünket arról, hogy a gazdaságosság 
és a jó minőség legszigorúbb követelményeinek 
mindig megfelelnek.

Értesítés! a régi Pozsgay 
ismét a F rátér-utcában 
szombaton ir ognyílti Cigányzene 
Szives látogatási kér P O Z i O A Y

— Férfikabát vagy öltöny rendelhető mér
ték után, összegyűlt szövctmaradékokból 35 és 
40 pengőért. Ruhakereskedelmi Vállalat, Fe
renc körút 39. I. em.

— Leszállította árait a Balatonfüredi Szana
tórium. Napi 15 pengőtől teljes győgyéllátás. 
Az átalányárban' központi fűtéses, meleg-hideg 
vízzel ellátott szoba, négyszeri étkezés, orvosi 
kezelés, rúdiuniós szénsavas fürdők, gyógydfj 
és a borravalók is benne foglaltatnak. Részletes 
felvilágosítást nyújt a fürdőignzgntóság Bála- 
tonfüreden, vagv n budapesti iroda: VI., Eötvös 
ticca 20. Telcfón; 25-8-50.

Akinek sok a pénze, az la csak 48 fillére*  
Diana fogkrémet használ. mert minőségével 
teljesen meg van clégedvel

Amikor lemegy az oceára s érzi az ősz 
szelét, nyirkos, didcreglető levegőjét; kövesse 
tanácsunkat: vásároljon Diana-sósborszeszt.

—A Magyar Királyi Orctálvsnrsláték részt 
verői felbérelnek, hogy az esedékes megújí
tási betétet egész 24, fél 12, negyed 6, nyolcad 
3 pengő és sz előirt 30 fillér k-“ItsAnet n 18-án, 
szain''»lon d. c fél 9 órakor kezdődő II. osz
lóív húzása előtt fizessék meg, különben min
den igényük elvésr.

— Ha majd ön la rájön, mit híd as Jgmándl- 
Alkalomadtán csa! azt fogja úasiaátall

— Németsvájci határincidens történt. A 
Maiin genfi jelentése szerint Schaffhausen 
mellett ujabb némclsvájci L_‘.í___
történt. Magasrangu német vámtisztviselők 
svájci területen csempészek után kutattak. 
A határmenti svájci lakosok elfogták a né
meteket Közben heves dulakodás támadt, 
amelynek során a német vámtisztek közül 
többén' megsebesültek. A hatóságok később 
szabadlábra helyezték elfogott németeket.

— Vasárnap felállították az akasztófát 
Bécshcn. Bécsből jelentik: A statáriális 
osztrák biróság vasárnap megalakult, el
nöke Seidler Franz dr. lett, aki a Matuska- 
perben elnökölt. Vasárnapra felállították 
már a bécsi törvényszék udvarán az akasztó
fát is, amelyet 1916-ban használtak utol
jára. Hóhért meg mindig nem találtak. Ha 
nem sikerül osztrák állampolgárt hóhérnak 
találni, Csehszlovákiából, vagy Magyar
országról fognak hóhért szerződtetni.

— Az Egyetemi Hallgatók Nemzett Közeéta 
Egyesületének alapító bizottsága üdvözölte 
Jóby Mihály vezetésével vitéz Purgly Emil volt 
■föleimivelé$ügyi minisztert névnapja alkalmá
ból. Az ifjúság elismerését fejezte ki Purgly 
Emilnek az irányitott gazdálkodás rendszeré
nek életrekeltéséért is.

— Vasutasok a nyugdíjtörvény ellen. A Ma
gyar Vasutasok Országos Szövetségének nagy
kanizsai csoportja vasárnap délután gyűlést 
tartott. Kemény Gyula főfelügyelő, országos el
nök ismertette az uj nyugdijtörvénytervezetet. 
Nagy Rezső főtiszt tiltakozott a sérelmes ren
delkezések ellen, határozati javaslatban kérik 
a kereskedelmi minisztert, hogy a vasutasokat 
vegye ki az uj nyugdíjtörvény hatálya alól.

— Mérték szerint rendelhető kétszeri próbá
val remekszabásu férfiöltöny, átmeneti vágy 
télikabát 40 és 56 pengőért a raktáron össze
gyűlt szövetmaradékokból, csak amig a kész
let tart. ,.Divatuíiszabóság“, Erzsébet-körut 1. 
I. emelet: Cégem 40 éves múltja garancia.

— A Nemzett Munkahéten a Frlebert cipőik*  
letek: Rákóczi-ut 39, Teréz-körut 62 és Vdm- 
liáz körút 10, kitűnő minőségű női és férfi, vala
mint hő- és sárcipőket a legjutányosabban á^i*  
sitanak. Felhívjuk1 olvasóink figyelmét a Ffie- 
bert-cég lápunk mai számában megjelent hir
detésére. J

hatarsurlódás

0 A R’-mamurány—Salgótarjáni Vasmű Rt 
52-ik rendes évi közgyűlése az 1932/33. üzleti 
év zárszámadásait egyhangúlag elfogadta 5s az 
igazgatóság részére a felmentvényt megadta, 
az igazgatóság Sivó Jenő igazgatóhelyettest a 
központi főkönyvelőség főnökévé nevezte ki 
és az igazgatói cimmel ruházta fel.
0 A Nemzetközi Gépkereskedelmi Rl. igaz

gatósága megállapította az 1932. üzletév mér
legét. A lefolyt üzletév a mezőgazdaság egyre 
fokozódó válsága következtében 2,284 676.87 
pengő veszteséggel járt. Az igazgatóság elhatá
rozta, hogy a folyó hónapban megtartandó 
közgyűlésnek javasolni fogja a vállalat 10 mil
lió pengő összegű törzsrészvény-tőkéjének 5 
millió pengővel való leszállítását, a törzsrész
vények névértékének felére való lebélyegzése 
utján, amiáltal úgy a fenti, mint az előző évről 
áthozott 3,178.637.22 pengő veszteség majdnem 
teljes egészében fedezetet nyer.

Smbad at ut 
a nagy világba, 
na tud angolul 

franciául
A dióknak, a 
Ma tviaeldnek, 
a kereskedő*  
nek, minőén*  
kinek,

aki érvényesOlnl éa 
művelődni akar 

hasznos munkát irt*
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Mind a 35 kirakatunkban
Mind a 24kirakalszelirénvben
Magvar árukat mutatunk be

•y

Ez a nagyarányú árubemutató is beszédes bizonyítéka a 

Nemzeti munkahét 
hatalmas propaganda-erejének.
Az összes szakmák versenyeznek a magyar munka, a 
magyar ipar teljesítményeinek kijáró megérdemelt elis
merésért.
Egyes gyárak gyártmányaik szemléltetöbb bemutatása 
érdekében saját, művésziesen felépített kioszkokat állí
tottak fel áruházunkban.
Árubemutatónk egyben hatalmas és eredményes tanúság
tétele a magyar ipari termelés minőségjavítási törek
véseinek, melyekkel iparunk a külföld elismerését is 
kiérdemelte.

fi magyar texiil-gyárlmányok 
az egész világon elterjedtek

■

Ezen árubemutató keretében

a magvar szinaázkuiiura uwét 
szeretnénk szolgálni. Áruházunk nyolc Blaha Lujza-téri 
kirakatában ismert magyar színdarabok cimére utaló, 
művészi dekorációk láthatók.
Mi a cime és ki a szerzője ezen színdaraboknak? 
Hány helyes megfejtés fog beérkezni?

A helyes megfejtéseket értékes dijakkal jutalmazzuk.
A pályázati feltételek áruházunk minden pénztáránál díj
mentesen kaphatók.

ÁRUHÁZ BLAHA LUJZA-TER 1
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színház mozi SZÍNHÁZI napló

Molnár Ferenc 
Corvin-kosxorut kap 
, Félórás
kihallgatás a kormányzónál — Herczeg Ferenc 

’ drámaíró kitüntetésótkésiitette elő a nagy
Sokat beszéllek r _ 

jágszerte ismert és becsült 
éppen hazájában nem részesül, legalább is 
hivatalos körök részéről abban a megbe
csülésben, mint ezt írói neve és rangja 
'joggal megkövetelné. A világon mindenütt 
nagy esemény az, lia .Molnár Ferenc szín
darabját mutatja be egy szinház, a könyv
piac szenzációja egy uj Molnár-regény. 
Nálunk azonban

évek óta nem került előadásra darabja 
a Nemzeti Színházban.

Szó volt legutóh arról, hogy Voinovich kor
mánybiztos Molnár Ferenc legújabb könyv
drámáját. a „Csoda a hegyek közölt" cimü 
legendát bemutatja, de ugyláiszik ennek a 
tervnek jószándéka is elsikkadt valahol. . ____

Annál nagyob meglepetést kelteit a hir, Molnártól 
hogy Molnár Ferencet a kormányzó félórás | tolt el.

már orról, hogy a vi- 
Molnár Ferenc

magánkihallgatáson fogadta és 
szívélyesen elbeszélgetett a kiváló 

íróval.
A kormányzó c gesztusa bizonyára Útmu
tatásul fog szolgálni bizonyos hivatalos mű
vészi köröknek arra, hogy Molnár Ferencet 
megfelelő megbecsüléssel honorálják. Jól 
beavatott helyről arról értesülünk, hogv a 
kiváló magyar irók és művészek kitünteté
sére alapított

Corvin-rend koszorújának adományo
zásával megkezdődik Molnár Ferenc 

hivatalos megbecsülése Is.
Nagyon érdekes, hogy .Molnár Ferenc Cor- 
vin-koszoruval való kitüntetését éppen 
Herczeg Ferenc szorgalmazza a báltérben 
a legerősebben, az. a Herczeg Ferenc, akit 

ezelőtt annyi ellentét válasz-

Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: Árva UuM király (’/»«). 
VÍGSZÍNHÁZ: Több mint (Hereiem (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ; Tizenkettedik óra (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Kozmetika ÍN 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Süli í»lamb (8) 
KAMARASZÍNHÁZ, Szuliuy (8)
PESTI SZÍNHÁZ: Áprilisi tőleaény (8).
ANORASSY IJTI SZÍNHÁZ: KéUzer rty héten (%•) 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD; Hn véletlenül (•) 
BETHLEN TERI SZÍNPAD; Előre meifontolt min

déi, knl (6.
IIOYAL ORFEUM; Tessék kiszállni (UO).

„tön mint
szerelem**

Bérlők rohama a Városi Színházért
Pásztor Béla ajánlata 100.000 pengő biztosítékkal

Vasárnap délelőtt szokatlan nagy szám
mal jelentek meg a színészek a Színész
szövetség tisztújító ülésén, ahol arról kel
lett dönteniük, hogy ki legyen Hegedűs 
Gyula utódja az elnöki székben. Egyhangú 
közfelkiáltással, zajos ünneplés között 
B ék e ff y Lászlót, a színészek régi harco
sát ültették Hegedűs Gyula örökébe, el
nökhelyettessé pedig Rátkai Mártont, az 
eddigi alelnököt tették. A Színész Szövet
ség két uj alelnöke Kertész Dezső és Va- 
szary János lett. A közgyűlésen több érde
kes Indítvány hangzott el a szinésztörvény 
megsürgetéséről, valamint arról, hogy Var
sányi Irénnek és Pethes Imrének a színész
társadalom szobrot emeljen. Sarkadi Ala
dár pedig arról beszélt, hogy valaha a 
Nemzeti Szinház udvarán álló, de onnan 
valami pincébe száműzött Lendvay Már
ton szobrát keressék elő és helyezzék a 
talapzatára.

vígszínház
Szerepet kap a magyar opercttszlnpad minden 
kitűnősége. Az előirányzott költség is olyan 
hatalmas, amilyennel eddig kevés film számolt

♦
Uj zeneszerzőt avattak tegnap a Zeneművé 

szeli Főiskola nagytermében, ahol Damith 
Endre jazz-hangversenyt adott kizárólag Ta
mási Imre szerzeményeiből. Az interpretáló 
művészek a legjobb pesti jazz-muzslkusok élén 
Bulla Lici és Feleky Kamill volt, akik boszor
kányos táncaikkal és aranyos humorukkal arat
hattak sikert, a főszenzáció azonban Tamási 
Imre három slágere: lla maga nem félne.,, 
cimü valcer, Barcarola cimü tangó és Nem 
tudom... cimü burleszk. E helyen leleplezzük 
az ismeretlen nevű Tamási Imrét is, aki azo
nos Schleifer Imre kötött-szövött áru nagyke
reskedővel; Hogy milyen üzletmeber, azt nem 
tudjuk, de hogy nagyszerű muzsikus, az bi
zonyos.

ár

Mégis csak jó üzlet lehet a színházi vállalko
zás, mert a legkülönbözőbb bérleli társaságok 
rohama indult meg n Városi Színházért. A sok 
ajánlat közül komolynak azonban két pénz
csoport vállalkozása látszik. A Parnmounl bu
dapesti kirendeltségének egyik igazgatója. Pász
tor Hóin családi részvénytársaságot alapitólI 
arra, hogy a színházat bérelje. Harminc évig 
külföldön élő nagybátyja, dr. Alexander Gyula 
segítségével pályázta meg a Városi Színházat. 
A pályázati kérvényének első 
vül érdekes.

— Ismerem h veszélyeket s 
lalkozók megpróbáltatásait, 

kudarcát,
*— írja beadványában — mégis kockáztatni me
rem tőkéseimnek pénzét, amennyiben a szin
ház bérletét jövő évi szeptember elsejétől kezd
ve megkapom.

Pásztor Béla, aki régi, kipróbált, nagyvonalú 
színházi és filmszakcmber. 25.000 pengő évi 
hért és 10.000 pengő házadét akar űzetni a YA» 
rosi Szinház bérieléri, ezenkívül 10Q ezer pengő 
biztosítékot hajlandó letenni a városnak.

hz eddigi 'ál
vállalkozásaik

Ugyancsak érdekes Zoltán Ignóc tőkecsoport
jának ajánlata, amely szerint a város 30.000 
pengő évi bért és szintén százezer pengő biz 
lositékot kapna.

Ez a két legkomolyabb ajánlat: közöttük vá
laszt a város, amely azonban dúskál a bérleti 
ajánlatokban. Kiderült például, hogy Szilvesz
ter estére nem kevesebb, mint

tizenkilenc vállalkozó jelentette be bérleti 
Igényét, 

köztük természetesen akad olyan is, akiknek 
c pillanatban egy kávéházi fekete forgótőkéjére 
sem telik.

* Film premier egyszerre 30 színházban. Pa
risból jelentik: A Boulevard legelőkelőbb film- 
sziiiházában november 10-én zajlott le a „Ca- 
valcade" premierje s ugyanezen a napon, 
ugyanabban az órában Franciaország 29 leg- 
ngyobh vidéki városában is bemutatásra került 
a Fos-íiimgyár nagy filmje. A francia kritika 
cgilybangulafi ugv ir erről .a., .kinematográfia 
történetében szokatlan tömeges premierről, 

szezon legkimagaslóbb eseményéről;

s

Az ülésen, amelyen ezúttal nem szóltak 
harci harsonák, hanem Inkább a derű jenijé
ben folyt le, Békeffy László be jelent elle, hogy 
bár szegény ember, de négy szegény beteg 
színész megsegítésére száz pengőt ajánl föl. 
.4 négy színész között volt Déry Hugó, az is 
mert komikus is, aki bűbájos anedotával 
köszönte meg a reá jutó segélyt:

— Édesapám évtizedekkel ezelőtt Duna- 
földváron élt, ahol az qttani földesurnak volt 
egy öreg Szluhay nevű bérese. A földesur 
megholt, a nyolcvanéves bérest pedig kitel
tek. Megszánta őt a község főjegyzője és meg
tette a község egyetlen hivatalos koldusává. .4 
főjegyző azonban előbb halt meg, mint nz 
öreg koldus, aki elment a temetésre és olyan 
megható módon sirt és jajveszékelt, hogy 
többen vigasztalni kezdték:

— Az Istenért, nyugodjon meg; miért si
ratja annyira a főjegyzőt?

— Hát hogyne siratnám — felelte az öreg 
— hiszen ö tett engem koldussá...

♦
Érdekes szerzödtetési hir: Bánát László, 

akit annyi reménységgel 1 hozott Pestre a 
Üubarry egyik főszerepére a Fővárosi Opei 
rettszinház, ma aláírta szerződését Sebes
tyén Mihály miskolci társulatához,

★

Ezt a hírt bizonyára örömmel fogják 
vözölni a pestiek: legközelebb Pestre
kezik Rudolf Fi'rster, az Eíisabeth Berg- 
ncr-filmek hőse és a nagyszerű német film
sztár, Brigette Helm. Rövidesen megkezdik 
ugyanis Molnár Ferenc Testör-jének pesti 
forgatását három nyelven:' magyarul, né
niéiül és franciául. A magyar verzióra egy
előre csak Szőke Szakállt szerződtették.

*
A legközelebbi filmgyártást program mégis a 

Mágnás Miksa fllmoperett elkészítése lesz ma
gyar és német nyelven. Mindkét verzió lőszere
pét Eggerth Mártha és Halmy Tibor játssza 
Budapesten. A fllmszccnárlumot írja és ren
dezi Vaszary János, óriási előkészületek foly
nak az első magyar fllmoperett forgatására.

Premier szerdán

ü el
ér-

Jövő szombatin a Belvárosi Színház bemu
tatja nz idei bécsi és berlini színházi évad leg
nagyobb vígjátéksikerét, amely Paul Vulpius 
szerzőségével, Fodor László és Lakatos László 
átdolgozásában Helyet az ifjúságnak/ címmel 
kerül színre.

A ma komoly aktuális kérdései talán még 
sohasem kerültek olyan vidám, könnyed és 
elmés színpadi feldolgozásban a közönség elé, 
mint ebben u pompás vígjátékban, amelynek 
barom vezelőszerepébcn

A Magyar Szinház, amely szezónja adu
jául Ábrahám „Bál a Savoyban" cimü da
rabját tartogatta, nagy bajban van a prima
donnák dolgában. Először arról volt szó, 
hogy Alpár Gittát szerződtessék, ez a terv 
azonban meghiúsult. Ezután Honthy Han
nával tárgyaltak, aki hajlandónak is mutat
kozott a szerep eljátszására, de most kije
lentette, hogy leszerződött a „Sárga liliom**  
cimü darab főszerepére a Fővárosi Operetl- 
színházhoz. A Magyar Szinház most a darab 
primadonnájául Gárdos Annié nevű fiatal 
énekesnőt szerződtette, aki eddig a berlini 
Staatsoper tagja volt. Rökk Marikával pedig 
a szubrettszerep eljátszásáról tárgyalnak.

♦
Le kell jegyezni: a Vigszinház első Igazi 

telt háza szombaton volt. A „Megtelt**  táb
lát Bús Fekete László varázsolta a Vígszín
ház bejáratára.

♦
Európa nyolc városa egy napon matatja be 

a „Rákóczi-indulót“ amelyet a múlt héten a 
budapesti helyőrség sokezer katonájának rész- 
vételével befejeztek. Hónapokig dologztak a fel
vételek vezetői: Székely István rendező, Ábrgo 
hám Pál zeneszerző, Gál Ernő produkcióvezeti, 
Zsoldos Sándor művészi vezető. Kiben István 
operatőr ,a magyar színészek cFtgárdájával, 
amíg elkészült ez n nagy film, amelyre szinte 
az egész világ fllmkézönsége vár nagy érdeklő
déssel: Wien, Zürich, Berlin, Amsterdam, Stock
holm, Kopenháqa, Oslo és Riga mutatja be egy
szerre a filmet, de természetesen a külföldi pre
miereket megelőzően először Budapesten kerül 
színre - - -...............................
végén.

a „Rákóczi-induló", mégpedig november

♦
sok sikert élt Befhtentérl Szinpad, 
nagy sikerrel játssza Szirmai Rezső 

megfontolt szándékkal" cimü törvén?’-*  
darobfá

A 
amely 
„Előre ,_______ ____
széki drámáját, hazafias tendenciájú 
készül. November 21-én, kedden mutatja he 
Raál Ernő és Nagy Károly „Üzen n Hargita'*  
cimü darabját, Czobor Imre rendezésében.

línházban — „Kozmetika"
Góth Sándor, Páger Antal és Murátl Lili 

lép fel A többi, egytől egyig kitűnő szerepet 
Nagy György, Baráti, Simon Zsuzsa, Apdthg, 
fíoray, Lengyel. Gonda, Hajnal, Szilágyi és 
Horkay játsszák.

Rendező: Kürti Pál. Díszlettervező: Gara 
Zoltán.

A premierig minden este és vasárnap dél
után. azontúl pedig az újdonsóggnl váltakozva 
a nagysikerű Kozmetika kerül színre Titkos 
Hona, Páger Antal és Turay Ida felléptével.

Szűzies és szenvedélyes 
félénk és vakmerő 
lázadé és alázatos 
és végül mindent odaad —

meri szerel
KATHARINE HEPBURN

A szerető
Uránia
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HÉTFŐI NAPLÖ

Mussolini befejezte „Julius Caesar" 
cimü darabját Először Bécsben kerül színre, 

azután a pesti Nemzeti Színházban

Premier után

Mindig van valami megható abban, amikor 
visszatér múltúnk kedves emléke. így van ez 
Király Ernővel is, akinek figurája szinte már 
romantikává távolodott tölünk, n színházba 
járó mai közönségtől, amely tegnap este spon
tán lelkesedésből torkaszakndtából üvöltötte 
feléje az él jent egy revü premierjén.

Kétezer tenyeret tapsoltak tűzpirosra és a 
teps mindent feloldó forró atmoszférájában a 
fiatalabb generáció is csillogó szemmé!, boldog 
örömmel, szinte mámorosán restaurálta az uj 
Király trónját.

Mert mi történt? Ez a kedves fiatalember, 
monoklival a szemén, ez az uj bonviván — Ki
rály Ernő — szinte mazochista büszkeséggel 
felelt a lapsokra:

— Király voltam, a nép tett azzá s azután 
egyszerre csak lerúgott a trónról...

Száműzött királyt Játszott Király Ernő és 
szerepének utalását, amely keserűen és önkin- 
zóan hatott a vidám dal és pergő tánc c desz
kájáról, ismételt tapsviharral honorálta a kirá
lyokat királyokká emelő és a trónról egyked
vűen delrouizálni tudó mob.

De valami hiba van Király Ernő színpadi ön
vallomásában. Mert hát én is tapsoltam Király
nak és amikor megvizsgáltam magamat, hogy 
miért teszem, vájjon az emlékek mozgatják-e 
karóin mechanizmusát, vagy az uj színész uj 
produkciója tetszik, boldogan állapítottam meg 
magamban, hogy valamikor valóban a nép le
helte királlyá a Királyt, de nem a nép detronl- 
zálta. Valami aljas udvari cselszövény késztette 
menekülésre ezt a trónjától foszlott uralkodót, 
akit a nélkülözés azután a könyvügynökségig, 
a kávéházak és lokálok „Stimmung“-attrakclo- 
jóig hajszolt, mig végre egy becsületes szán
dék mégis csak királlyá telt.

Hát erről beszélnek ma Pesten

Becsből jelentik, hogy Röbbellnget, a 
Burgtheater igazgatóját arról értesítették, 
hogy Mussoli ii befejezte Forzanoval együtt 
irt legújabb színjátékét, a Julius Caesart. 
Az olasz miniszterelnök uj müvét a kora 
tavasszal IVerncr Krausszal a címszerep
ben Röbbeling igazgató rendezésében

a Burgtheater fogja bemutatóként el
sőnek szlnrehozni.

Mussolini — mint ismeretes — n Száz nap 
bemutatója alkalmával fogadta Werner 
Kraust. ez alkalommal megbeszélték a Ju
lius Caesar eszméjét is, amelyet annyi 
gondja és tevékenysége között a duce szin-

darabbá dolgozott ki. A német fordítás, 
amelyet egy ismert olasz iró végez el, a kö
zeli napokban már elkészül.

Úgy értesülünk, hogy Julius Caesar ma
gyar fordítási munkáját

Herezeg Gézára, ■ Dicsben élő kitűnő 
magyar Íróra bízzák.

Herczeg Géza fordította annakidején ma
gyarra Mussolini Száz nap cimü darabját 
is, amelyet a Nemzeti Színház olyan nagy 
sikerrel mutatott be. A budapesti Nemzeti 
Színház részéről máris történtek lépések, 
hogy Mussolini uj darabjának előadási jo
gát megszerezzék.

(«. t.)

a mi moziNK
► +•

CAPITOL FILMPALOTA. Baross tér (Tel S43-W 
Kelten az éjszakában. — Híradók. — Előadások 
kezdete hétköznap ^4, \56, ’zbs. MilO. vasárnap ^2. 
^•4. V46. Mi8. MztO. - Az első előadások mindennap 
íélhelvárakkal, — Vasárnap d. e. burleszkmatlné.

CITY FILMSZÍNHÁZ. V. Vilmos cs«szá(-ui 36- 88 
(Telefon: 11 —1—-40.) Kelen az éjszakában — Noé Apánk. 
Hajzlilm. ' - Híradók. —< Előadások kezdete hétköznap 
4, 6. 8, 10, ünnep és vasárnap: 2. 4. 6. 8. 10 órakor. 
Az első előadás mindennup (élhelvárakkal. — Vasárnap 
d. e. 11 órakor a Magyar rilinzenekar bemutató matinéja.

COR8O. Váci-u 9. Tel : 87-4-02.) Kelten aa éjssaká- 
l>an Főszereplő: I.ianc Hald. — Noé Apánk. Trökklilni. 
Siradók. — Az előadások kezdete mindennap: *%4.  %6.

8, Íi:l0.~‘-x'' A 'taétkftnrtnpi első előadót lélhelyóru.
CORVIN FILMSZÍNHÁZ. Jőzset-könil és ftlőt-ui 

sarok. (Tel.: 389-88 és 395-84.) Kalandorok királynőié 
és a Kisérő műsor. — Előadások kezdete mindennap W. 
’iö, %8. ’ÁIO órakor.

Zilahy Irén, a kedves szőke szubrettprlma- 
donna, aki Páriában a Paprika kisasszony fran
cia verziójának női főszerepét játszotta cl, va
sárnap Pestre érkezett. Elmondotta, hogy csak 
néhánynapos látogatásra jött Pestre, Bécsiben 
van saerződése, ahol a Theatcr an der Wien*  
ben a Ball lm Savoy szubrettszerepét játssza- 
Közben a Feminába is elszerződött.

♦
Mától péntekig zárva maradnak a Pesti 

Színház kapui, ahol a Papuct cimü zenés 
vígjátékra készülnek szinte éjjel-nappal. 
Armont és Gerbidon Ötletéből Lestyán Sán
dor irta a darabot, amelyhez zenét Szenes 
Andor verseire Krausz Mihály szerzett. A 
főszereplő Papucs egy drótszőrü foxterríer, 
aki valósággal csodakutya, mert gazdagsá
got és pénzt hoz a házhoz. Drótszőrü „pri
madonnát" nehéz voll szerezni, de végül is 
találtak egyet. A kutya gazdája, Ferenczi 
Sándor, a tragikusan elhunyt színházi és 
filmdekoratőrmüvész fiatal özvegye.

¥
Csak nem akar megjavulni ez a kitűnő Har 

math. Szivvel-lélekkel, szinte extázlslg foko
zódó lelkesedéssel dolgozik Harmath Imre és 
csak igy érthető meg az az affér is, amely közte 
és a közönség között premierje alkalmával tör
tént. Az előadás végén ugyanis a jegyszedönők 
a széksorok mellett, a nézőtér középső folyo
sóján kötelet feszítenek ki, hogy a közönség 
ne tudjon a kijárathoz sietni, mert a finálé 
után is folytatása van a darabnak: a szereplők 
ugyanis közkívánatra megismétlik a slágereket. 
A szombat esti premierközönségnek egy része 
azonban mégis kifelé tódult, áttörve a kötél
kordont. Erre Harmath a közönség közi ro
hant és meglehetős indulatosan, éles szavakkal 
ftélte el azokat, akik nem voltak kiváncsiak az 
ismétlésekre.

Szomorú Mr a filmkörökből: Gál Ernő, a leg
több magyar film kiváló producere sarlachban 
súlyosan megbetegedett. Gyermekitől kapta el 
a felnőttekre veszedelmes betegséget. Rendkívül 
súlyos állapotban kórházba szállították.

♦
Joe Pastemak, az Unive.sal produkcióveze

tője sajtóteán jelentette be, hogy minden ellen
kező hírek dacára februárban folytatja a ma
gyar filmgyártást a Hunnia műtermében. Ismét 
Gaál Franci lesz a primadonnája, a férfi fő
szereplő azonban nem Hörbiger, hanem Hans 
Thimlg lesz. Szőke Szakáll, akinek nemcsak 
Budapesten, hanem Berlinben is a legnagyobb 
sikere van a Pardon tévedtem! cimü film Kerep
lői közül, távirati meghívást kapott a Szép 
Heléna című film Menelaus szerepének elját
szására. A napokban utazik is Görögországba, 
ahol n külső felvételeket megkezdik. Partnere 
Jarmíla Novotna, a nagyhírű cseh származású 
operaénekesnő.

♦

Gyalázkodó atazéll hang m ir egy Stürmer 
nevű nilrnbergl lap Henny Portennek, a néma
filmek koronázatlan szóké királynőjének házas
ságáról. A híres filmsztár bűne az, hogy a 
„zsidó" Kaufmann-ÁMerhez ment nőül. A lap 
fenyegetve emlegeti, hogy „ez a zsidó még fegy
házba kerül” éh akkor Henny Portennek nem 
marad más a házasságából, mint a bűn, szé
gyen és a megvetetteég. Ex aztán házassági gra
tuláció!

TESSÉK KISZÁLLNI. Az eseménynélküll 
színházi hét egyetlen csemegéje az uj Harmath 
—Márkus-revü a Royal Orfeumban. Nehéz len
ne elmondani azt, ami a színpadon történik", 
mert Harmath ezúttal is mint viccrak étagyáros 
é« rendezőfenomén brillírozóit, ügy tálalni ax 
egymásután felvillanó ötleteket és úgy szerví
rozni a táncok, duettek, énekek, görlcsapatok 
sorát talán senki sem tudja ma Pesten, mint ö- 
Márkus Alfréd ismét néhány maradandó slá
gerrel ajándékozta meg Budapestet és ha nem 
csalódunk, az egész világot. Király Ernőről, a 
revü meglepetéséről másutt Írunk, ezúttal szí
vélyesen gratulálunk a finom és elragadóan 
szép Szokolay Ollynak, részint a zenekar élén, 
részint a rivalda előtt. Somogyi Nusi viharző 
jókedve ismét elöntötte a nézőterei. Szabadjon 
e helyen rehabilitálnunk az aranyos Húszát1 
Pufit, akinek ezúttal humora is testi terjedel
méhez mért. Vele egyenrangú partnerként em
lítsük meg Szenes Ernőt, de mindenki előtt 
azonban Sarkadi Aladár brilliáns alakításáé a 
pálma. Nagyon kedves volt a bájos Erdélyi 
Mici, különösen nz utolsó dekoratív száma tet
szett, finoman, disztingváltan és hatásosan mu
tatkozott be a színpadon Gál Júlia, nz ide! 
szépségkirálynő, bűbájos n kis Nagy Csilla, el- 
rngndónk n Pa/o/aj/-bébik. Külön sort érdemel 
n két Fokker nagyszerű artistaprodukciói, Tar
ján, Ilosvag, Rubinyt és Jaloveczky alakításai.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

E héten is a legnagyobb sláger a Royal- 
Apollóban az Iza néni. A többi filmpre
mierek messze mögötte, de ezek közül 
mégis megemlítendő a Casino Pillangókis
asszonya. Sajnos, de való, hogy a nagyon 
várt Greta Garbó nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket.

Nagymeső-u. 22—24. 
(Tel-: 220-98, 293-50.) 
Az vagyok, akit Mé
retsz. — Akt mer, az 
nyer. Burleszk. — 

Híradók. — Előadások 2—6-ig folytalólagosan, azután 
6, 8. 10 órakor

UFA FILMSZÍNHÁZ. Teréz-körut 60. (Tel 197-67. 
197—68.) Tiltott utakon. — Sporthalásznl. Kullurfilm. — 
Híradó. — Előadások kezdete mindennap: 4, 6. 8 és 10 
órakor.

L'BANIA FILMSZÍNHÁZ Rákócziul 21 (Telefon 
400—45 és 460—46.) Az vagyok, akit szeretni. — A vízi
erők csodái. Kullurfilm. — Híradó. — Előadások kez
dete mindennap: %4, *A6.  ’AS, H10. — Az első előadót 
mérsékeli helyárakkal.

Kedvezmény!
Aki ezen szelvényt kivágja, hétfőn, 

november 13-án és hétfőn, november 
20 án a Bethlen-térl Színpadon 
szInrekerUlő BLORB MEGFONTOLT 
SZÁNDÉKKAL... cimü törvényszéki 
történet d. u. fél fi és este fél 9 órai elő
adásához 2 drb BO
|»gy vAltdhwAraa jogosult.

* Manolescu élete filmen. A mull század 
egyik legérdekesebb és legnépszerűbb úri szél
hámosa George Manolcscu volt, aki véglgszá- 
guldott a világon és a legnagyobb metropoli
sokban fosztotta ki az ékszerüzleteket. De 
nemcsak briliánsokat rabolt ez az elegáns ka
landor, hanem sziveket Is. Ezt a romantikus 
életet vitték filmre és Manolescu alakjának 
megelevenitését Petrovich Szvetíszlávra bízták.,

Vasárnapi 
zeneesemények

Két zenekari hangverseny zajlott le vasár
nap. Délelőtt a Budapesti Hangversenyzenekar 
nyújtott alkalmat két külföldi művész szerepel- 
tetéséro. A rokonszenves dirigenst Freccia Mas- 
símot nem először hallottuk. Most Is lelkes 
igyekezettel állította tehetségét az ügy szolgá- 
tatába. A közreműködő Johnssan F.sther new- 
yorki zongoraművésznő Mozart A-dur verse
nyét játszotta. A mű olyan gyönyörű, hogy 
még ez sem ártott meg neki. — Délutána a 
Székesfővárosi Zenekar hangversenyén Bruck- 
ner 7-ik szimfóniája hangzott cl — kétszer egy
másután. A bécsi dirigens Gatz Félix dr. esi*  1 
nólla ezt az érdekes kísérletet, amelyet a közön
ség érdeklődéssel és — kitartással fogadott.

ROYAL APOLLÓ. Elzsóbet-körut 45 (Telelőn: 429-46 
és 419—02.) Prolongálva Ita néni. Fősi: Fedik Sári. 
Híradók. — Ax előadások kezdete hétköznap: 4, 
6, .8 és 10 órakor, vasárnap: 2. 4. 6, 8 ós 10 óra
kor. — Az első előadáson mindennap íélhelyárak!

HÍREM FILMSZÍNHÁZ. Kossuth Latos-n 18 iTel.l 
89?—07, 895—43.) Pardon, tévedtem. V»g|, Póss : 
Gaál Franciska. — Híradó. - Előadások kezdete 
hétköznap: 4 6 8 és 10 órakor, vas. éa Onn : 2 
4 6 8 és 10 órakor. — Ki első előadáson min
dennap fálbelvárak

DPCSI FILMSZÍNHÁZ Te-**  kőrút » (Tel 259-53 
213—13.) Pardon, tévedtem! ViaJ Főszereplő:
Gaál Franciska. - Híradók, — Előadások kezdete 
hétköznap: 4 6 8 és 10 órakor, vas. és Onn. 2 4 
6. 8 és 10 órakor. - Az első előadáson mindennap 
íélhelyárak

4.ASINO FILMSZÍNHÁZ Esküiéi 6 (Tel 831-02.) 
Pillangókisasszony. Dráma. Fősz: Sylvla Sidney. 
Híradó. — Mi újság a nagyvilágban? — Az előadá
sok kezdete hétköznap: 4. 8. 8 és 10 órakor, va
sárnap: 2. 4, 8. 8 és 10 órakor. — Az első előadá
son mindennap íélhelyárak.

PALACE. Erzsébel-körul 8. (Tel: 365-23.) Prolongálva. 
Dalol a mámor. Főszereplő: Jan Kiepura. — Hír 
adók. Az előadások kezdete hétköznap: 4. 6 8 
és 10 órakor, vasárnap: 2. 4. 6 8 és 10 Arakor. — 
Az első előadáson mindennap íélhelyárak.

* Akar másfél márkáért Nizzába utazni? Ez
zel a „Spitzmarke“-val hirdették a berlini la
pok Eggerth Mórt ha uj filmjét, amely Lehár 
Ferenc zenéjével készült és rövidesen „A fel
ség szerelmes" címmel a magyar közönség elé 
kerül. A reklám azonban egyáltalán nem volt 
jó, mert a filmben nem az egyébként gyönyörű 
nizzai felvételek a legfontosabbak, hanem első
sorban Lehár gyönyörű zenéje s rangban sem
mivel sem hátrább Eggerth nagyszerű, napról- 
napra fejlődő hangja és énektudáisa és nem 
utolsó sorban egy remek uj német tenorista, 
Hans Schöner bemutatkozása.

* NéDSzerö operaesték a Városi Síin- 
házban. Márkus Dezső, a Népopera alapí
tója és a Városi Színház zeneigazgatója de
cember 2-ától kezdődően minden szomba
ton, vasárnap délután és este igen olcsó 
helyárakkal operaelőadásokat rendez. Az 
előadások orchestere a kitűnő Budapesti 
Hangverseny Zenekar lesz, a személyzet 
megszervezése pedig most van folyamatban. 
Az előadásokat Márkus Dezső és Ábrányi 
Emil felváltva dirigálják. A népszerű opera
előadásokra 20—20 előadásokból álló bérle
teket is nyitnak és ennek feltételeit, vala
mint az egész művészi vállalkozás program
ját a legközelebbi napokban plakátokon 
fogják közölni.

S
Tomboló, utolérhetetlen, 

példátlan siker!

TESSÉK KISZAU.HII
ROYAL ORFEUM

Vasárnap délután 4 órakor, 
minden este 149 órakor

JERIT
MÁRIA egyetlen filmje

Zenéjét szerezte

Lehár Ferenc
J e r i t z a partnerei

Szőke Szakáll, Slezák Leó 
és Paul Hartmann

Holnap premier!



14 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1933 november 13.

HtTfOíJPOPTHAPLOx
Győzelemmel kezdték 
a Nemzeti Munkahetet a 
zöld-, a lila- és a kék-fehérek

a fürge Rökk támadása nyomán, de Egri 
bravúrosan ment a vonalon.

A szünetben Faragó, a Budaiak orrhosszal 
leglelkesebb vezére tajtékzik. Nyilván ebből a 
tajtékból akar pipát faragni annak, aki ki-

dát, a kiváló jobbhalf centerczése kö*  ’ 
zépre száll és ott Turay futtában fejeli I 
Fekete mellett mintegy 10 méterről a be., 

fejező gólt. 4:0.
Ezzel lett aktív a Hungária gólaránya. Da

A Ferencváros a nehéz kispesti gáton könnyedén jutott túl 
— Újpest majdnem a „teknőben" hagyta a pontjait — Az 
Opatával felfrissített Hungária egy félidő alatt végzett a 
Budaival — A Phöbus fölénye ellenére is csak 11-esselgyőzött

Egy hét óla rémilgclték a Ferencvárost a 
kispesti sárkánybarlang megpróbáltatásaival és 
másfélóra alatt kiderült, hogy nrm is olyan ve
szélyes a Kispest, hu - - jól játszó ellenfél láto
gatja meg.

A KUpeat ezzel a vereséggel a harmadik 
helyre „zuhant".

A helyzete felnit korántsem tragikus, hiszen 
alig félévvel előbb ugyan ki hitte volna ezt a 
pompás ivciésü karriert?

Az Újpest, amely most már ismét a második 
hely boldog birtokosa, nehéz csatái vivőit a 
Millenáris „leknőjében**.  Nem igy a Huny ária, 
amely játszi könnyedséggel intézte el a mélybe 
hanyatló ttudai //-cl, s ezzel megszerezte a ha
lnom helyei.

A l'höbüs, nem hiába „fenegyereke**  a li

gának, ismét meglepő győzelemmel tornázta 
fel magát az óbudaiak tetemén a negyedik 
helyre. Tempóra mutantur...

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. FERENCVÁROS 9 játék 34: 9 16 pont
2. ÚJPEST 9 24:11 14
3. KISPEST 9 23:13 12
4. PHÖBUS 9 10:15 10
S. BOCSKAI 8 17:12 9
6. HUNGÁRIA 9 16:10 8
7. SOMOGY 10 13:31 8
8. ATTILA 9 16:22 7
9. III. KÉR. FC 7 15:17 6

10. SZEGED 8 18:20 6
11. BUDAI 11 • 17:20 8 M
12. NEMZETI 8 11:28 3 W

Négy lövéssel terítette le a Ferencváros a
Ferencváros—Kispest 4:0 (1:0)

kispesti sárkányt

egyenlíti a Hungária gólelőnyét. Erre azonban 
nem kerül sor annak ellenére, hogy a kék
fehérek a második félidőben márcsak mérsé. 
keit teljesítményt nyújtanak. Fél óráig ese
ménytelen támadások folynak, hogy a 33. 
p-ben érdekes gól szülessen:

Egri laccsot dob, Cseh visszaadja a lab-

sát
Hegyes bcfejell. 4:1.

— Aukartl — mondja Salamon. Az aktív 
gólarányért most heves ostrom indul meg s 
bár a helyzetek tömege adódik, a nehéz ialaj 
kiszívta az erőt a Hungária inaiból s igy ma
rad a gólarány.

Az egész délelőtti áldást osztó és reményte
lenül zuhogó eső délre megkönyörült nz elszánt 
kispesti kirándulókon. Am a pályán feneketlen 
sórtenger fogadja a sűrű gomolyokban érkező 
vendéghadnt. De nini nddig történik, az nem 
éppen méltányos és követendő. A Ferencvárot 
vezetősége nem reszkírozott meg 30 pengőt egy 
autóbuszra, melyen a játékosok kijutottak 
volna Kitpctlrcl

A villamosokban hering módjára össze
zsúfolt fradidrukkerek egy lábon álltak, 
egyesek a lépcsőn lógtak. Toldi pedig on
nan Is lemaradt a csak nagy üggyel-bajjal 

jutott ki a derbi színhelyére.
Á „Sárkányközép**  ágyúswrii óriási tölcsérek
kel felszerelve szellemesen bömböli:

— Üdvözlet a Sárkánybarlangból. Itt ma két 
lehetőség van; vagy a Kispest győz, vagy a 
Fradi vészit...

Felpaprikázott hangulatban üvölt a közel 
lü.000-cs publikum, amikor loancsics Mihály

foglalkoztatják. Nemet Igen tevékeny, Serényi 
és Miket, a két szélsebes szélső, viharmódjára 
száguld. A Ferencváros ellentámadásai ezzel 
szemben tervszerűbbek, rutinosabbak. A Fradi 
fullnszlásra dolgozik. Táncot majdnem megis
métli nz előbbi gólját. Toldi, Sároit és Kemény 
is több gólhelyzetet hagy ki. A 41. percben

Szépén hatalmas lövése a Fradi kapufáról 
vágódik a mezőnybe. Gyönyörű lövés volt, 

gólt érdemelt volna.
Kispestnek pechje van, bár kétségtelen a fe
rencvárosi fölény.

Szünet után alig hogy kezdenek,
Toldi tank módjára küzd a bokáig érő sár
ban, majd Sároalhoz kerül a labda, aki 
kapufát súroló nagy lövését újabb örömet 

azeres a Fradi táhnrának. 2:0.
Röviddel később Sárosi szabályos gólt rúg, de 
mielőtt a labda a hálába jutott volna, bírói 
fütty hangzott el. Sároti a lövés után elvágó
don a pocsolyában s alig látszott belőle egy

Újjáéledt a Nemzeti, de a régi bravúrt nem tudta megismételni
Újpest—Nemzeti 2:1 (1:0)

TÁNCOS MEGTÁNCOLTATJA A KISPESTI SÁRKÁNYBARLANG HÁLÓJÁT. 110.

A Millenáris betonteknőjével kapcsolatban 
kellemetlen emléket őriz az Újpest. Ez a kel
lemetlen emlék támasztotta volna alá a Miile. 
náris vasárnap délutánjának pénzügyi elgon
dolásait. A három konkurrens meccs azonban 
minden előzetes kalkulációt felbontott.

A hibás meccsadminisztráció számlájára 
kell tehát Imi azt az ezer főnyi közön

séget. amely a betonteknőben várta az 
Újpest vagy a Nemzeti győzelmét.

Már az előző percekben éltünk a gyanúper
rel, hogy a Nemzeti — amely ezen a mécs
esén feltűnően aktívnak bizonyult — nem is
métli meg az emlékezetes bravúrt. Ugyan
akkor azt is sejtettük, hogy az előzetes beha- 
rangozókban kilátásba helyezett újpesti gólok 
sem fognak záporozni. így is történt. Haszta
lan rohamozott a Nemzeti tehetséges fiata
lokból álló csapata, hiába intézte jól elgon
dolt támadásait sorozatosan uz uipcsli kapu 
ellen.

■ támadások Összeomlottak a döntő per
cekben gyámoltalanoknak bizonyult csa

tárok lanyhaságán.
Csaknem egy teljes félidő pocsékolódott el 

igy és már mindenki a góltalan félidő tudatá
ban szedelözködölt a helyéről, amikor a 44-ik 
percben

Tamásinak egy váratlan akciójának ered
ményeként hálóba került az első újpesti 

gól.

A második félidőre azután csökkent rémé, 
nyekkel, de még mindig lelkes ambícióval 
száll küzdelembe a Nemzeti. Nem is ok nél
kül. Mert a játékhoz a fekete-fehérek adják a 
lendületet, az újpestiek a technikát. Gólhely
zetek adódnak is mindkét részről, de ered*  
ményt ismét csak az Újpest ér el.

A 6-lk percet mutatja a stopper, amikor 
Pusztai távolról indított lövése pecchesen 

becsúszik a Nemzeti kapujába-
Két gólt már nehéz lesz itt behozni — va

karják fejüket a Nemzeti lelkes drukkerei, de 
azért biztatásban nincs hiány. Odaát az ala
posan megfogyatkozott lila-hivek is uj erőre 
kapnak az újpesti zászló alatt. A futball-sze- 
rencse a Nemzeti felé mosolyog egy potyagől 
képében.

Ilórl egy lövésre elveti magát és magával 
söpri a labdát

A 21. p-ben némi izgalom is adódik. P< 
Szabó fejelt labdája hálót ér, de a reklamá- 
ciókra Majorszky biró meghallgatja asszisten- 
sét. Miután hivatalosan konstatáltatok hogy 
P. Szabó offszájdon állott a gól pillanatában, 
a biró a már megadott gólt annullálta.

A meccs vége felé a Nemzeti fokozza az 
iramot, kitűnő gólhelyzetek is adódnak, a ki
egyenlítés a levegőben van, az idő azonban 
már kevés és az eredmény nem változik,

A liga újonca az óbudaiakat is kétvállra fektette
Phöbus—III. kér. FC 2:1 (1:0)

sípjelére farkasszemet néz egymással az első 
és a második helyezett. A zöld-fehéreknél 
Hnnglcr —Hunyadi, a meglfjult „öreg" róka 
Jiekkel Korányi helyén

Negyedórán keresztül szinte ellenállhatat
lan a Kiapest,

Szepesi egymásután két nagy lövéssel okoz ne
héz pillanatokat liádának. Rozgonyi hazaadása 
n sárban elakad, majdne n baj lesz belőle. 
Óriási n küzdelem. Mindenki érzi, tudja, hogy 
az első gól igen fontos. Feltűnést kelt Hnnglcr 
nagyvonalú, gikszermenles játéka. Szabó II., a 
kispesti ágvu, egy huszméteres szabadrúgást a 
felsőlécre küld. Brrr... A 22. percnél tart a 
játék, amikor

Lázár Toldit küldi rohamra, ő viszont Ke*  
ményl szllktrtl. A gyors atélaő a vonalig 
fut a labdával, majd onnan éleaen bead a 
közbrn elébe futó Gergő kapus mellett, a 
labda a kapuvonalon gurul végig, Takács 
nagy röaael érkezik s már bent láncol a há

lóban a gól. 1:0.

tenyérnyi száraz rész. A kispesti hangászok 
nem is hagyták szó nélkül:

— Sárosi tegye le a kötényét...
A Gyurka itt is jófiunak mutatkozik, szót- 

fognd, s a kapu mögé sza'ad, ahol teljesen szá
raz dresszbe öltöztetik át. A nagy lubickolás
ban általános feltűnést kelt Móré válogatott 
formája. De Toldi is igen já ám, balszerencséje 
van, mert lövése csaknem u kapufát viszi ki a 
helyéből. A kispesti „sárkány" lassan lankadni 
kezd, a Ferencváros fölénye erőteljes, meg
győző. Három komor után még a tcchnikázásra 
is sor kerülhet. A 37. percben

Kemény beadását Toldi óriási bombával 
pecsételi meg. 3.-0.

Kispest teljesen összeroppan, a Fradi szinte 
egy kapura játszik. A 45. percben

Takács felső kapufát csókoló labdája Is a 
hálóba jut. 4.-O.

Nincs is idő az újrakezdésre.
— No, ezért kár italt a Fradit ide kihozni, — 

- ezt a négy gólt a 
.....------ .. megkaphatta volna...

Megszakítás nélkül győzött a Hungária immár — másodszor
Hungária—Budai 11 4:1 (3:0)

i <’v, vívrinur uhu r/a
A kispesti csatársor rendkívül veszélyes. Háda \ hangzik az elégedetlenség — 
állandóan munkában. Nehéz, meleg lövések | Kispest az Üllői-utón is mey,

Ezcrölszáz néző hömpölygőit a Hungária- 
üli tribünökön meglehetősen türelmetlenül, 
mert a csapatok a kitűzött időpontban csak 
nem akarlak megjelenni. A késés oka: Sebes. 
Hiányzik. Végre megérkezik és n drukkerek 
sorfala közölt fut az öltözőbe. Nem sokkal 
később már kiröhögünk. Feltűnik egv álszn. 
kállns hungáristn, akiről kiderül, hogy Opata 
Zoli —- bőrőlválatlnnul. Kezdenek s azután 
olyan parádés játék következik, amilyenre 
már régen nem voll példa. Remek a kék fehér 
belsőtrió, pompás Opata szélső játéka. Sehol 
hiba, minden megy mint a karikacsapás. 
Bombázzák n Budni kaput, kornerckkcl ré- 
tnifgelik Fábiánt, végül is » 23. p-ben.
x • rajzunk szép akciója szeriül Turay .•ti

lalmas bombával nyitja meg a gólok 
sorozatát. 1:0,

Néhány perc mulva Kalmár négy embert is 
átcielcz, azután bágyadtan lő.

a síkos labda Fábián kezéből
pottyan. 2:0.

További kornerek esnek. Turay 
lan, Kalmár technikája csillog, 
gúslalan, csupa esemény. A 33. .
kornert ivei, ami átfut a tömeg teje felett.

Cseh nem aokat habozik, kapásból gólt 
rúg a dermedt Fábián mellett. 3:0.

— Egy év óta nem éreztem magam S.-ű 
után... — sóhajtja Salamon boldogan.

Majdnem 3:1 után érezheti magát Salamon

■ hálóba

ellenállhatni- 
Opata kifo- 
p-ben Titkot

K Phöbus-pályán kétezer néző — több mint 
fele óbudai — tapsolt a pályára lépő csapatok
nak. A Phöbus szépen játszó egységes csapata 
megérdemelten nyerte a mérkőzést. A kerület 
csak Dénes jó formájának köszönhette, hogy 
nem szenvedett nagyobbarányu vereséget. A 
játék elején mindkét csapat nehezen mozgott 
az erősen felázott pályán. Csakhamar a Phö
bus lendült támadásba és állandóan veszélyez
tette a kerület kapuját. Sólyom, majd később 
Tombor küldött veszélyes labdákat, de az első 
alkalommal a léc, később Dénes mentett. A 30. 
percben egymásután két sarokrúgás voll a kc- 
1 illet ellen, a 39. percben

a Phöbus erélyes támadást indított, amely
ből Sztrigán, Sólyom beadásából gólt fe

jelt. 1:0.

Szünet után a kerület lendült támadásba, a 2. 
percben

Fenyvesi gyenge labdáját Juhász a hálóba 
ejtette. 1:1.

A 15. percig a kerület maradt támadásban, ettől 
kezdve azonban ismét fclnyomult a Phöbus. A 
27. percben nagy kavarodás volt a III. kerületi 
kapu előtt: Sztrigán a hálóba tolta a labdát, a 
bíró azonban nem Ítélte meg a gólt, mert elő
zőleg kézzel érintette a labdát. A következő 
percben Biró felvágta Békit,

a megítélt tizenegyest Sólyom a hálóba Jut
tatta. 2:1.

További Phöbus-támadások következtek, az 
eredmény azonban nem változott.

vagyok a rádiómmal........... most min

den állomási tisztán és szelektíven 

fogok .... és milyen pompás hatig- 

szinezef............. mintha nem is a régi

készülékem lenne............. ezek az új,
csövek valóban csodát művelnek .. • J 

tényleg csak elsőrangú márkás rádió**  

csövei szabad vásárolni.............ter

mészetesen a mindenül5 nedvei*  
TUNGSRAM világmárkát^

TUNGSRAM



Budapest, 1933 november 13. HÉTFŐI NAPLÓ

Alig egy-két meccs maradt el 
a sár miatt az amatőröknél

A hatalmas esőzések után a közönség jórészc 
alig mert kimenni a pályára, abban a íriszem
ben, hogy a sár miatt úgysem játszanak a csa
patok. Ez a hiedelem alaptalan volt, mert

• tár és a rossz Időjárás nem akadályozta 
meg az matőrUkct kedvenc sportjuk gya

korlásában, 
s csak elenyészően kevés meccset kellett elha
lasztani.

és 
le-

T. osztály.
Pártos-csoport

Az utolsóelőtti WSC legyőzte a vezető 
MÁVAG-ot. Vezet a MÁVAG (12 pont) ,az 
Elektromos (9 pont), a BMTE és EMTK (8— 
8 pont) előtt. (Vesztett pontok tekintetében a 
Törekvés vezet az Elektromos előtt )

WSC—M 4 VÁG 2:0 (2:0). Góllövö: Tóth 
Csepelka. A sáros talajon a lelkesedés 
győzte a technikát.

Elektromos—Ch. MOVE 4:0 (2:0). Góllövő: 
G. Tóth (3) és Mclicharik. Az Elektromosok 
remekül játszottak. A birót a közönség elől a 
rendőrök mentették meg

FVSK—„33“ FC 1:1 (1:0). Góllövö: Szoják. 
111. Mélán. A sáios talajon egyenrangú volt a 
két csapat.

EMTK—BMTE 1:1 (1:0). Góllövö: Kemény, 
ill. Mayer. Szép, nívón küzdelem.

A Törekvés—Kelenföld meccs elmaradt, mert 
a pálya a biró szerint alkalmatlan volt.

Az FTC—MTK meccs elmaradt, mert a pá- 
lyát nem tudták a meccs idejére rendbehozni.

. Bíró csoport.
A BSzKRT-t úgy látszik nem lehet feltar*  

tóztatni. Meglepetés a BEAC nagy győzelme 
és az. UTE pontvesztesége. Vezet az UTE (14 
pont), a BSzKRT (11 pont), Postás, BSE és 
URAK (9—9 pont) előtt. Vesztett pontok (e. 
kintetében a BSzKRT két ponttal veze a Pos- 
fa elöli- ,

BEAC—Teatvérlség 7:1 (3:0). Góllövö: Wlgh, 
Balogh (2), Ivány, Zudla, Rein és Lengyel, 
111. Linké II. A BEAC határtalan lelkesedésé
vel- győzött.

A HAC—Postáz meccs a talaj használhatat
lansága miatt elmaradt.

URAK—III. kér. TVE 2:0 (0:0). Góllövő:
Munin és Kármán. Az URAK fölénye jegyében 
zajlott le a meccs. Kralina (III. kér. TVE) sú
lyos sérülést szenvedett.

BSzKRT—TTE 6:2 (3:0).
(4), Berecz (2), ill. Mrovcsák és Tauzin. 
gólarány túlzott. Budai, 
gén védett.

BSE—UTE 1:1 (1:0). 
Unger. Az UTE állandó

TLK—VI. kér. FC 3:1 . .
ler II. (2) és Markó, ill Gelányi. A TLK c»a. 
társora remekül játszott.

II. osztály.
St óbb élcsoport.

Kz első három sorra győzött, az arány nem 
változott; vezet az UTSE (16 pont), az RTK 
(15 pont) és a Pannónia, (Nyomdász) TE (14 
pont) előtt.

RTK—ZSE 2:1 
ill. Gáspár.

Pannónia—TSC
és Kelli.

Pamut—MFTR
(2), Mersva, Richter, 
Kiszel és Palek.

UTSE—BTK 3:1

Góllövö: Héjjas
' ” • A

a TTE kapusa gyen-

Góllövö: Kozma, ill. 
fölényben játszott 
(1:0). Góllövő: Pfand-

(2:0). Góllövö: Kuna, Gélle,

(2:0). Góllövö: Löb (2)

(2:2). Góllövö: Fodor 
Kerner, ill. Müller (2),

3:0

3:4

(2:0). Góllövö:
Laukó III. és Szandalszky II., ill. Jung, ni- 
niiz (BTK) orrcíonttörést szenvedett.

BSSC—ZAC 3:1 (1:1). Góllövö: Keresztes 
(2), Jerzsabek, ill. Meúnliardl.

BLK—Föv. T. Kör 1:1 (1:0). Góllövö: Gug, 
ill. Juhász.

PSC—Vasas 4:0 (1:0). Góllövö: Institorisz
(2) , és Módii (2).

Kárpáti-csoport.
Hatalmas meglepetés a BTC súlyos vere

sége. A MAFC még mindig nem adott le pon- 
totl Vezet a Köb. AC, az Sz FC (13—13 pont), 
a MAFC és a BRSC (12—12 pont) elölt.

BRSC—Ganz 2:1 (1:0). Góllövö; Kovács,
Suga IV., ill. Fischer.

MAFC—KSC 2:1 (1:0). Góllövö: Vizy, Be- 
nedek, ill. Petrusa.
SaFC—OTE 2:1 (0:0). Góllövő: Sárközi (2), 
ill. Woth.

Köb. AC—BTC 5:0 (0:0). Góllövö: Énoch
(3) , Forczlg és Konyor II.

KTC—Felfen 5:1 (2:1). Góllövö: Potecz II. 
(2), Lendvai (2) és Pál, lil. Gudra.

CsTK—FSE 3:5 (2:2). Góllövö: Pillér 
Szőke, ill. Bozsur (21 és Márton.

A Hungária—SzAC meccs elmaradt.
III. osztály. 

Springer-csoport.
Kikapott az I. kér. SC! A KASC játékosai

nak egy része más pályára tévedt ki, a tarta
lékos csapat pontot adott le. Veze< a BTSE 
(17 pont), a KASC (16 pont), a PTBSC és I. 
kér. SC (12-12 pont) elölt.

B. Testvériség—Vérhalom 2:1 (1:1). Gól
lövő: Belánszky (2, 11-esből), ill. Majsa.

PTBSC—UFC 4:2 (4:0). Góllövö: Rajnai és 
Ondrus (2—2), 111. Soszták (2).

ÉMOSz—Spárta 2:1 (1:0). Góllövö: Kincses 
II., Szalai, iil. Zallner.

BIK—I. kér. SC 3«2 (3:0). Góllövö: Szabó, 
Lakatos, Lehnert, 111. Dvoracsek és vitéz Ke- 
reszten.

LTE—KASC 2:2 (1:1). Góllövö: Mezei, Nagy, 
ill. Borti és Berényi.

Malaky-csoport
A pontnélküli KEAC legyőzte a vezető 

-------- A Hálókocsi pontot adott le a 
KSSE, a Gránit (t3—13
Hálókocsi és SzRTC (12—

ffl.

SzRTC-ll ..............— —
KTK-nak. Vezet n KSSE, 
pont), az NJTC, — —---------
12 pont) előtt.

Gránit—MKE 0:0 (3:0). Góllövö: Schuck (3), 
Kesch (2) és Kon!In

KSSE—Dranehe 3:2 (3:1). Góllövö: Kiss J. 
(2). Schubert, 111. Gomharcsik és Taraszír.

KEAG—SzRTC 6:3 (3:2). Góllövö: Schlágcr

(öngól),

Orabek,

Frldvnl.

Ad
ós

Lé-

(2), Kelemen, Hajdú, Balázs, Juhos 
ill. Hubert (2, ll-csbö!) és Rakottya.

KTK—Hálókocsi 1:1 <1:0). Góllövö: 
ill. Lincringer.

KAC—Kalapos 5:3 (1:2). Góllövő: 
szky' (4), Kárpáti, ill, Gombarcsik, Schlcmmel 
és Wcisz (11-esböl).

NJTC—Húsos 3:0 (1:0). Góllövö: Kernmül- 
ler (2) és Neubaucr

Oprét^csoport.
A VI. kér. SC nehéz csatával őrizte meg az 

első helyét, a P. Törekvés az MSC legyőzésé- 
vei második lett. Vezet a VI. kér. SC (14 
pont), a P. Törekvés és az MSC (12 pont) 
előtt.

VI. kér. SC—PMTK 4:3 (2:1). Góllövö: 
ler (3) és Csapó, ill. Hommer. Molnár II. 
Staudlnger.

P. Törekvés—MSC 1:0 (1:0). Góllövő: 
vav. A P. Törekvés Jobb volt.

RAFC—Törökőr 1:0 (1:0). Góllövő: Mentes.
MÁV. Előre—Compactor 3:2 (1:0). Góllövő: 

Filiszár, Csapó, Krikó (öngól) ,ill Berta és 
Novák.

Juta—NTC 4:2 (2:1). Góllövö: Greif (3), 
Stanusz, ill. Németh (2).

IV. osztály.
Északi"csoport

Az Autótaxi jelentősen leromlott: alig-alig 
verte az Estet. Vezet az Autólaxi (14 pont), az 
UVASC (13 pont) és a P. Remény (12 pont) 
elölt.

Uránia—Rp. Egyetértés 5:1 (2:0). Góllövö: 
Richtcr, Holbay, Uhrin. Müller (2), ill. Kiss.

RMTE—Zmlnay 3:1 (3:0). Góllövö: Doma, 
Udvardy, Sörös, iil. Harangozó.

RAG—MTC 6:1 (1:1). Góllövö: Renczés (2), 
Tóth, Elek, Géczy és Gál, ill. Stefancsik.

Autótaxi—Est 4:3 (3:2). Góllövö: Juhász, 
Sefcsik. Rózsa, Rémai II., ill. Vámos és őri.

Az USC—P. Remény meccs elmaradt.
Az UVASC—LTK meccs elmaradt. 

Déli-csoport.
A DGSE pontot rabolt el az ETC-töl, mely 

igy a SAC mögé került. Vezet az ETSC (17 
pont), a SAC és az ETC (12—12 pont) előtt.

P. Juta—K. Törekvés 1:1 (111). Góllövő.
Kopper II., ill- Szabó II.

DGSE—ETC 1:1 (0:0). Góllövö: Gerényl, ill. 
Januska (11-esből).

ETSC—Valéria 2:1 (1:0). Góllövö; Bartov- 
szki, Szakács, ill. Pancsó II.

MPSE—Kp. VI. kér. 8:2 (3:2). Góllövö: Jor
dán (3), Rédl (2), Tauferer (2), Snikó, ill. 
Szabó (2).

Stondy—SzNSE 1:0 (1:0). Góllövö: Kúrái.
SAC—K. Húsos 1:0 (0:0). Góllövö; Fnitz. 

Keleti-csoport.
A*'  veretlenek találkozóját a MÉMOSz nyerte. 

’W'a MÉMOSZ (16 pont),' * Köbi- FQ és 
NSC (14—14 pont) elölt.

PATE—Siketek 8:0 (5:0). Góllövö: Tóth (5), 
Sznnlszló, Ágh és Warner.

.L kér. Remény—VÁC 1:1 (1:0). Góllövö:
Vendel, ill. Kiss.

MÉMOSz—Köb. FC 3:2 (1:0). Góllövö: Mol- 
dovány (2), Kilsák, ill. Platt és Szurdok.

Fér. Kasz'nó—Cukrász 4:3 (3:2). Góllövö:
Szondy (2), Kticsó (2), ill. Vastag, Blumberger 
és Hirsch.

NSC—VII. kér. Amatőr 8:0 (4:0). Góllövö; 
Bartos (3), Gergits I. (3), Weiftberger és 
Leipnik I.

A Droguisták—MFOE mérkőzés elmaradj 
Nyugati csoport.

Az OMSC pontvesztesége és a BFTE vere
sége meglepetés. Vezet a GSE (18 pont), az 
OMSC (15 pont) és a BFTE (9 pont) előtt.

FUatorlgál—Kelenvölgy 3:1 (3:1). Góllövö: 
Springer, Hallmann, Égi, ill. Émoch.

OMSC—M. Textil 2:2 (1:0). Góllövö: Tax, 
Gelencsér, ill, Kiéin (2).

Sz. Juvenlus—B. Felsőváros 2:0 (2:0). Gól
lövö: Ondrasek és Kiss, A meccs botrányba 
fulladt.

A Vác FC legyőzte 
a váci Reménység 

csapatát
A II ligában a Soroksár alig-alig tudta meg

szerezni Budatéténybcn a két pontot, viszont 
az Etc FC lelépte a Millenárist. Nagy meglepe
tés a Váci Reménység váci veresége, mellyel 
lemaradt az élcsoporttól, A Vasas megint vesz
tett egy pontot.

Vác FC—Váci Reménység 2:1 (0:0). Góllövö: 
Mélesz (2), illetve Újhelyi. A lelkes Vác FC a 
sáros talajon kitűnő játékkal győzőit.

SzNFC—Csepel 4:1 (lil). Góllövö: Paksy (2), 
Páli, Mézes, ill. Göre. ! Az állandóan javuló 
SzNFC biztosan győzött.

Szürketaxi—Nagytétény 6:0 (U0). Góllövö: 
Odry (8), Nemes (2) éa Illyés, A nagytétényiek 
váratlanul igén gyengén játszottak.

Ele FC—Millenáris 4:1 (4:1). Góllövö: Létal 
(3), Urbancsik, III. Búza. Az Ele FC biztos győ
zelmet aratott.

Bak TK—Droguisták 5:1 (2H). Góllövő: 
Knyazovitzky (3). Udvaros (2), ill. Kisutzky. A 
sártengerben n Bdk TK jobban érvényesült.

Soroksár—Budatétény 8:2 (0:1). Góllövö: Va
dász, Horvát, Schweier, 111. Megyeri és Mell- 
cher. A soroksáriak nagynehezen szerezték 
meg a kél pontot.

Budafok—Vasas 8:3 (0:0). Góllövö: Nick, 
Krall, Tritz, ill. Stanc’.l II., Kovács és Bru- 
nccker. Egyenrangú ellenfelek szép küzdelme.

X A kézilabda bajnokságban azt Elektro*  
mos Müvek bajnokcsapata a Ferencváros—Kis
pest meccs előtt 5:1 (3:1) arányban verte a
MAFC együttesét. Góldobók- báró Báhffy (2), 
Cséffai, Kégler. Temesváry, illetve Czwar. A 
iáfék a sáros talajon nem fejlődött ki Qly mér
tékben. hogy jó propagap/la lehetett, volna a 
kézilabdasport mellett.

Zsoldos Andor temetése
A magyar futballsport végzete, hogy egymás

után veszíti el azokat az érlékeit, akik úttörői 
voltak a sportnak. Most ismét kidőlt labadurgó- 
worlunknak egyik oszlopa. Meghalt Zsoldos 
'Andor, a Vivő és Atlétikai Club elnökségének 
tagja, a nagymultu sporlegycsiilet legönzetlc- 
nebb munkása, a magyar futball irányító szer
vezetének idealizmussal telített vezére. A fut- 
ballszövetség tanácstermében nem látjuk többé 
az ö harcos alakját, elnémult az nz ajak, amely 
gerincesen ostorozta mindenkor az Igazságta- 
anságokat és védelmébe vette nz üldözőiteket.

Zokogó férfiakkal telt meg vasárnap délelőtt 
a rákoskeresztúri zsidótemető szertartási terme. 
Zsoldos Andor , koporsóját a VÁC kék-fehér se
lyemlobogója boritolta, a ravatalt, amelyet a 
Jókai Mór-, a báró Eötvös József- és a Kiss Jó
zsef-cserkészcsapatok tagjai vettek körül. el
lepték a koszorúk

A gyászszertartást Grossmann Zslgmond dr. 
rabbi régezte, aki megható gyászbeszédben 
emlékezett meg az elhunyt sportférflu hervad
hatatlan érdemeiről. A VÁC nevében Dési 
Géza. dr. országgyűlési képviselő vett búcsúi 
Zsoldos Andortól, a volt 44. gyalogezred front
harcos bajtársainak utolsó üdvözletét Kurz 
Géza ezredes, ezredparacsnok tolmácsolta a 
dúsan dekorált hős katonának, a VÁC ifjú
sága nevében Dückstein Zoltán reálgimnáziumi 
testnevelő.tanár mondott megindító búcsúbe
szédet, mig a futballszöv^tség gyászának Dietz 
István dr. alelnök adott kifejezést.

A Hét Hőse;

Schmidt Istvánt, az URAK veterán játékosát 
a Hét Hősei közül is ki kell emelni:

42 éves fejjel állt újra csatasorba s a szin
tén porondra lépő Kulcsár intézővel együtt 
heroikus küzdelemben győzelemre vitte 

fiait, a IH. kér. TVE ellen.
Kora ellenére is a csapata s egyben a mezőny 
legjobbja voltl

A Kőbányai AC jobböszekötöje, Énoch re
mek játéka és három gólja is a megörökítést 
érdemelt® ki.

A Jutagyár jelessége: Greiff szinte egymaga

külföldi spomanő
Pelle István a világ legjobb tornászai között 

jviürichenben mutatkozott be
(A Hétfői Napló tudósilójától.) A tornász

sport nagy propagandáját szolgálta és nagy si
kerrel végződött a Münchenét Turncrverein 
1879, szombaton este rendezett nemzetközi tor
nabemutatója. A legjobb német tornászokon 
kivül (Krötzsch, Frey, Belzer és Sandrock) a 
bemutatón résztvett a két olimpiai győztes, a

DÉLAMERIKAI, FRANCIA ÉS OSZTRÁK 
FUTBALLCSAPATOK TALÁLKOZÁSA 

PÁRISBAN.
Párisból jelentik: A délamerikai All Paciflc 

csapata 24 órával berlini veresége után vasár
nap újból mérkőzött. A Club Francois csapa
tával játszottak vasárnap és l:O-ús vezetés 
után 2:2 arányban döntetlenül végeztek a 
franciák.

A főmérkőzés a bécsi Vienna és a Racing 
Club Paris játéka volt. A bécsiek fölényes já
ték után 4:2 (4:2) arányban verték ellenfeiket.

IMRÉDY MAGDA SIKERE LONDONBAN
Londonból jelentik: Imrédy Magda, Magyar

ország egyes hölgy műkorcsolyázó bajnoka 
Londonban járt, hol több vezető korcsolya
klubban mutatta be művészetét. Különösen a 
Park Latié Ice Clubban és a London Ice Club 
Westminsterben szerepelt ragyogó sikerrel, mjg 
az Oxford Skating Club meghívását londoni 
tartózkodása rövidsége miatt nem fogadhatta 
el. Az angol sportsajtó egvhnngu dicsérettel 
foglalkozik -mutatványaival. Megállapítja, hogy 
a magyar bajnoknő szédítő ügyeségp és kecses
ségre világbajnoki színvonalat ér el.

KÉT NAGY KERÉKPÁRVERSENY.
Párisból jelentlki A téli pályán nagy nem

zetköz! kerékpárverseny volt. A flyerek ver
senyében n francia Michard győzött 6.5 pont
tal Gcrardin (francia) 7.5 p, Schcrens világ
bajnok 8.5 p és a német Richter 10.5 p előli. 
A hosszutávu versenyben, mely 3 futamból 
állott: 1 Payard francia 5 pont, 2. Möller né
met 6 p, 3. Glorgelll olasz 7 p, 4. Grassln 
francia 12 p. A 3000 méteres Hourlier.dijbnn: 
t. Scherens 3.07 mp, 10 hosszal, 2. Michard, 
3. Gerardin.

Antverpenből jelentik: Az uj téli pályán 
rendezett nemzetközi kerékpárversenyen n hú
rom harminckilométeres futamból álló hosszú- 
távú versenyt a világbajnok Lacquehaye 
nyerte 89.980 km-es leljesilménnyel Pijnen 
burg 89.700 km, Mctze 89.640 km és Kreiver 
88.360 km elölt.

A BÉCSI ELSŐ LIGA VASÁRNAPJA
/. Liga: Austria—Admira' 2:1 (2:1); Rapid— 

Floridsdorf 4:1 (1:0); WSC—Donau 4:1 (3:0); 
FC Wien—Wackcr 3:0 (2:0); Hakoah—Liber
tás 1:1 (0:0).

KIKAPOTT A TORINÓI JUVENTUS.
AlfMjsnndrln—Pro Vercelli 0.1, Ambroslana 

r-Juvenlus 3:2. FiorenUnn—Lazio 2:0, Genova 
--Brescia 8:1, Padowa—Nupoli 3:1, Palermo— 
Gasalc 3:0, AS Ronjp—Livnrno 0:0. FG Torino 
—Bologna 0:1, Tricstina—Milano 2:2.

Japán, a rövidéletii 
uszóviláóreknrdok hazája

■X

Fönt: IUdt.0 Mugehata. a mellúszás japán baj
noknője 50 méteres pályán 3:02 mp.-re javította 
meg a dán Else Jacobson 3:03.4 mp.-es világ

rekordját.
Lent: Makino, a japán csodauszó 4 p. 46.8 
mp.-re javította meg a 400 méteres úszó-világ

rekordot.

Schmidt (URAK), Énoch (Köb. AC). 
Greiff (Jutagyár), Hocsárnyik (DGSE]

győzte le az NTC együttesét: három gólt ő lőtt, 
a negyedik is az ő érdeme, lelkesedésével ma
gával ragadta társait.

A IV. osztály Hőse Honyárcsik Henrik, a 
DGSE cenlerhalfja. Agilitása, lelkesedése mesz- 
sze kiemelte a mezőnyből, jó játékának ered
ménye az ETC elleni döntetlen.

A Hét Hősei .Ösy-Blazsek László szobrászmű
vésznek, a Havcl Pál cég állal kivitelezett re
mek Hét Höse-piakcttjcl szerdán este (>—7-ig 
vehetik át a Hétfői Napló szerkesztőségében 
(VII., Erzsébel-körut 4, I.. emelet).

magyar Pelle István és az olasz Neri. Különö
sen a két külföldi tornász mutatványai ragad
ták magukkal a közönséget. Neri a lovon, Pelle 
pedig a szabadgyakorlatok során produkált 
felülmulhalatlant. A nyújtón és a gyűrűn a két 
külföldi tornász, Peíle és Neri nem sokkal 
múlta felül a német Krötzsclil.

SVÁJC RENDEZI A KÖVETKEZŐ EVEZŐS 
EURÓPABAJNOKSÁGOT.

Zürichből jelentik: A svájcii evezős szövet, 
ség 1935-ben a Zürich melletti Rolh-tavon 
rendezi meg az 1935. évi evezős európabajnoki 
versenyt. Ezzel kapcsolatban cliiatározla, 
hogy javasolni fogja a nemzetközi evezős 
szövetségnek (FISA), hogy az elkövetkező 
evezős bajnoki versenyeket mindenkor ezen a 
pályán rendezz.ék.

A SLAVIA LEGYŐZTE A SPARTÁT
Prágából jelentik: A vasárnapi mérkőzések 

eredményei: /. Liga: Slávia—Spárta 2:1 (0:0): 
Nachod—Viktória Pllsen 3:0 (2:0); Oechie Kar
iin—Bohemians 2:2 (1:1; Viktória Ziskov—Zi- 
denieo 2:2 (1:2); SK Kladno—Teplitzer FK 
5:1 (3:0). Az amatőr bajnoki dőn/ő megismételt 
mérkőz-ésében a DFC Prága és a AFK Kolin 
döntetlenül mérkőzött 2:2 (1:1). Tekintettel 
arra, hogy a DFC első mérkőzését 1:0 arány
ban nyerte, az amatőr bajnokság győztese lett,

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK 
A JÖVŐ HEH FI TBAI.L PROGRAM: 
Millenáris: Nemzeti—Budai 11.
Vllői-ut: Ferencváros—Bocskai 
Újpest; Újpest—Somogy.
Nagyszombat ti; III. kér.—Hungária. 
Miskolc: Attila—Kispest.
Szeged: Szeged—Phöbus.

X Az FTC súlyemelő versenye. Az FTC 
üllöi-uti sporttelepének tornacsarnokában va
sárnap délután szenior súlyemelő versenyt 
rendezett. Eredmények: Pehelysúly: 1. Schwcit, 
zer UTE 207 és % kg. Könnyüsuly: 1. Farkas 
MAC 257 és Vt kg. Középsuly: 1. Csinger MTK 
280 kg, országos rekord beállítva! Kinehéz- 
súly: L. Kossányi HAC 260 kg. Nehézsúly: 1, 
Bakonyi FTC 287 és '4 kg (Bakonyi a szakí
tásban 90 kg-os teljesítményével országos re
kordot állított fel).

X Meglepetések n Koinjddi-kupa mérkőzése*  
ken. Vasárnap este folytatták a Nemzeti Sport
uszodában u Koinjádi-kupamérközéseket. Ered
mények: BSE—UTE 5:4 (2.2). Bíró: Rudas Zol- 
tón dr. BSE góljait Török (2), Vojtek, t\oll- 
mann és Képpel, az UTE góljait pedig Brieht 
(2), Iliid és libám: <lo|.ta \l.\' MIÉ ;.f 
(5.-0) Biró: Ilri'di György A MAC góljait l’e- 
rés i3), Somóeti (2>. Roér és Hienes. az MTE 
góljai pedig Fás dobta*  — 111. kér. IVE—NSC 
2:1 (11). Biró: vitéz. Halas.y. III kér. góljait 
Gyencs, az NSC gólját pedig Illés dobta.
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A lausanneí nemzetközi sport-sóhívatal, 
amely néhány óra alatt évekre e intézte 

az amatőrdisztinkció problémáját
Lausannebe.n az elmúlt napokban fejezte be 

tanácskozásait az a bizottság, amelyet az IOC 
(nemzetköz) olimpiai bizottság) küldött ki, 
hogy az omatörszabólyokat átdolgozza és azo- 
kait a modern életnek megfelelően formába 
öntse.

Az egyik svájci lap azt jelenti, hogy az uj 
szabályozás csnknam vita nélkül történt és hogy 
az értekezlet igen rövid ideig tartott A lényeg, 
bői nem úrul cl semmit sem. feltevésünk sze
rint talán azért nem, mert a bizottság légmen
tesen elzárkózott a nyilvánosság elöl.

Maga a tanácskozás módja azonban eleget 
beszél magéért. Ha egy öttagu bizottság ilyen 
gyorsan és ily rövid idő alatt meg tudta al
kotni nzokait a szabályokat, amelyeknek meg. 
Oldásán öl világrész nemzetközi sportegyesii-: 
létei évtizedek óta hasztalan fáradoznak, ak
kor nem lehet kétség afölött, hogy

újítás alig íürtént és hogy a sport uj fo
gúimul, az umntőrfclfogás reformjai ki

zárultuk.
Megerősíti ezt a véleményt a szabályalkotó 

bizottság összetétele. Ez a bizottság olyan 
sportágak képviseletéből állott, amelyek nem 
végezhetnek döntőbírói funkciókat a sport mai 
helyzetének megítélésénél. Gaston Mullcgg, a 
svájci evezősvezér olyan sportágat képvisel 
például, amely az amatőrfelfogás legcsrkélyebb 
meglazitásának is esküdt ellensége. Ugyanígy 
izcmbenáll minden reformmozgalommal a 
viuóoilág, amelyet a belga Anspach képviselt a 
bizottságban. Vagy beszéljünk talán van Hall 
úrról, a német atlétika vezéréről, aki a hivatá
sos sporttól irtózó uj Németország delegátusa, 
oki ugyancsak nem áhítozhatott uz elavult umn- 
tőrszobályok reformja utón.

Nos, ez a három vélemény felenteftc a mai 
lel etetlen amatőrdiszlinkció többségét a bizott
ságban és Igy nem csoda, ha röviden végeztek 
■azzal a bonyolult témával, amellyel a lausan

net kongresszust megelőző minden olimpiai 
kongresszus foglalkozott, de megbirkózni nem 
tudott. ,

Az nmalőrszabályok átdolgozására kiküldött 
biz(»!ls.'ignak ugyanaz a hibája, mint a nemzet
közi sportszerevezetek mindegyikének. Amig 
ugyanis nz élet minden vonatkozásában óriási 
változások reszkettetik meg állandóan a sport 
életet, addig

a sport Intrrnallonálls diplomatái a „régi 
Jó Idők4* hangulatában honkcltcznek és 

ítélkeznek
Elöregedett, ócska mentalitást képviselnek ezek 
a képmutató, a lüktető sportélettől messze, 
igen messze álló vezérek.

Vájjon lehetséges-e az, hogy amikor mindun
talan rést tör magának az amntőrség bástyafa 
lón a professzionizmus és nyög a fojtogató 
gazdasági krizis ostorcsapásai alatt az egész 
amalőr-sporltársadalom, akkor

pont azokat a sportágakat zárják ki a re
organizációs munkából, amelyek leginkább 

érdekelve vannak.
Említsük meg itt elsősorban a labdarúgást, 
amelynek nemzetközi vonatkozásban is életkér
dés az, hogy enyhítsék a lehetetlen amatörsza 
bályokat és hogy lehetővé tegyék az erőszakolt 
professzionizmus eltüntetését.

Vagy a tennisz, a borolás. n birkózás, »• 
torna, amely sportágak mindegyikében napi
renden vannak ezek a kérdések és amely sport
ágak képviseleteinek meg nem hallgatása köny- 
nyelmüség akkor, amidőn az amatörség szabá
lyozósának gondolnia eget ostromol.

Vájjon mi lesz e játéknak a vége? Vagy az. 
hogy az egész vonalon győzedelmeskedik a hi
vatásos sport eszméje, vagy pedig — és ez 
volna a leghelycsíbb — eltávolítják a nemzet 
közi sportvilág éléről azokat a békésen emésztő 
urakat, akiknek már régen semmi keresnivaló
juk sincs mai helyükön.

mérkőzéseket Ugyanakkor Gallowlch egy fil
lért sem fizet, sőt megszabadították a tortú
rától, amit a bajnoki küzdelmek nivóllansága 
jelent minden vérbeli futballróka számára.1 
Hát ez bizony nem igazság A bohókós tar
talmú igazságtalanságon kiviil azonban méltán 
botránkozhatott meg az indokolás miatt is a 

• sportolók tábora. Azért kellett ilyen példátla
nul oktalan Ítéletet hozni, mert Gallowlch — 
amatőr. Vele szemben tehát pénzbüntetésnek 
nincs helye — mondták a bizottság főravaszai-

Aszol nem törődnek, hogy Gallowleh az 
Ítélet miatt — esetleg — elveszítheti a Kis
pestnél a tréneri pozícióját és mert sport- 

hirlaplró is: elveszítheti az állását.
Csak azért, mert — amatőr. Afejclt mór régen 
folyik a vita, hogy ha joga van is a szövet
ségnek a kitiltásra, vájjon ez a jog nem szo
rul-e sürgős rövidenlásra? Aki a pályán ren
detlenkedik, az ellen a rendőrbiróság úgyis 
eljár. Ott nincs amatőr és profi, ott bizony 
takaros pénzbüntetésre Ítélik a rendbontót s 
ha nem fizet úgy leültetik, mintha sosem állt 
volna. A rendőrbirák Ítéleteiben, azok helyes
ségében senki nem kételkedik.

Míg az ilyenfajta fegyelmi nagyképűsége

ken csak mosolyognak az emberek.
Tiltsák ki a játéktérről a trénert, a néző meg
büntetését pedig bízzák a rendőrségre. A fut
ball a nézők számára nem sport, hanem szín
ház. A színházban elkövetett rendbontást pedig 
sosem a színház vezetősége, hanem mindig a 
rendőrség torolja meg.

i Ha pedig mindenáron ítélkezni akar a fe. 
gyelmi grál-lovagok testületé, akkor igyekez
zék legalább az igazság látszatát megőrizni.

A helyes ítélet ebben az ügyben az lett 
volna, hogy Senkeytől Is, Gallowlchtól la 
megvonják‘a szövetség által kiadott Ingye

nes pályabelépési Igazolványt.
Ez mindkettőre nézve anyagi természetű bün
tetés lett volna. Igazolvány nélkül ugyanis csak 
úgy látogathatják a mérkőzéseket, ha pénzért 
jegyet váltanak. Ha Gallowichot találták bü- 
nősebbnek, akkor tőle egy évre, Senkeytől fél
évre vonhatták volna meg az ingyenes pálya- 

j látogatási jogot, amelyet esetleg még azíal is 
megtoldhaltak volna, hogy a játéktérre sem 
engedik a verekedő trénereket.

Ez és csakis ez az igazságos ítélet. Remél
jük, hogy a beígért jogorvoslat alkalmával 
figyelembe veszik ezt az ajánlatunkat.

Hogyan fest a mindennapos 
tornaóra a gyakorlatban ?

A „kísérleti diákok" vidámak, frissek és egészségesek

Lecsapott a sújtó balkéz
Gallowlch példátlanul enyhe büntetéssel szabadult
— Javaslat a felebbvltell vésztörvényszék számára

A Hungária—Kispest mérkőzés közönsége a 
meccs izgalmán kívül két tréner löbbmcneles 
kecseszkccskcn mérkőzésének is tnnuja lehe
tett. Láttuk, hogy Gallowich Tibor, a Kispest 
trénere egy kétunciós pofonnal kezdte a 
meccsc-t és azt is láttuk, hogy Senkcy Imre, 
a Hungária trénere, „mélyüléssel" végezte. A 
futballpampók kiúszott mezőin egyenesen vér
pezsdítő volt ez a müsoronkiviiii szám. Per
sze, nz angol sportszellem tiszta légkörében 
nevelkedettek tábora némi ulálkozóssal szem
lélhette a bajnoki mérkőzés e rögtönzött lát
ványosságát. Deliét, kinek-kinek nz Ízlése sze
rint ... még szerencse, hogy nem késhegyre 
ment a doog.

Egy hónapi szélcsend után jött a profi
szövetség fegyelmi bizottsága és Ítélkezett a 
magukról megfeledkezett trénerek felett. Sú
lyos Ítéletre volt kilátás s igy azután valóság
gal fellélegzett a sporllársadalom, amikor hire

jött, hogy
Gallowlch Tibor életben maradi: a fegyelmi 
bizottság nem Ítélte golyó általi halálra.

Mindössze csak annyi volt a büntetés, hogy 
Gallowichot a tavaszi szezón végéig eltiltották 
a pályák látogatásától. Ugyanakkor Senkey 40 
pengős pénzbüntetéssel szabadult a vészlör- 
vényszék elől.

Az Ítélet a legszélesebb körökben keltett 
nagy derültséget. Bár mindenki várt valami 
frappóns trükköt a fegyelmitől, erre mégsem 
volt elkészülve a sporttársadalom. Különösen 
nz keltett megbotránkozást, hogy

Gallowlch enyhe büntetéssel szabadult, 
míg Senkeyre könyörtelenül lecsapott a 

bizottság sújtó balkeze.
Az ugyanis vitathatatlan, hogy az áldatlan 

ügyben Senkey húzta n rövidebbet. Nemcsak 
pénzébe kerül, de még végig is kell néznie a

Mint ismeretes, Hóman Bálint kultuszminiszter 
egyelőre csak kísérletképpen, hal budapesti kö
zépiskolában elrendelte a mindennapos test- 
gyakorló-órák bevezetését. Több, mint két hó
nap lelt el azóta és úgy a kísérlet során még 
nem érdekelt diákok, mint a szülők, nemkü
lönben az érdektelennek ugyancsak nem tekint
hető sporttársadalom kíváncsian várja az ered
ményt.

Miként válik be tehát a gyakorlatban á min 
dennapos iskolai testgyakorló-óraf Erre a kér
désre ad feleletet Szűcs Arpár testnevelőtanár 
a tanáregyesület hivatalos közlönyében, beszá
molva arról, hogy

ötezer diák boldog öröme hangzik hat is
kolából, hogy ezzel hirdesse és igazolja lég- 

elsősorban az eszme életrevalóságát.
Megállapítja a testnevelő pedagógus, hogy 

nz ifjúság örül az ujitásnak. A VII. kerületi áll. 
Szent István-reálgimnázium (egyike a legna
gyobb iskoláknak) 18 osztályában a kísérlet 
technikai keresztülvitele már teljesen kialakult. 
Zavartalanul, egyszerre 4, sőt 5 osztályban tar
tanak testgyakorló-Órát és pedig olyan alapos 
sággal, amilyenre eddig lehetőség nem volt. A 
legrosszabb időjárásit alapul véve, rendelkezésre 
áll egy hiányos felszerelésű tornacsarnok, egy 
üres osztályterem, két folyosó és egy tanterem. 
Eszerint a foglalkoztatás minősége hetenként 
és osztályonként a következő:

a) heti két óra a tornacsarnokban (javító
torna, játék és sport);

b) heti két óra az üres termekben (szabad
gyakorlatok és előkészítő gimnasztikái gyakor
latok);

c) heti egy óra a folyósón (főként rendgya- 
korlaitok);

d) heti egy óra az osztályteremben (egész
ségtani, sport és sportetikai, továbbá társa
dalmi vonatkozású elméleti oktatás

Kedvező időjárás esetén az iskolaudvar és. a 
szomszédos Városliget is rendelkezésre án. ’

A tanulóifjúság most sokkal több vidámsá
got. nagyobb örömet árul el a testgynkorlatl 
órák előtt, mint a múltban. A heti kér^rgjkau 
való foglalkoztatásnál ugyanis csak rTttflin 'le
hetett az ifjúság mozgás iránti vágyát oly mér
tékben kielégíteni, hogy az örőrit étZ'iWvtd 
együttjáró testi , és leiki felfrissülés mellett' 
messzebbmenő célokat is szolgáljon. Ezért igen 
sokszor kényszermunka jegyében folyt le a 
tanítás. A tanulók a múltban fáradtaknak és 
kedvetleneknek látszottak és oly távbj estek 
egymástól az órák; hogy minden testi és’ lelki' 
előkészítést elfelejtettek a következő órákig.

Ezeknek most egyszerre vége szakadt.
öröm, vidámság frissesség ragyog a tanú- ij 
lók arcából és a gyakorlás is sokkal lelke*  

sebb.
Most két tízperces szünettel együtt naponta 
egy teljes órán át mentesül a tanuló nemcsak 
a szellemi lekötöttségtől, hanem az ezzel járó 
egyéb izgalmaktól is.

De vájjon mit szólnak a szellemi tárgyak 
tanárai az újításhoz?

A válasz: Nagyon örvendetes és biztató a 
tanári karnak az a bölcs szemlélete, amellyel 
az ujitást kiséri és az a fölényes higgadtság, 
amellyel a reformot fogadta.

Hamar ceruzát elő S
Tizenöt zép «il| nyerhető B

Mai keresztrejtvényünk nyilas sorai
nak megfejtését levélben vagy postai 
levelezőlapon tessék szerkesztőségünkbe, 
lludapest, VII., Erzsébet-körut 4, csü
törtökön aste hat óráig eljuttatni. A 
címzési oldalra ráírandó: Rejtvény. 
Semmiféle szelvény melléklése nem kell.

A helyet megfejtők között egy tizpen- 
qős bankjegyet, továbbá finom borokat, 
könyveket, gramofonlemezeket, összesen 
15 értékes dijat sorsolunk ki. A meg
fejtést és a nyertesek névsorát a jövő hé
ten közöljük.
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HALLOTTA?...
... hogy futballblróink kegyeleti érzékére 

furcsa fényt vet az a tény, hogy a szegény Zsol
dos Andor temetéséről a Blrótcstület testületi
leg távolmaradt, noha Zsoldos Andor volt a 
legkiválóbb magyar fuballblró. Azaz... egy 
fuballblró csakugyan megjelent, de kiderült, 
hogy a 44-es frontharcos-bajtársak küldöttségé
nek volt a tagja.

...hogy u német tornászok mégis résztvesz- 
nck a budapesti világbajnoki versenyen, ame
lyen elsőkben Jelennek meg a német tornászok 
milliós tömegének képviselői.

... hogy az a hir volt elterjedve, mintha az 
Austria eladta volna Slndclart a zürichi Gras- 
hoppers-nek. Az Austria természetesen megcá
folta ezt a hihetetlen hirt.

...hogy Héjjas (Hauer) József, a Hungária 
és a III. kerület volt csatára most a BESzKART- 
ban, mint amatőr játszik és a csapat legjobb 
csatára. (Talán ezért nem vitte le a BLASz a 
francia túrára?)

... hogy Kánássy, a kiváló MAC-sprlnter nem 
vehet részt a válogatott keret trénlngjén, mert 
az uszókapitány eltiltotta ettől. Az Intéző, sze
rint a MAC trénlngjén is lehet Magdeburgra ké
szülni.

... hogy vlvónőink körében nagy az elége
detlenség a kevés verseny miatt. Erdős Manci 
rögtön el is határozta, hogy tanácsos lesz kül
földön és vidéken indulni, mert Itthon erre 
nincs kilátás.

... hogy a súlyemelők frontján a nagytehet- 
ségü Bakonyi az Idény szenzációja. A fiatal, 
hatalmas erejű flu — trénere szerint —- világ
bajnoki babérokra pályázik.

... hogy a londoni Arsenal't a spanyol fut- 
ballszövetség három trénlngmérkőzésre szer
ződtette a válogatott csapat partneréül.

... hogy a sportvilág érdeklődése a múlt hé
ten az ifjú főiskolás vivő felé Irányult. A ki
tűnő vívó akaratlanul keveredett a családi bot
rányba.

■.. hogy a professzionista sportvilág legtöb
bet kereső tagja kétségtelenül Babé Ruth, a 
baseballsztár, akinek évj flx-gázslja 80.000 dol
lárt tesz ki. Ebben az Összegben nem foglaltat
nak benne a rcklámötletekkel kapcsolatos mel
lékjövedelmek, amelyek szintén hatalmas ösz- 
szegeket tesznek ki.

Sírkő- ..szobor- 
lakarúponvuSk 
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Káposztásmegyeri versenyele
A vasárnapi megyeri versenyekkel véget ér 

ft galopsport idei szezonja. A zárónap jelentő
sebb esemény nélkül, de nívós versenyekkel fe
jezte be az esztendőt. A közönség mindenkép
pen elégedett volt, mert a legnagyobb részben 
a favoritok győztek s csak Túzok és Judilh 
győzelme okozott meglepetést. Részletes ered
mény a következő:

I. FUTAM: 1. Tompái m. Csendőr (pari) 
Szentgyörgyi, 2. Ignác (3) Dósai. Fm.: Helga, 
Mecies, Csalfa, Kaptató. Tót.: 10:21, 14, 17. —
11. FUTAM: 1. Szondy tüzérek Bonnctable 
(7:10) Koltay, 2. Bokros (l1/*)  Jeney. Fm.: 
ónod, Nagyravágyó, Kolibri. Tót.: 10:19, 11,
12. Befutó: 5:17. — III. FUTAM: 1. Clara ist. 
Honvéd (2K) Gál, 2. Napfény (6) Szlankovics, 
3. Csengőd (2%) Szentgyörgyi. Fm.: Etoile Fi- 
lante, Búzavirág, Máramaros. Tücsök, Robin
son, Vak tyuk, San remo, Splendid, Rih, Mis- 
sio, Leila. Tót.: 10:46, 17, 28 20. — IV. FUTAM: 
1. Zangen K. Barátnő (l>á) Müller, 2. Minek 
(3) Kollár. Fm.: Bácska, Domsello, Vicispán, 
Charming. Tót.: 10:21, 19, 25. — V. FUTAM:
1. Csernovits A.-né Túzok (6) Gosztonyi, 2- 
Szelim Pasa (12) Sztankovits, 3. Babiéka II. (2) 
Féliz. Fm.: Szittya, Fonólány, Kitáblázás, Bak- 
sls, Tiro, üstökös, Papucshős, Repris, Africa- 
nus Zsivány, Galiba. Tót.: 10:157, 33, 70, 22. 
VI. FUTAM: 1. Pörnctz R. Dénes (pari) Müller,
2. Léva (3) Félix, 3. Poetica (6) Kupái. Fm.: 
Gay-Marika, EfTendi, Sirdar, Legenda, No most, 
Kikinda. Tol.: 10:86, 17, 16, 34. — VII. FUTAM: 
1. Miss Bessie Judith (10) Hála, 2 Pipiske (8) 
Wolbcrt, 3. Sylva (10) Müller. Fm • Keszkenő, 
Martinsberg, Allegro, Brassó, Bonyodalom, Biri. 
Pimpóka, Bona, Atropos, Mormont, Rebecca, 
Blue Cyprus Madár. Tót.: 10:97, 44, 62, 115.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ
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