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Véres diákzavargás Kolozsváron

Hadik János gráf meghalt

Nagy veszteség érte a magyar közéletet: 
Hadik János gróf vasárnap délután meg
halt.

Hetvenéves korában, szakadatlan munka 
és küzdelmek után érte a halál ezt a rend
kívüli tehetségű, hihetetlen energiájú és jó
akarata politikust, aki életének főprogram
jául a kisemberek ügyeinek felkarolását 
tűzte ki. Az ország dojgozó rétege, főkép
pen a kisiparos és n kisgazda állott közel 
Hadik János gróf szivéhez. Ezeknek az apró, 
mégis életbevágó ügyei kötötték le idejének 
legnagyobb részét, ezeknek az érdekében 
al otott és vezetett intézményeket.

Már 1929-ben követelte a válságba jutott 
kisgazdatársadalom megmentését és

ezerszámra intézte el személyesen a kis
emberek ügycsbajos dolgát 

bankoknál és intézményeknél.
Még most is, hogv pályája végeiért, tizen- 

három írásos interpellációja von a kép- 
visclöház előli, amelyeknek mindegyikében 
a szenvedő kisemberek panaszait teszi szóvá.

Hadik János gróf körülbelül két év óta 
betegeskedett, 19.31 novemberében

meghűlt a dohánytermelők nyíregyházai 
közgyűlésén*

tüdőgyvllndást kapott, a betegség niegtú- 
nta t » u többi szerveket is és azóta nem lu- 
<’ö'» l’ibolni Három hete annyira gvöngél 
1 I ’ ézt'ell, hogy kénytelen volt ágyba- 
fc’ ■ I (’s ae.ót.i nem is hn-vla cl ágyát.

Pénteken reggel aztán olyan rnsszul 
érezte magát, hogy

hivatta családtagjait és szombaton dél- < 
előtt meggyónt és metfáldozott- 

Vasárnap reggel hat órakor olyan nagyfokú 
gyengeség lepte meg, hogy félig-meddig ön
tudatát is ejvesztette és délelőtt tizenegy 
órakor Sármány Ferenc, a Szent Család- 
egyházközség plébánosa feladta rá az 
utolsó kenetét.

Ekkor még a család legtöbb tagja a hal
dokló ágya mellett tartózkodott. Feleségé. 
Zichy Alexandra grófnő, fiai, Hadik Antal 
és Hadik Béla a feleségével, Széchenyi Alice 
grófnővel, Margit leánya, Wenger&ky Vik
tor grófné és a nővére, Majláth László 
grófné szintén a nap legnagyobb részében 
beteggáya mellett tartózkodtak. Másik 
leánya, Ilma, aki Hohenlohe Lajos herceg 
felesége, útban van Csehszlovákiából Buda
pestre.

Vasárnap a délutáni órákban Ritoók 
Zsigmond dr. egyetemi magántanár, Hadik 
kezelőorvosa szomorúan közölte a család 
tagjaival, hogy

a katasztrófa minden percben bekövet
kezhet.

Hadikot ekkor már nagyfokú szivgyöngeség 
fogta el és délután félhat órakor szenvedés 
és haláltusa nélkül, csöndesen jobblétre 
szend érült.

Hadik János gróf 1863 november 23-án az 
ungmegyci Palócon születelt, édesanyja gróf 
Rarkóczy Ilona volt. Középiskolai tanulmányai

Mi is felelősséggel tartozunk 
Trianonért, amely igazságtalanul 
bánt Magyarországgal _ m<mdoMa SIr 
Róbert Gower a vasárnapi revíziós banketten

Vasárnapra virradó éjszaka a Párls—Bécs-i 
uxpresszvonutlal az Angliából hazatérő.. gróf 
Bethlen litvánnal együtt érkezett Budapestre 
Sir Róbert Gower angol képsiselÓ,

an angol alsó ház magyarbarát képviselő
csoportjának vezére,

Williain Mabane angol képviselő kitételében. 
Sir Gower már negyedszer van Budapesten, 
Mabane képviselő előszűr. A kél angol képvi
selő egy hetei tölt Magyarországon.

Sít Róbert Gower és Wílliam Mabane a pá
lyaudvarról a Dunnpalota szállodába hajtattak. 
Mabane képviselő, aki még fiatal ember, — 
pirdsarcu, szőke, kék szemű. tipikus angolszász 
— már korán reggel fölkelt, megreggelizett, 
autóba ült és

á városligeti nagy jégpályához kuczlzott, 
ahol délután őt óráig korcsolyázott.

Sir Gówet, idősebb úr, őszhnju, elegáns férfi, 
az angol parlament egyik legtekintélyesebb 
tagja, a délelőttöt egy Budapesten tartózkodó 
angol barátjával töltötte a Dunapalotában. 

nak elvégzése után * bécsújhelyi katonai aka
démiára íratták be, azután mint 

huszárhadnagy 
különböző czredcknél szolgált, majd megválva 
a hadseregtől, nádaskai birtokán gazdálkodott. 
1901-ben sZabadelvüp'árti programmal képvise
lővé választották, 1901-ben Andrássy Gyula 
gróffal együtt kilépett a szabadelvű pártból és 
mindvégig lelkes hivő maradt Andrásuknak.

Tevékeny
részt vett a nemzeti küzdelemben

és a lVeker/e-kormány idején a belügyi állam- 
titkárságot vállalta. 1908-ban valóságos belső 
titkos tanácsossá nevezték ki. A háború alatt 
körülbelül két éven át

közélelmezési miniszter volt.
Az összeomlás válságos napjaiban tragikusan 

érdekes szerepe volt Hadik János grófnak. 
1918 október 29-én Károly király miniszterel
nökké dczighálta:

már be Is költözött a miniszterelnöki pa
lotába, de másnap éjszaka kitört a forra

dalom
és mielőtt a tervezett koncentrációs kormányt 
összeállitolta volna, lemondott a miniszterei 
nöksé'gröl. Másnap reggel már Károlyi Mihály 
alakította meg a kormányt.

A kommunizmus idején túszként letartóztat
ták, de seregélyest uradalmának alkalmazottai 
olyan lázongásban törtek ki, hogy jobbnak 
átták kibocsátani.

A kommiin bukása után teljesen a gazdasági

Délután Arlhnr Yolland, a budapesti egye
tem kiváló angol professzora látogatta meg 
Sir Róbert Gowert. A politikus és angol egye
temi tanár o késő délutáni órákig beszélgetlek 
uz angol képviselők szállodai appartcmnnlc- 
jában.

Félhat órakor érkezett meg a jégpályáról' 
William Mabane. Néhány perccel később újabb 
vendégeket kaptak az angol politikusok:

báró Förster Pál, volt meghatalmazott ml 
nlnztep és lakács György volt miniszter, 

v. b. t. t.
látogatta meg Sir Róbert Gowert és Williani 
Mnbanet.

Hal órakor Ismét sport-programot csináltak 
nz angol képviselők: az MTK-UTE vizlpóló 
meccsre mentek, hegy

végignézzék a magyar vizlpóló kupa döntő
mérkőzését.

A Magyar Renizión Liga és dr. Légrády Ottó 
vasárnap este a Dunapalotában bankettet adtak

élei szolgálatába állott. Rövid ideig 
tagja volt a Nemzeti Bank főtanácsának, 

de aztán lemondott erről a tisztségéről, ö volt 
a megalapítója és újjászervezője az Országos 
Gazdasági Ligának, elnöke a Kisbirtokosok Oz<. 
szágos Földhitelintézetének, elnöke az OMGE 
közgazdasági ■ és . pénzügyi szakosztályának, 
amelynek legutóbbi ülésén üdvözölték hetve
nedik szülctésenapja alkalmából, elnöke volt a 
Dohánytermelők Országos Egyesületének, a 
doháiíytermelési szaktanácsnak, a kivándorlási 
tanácsnak és a Herendi Porcellángvár Rész
vénytársaságnak is, és mint 'ismeretes, nemré
gen mondott le az IOKSZ elnöki állásáról.

Ez év január 29-én a bodvaszilasi kerületben 
129 szótöbbséggel arszá**gylilésl  képviselővé 

választották meg
vitéz Szalag Lászlóval szemben.

♦
Hadik János gróf halálának hire vasárnap 

az esti órákban elterjedt a fővárosban, min
denütt mély részvétet kelteti és gyászba- 
borult özvegyét sokan keresték fel részvét
nyilvánításokkal

Holttestet a Kisbirtokosok Országos Föld
hitelintézetének Géza-utcai palotájában lévő 
lakásán ravatalozták fel.

A családtagokon kivül apácák virrasztó
nak és imádkoznak Hadik János gróf rava
talánál.

nz angol politikusok tiszteletére.
A vacsorán többek között megjelentek: 

gróf Bethlen István, Márkus Miksa, Légrády 
Ottó, Lenkey Gusztáv, Lukács György, báró 
Forster Pál, Nagy Emil, Nemes Antal, fíaffay 
Sándor, Praznovszky Iván és még sokan a ma
gyar társadalmi éí politikai élet kiválóságai 
közül,

Vacsora után Lukács György v. b. t. t. Anglia 
királyára és Magyarország kormányzójára ürí
tette poharát, majd Légrády főszerkesztő üdvö
zölte az angol vendégeket.

Ezután Sir Róbert Gou*er  képviselő elmon
dotta, hogy javaslatát, amelyet az angol alsó
házban bejegyzett, 220 képviselő irta alá.

Kijelentene, hegy
■ brit parlament történetében egyedül

álló,
hogy egy ilyen javaslntot ennyi képviselő tá
mogasson. Biztosította ‘ a megjelentekéi, hogy 
az angol alsóház többsége nemsokára támo
gatni fogja a Javaslatot.

— Tudjuk, hogy
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ml is felelósséggrl tartozunk a trianoni 
szerződésért éa tudjak, hogy aa Igazságta
lanul bánt Magyarországgal. Azt ajánlanám 
az utódállamoknak, hogy kezdjenek tár
gyalásokat Magyarországgal ennek az Igaz- 

ságtnlanságnak jóvátétele érdekében.
WiUinm Mabane képviselő Légrádg Ottót üd-

vözölte, mnjd búró Fontéi Pú! szólalt fel.
Lukács György gróf Gethlen Istvánt köszön

tötte, majd gróf Bethlen István méltatta as an
gol nemzet és nz angol képviselők rokonszenvé- 
nek nngy jelentőséget

Végül dr. Légrááy Ottó főszerkesztői Üdvö
zölte.

Véres antiszemita tüntetés
Kolozsuéron

150 tüntető diákot letartóztattak

a cazdaérdckellségek vezetői teljen számban. 
Székács Elemér elnökölt a nagygyűlésen, meg
nyitójában a szövetség feladatairól beszélt.

Ezután Fabriczius Endre ismertette a GEOSz 
elmúlt évi működését. Rácz József felszólalása 
után

Purgly Emil az Irányított gazdálkodás be
vezetésének szükségességéi hangsúlyozta.

Waldboth Kelemen báró a Magyar Szőlősgaz
dák Országos Egyesületének nevében beszélt 
Székács Elemér, Matta Árpád, Elek István fel
szólalásai után Reismann Zoltán dr. a védett 
birtok kérdésével foglalkozott Megállapította, 
hogy

a védett birtok nem szerencsés megoldása

KLEIN M. h.
ARANY hOS'ZOKbtiM ESTEK

EZÜSTA RIJGYÁR
VII , SiP UTCA 20
fióküzlet nincs

■ gazdavédclemnek.
Székács Elemér, Piát ni k István, Medveczkg Rá- 
rc’y,. Jókai Ihász Miklós és Kun András szó
laltak fel még n gyűlésen, amely elnöki záró
szóval befejeződött.

Kolozsvár, december 10- nofe-kávéház elé vonullak, ahol
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap a kolozsvári román 
diákok meg akarták ünnepelni nz antisze
mita diákmozgalom megalapításának tizen
egyedik évfordulóját. Este 8 órakor a 
Farkas-szobor előtti térségen román diá
kokból nagyobb főnyi tömeg gyűlt össze. 
Az egyik diák izgató hangú antiszemita be
szédet mondott.

A rendőrség fel akarta oszlatni a térségen 
rögtönzött gyűlést, de ez nem ment simán, 
a diákok n rendőrökkel összetűztek, majd 
a rendörlaktanya elé vonultak, nhol már 
rendőrök és csendőrök kordont vontak. Itt 
ujabb összetűzés volt .amelynek során 

számos diák megsebesült.
A tüntető román diákok ezután a Metró-

betörték ■ kávébáz hatalmas üvegabla
kait és összezúzták ■ berendezést 

A rendőrség itt is beavatkozott és több diák 
megsebesült.

A véres tüntetések eredményeképpen a 
késő éjszakai órákig

150 diákot tartóztattak le.
Ma — hir szerint — a diákok 

ják akadályozni az egyetemi 
megtartását.

Ide érkezett jelentések szerint 
ben a feloszlatott antiszemita

meg akar- 
elöadások

Lovagias ügy, becsületügyi eljárás, 
rágalmazást per a kispesti 
főjegyzői állás miatt
S:pos Kamilló dr. mint lecsületlirő

A kispesti városi választások epilógusaként 
érdekes becsületsértési ügy szerepelt Henner 
büntelöjárá8biró előtt. Az ügy szereplői Kis 
pest város életében tevékeny szerepet játszanak 
» igy a tárgyalás a városban nagy feltűnést kel-Bukarest-

...... „ ...... ..... ......... Vasgárda'tetL
tagjai nagy tüntetéseket rendeztek. Három- A városi választások alkalmával vitéz Szűcs 
százötven vezető vasgárdistát letartóztatott' János, u Nemzeti Egység Pártjának titkára a 
a rendőrség. Codrean, a vasgárdisták fő- ,Jtl R‘ *n --- ............ ...
vezére megszökött.

Titulescu éles kirohanása 
a revízió ellen 
vasárnap a kassal Benes-találkozán

Kassa, december 10.
(A Ilélfől Napló tudósitójának telefon- 

jelentése.) Vasárnap reggel már Kassán volt 
Benes csehszlovák külügyminiszter, hegy itt 
fogadja Titulcscut, Románia külügyminisz
terét.

A kassal Se/m/L-bázban az egész első és 
második emeletet Benes részére tartótiák 
fenn. Itt látja Benes vendégül román kollé
gáját Is. A vasárnap délelőttöt a cschszlo- 
s k külügyminiszter nem töltötte Kassán, 
hanem

Eperjesre utazott, ahol előadást tartott. 
Ebben az előadásában szőrul-szóra megis
mételte n már ismeretes érsekujvári kije
lentéseit. Ezúttal is azt hangoztatta, hogy 

megértéssel van a magyar nemzet fáj
dalma iránt

és örömmel üdvözölné, ha a sebek beheged-

nénck és a Dunauölggébcn békés építő
munka kezdődne.

Este félnyolckor, amikorra Titulescu kül
ügyminiszter Kassára érkezeit, Benes már a 
pályaudvaron várta öt. Titulescu Benes üd
vözlő szavaira rövid beszédben válaszolt. 

1 melyben
feltűnően éles hangon nyilatkozott a re- 

vízi ás törekvések ellen.
—- A rrnizió háborút jelent, s aki háborúi 

akar, annak a kisantant elébe áll — inon- 
lolla Titulescu.

A pályaudvarról a Schalk-házba hajlatot! 
r román és csehszlovák külügyminiszter, itt 
rövid megbeszélést tartottak s ma folylatják 
iárgyalásaikat. Hir szerint Benes és Titu
lescu

együttesen Párisba utaznak 
Kassáról.

, «nuvo, a nemien c.yy*cg  runjanaic itt Kora a 
| városi főjegyzői állásra pályázott, de nem vá
lasztották meg. A választások után Szűcs meg
tudta, hogv Kótay István és Kótay János okoz
ták a bukását, mert azt a hirt terjesztették 
róla, hogy

nem Jó hazafi,
a cseh impérium alatti Csallóközben nem ha
zafihoz méltó magatartást tanúsított. Vitéz 
Szűcs ezekután

provokáltatta a Kótay testvéreket, 
akik szirtén megnevezték segédeiket

Vitéz Szűcs János segédei időközben megál
lapították, hogy Kótay János nem párbajképes, 
mire a Landau-perbcn szerepelt dr. Sípos Ka- 
millo elnökletével becsülcthiróság ült össze, 
amely többizbeni tárgyalta után, Kólay segé
deinek távollétében megállapította, hogy Kótay 
elégtételadásra alkalmatlan, mert 

rágalmazásért elítélték.

Kólay erre becsületsértés miatt feljelentette a 
párttlt kárt a büntető járásbíróságon.

De feljelentéssel élt vitéz Szűcs János is Kó- 
tayék ellen, akik — a panaszok szerint __ azt
állították róla, hogy

egy magyar tanító miatta veszítette el 
aa állását

és rengeteg csehszlovákiai magyart forgatott ö 
ki a vagyonából.

Henner járásbiró a napokban tartotta meg a 
tárgyalást, amelyen a lovagias ügy Ö83zcs sze-

gyermeknek és felnőttnek

replől resztvettek. A tanúkihallgatások fogana
tosítása után a bíróság oly értelmű határozó- 
tol hozott, hogy

a Vitéz! Széktől és a dardárpnrancsnok- 
ságt.íl bekéri a lovaglás ügyre vonatkozó 

iratokat
s csak azután hirdet ítéletet a rágalmazás! per- 
l en, amely hónapok óta izgatja Kispest társa
dalmát.

Milyen lesz a karácsonyi 
amnesztia

Kisebb bűncselekmények elítélje! részesülnek kegyelemben 
a „valuta-amnesztiáról"Felelőtlen híresztelések

Az illetékes hatóságoknál Igen sokan érdek
lődtek nz elmúlt napokban

milyen !oss a karácsonyi amnesztia?
Az Igazságflgyininisztériumbnn a budapesti és 
pcstvidékl királyi ügyészségeken nap-nap után 
jelentkeznek érdeklődök, négy az amnesztia 
felől tájékozódjanak. Ennek a nngy érdeklő
désnek az a magyarázata, hogy

felelőtlen híresztelések
terjedlek el egy szélesebb!örii knrácsonvl am
nesztiáról és híre járt annak is, hogy főleg a 
valutabűncselekmények elítéltjei közül kapnak 
sokan kegyelmet. A hatóságok természetesen 
semmiféle tájékoztatást nem adhattak 
deklődőknek ezekről a hircszlclésckről.

A Hétfőt Napló
beavatott helyen

tájékozódott n karácsonyi amnesztia ügyében 
és a következő információt kapta;

áz ér-

od— Az idei karácsonyi amnesztia — az < 
digi diszpozíciók szerint —

nem lesz nagyobb méretű a szokásosnál.
A kisebb jelentőségű bűncselekmények elítéltjei 
számíthatnak kegyelemre.

— Ez idén is
egyénenként bírálják el

illetékes helyen azokat, akiket kegyelemre ter
jesztenek az államfő elé. Semmiféle csoportos 
vagy szélesebb arányú közkegyelem elrendelé
séről nem történt intézkedés.

Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy 
a valuta-bűncselekmények elítéltjei töme

gesen részesülnének kegyelemben.
Normális és szokásos méretű lesz az Idei ka
rácsonyi amnesztia. Minden egyéb hir, merő 
kombináció, amelyet nem szabad komolyan 
venni.

Kozma Jenő kedd < / beszámoló gyülé 
sén a Budai Vigadóban Gömbös Gyula mi-í 
niszterelnök nagyobb beszédet fog mon
dani, amelyben nem csínén váró: politikai 
kérdésekben szögezi le álláspontját, hanem
— hir szerint — módot talál arra is, hogy 
Benes csehszlovák külügyminiszter érsekuj 
vári beszédével foglalkozzék.

♦
A képviselőhöz 0-os bizottsága annakidején 

megszüntette a stockholmi és a berni követsé
geket. Most — mint értesülünk — a kormány 
a svájci szövetségtanács hozz:'j 'rulását kérte, 
hogy Bernben újból feli'tiltsa a magyar kővet 
séget, mert az eddigi tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy erre a követségre áruforgalmi és 
pénzügyi szempontból éppen Svájcban nagy 
szükség van. A kormánynak a berni követség 
felállításával az a céllá, bogy Bernben a. svájci 
szövetségi kormánynál legyen képviselője Ma
gyarországnak, viszont n Népszövetségnél ak
kreditált genfi követség ügyelt Is ugyanaz a 
magyar követ láthatta majd cl. Ilyenformán,
— mint jól informált helyről értesülünk — 
mihelyt a svájci kormány hozzájárulása meg
érkezik, Tohy László jelenlegi ankarai követet 
kinevezik Bernbe, akt onnan a székhelyéről 
fog átjárni Gcnfhe, hogy a Népszövetség titkár
ságánál fölmerülő magyar vonatkozású ügye
ket elintézze. A mostani genfi követ, Petényi 
János pedig Washingtonba megy.

♦
A Nemzeti Egység Pártja december 17-én, 

vasárnap Sátoraljaújhelyen nagygyűlést 
tart, amelyen résztvesz Gömbös Gyula mi
niszterelnök Is, számos nemzeti egység párt-

beli képviselő kíséretében.
*

Papp-Szabó Károly, a mezőkeresztesi képvi
selő, akinek mandátuma ellen a Tildy-párt pe
tíciót adott Le, kijelentette legutóbb a Hétfőt 
Napló bán, hogy nem mond le a mond'tűmről. 
Ennek ellenére máris korteskedés Indult a ke
rületben, mert arra számítanak, hbgy a köz
igazgatási bíróság esetleg megsemmhitl Papp- 
Szabó mandátum'!. Jelöltként Kun Andrást, 
Titdy Zoltánt, Majthényi Adámot, dr. Csáky 
Imrénél és Juhász Lajcs körjegyzőt emlegetik. 
Az utóbbinak érdekében már küldöttség is járt 
Borbély-Maczkg Emil főispánnál.

♦
Bethlen István gróf miniszterelnök, aki 

— mint lapunk más h?lyén jeleztük — né
hány napra inkei gazdaságába utazik, mó
dot fog találni arra, hogv angliai tapaszta
latairól tájékoztrssa Gömbös Gyula inipisz- 
ferelnőköt és Kánya Kálmán külügymi
nisztert.

*
Hunyadit Ferenc gróf — mint politikai kö

rökben beszélik — teljesen elkedvcllonedctt és 
azon töpreng, hogy lemond képviselői mondd 
tumáról. A fiatnl grófnak a független kisgazda
párt körül kavargó Trrttlna-hvllámok vették 
cl a kedvét a politikai szerepléstől.

— A „Szabadság", vl'éz Bajcsy Zsilinszky 
Endre hclllantannk új száma gazdag tartalmá
ból kiemel>ük Zsi’ir.szky Endre cikkét, amely
ben gróf Bethlen István londoni koncepcióinak 
hibáit és régi külpolitikóIának tévedéseit álla
pítja meg és Ismételten álltat foglal a frnneia 
és lengye! barátság mellett. Bal'a Arial Hitler 
Adolf beszédeinek ismcrlcléséröl írt kritikát, 
Beke Géza oz állástalan diplomások ügyében 
emeli fel szavát. Féja Géza ..Szót kérek" rova
tot, színdarab- és könyvkrilikót közöl.

Somssich László gróf a földbirtok- 
reform ellen

és a földbirtok-adósság elengedése mellett beszélt az Omge 
vasárnap! közgyűlésén

Ha most Baconnal megrendeli a

HÍRLAP polltkal napilapot

Vasárnap délelőtt tartotta nz OMGE rendes 
évi közgyűlést t n Köztelek székházéban. A köz
gyűlés bevezetőjéül

Somssich László
gróf mondott elnöki megnyitó beszéde'. Az eg- 
rórtermények étlékcsitési lehetőségéről beszélt, 
megállapította, hogy

lényeges áremelkedésre kilátás nincsen.
Mindjobban előtérbe lép az európai államok 
rosszabb giizdasógi kü|>csolatúnnk létesítése 
egymásnak adandó rcfernclák alapján — mon
dotta —• nngy lehetőség*'!  lennének egy közép 
európai gazdasági közeledésnek, csnk őszinte 
jóakarattal s nem önző szempontok által vezé
relve kellene leülni n tárgysióasrtnlhoz.

A birtokpolitikáról beszélve azt hangoztatta, 
hogy

egy-egy nagybirtok felosztása még nem biz
tosítaná az azon telepítendő birtokosok bol

dogulását, j

i Nem stábod egy uj főldbirtokreformnak még 
szelét sem éreztetni, amelynek pénzügyi alá
támasztása nincs.

Az adóterhek könnyítését sürgette a továbbiak 
során és azt hangsúlyozta ,hogy

a főldhlrtok-adóMág egy bizonyos résié
nek elengedése nélkül lehetetlen as adós

ságrendezés.
Főproblémájn n gnzdntársadalrmnak az árszín
vonal om.'lése, ezt úgy gondolja elérhetőnek, 
hu bevezetik az irányított termelést, csökken
tik n közterheket és lefaragják n túlsók nevű 
közvetítő kereskedelmet. Megnyitója végén 
örömmel üdvözölt 1 a tcjrendelc’et

fíerndt István és Mnyer Károly felszólalása 
után, h lemondott vitéz Purgly Emilt ismét 

.megválasztották az alelnöki tiszts'gre. Purgly 
I hosszú heszéihen köszönte meg n belé helyezett 

bizalmat. A gyűlés ezzel véget érL

Délután a Gazdaegycsúletek Országos Szövet
sége is nagygyűlést tartott, amelyen resztvettek

Január hóeEsofét&l
kezdődőleg: B* O*O■■

megindítjuk a lapot és küldjük Ingyen 
dec. hó vAgAlg 

a szenzációs karácsonyi számmal együtt. 
Helyben telefon utján tel.: (10-6-06) Vidékről levelezőlapon 
rendelhet Előfizetési árak: 1 hóra... P 2.80

% évre... P 8.—

Megrendelő cím: MAGYAR HÍRLAP kiadóhivatala
Budapest, VI, Aradi utca 10
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Vakmerő csekkcsalást 
lepleztek le a MAV-nál 

Letartóztatták Singer Gábor mérnököt és Rosenberg Iván 
titkárt, Rosenberg Egnác volt országgyűlési képviselő 
fiát - Hamis csekkel megkárosították az ÁHamvasutat

Vasárnap délután a rendőrség közokirat- 
hamisítás gyanúja miatt előzetes letartózta
tásba helyezte Singer Gábor ötvenéves mér
nököt és Rosenberg Iván 33 éves hivatalno
kot, a Salgótarjáni Köszénbánya Rt. volt 
titkárát. A letartóztatás a MÁV feljelentése 
alapján, 

csckkhamisitás miatt történt.
A MÁV időközönként az északi főmü- 

hclytele.pen és az Istvántelki főműhelyben 
összegyűlt ócskavasat, kimustrált mozdony 
és gépalaktrészckct eladja. Az eladásnak az 
a rendje, hogy a kereskedő megvásárol bi
zonyos mennyiségű árut, erről úgynevezett 
véti evei et kap. A vétlevéleu feltünteti meny
nyit tesz ki az áru értéke.

az összeget postatakarékpénztárt csek
ken kell befizetni,

a vevő a véHevéllel és a csekkel jelentkezik 
a telepen és akkor kiadják a megvásárolt 
árut.

A MAV-ócskavasnak nagy kelendősége 
van a piacon, sokszor megtörténik, hogy a 
közvetlen vásárló továbbadja a vétlevelet, 
amelynek váltakozó forgalmi értéke van az 
ócskavasak piacán.

Most, az esztendő végén a MÁV szám
vevősége kimutatási készített az ócskavas 
eladásból befolyt összegekről és rájöttek, 
hogy az eladási árnál kevesebb pénz folyt 
be. Házivlzsgálatot tartottak és az elszámo
lások között

hamis csekkeket találtak, valaki kis 
összegeket fizetett be a postatakarék
pénztárba, azután a csekket nagyobb 

összegre javította ki 
és igy sikerült párpengős befizetéssel nagy
értékű ócskavashoz jutnia, az egyik csek
ken például 7 pengőt fizetett be a tettes, 
azután vegyi utón 700 pengőre javította ki 
az összeget.

A MÁV most már feljelentést tett a ren
dőrségen és megindult a nyomozás. A leg
főbb hamis csekken Halász Iván szerepelt 
Üiint befizető, de ilyen nevű ócskavaskeres
kedőt nem ismernek. Napokig tartó nyo
mozás után Singer Gábor és Rosenberg 
Iván került gyanúba.

Bizalmasan figyelni kezdték őket 
és a nyomozás odáig jutott, hogy vasár
napra virradóra mindkettőjüket előállítot
ták.

Singer Gábor kihallgatása során azt 
mondotta, valóban foglalkozik MÁV-ócska- 
vas üzletekkel Rosenberggel együtt dolgo
zott, a csekkek befizetésével ilosenbergel 
biztn meg,

ő maga nem hamisított,
az ügyről semmit se tud.

Rosenberg kihallgatása azonban ered
ménnyel járt:

beismerte, hogy ő javította ki a csekke
ket és terhelő vallomást tett Singer 

Gábor ellen Is,
erre azután mindkettőjüket letartóztatták.

Rosenberg Iván személye igen érdekes. A

fiatalember
édesapja békében az erdélyi Hátszeg 

képviselője volt,
Tisza István személyes híve, tekintélyes 
gazdag ember, aki jó nevelést adott a gyer
mekének és Rosenberg Iván most mégis 
csekkcsalásba keveredett.

Eddig körülbelül hatezer pengő értékű 
hamis csekk került elő, most

tovább folyik a kutatás, hogy van-e 
még hamis csekk.

Singert és Rosenbprget holnap adják át az 
ügyészségnek és a vizsgálóbíró dönt majd 
további sorsukról.

KABÁTHÉT
Példátlanul 

olcsó 
karácsonyi árusítás 
TÉlikaöatöK szőrméivé, De'GSSSl 
Átmeneti kabátok béléssel és bélés nélkül

I. csoport 38- pengi 

19. csoport 49- ..

BEI. csoport
nemes piémmsl 79.- jisntöis 

Ez az alkalom cégemnél 
CS3H B2i'SZe? m 0IJÜBÍ1 lílílWffl 

LIPCSEI

ilEUMAH LÁSZLÓ
KARÁCSONYA

Gdtfkrrger
gyártmányok

Hatalmas választéki
Az ismert Crepe Ma- 

rocaine és Crepe 
Salin minőségek P 5.50

Új selyem Diagonál 
pas.efiszine ben P 2.90 

Valódi Crepe Geor- 
gelte estélyi ru
hákra .......... P 2.98

Csíkos bernyóse- 
lyem minden 
pastellszinben .. P 2.90

Gyönyörű Crepe
Mira sétaruha.. P 3.90 

Valódi Epir.glé séta
és nagy es'.élyi 
ruhákra.............P 4.90

Fehér Diagonál
Crepe de Chine 
estélvl ruhákra P 2.98 

Legújabb mintás
Marocaine .... P 3.90 

Mintázott Crepe de
Chine 70 cm.szél. P 2.40 

Mintázott Gold Soie
feh rnemüre .. P 2.40 

Ruhavásznak, fehér
és színes P l.*?8 —l.60-ig 

Pyjnma flanellek, 
elsőrendű minő
ségek P —.88—1.28 lg 

Mintázott müsely-
mek néhány száz
minta .............. P —.98

Goldvelour bársony
legújabb minták P 2.68

Rlchards 
győri 
finomposztó 
gyártmányok

Tiszta gyapjú női 
ruhakelmék

P 2.25—2.90-ig
Elsőrendű női dl- 

vatkelmék uj szö
vések. uj szinek

P 3.30—4.90-ig
Lágy bouc.e-kelme 

újdonságok A0-4J.90 lg 
•’éríi ruha kelmék 

elsőrendű Ri

Rákówl-ut

ehards minősé
ge* .......... P 9 15 tg

Sporlruha ke mik- 
P9-12ig

Nagy pompával, 
tizfokos hidegben folyt le 

vasárnap a bolgár- 
(ugoszláv királytalálkozó

Belgrád, december 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A bolgár—jugoszláv királyi pár 
nagyjelentőségű találkozója vasárnap nagy 
pompával folyt le. A jugoszláv főváros la
kossága feszült érdeklődéssel várta a ven
dégeket. A tizfokos hideg ellenére már órák
kal a különvonat érkezése előtt

ezrével tolongott a nép a pályaudvar 
körül,

amelyet zászlódiszbe öltöztettek. A kora 
délutáni ódákban érkezett a pályaudvarra 
Sándor jugoszláv király Mária királyné és 
Pál királyi herceg táraságában. A király 
ellépctt a perionon felsorakozott diszszá- 
zad előtt.

Rövidesen befutott a különvonat, amely
ből

Boris király tábornoki egyenruhában 
szállott le feleségével és Musanov bol

gár miniszterelnökkel együtt.
A két uralkodó átölelte és megcsókolta egy
mást. Mária jugoszláv királyné pedig ha
talmas rózsacsokrot nyújtott át Giovanna

bolgár királynénak.
Az autók hosszú sora a belgrádi királyi 

palotába vitte a vendégeket. Balkán poli
tikai körökben úgy tudják, hogy

a királytalálkozót egyelőre semmiféle 
paktum aláírása nem követi, 

hanem Musanov bolgár és Szrszkics jugo
szláv miniszterelnökök belgrádi tanácsko
zásuk során

a bolgár—jugoszláv kereskedelmi szer
ződés megkötését ütik nyélbe.

Vasárnap este a két miniszterelnök már 
megkezdte tanácskozásait ,amely után Mu
sanov bolgár miniszterelnök vacsorát adott 
a jugoszláv miniszterelnök tiszteletére.

A bolgár királyi vendégek a vasárnap es
tét Sándor király dedinjei villájában töltöt
ték, Belgrád mellett.

Ma fácánvadász'Mra mennek a Szerem
ébe, 

este pedig ünnepi fogadtatás lesz a királyi 
palotában 300 meghívott vendég jelenlété
ben.

Biizbomba et szegedi 
izraeli tét teán: e? yfe t 
estéidén a

Rendzavarás 
esetén bezárják a szeged! egyetemet

Szened, dec. 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

lése.) A szegedi izraelita leányegyesűlet szom
baton este a Tisza-szálló nagytermében műsoros 
estet rendezett. Zavargásoktól féltek és ezért 
rendörök álltak a Tisza-szálló bejérata előtt.

Hajnalig a legnagyobb nyugalomban folyt le 
az estély, de négy óra tájban

néhány suhanc bű^bnmbát dobott a te
rembe.

Az egyik fiatalkorú sihedert elfogták, előállí
tották a redőrségre és megindult ellene nz el- 
jSr.'a.

Hétfőn valószínűleg ismét izgalmas napjn 
lesz a szegedi egyetemnek, mert többnapos szü

net után először tartanak előadást. A zsidóval- 
lásu egyetemi hallgatók elhatározták, hogy

nem jelennek meg az előadásokon.
A bajtársi egyesületek engedélyt kértek a 

’ektortól, hogy délelőtt tizenegy órakor a böl
csészeti karon nagygyűlést tartsanak. A rektor 
íz engedélyt megadta, de nyomatékosan kije- 
entette, hogy az egyetemi tanács felhatalmazta 

öt, hogy
a legszigorúbb módszerekkel

akadályozzon meg minden zavargást.
Kijelentette a rektor, hogy a legkisebb rend 

zavarás esetén bizonytalan időre bezárják a 
szegedi egyetemet.

uasárnap egyszerre 
négy bomba robbant Bécsben

Bécs, december 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka az 
osztrák fővárosban négy bomba robbant. 
A nyugati pályaudvaron egy vasúti kocsit 
vetett szét egy pokolgép s ugyanakkor az 
egyik bécsi külvárosban is

a levegőbe röpült két telefonfülke és a 
körúti villamos egyik raktárbódéja.

A salzburg-bécsi éjszakai személyvonat

beérkezése után nlig hogy nz utasok kiszáll
tak a vonatból, hatalmas detonáció ráz- 
kódtatta meg a nyugati pályaudvar üveg
csarnokát.

A bomba az egyik vasúti kocsiban rob
bant fel

s úgy látszik, hogy a tettesek valamelyik 
közbenső állomáson rejtették el o pokolgé
pet a vonaton. Egy kalauz és egy kocsllisz- 
titó sebesült meg. A kalauz sérülései meg-

nöídl a', éruhúxa
■ V.p As»p;©rayi-téÍMr

lehetősen súlyosak. Maga a vasúti kocsi 
teljesen szétroncsolódolt. A rendőrség eré
lyes nyomozást indított, eddig azonban 
csak annyit sikerült megállapítani, hogy a 
robbanás pillanatában egy ismeretlen férfi 
mintegy tíz méter távolságból 

lefényképezte a bomba hatásút.
Kétségtelen, hogy ennek a titokznlos foto
gráfusnak tudomása volt a készülő robba
násról. Az illető az általános zűrzavarban 
tovóbbállt, mielőtt igazoltathatták volna.

Alsóausztria több helységében uz éjszaka 
folyamán nagymennyiségű

papírból kivágott anró horogkeresztet 
szórtak szét s több középületre horog

keresztes zászlót húztak fel.
A rendőrség reggel mindenütt eltakarilotta 
a horogkeresztes tüntetés nyomait

n hwomrssztes 
Bscnhant s'ész hcrcen 

megszöktet a üancentráclús 
tÉl or e öl

Bécsi tudósítónk telefonálja: Bernhard 
szász herceget annakidején letartóztatták 
Klagenfurtban, mert

nagyszabású nemzeti szocialista szer
vezkedést készített elő.

RÁCZ
GYAPJÚ "lsÓruhak 

nemcsak melegek, 
de rendkívül1 taiiósaks 

Kecskeméti-utca 6.
A horogkeresztes herceget most a wöllers- 
dórii koncentrációs táborba akarták szállí
tani, de

a herceg megszökött.
Bécsben igen nagy feltűnést keltett Bern
hard herceg szökése.

Óriási nád razzia vasárnap 
éjszaka

Vasárnap sz éjszakai órákban ugv Bécs
ben, mint az összes nagyobb városokban 

nagyarányú razzia kezdődött a nemzeti 
szocialisták ellen.

A bécsi és vidéki rendőrigazgatóságok min 
denütt kutatást tartottak az ismert nemzeti 
szocialistáknál.

Ennek a hirtelen elhatározott éjszakai 
razziának hátterében bizonyosan

valószínűleg egy újabb nagyarányú 
nemzeti szocialista megmozdulás van, 

amelyről a hatóságok még idejében érte
sültek és ezért re ndelték cl a razziát.

Belgyőgynszat, 
Szülészet, Sebésze,

újonnan átalakítva. Arat 4t attSrS ksdstsmSnsti —
a mai vtaonyok mellett Ír - mindenki réwére hozzáférbetóve 
1—9 pesgtfs pensló kttltfn yavlHonokb««.

PANNÓNIA
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ügyetlen gyermekgyllkossag 
a Leiiel-utcauan

ZsaiiBsburKo t, Osszeszuriiíit, átvágott nyaka csscsemö- 
hontostot mattak a lopcsohazban

Vasárnap reggel a Lehel-utca 7. számú 
ház felügyelője, mikor nz ehőcmeleti fo
lyosót seperte, a folyosó sarkában vérrel 
átitatott csíkos zsákot talált. Kibontotta és 
lég nagyobb megdöbbenésére

pk z-os rongyok és njságpaplros kőiül 
rgy csecsemő holtteste került elő. 

A házfelügyelő szólt n közeli rendörőrszem- 
rtek, aki értesítette a főkapitányságot. Rövi
desen megérkezett a rendőri bizottság és 
megkezdte n vizsgálatot. Az orvosi megálla
pítás szerint egy két napos fiúgyermek holt
teste feküdt a zsákban,

■ csecsemőt késsel összeszurkálták és 
borotvával elmetszették a nyakát. 

Kétségtelennek látszik, hogy lelketlen anyja i 
ölte meg a csecsemői. A zsákot még szom
baton este helyezhették el a folyosón. A |

Titokzatos eltűnések:
hajóskapitány, tanítónő, autójavító 
és magánzó az altüntok listáján

Vaslnup díklítl Ifibb eltQnést Jelenlellek 
be a főkapilúnysígon.

Neumann Miklós kereskedő, 
nkl ■ Gömb utca 69. st. alatt lakik, bejelen
tette, hogy feleségű pénteken délelőtt eltávo
zott hazulról azzal, hogy egyik rokonát megy 
meglátogatni és azóta nem adott élctjclt ma
gáról.

Beiméi Mihály autójavító, 
aki a Népszínház utca 49. rz. alatt lakik, még 
m múlt szerdán azzal távozott hazulról, hogy 
vidékre megy üzleti ügyben, ahonnan pénlekre 
visszatér Azóta nem hallottak hirt róla.

Madarast írón 41 éves magún tisztviselőnő 
csütörtökön reggel eltávozott kispesti. Rá 
kóofi-ut 53. xr. alatti lakásáról s a zó le sem 
hivatalában nem jelentkezett, sem haza nem 
tért.

gyilkos valahonnan a közelből hozhatta a 
Lehel-utcai házba a zsákba burkolt holt
testet.

A házban lakik egy szülésznő és felmerült 
az a gyanú, hogy esetleg annak valamelyik 
látogatója követhette el a gycrmekgyilkos- 
ságot, de a szülésznő kihallgatása során

a leghatározottabban tagadta, 
mintha az ö látogatói közül bárkit is gya
núba lehetne fogni.

Amikor megkérdezték, hogy az utóbbi 
Időben miért von olyan nagy forgalom nála, 
azt az érdekes választ adta, hogy a Lehel- 
térl kofák kérték meg, hogy a nagy hideg
ben naponta többször is nála melegedhes
senek.

A rendőrség erélyesen nyomoz a gyermek
gyilkos után.

Ágai Emil S& éves magúnliivatalnok
egy hét óta nem jelentkezett Király-utca 102. 
szám alatti lakásán.

Dobó Aladár #3 éves hajóskapitány
még november 30-án eltávozott Berlini tér 1. 
szám alatti lakásáról és azóta nem került elő.

Hunyady Anna nyugdíjas tanítónő
még junius l-én azzál távozott el egri lakásá
ról, hogy Budapestre költözik. Innen egy ideig 
levelet is kü'döll hozzátartozóinak, azonban 
lakcímét nem irta meg. Pár hét óta elmarad
tak a levelek s hozzátartozói attól tartanak, 
hogy valami baj érhette.

Sllbcrstcln József M esztendős magánzó 
december 2 óta nem jelentkezett Király-utca 
85. szám alatti lakásán.

A rendőrség keresi az eltűnteket.

A főkapitányság delektivjel felkeresték u 
férjét, aki megdöbbenve és nagy részvéttel 
' állottá, mi történt a feleségével, de ő sem 
tudott közelebbi magyarázattal szolgálni.

Az ismerősök szerint a fiatalasszony a 
válás után

újabb házassági tervvel foglalkozott, de 
állítólag csalódott és ez az elkeseredés 

kergette a halálba.
A tragikus sorsú, szerencsétlen Hajósné 

holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

Vasárnap beszüntetnék a vasúti 
közlekedést Spanyolországban, 
újabb borzalmas merényletek miatt

Felszedték a síneket, a robogó sevillai gyors
vonat a mélységbe zuhant Sorozatos bomba- 
robbanások jelzik a spanyo’ anarchisták véres 
forradalmát — Halottak év sebesüllek ömege

Madrid, december 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjelen 

tése.) Ar anarchista forradalom vasárnap egész 
Spanyolországra kiterjedt. Újabb sorozatos 
bombamerényletek jelzik az anarchisták és 
szindikalisták véres forradalmát. Vasárnap dél
után

negyven újabb halottról érkezett hír,
míg a sebesültek száma többszázra rúg. A na
gyobb városokban véres utcai harcok folynak 
s búr a kormány vasárnap kiáltványt adott ki, 
amelyben közli, hogy az egész országban ura 
a helyzetnek.

A vasúti forgalmat vasárnapra be kellett 
szüntetni as egész országban,

mert az anarchisták egymásután újabb me
rényleteket követlek el a vonatok után. A leg
borzalmasabb következményekkel járt az a 
merénylet, amely a vasárnapra virradó éjszaka 
a barcelona-sevillai vonatot érte. Harminc mé

Turchányi és Trettina szenzá
ciós bizonyítási indítványai 
a mára kitűzött rágalmazás!

Hasznos tudni, wwSeBKWinauer 
természete*  23S33GB 

keserű vize gyorsan megszabadnia a 
[omlott etelek k áros következményei ól

ter hosszúságban felszedték a vasúti síneket s 
a nyolcvan kilométeres sebességgel robogó 
gyorsvonat mélységbe zuhant a meredek 

töltésről
s valamennyi kocsija darabokra tört. A 
szörnyű katasztrófának tiz halottja és több 
mint ötven súlyos sebcsiiltje van. Ezekután ha
tározták el a vasúttársaságok vasárnap, hogy 
gyelőre beszüntetik a forgalmat. Vasárnap 

délelőtt már egyetlen vonat sem indult el 
Madridból.

Az anarchista forradalmárok
sorra gyújtogatják, bombázzák • templo

mukat, kolostorokat.
Barcelona környékén »• forradalmárok 400 
bombát akartak szétosztani n csőcselékeknek, 
egyik bomba azonban idő előtt felrobbant és 
hét anarchistát széttépett.

Madrid több külvárosában is egymásután 
robbantak a bombák vasárnap és számos ha
lottról és sebesültről érkezett bir.

Gázzal megölte magát
Hajós István autókereskedő 
ffeleSeUe A szép fiatal asszony bezárkózott 

** a konyhába, kinyitotta a qázcsapot, 
a csövet a szálába vette és a gáz megfojtotta Titok
zatos tragédia a kiilönvaltan élő urlasszony lakásán

tárgyaláson . ;Tö’íb mint ölvén tanú 
kihallgatását kárlk a szembenálló felék

Vasárnapra virradó éjszaka megrendítő 
tragédia játszódott le a Magdolna-utca 15. 
számú hóiban: Hajás István autókereskedő 
és garúzstulajdonos fiatal felesége öngyil
kosságot követett cl.

Hajós Istvánná született Vdmos Olga, aki 
most .barminckéléves voll, néhány' hónap
pal ezelőtt összekülönbözött nz urával, aki
nek a Szigony-utcában autókereskedése, gn- 
rázsrt és benzintöltő állomása van. A szép, 
fiatal uriasszony és az ura

Mkéaen megállapodtak abban, hogy eb 
válnak.

Hojósné elköltözött hazulról és azóta a 
Magdolna-utca 15. számú házban lakott. 
Vasárnap reggel a család egyik Ismerőse, 
fíólh Páter tőzsdcblzományos látogatóba 
étkezett a Magdolna-utcai házba.

Becsöngetett, de nem kapott választ.
Kopogtatott, dörömbölt, de senki sem felelt. 
Erre a házmestert hívta. Alkulccsal kinyi

tották az ajtót. Mikor beléptek a konyhába,
fojtó, nehéz gázszagot éreztek.

A konyharesó gázcsapja nyitva volt, a resó 
előtt karosszékben viaszsárga arccal, moz
dulatlanul,

összeroskadva görnyedt Hajós Istvánná, 
a rcsóból vezető gázcsap a szájában 

volt.
Róth és a házmester rendőrért siettek és 
rövidesen megjöttek a mentők is, de már 
nem leheteti segíteni: a szép fiatalasszony 
halott volt

A rendőrség úgy rekonstruálta az ön
gyilkosságot, hogy Hajósai már kora este 
széket vitt a konyhába, kinyitotta a gáz
csapot. leült a székbe,

szájába vette a csövet és a gáz néhány 
óra alatt megölte.

Búcsúlevelet nem hagyott hátra, egyetlen 
sorral sem adta magyarázatát az öngyilkos
ságnak.

RADIUS
Metró Filmpalota

Csöka 
kaslOTan
A lőszerepokbon

RORHIA SHEARER
Frederlc Marok 
Lealle Howard

Srorothzti-o aav loány 
azt, akit g\úolni 
katlana 4

(Metró 'ioldwyo-MaycMIIm)

Premier ma i

KAMARA
wozgó&zinház

A Hétfőt Napló elsőnek adott hirt arról a 
szenzációs rágalmazás! perről, amelyet mára 
tűzött ki tárgyalásra Avedik Félix dr.,' a bün
tető járásbíróság elnöke.

Trettina Jenő a vádlottja és Turebányl 
Egon országgyűlési képviselő a sértettje 

■ pernek.
amely a Trettina ellen indított csalás! bűn
ügyből pattant ki. Turchányi egymásután 
három feljelentést tett Trettina ellen rágalma
zás címén. Panasza” an előadta, hogy

róla Trettina súlyosan kompromittáló 
állításokat tett

Rajnis Ferenc OTI ig.- :gató, Hunyady Ferenc 
gróf Eckhardt Tibor Rokovszky Tibor és 
Hegymegl Kiss Pál országgyűlési képviselők 
jelenlétében.

Ilyen előzmények után kerül sor a mai tár
gyalásra, amelynek

szenzációé eseményei lesznek.
Vasárnap a szembenálló felek ügyvédjeikkel 
lázasan dolgoztak, hogy megfelelően felkészül
jenek a nagy perre. Trettina ügyvédjével, dr. 
Heves Lajossal vasárnap estig elkészítette a 
maga bizonyítási indítványát .amelyben nem 
kevesebb, mint

harmincöt tanú kihallgatását IséiL
Trettina többek közölt indítványozza Eck- 
hardt Tibor, Hunyady Ferenc gróf, Rakovszky 
Tibor, Hegymegl Kiss Pál, Ulain Ferenc An- 
daházi Kasnya Béla orszóggyülési képviselők
nek, továbbá bíró Madarasig Beck Marcell- 
nek, dr. Szende Péter Púinak, Szemere Ist
vánnak, Rupreeht Olivérnek, Popper Ödön
nek, Toramay Géza és Jakabbffy Károly állam
titkároknak a tanúkihallgatását.

Turchányi ügyvédje: dr. Eggerhoffer Béla 
utján hozzájárul a legszéiesebbkörü bizonyí
táshoz s

ő körülbelül húsz tanúra hivatkozik.
Turchányi vasárnap ugyancink elkészült a 
maga bizonyítás: Indítványával. A felek Indít- 
ványaitól függetlenül a járásbíróság vasárnapra 
négy tanuidézést bocsájtott ki.

Hunyady Ferenc grófot, Rakovssky Ti
bort, Hegymegl Kiss Pált és Rajnlss Feren- 
rencet Idézték be tanúnak u mai tárgya

lásra.

SALDO 1933
BUDAPEST LEGNAGYOBB
KABARtlBIIlBBB

TERÉZKfiRŰTI SZÍNPADON
Játsszák: Békeffi László, Rajna Alice, Kökény 

Ilona, llosvay Rózsi, Gárdonyi, He rezeg, Kővári. 
Makiári. Radó, Komlói, Lengyel (Ilii, Stőny< 
Lenke, Szabó Erzsi. Sass Olly. Keglevich Mm- 
riotla, Gölz. Erzsi, Kompólhy, Fenyő, Vértes. 
Barna. Délután legdrágább hely P 3.—, eslc 4.50.

Érdekes, hogy Trettinának éppen ma. hétfőn 
két váltóperében is tárgyalást tűztek kL Egy 
kereskedelmi vállalat alapításával kapcsolat
ban

peresítette Trettina váltóit |fj. Láng Lajos 
dr. s ebből keletkezett a két váltópert 

melyet ma tárgyal a polgári tői vényszék.

Szélhámosság ál-rendőr
ségi zsebkönyvekkel

A közönség köréből a főkapitánysághoz so
rozatos panntrek érkeztek arról, hogy egyes 
személyek rendőrségi vonatkozású értéktelen 
zsebkönyveket terjesztenek és ecélból

a rendőrségre való hivatkozással ■ közön
séggel szemben erőszakosan lépnek fel 

és a nagyközönséget megkárosítják.
Miután ezek a sajtótermékek a főkapitány 

állal már régebben engedélyezett „Budapesti 
Útmutató és Címtár" elnevezésű és címlapján 
rendőri sisakkal díszített úgynevezett „rendőr
ségi zsebkönyvvel'' nem azondsak, igy nyilván
való, hogy egyesek

visszaélnek a -endőrl vonatkozása sajtó
termékekkel.

Éppen ezért a főkapitány nyomatékosan fel
hívja a közönséget arra, hogy az ilyen erősza
kosan fellépő egyéneket a saját érdekükben a 
legközelebbi rcndőrörszcninek igazoltatás és 
felirlcntés megtétele céljából haladéktalanul 
adják át.

Hnysremany: 40X00 aranypangtt
Nyeremény e k;

20.000 ar. pengő
10.001 ar nengő

2 szer ft.tRG ar. pangó
4-sser 2.500 ar. pengő
6 s-nr 1 0 0 ar. pengő 

és még több nyeremény melyek mind 
készpénzben fizettetnek ki.

Húzás december 29-én.
asrajegyár ki

Kffész 3.- ar. P Fél I.5O r. P 
Krphitó minden bank *or«je  yárualtónál és dohány- 
tAudSben. f'oa al rendeléseket h pénz elösete« bektll- 
déré után osonnál teljeidd n m. Sir. Pénzünyígasgaté- 

sáf, Budapest, V.. 8uiay--i. 10.
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Fabinyi miniszter 
veszélyes szán
balesete Scldos né rád! főispán 

jobban van
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Szombaton 

este terjedt eJ a fővárosban az a riasztó hir, 
hogy Fabinyi Tihamér kereskedelmi mi
nisztert Nógrádmegyében,

■ börzsönyi hegyek között veszedelmes
baleset érte.

A miniszter Balassagyarmaton Soldos Béla 
dr. főispán vendége volt és szánon indult a 
főispánnal a hegyi utakra, hogy síelésre al
kalmas területet keressen. Közben leszállt az 
alkonyat.

■ a sötétben egy meredély szélén a szán 
megcsúszott és nyolemé teres szaka*

dókba zuhant.
A miniszter és a főispán kiestek a szán

ból, de Fabinyi, akinek semmi baja sem 
történt, azonnal talpraugrott és

a tehetetlenül fekvő Soldos segítségére 
sietett

Mialatt a sértetlenül maradt kocsist a 
szánnal a közeli községbe küldte segít
ségért.

a miniszter a megsebesült főispán mel
lett maradt s Igyekezett segítségére lenni.

Negyedóra telt el izgalmas várakozásban,

mikor a szán a legközelebbi biz lakóival 
visszaérkezett.

Soldost hevenyészett hordágyra fektet
ték és a szakadékból felhozva, elhelyez

ték a szánon.
Nemsokára megérkezett az időközben ér

tesített balassagyarmati mentők autója is, 
amelyen aztán Soldos Béla főispánt a ba
lassagyarmati Mária Valéria-kórházba szál
lították. Odahajtatott Fabinyi miniszter is.

Kencssey Albert dr. igazgató-főorvos azon
nal megvizsgálta a főispánt és megállapí
totta, hogy

súlyos zuzódásokat szenvedett, azon
kívül a ballába eltörött.

A főispánon azonnal kisebb műtétet haj
tottak végre. Törött lábát összeillesztették 
és éjszakára a kórházban tartották. Reggel 
szállították csak haza a főispánt a lakására, 
ahol előreláthatóan hetekig kell feküdnie.

Fabinyi miniszter visszatért a fővárosba 
de vasárnap sok más előkelőséggel együtt 
ismételten érdeklődött a szerencsétlenül járt 
Soldos főispán állapota iránt. A főispán el
tört lába már javulóban van és külső sé
rülései is gyógyulnak.

WOSŐFiláipi
íetfemrehiwóis a pellérdi

boldog volt, mikor a csendőrök rajta
ütöttek.

Vasárnap délután indultak el a csendő
rök a pécsi fogházban őrzött Bognár György- 
gyei Pcllérdrc, hogy ott a helyszínen is ki
hallgassák. A községben

óriási tömeg várta már a gyilkos érke
zését

De nemcsak a pellérdiek, hanem a szom
széd falubeliek is összegyűltek a község 
határában, hogy szemtanúi legyenek az ese
ményeknek. Amikor a bilincsekbe vert 
Bognár György alakja feltűnt a falu fő
utcáján, izgalmas jelenetek következtek.

Hangosan szidalmazták a gyilkost
és több gazda meg akarta lincselni. A 
csendőrök csak a legnagyobb erőfeszítéssel 
tudták visszatartani a feldühödött tömeget.

Az egész falu álkozódása, szitkozódása 
közben értek a csendőrök a gyilkossal 

a községházára.
ahol kihallgatták, majd innen sürü ember
tömeg kíséretében vitték a meggyilkolt Atal 
József házába.

Itt folyt le a megrázó vasárnapi tetemre- 
hivás Bognár

közönyösen, hideg nyugalommal lépett 
a házba, ahol valósággal lejátszotta, 
hogyan követte el a szörnyű gyilkossá

got
Az egyik csendőr a tragikus sorsú Atal Jó
zsef szerepébe állott az istálló bejárata 
előtt, mig a gyilkos széles gesztusokkal mu 
tatta, hogyan vágta fejbe baltával a gaz
dálkodót Amikor Atalnéval szembesítették 
a gyilkost,

a szerencsétlen asszony ájr.ltan esett 
össze az izgalomtól.

Bognár a helyszíni kihallgatások során 
bevallotta, hegy baltacsapásokkal leütötte

az Excellent

fehérnemű mosható műselyemből
Világmái hal

gai aniáija
a páratlan tartósságot 
a tökéletes moshaióságot 
a simulékony elegánciát!

Atal Józsefet, azt azonban
tagadta, hogy amikor a gazdálkodó esz
méletlenül feküdt a földön, a nyakát 

átvágta volna.
Azt beismerte, hogy baltával támadt Atal» 
néra, akinek sikerült félrekapnia fejét, 
úgyhogy a baltacsapások csak kisebb hor
zsolásokat ejtettek rajta.

A kora esti órákig tartott a helyszíni 
szemle s azután a gyilkost visszakisérték a 
pécsi ügyészség fogházába.

színhely én
Hideg nyugalommal i&iezoiéa le a szörnyű gyilkosságot 
Bognár György — 12 napi bujkálás utón a hóban
talált ciponyomok alapján kerüli kézre a gyilkos

Pécs, december 10.
fA Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

vitték helyszíni szemlére Petlérd községbe 
Bognár Györgyöt, a rablógyilkos szökött fc- 
gyencet, akit tizenhét napig tartó izgalmas 
hajsza után tudott csak elfogni a csendőr
ség. Bognár

bevallotta, hogy ő a tettese a kegyetlen 
pellérdi rablógyilkosságnak.

As áldozat, mint ismeretes. Atal József, 
a község volt bírája és Iegmódosnbb em
bere volt. Több fcjszecsapással ölte meg 
Bognár, azután kirabolta. Hogy a pécsi 
ügyészség fogházából nemrégiben megszö
kött fegyenc a tettes, azt

a hóban talált cipőnyomokból állapí
tották meg.

Bognár kézrekcritöjének 150 pengő ju
talmat tűzött ki a pécsi csendörparancsnok- 
ság. Már azt hitték, hogy a fegyencnek si
került Jugoszláviába átmenekülnie, mikor

váratlanul •
a tolnainegyei Bölcske csendőrsege el

fogta a község határában.
Azonnal bevallotta, hogy ő a rablógyil

kos, azonkívül még több betörést és rablást 
ismert be. Elmondotta, hogy Keszü község
ben egy magányos öreg asszony padlásán 
húzódott meg napokon át. Mikor megtudta, 
’ ogy a lábanyoma után keresik.

cipőit nagy bakancsokkal cserélte föl. 
Egyszer csak észrevette, hogy az öreg 
asszony ünneplő ruhájába öltözik, hogy 

■ csendőrségen feljelentse őt.
Akkor összeszedte a padláson a füstölt

húst és éjszakának idején Komló község, 
majd Bátaszék felé menekült.

A szörnyű hideg éjszakákon pajtákban 
és kazlakban húzódott meg.

Szombaton reggel jutott félig megfagyva 
Bölcske határába, ahol az éhségtől majd
nem összeesett. Szinte

TlzenBtives dltttetsv 
szörnyű öngylikossűsa

MÉrgn! oeü be, azután apja reuoi lerűuei halántékon
Ot>s magát Szalay Mária, bjj ra iJ iralliszi laaiya

Szalay Károly rendőrfötörzsörmester, aki 
a budafoki kapitányságon teljesít szolgála
tot és a SzőveIség-utca 38. számú családi 
házban lakik, pár esztendővel ezelőtt 

örökbe fogadott és adoptált egy árva
leányt- ..............

Az örökbefogadott kisleány Szalag Mária 
nevet kapta, most tizenöt esztendős volt. 
A rcndőraltiszt és felesége úgy bánt vele, 
mint a saját gyermekükkel Nagyon szeret
ték, iskoláztatták, szépen ruházták. A kis
leány most polgáriba járt.

Szalay Károly vasárnap szolgálatba ment 
a kapitányságra, felesége és a kisleány a 
konyhában foglalatoskodtak. Szalayné meg
kérte a leánykát, hogy

hozzon egy vödör vizet
A városi kút be volt fagyva, mire a kis

lány elment a közeli szomszédhoz és ud

Lakk férfi cipő.

Gyermek flkkatklpS. 
U-M <♦ ly.is't- .

BUDAPESTÉ RMÓCZ|-U-ft fiókok; CíflUd Debrecen Etxkrgom Győr HódmaxSvasárlteiy líiposuúr kecskémét
VU EÜZStBET-kŰKUI- 2Ő. miihdt InniWmi Piri Smsi SrrtníiAMws
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variasan megl érte, hogy engedjen vizet 
huzni. A szomszéd összeveszett a kislánnyal, 
azt mondotta, a múltkor ö rontotta el a 
kútját. Szalag Mariska védekezett, hogy 
neki semmi köze a bajhoz,

p haragos szomszéd azonban rátör- 
medt. ” —

a leány vissza felelt és végül a szomszéd az
zal fenyegetőzött ,hogy följelenti őt a gyer- 
mekbiróságon.

Az érzékcnylelkü kisleány
zokogástól fuldokolva szaladt vissza a 

házukba
és kétségbeesetten panaszkodott Szalayné*  
nak. Az asszony igyekezett megnyugtatni, 
a kislány azonban beszaladt a szobába, az 
éjjeliszekrény fiókjában aszpirint és vero
nait talált, összekeverte és még mielőtt Sra- 
layné megakadályozhatta volna,

bevette a mérget és ájultan esett 
össze.

Szalayné nagyon megijedt, elküldött az 
uráért és mentőkért sietett. Mialatt kint 
járt, Szalay Mária visszanyerte az eszmé
letét, kinyitotta a szekrényt,

kivette apja szolgálati pisztolyát és ha
lántékon lőtte magát,

A golyó borzalmas roncsolást végzett, szét
hasította az agyát és hátul a koponyáján 
jött ki. A revolverdörrcncsre Szalayné be
szaladt a házba, de már nem lehetett se
gíteni,

a szerencsétlen gyermek halott volt.
A tragédia kis áldozatáuak holttestét t 

halottasházba szállították, a rendőrség pé
tiig vizsgálatot indított, hogy tisztázza a 
tragédia pontos előzményeit
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Hunter-Miller amerikai diplomata gyorsírással készült 
szenzációs feljegyzései az 1919. évi párisi tárgyalásokról 

Ötödik közlemény

Benes, Bratianu s a többi 
„békebirák" hóhérmunkája

Mintegy 450.000 a számuk. Igazságtalan dolog 
volna őket a magyarok uralmának alávetni és 
minthogy a ruténok Csehszlovákia kebelébe kí
vánkoznak, Csehszlovákia e kérdést a konferen
cia elé terjeszti. Valószínű, hogy ez a bekebelezés 
Csehszlovákiára nézve nagy anyagi áldozatokkal 
fog járni. Mégis ez a megoldás biztosíthatja 
egyedül a közös cseh—román határt, amely a 
cseh—jugoszláv—Adria korridorral együtt az 
utódállamoknak közös érdeke.

A bizottság, amelyet az ismeretlen téma részben 
kifárasztott, részben és főként untatott már, az idő 
előrehaladottságára való tekintettel tanácskozását 
másnapra halasztotta. A tárgyalás berekesztése előtt 
nyolctagú albizottság kiküldését határozta el, amely
ben két amerikai, két angol, két francia és két olasz 
delegátus foglalt helyet. Az albizottság feladatául 
tűzték ki, hogy „igazságos" megoldásra vonatko
zólag dolgozzon ki javaslatot.

1919. május hő 8-án éjfélkor 
véglegesen megállapítják 
Magyarország iuj északi határét

A kiküldött bizottság három 
hí nap alatt mindössze három 
ülést tartott,

amelyeken Laroche francia előadó javaslatait elfo
gadva,

ktfnnyodén pontot tettek a Ma
gyarország északi megcsonkí
tását elhatározó „békemunka**  
fejezetére is.
Az albizottságban nyilván Ismét túlsúlyban lehet

tek azok a delegátusok, akik a francia nyelvet nem 
igen értették, mert egyedül Lansing amerikai állam
titkár képviselte a bizottságban u néha-néha fcllobbanó 
lelkiismerelet.

Lansing, aki ezeken az üléseken
■ folyton betegeskedő Wilson! helyettesítette,

a halármcgállapitás munkáiban mindvégig részt vett, 
s azon a nevezetes május hó 8-án tartott éjjeli ülésen 
is jelen volt, amelyen Magyarország északi határát 
végérvényesen és feílcbbczhctetlcnúl megállapították 

Ezen a május hó 8-án tartott éjjeli ülésen ismé
telten fölmerült lienes kedvenc gondolata: aJugo
szláviával való közvetlen Össze
köttetést biztosító nyugatmagyar
országi korridor kérdése. Ez a terv 
azonban Lansing legmercvebb ellenzésével találkozott 
és az olasz delegátusok Is kifogásolták, hogy a 
bizottság ezzel a tervvel egyáltalán érdemben foglal
kozzék. és bár Benes a leggyönyörűbb 
színes térképeket terjesztette 
orrevonatkozólag a bizottság elé, 
sehogysem ért vele célt. E szörnyű terv meghalt, mi
előtt megszületett volna. Pedig Benes az ugyanakkor 
ülése,ö német határmcgállapilö bizottság munkájára 
ht hivatkozott, ahol maguk az északamerikai Egyesült 
Államok is helyeselték a lengyelek részére szükséges 
danzigi korridor megalkotását.

Benes végül is aira szorítkozott, hogy mentse a 
menthetőt és minden igyekezetével arra törekedett, 
hogy legalább

■ Laroche-télé előadói jelentés elfogadását 
biztosítsa változatlanul.

Láthatólag feszélyezte Ilenest Lansing amerikai állam
titkár állandó érdeklődése, aki Laroche előadói Jelen
tésének tárgyalása alatt tfibhlzben Is közbeszól és 
felvilágosítást kért a jelentés egyes homályosabb ré- 
srcire vonatkozólag.

Különösen meglepte Benest Lansingnak az a kér
dése, hogy

a Csallóköz lakossága mily 
arányban magyar?
Laroche előadó azonban nem jött zavarba s a Be

nn által már erre nz eshetőségre Is előre előkészítve, 
a következőkben válaszolt az amerikai Egyesült Álla
mok külügyminiszterének:

- Részben magyar,részben né
mái. d» az a terület gazdasá
gig eddig Is szoros kapcsolat
ban volt a délvidéki, - moi' 

I

már Csehszlovákiához tartozó 
— „Hinterland“-dal, amelyhez 
saját jól felfogott közgazdasági 
érdekei Es fűzik. Ennek a vidék
nek a problémája kétségkívül 
komplikált egy kissé, de éppen 
ezért ezt a kérdést Egén gondo
san három ülésben Is (I) tanul
mányoztuk. Ezeken az ülése
ken kialakult az az egyhangú 
vélemény, hogy 
„ennek a szóbanforgó te
rületnek az elcsatolása 
teljes mértékben Indo
kolt és észszerű**.
Lansing itt ismételten közbeszólt s az igazságta

lanságot elviselni nem igen tudó amerikai-angol fajta 
lelkiismeretességével a következőket közölte a bizott
sággal:

— A magyar lakosság arányszámára azért 
fektetek súlyt, mert a Csehszlovákia és 
Magyarország, illetve Románia 
és Magyarország közötti határ
megállapító bizottságok mun
kája szerint
már eddig Is mintegy két
millió magyar kerülne 
Idegen uralom alá.
Laroche előadó Lansingnak erre a közlésére Is 

megfelelt és utolsó mondatában akaratlanul is el
árulta, hogy Benes minden eshetőségre készen, már

alig pár perccel éjfél beállta előtt végérvényesen 
s visszavonhatatlanul megállapították bagger
ország és a cseh köztársaság kézéit! határokat
Maga Pichon külügyminiszter sem tudta, hogy 

falat között oly sok előkelőséget látott, történelmi

előre mintegy szájába rágta a mondanivalói. A fran« 
cia előadó, bizonyára maga is jóhiszeműen, bizva Bc- 
nes adatainak hitelességében, a következő felvilágosL 
tással szolgált:

— A csehek igényét az előkészítő albizottság 
1,300.000 magyarról a legújabb jelentések szerint 
mindössze 850.000 magyarra csökkentette. 'Be
nes jelentése szerint különben 038.000 szlovák 
maradt volna magyar uralom alatt, és különben 

is Benes garantálja a ma
gyar kisebbségekkel való 
jó bánásmódot!
Jellemző a bizottság tagjainak felületességére, és 

tudatlanságára, hogy nem vették észre a szándékot, 
amely Lansing külügyi államtitkár minden egyes ér
deklődése mögé el volt rejtve. A cseh köztársaság 
fiatal külügyminisztere — ugyláiszik — oly szuggeszi 
tiv hatással volt mindannyiukra, hogy

még csuk kételkedni sem mertek Benes Ünne
pélyes garanciájában, amellyel a magyar 
kisebbségekkel való jó bánásmódot szinte 
magától értetődőleg becsületbeli kötelességei 

között felsorolta.

Sajnos, ma már sem Wilson, sem Lansing, sem 
többi „nagyok" — az egy Lloyd George kivételéia

vei — nincsenek abban a helyzet*  
ben, hogy Benest 15 évvel ezelőtt 
tett Ünnepélyes garanciájának 
betartására kényszerithetnék ai egy 
Lloyd George kivételével senkisem kérheti tőle számom 
ezt a „Jó bánásmódot**  vagy például; a 
ruténeknek megígért, de mind
máig elsikkasztott autonómiát. 
És mert Lloyd George és a genfi Nemzetek Szövetsége 
is szemet hunynak a lefolyt tizenöt esztendő alatt tör. 
téntek felett, Benes szemrebbenés nélkül tovább ga
rantálja kisebbségeinket a „papíron" és gyilkolja őket 
a valóságban. Tizenöt évvel ezelőtt ünnepélyesen ga
rantálta, hogy a magyar kisebbségekkel jól fog bánni, 
tizenöt év múlva még a saját anyanyelvűket Is beléjük 
fojtja Kassán, Pozsonyban, Eperjesen, Ungváron és 
mindenütt, ahol az a bizonyos Lansing által megemlí
tett kétmilliós magyar lélekszám cseh mártiromságot 
szenvedő hányada lakik.

Az 1919 február elején megkezdett északi határ- 
megállapító bizottsági munka ezzel a méla akkorddal 
ért véget három hónap mulva: má^US hű 8-án 
az é jeli órákban.

Végül Lansing is beszüntette kérdéseit és igy

érvel már nem dfinlhettak meg.
Hiszen a magyar békeküldöttség mindenre kiterjedő, 
óriási tudományos és gyakorlati értékkel biró jegyzé
kei!, emlékiratait

még csak el sem olvasták.
A magyar hékckűldöttség a körülmények kény

szerítő hatása alatt csak egvet tehetett az eléje tcr-i 
jesztett békefcltételekkel: aláírhatta Őket.

(Folytatjuk.)

Kiunneiyisóg
tágas, kényelmes, a város szivében,

Szilveszter-estre
Igénybe vehető. Bővebbet:
VII., Erzsébet-körut 49. II. emelet.
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Nemcsak szóval, hanem tettel kivin 
baratamak boldog uj évet a jó barát. És 
nem olyan ajándékot küld, amivel a 
gyomrát elrontja, hanem öt üveg MIR\ 
glaubersós gyógyvizet, amiből reggelen
ként éhgyomorra egy pohirkával fo
gyasztva, a múlt rossz év minden kelle
metlen maradékától gyomrát, epéjét, ve
séjét megtisztítva, testét és kedélyét az 
uj évben egészségesen tarthatja.

Életveszélyes baleset 
érte az angol munkás
párt vezérét

London december 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Egész Angliában óriási izgalmat 
kelt az a hir, hogy Lansbury alsóházi kép
viselőt, az angol munkáspárt vezérét élet
veszélyes szerencsétlenség érte.

Lansbury elesett, még pedig oly szeren
csétlenül, hogy felsőcombján súlyos törést 
szenvedett. Nyomban kórházba szállították, 
ahol különböző komplikációkat állapítottak 
meg. Az orvosok szerint Lansbury állapota 
életveszélyes.

—- Csontváz a Nyár-utcában. A Nyár- 
Utca 11. számú ház udvarán folyó átalakí
tási munkálatoknál mintegy egy méter 
mélységben férficsontvázat találtak. A 
rendőrségre, mint hasonló ilyen leleteknél, 
most is több .bejelentés és névtelen levél ér
kezett, amelyek gyilkosságról beszéltek. A 
rendőrség azonban megállapította, hogy 
nem történt gyilkosság, ellenben a ház he
lyén és környékén régebben temető volt és 
a csontok igy kerülhettek a főidbe. A nyo
mozás ezzel be is fejeződött.

— Lukács István: Hat havi felmondás. £« 
kacs István, a kitűnő szemű, talentuinos új
ságíró regénnyel jelentkezik. Hat havi felmon
dás a címe és eseménye a regénynek. A kis 
tisztviselő a felmond is megsemmisítő díTibe- 
nctétől próbálja megkímélni azokat, akiket 
legjobban szeret: a feleségét és gyermekeit. A 
kínos hazugságokba hajszolt életének azután 
egy száguldó tűzoltóautó kerekei vetnek vé
get. Ennyi a regény. Nem több, mint egy kis 
rendőri hir anyaga. De Lukács István kifor
rott regényírói készsége, erőteljes emberábrá- 
zol'sa Icbilincselően érdekes és irodalmi ér
tékű Írást csinált belőle. Érdemes elolvasni. 
(r. ő.)

— Lindbergh vasárnap startolt Manaos 
felé. Newyorkból jelentik: Lindbergh va
sárnap feleségével együtt Párából startolt 
Manaos felé, ahonnan hétfőn újra vissza
repül Parába. Lindberghék azután Trinida
don és Miamin keresztül haza akarnak re
pülni, hogy a karácsonyt már otthon ünne
pelhessék meg.

—- Kiraboltak egy egri (UszerfizlctcL Egerből 
jelentik: Vasárnapra virradó éjszaka ismeretlen 
lettesek betörtek a tihaméri hengermalom fü- 
azerüzlctébe, amely Lökös Béla tulajdona és 
nagymennyiségű árut, valamint több száz pengő 
készpénzt elrabollak. A nyomozás folyik.

— Református templomszentclés Angyalföl
dön. Budapest legszegényebb negyedében, An
gyalföldön, a Frangcpán-utcában vasárnap 
avatta fel Ravasz László püspök az uj reformá
tus templomot, a „Feltámadás templomát**,  elő
kelő közönség jelenlétében. A püspök nagyha
tású beszéde után Gál Lajos, a gyülekezet lel
késze beszelt. Délután vallásos ünnepet rendez
tek az uj templomban.

— Újabb letartóztatások a csökmői arzén
gyilkosságok ügyében. Debrecenből jelentik: Va
sárnap a csökmői nrzéngyilkosságok ügyében a 
Papp-családnak még két tagját. II. Papp Istvánt 
és H. Papp Imrét is letartóztatták. Az idős gaz
dákat azzal vádolják, hogy felbujtották fiaikat ( 
az arzénét gyilkosságokra. A debreceni vizs
gálóbíró keddre újabb exhumálásokat rendelt el 
a csökmői temetőben.

— Meghalt egy 103 éves asszony. Egerből 
jelentik: A Hatvan melletti Vcrseg községben: 
103 éves korábnn meghalt özv. Künstlcr /gnác-| 
né földbirtokosnő. A 103 éves asszonyt, aki az’ 
utolsó napokig teljesen egészséges volt, előkelő 
rokonsága gyászolja.

— Harnilrc ablakot törtek be az Ittas legé
nyek. Egerből jelentik: Mára virradó éjszaka 
Egerben az Árpád-utcában ittas legények több 
mirt harminc ablakot törlek be. Két rendőr 
kivont karddal üldözte n garázdálkodó fiatal- 
embereket, akiknek azonban sikerült elmene
külni.

— óriás tűz egy tőzegtelepen. Győrből Je
lenik. Veszedelmes tűz pusztított vasárnap 
éj’el egy Mosonszentjános közelében lévő lő- 
zegb. nvúszlclcpen. A hatalmas fabarak, amely- 
ben körűi éiül ölven ember aludt, kályhából 
kipattanó szikrától meggyulladt. A munkások 
meztelenül meneküllek ki a huszfokos hideg
ben. Mire a szomszédos községből a tűzoltó
ság megérkezett, a barak porrá égett.-------

Rémdráma a Lánchídon
Klslaánv&ual egvötü a zaliű Dunatsa akart u&rani 
egv elhagyott, nyemergű asszony - nz utolsó 
pillanatban szánták le őket a híd korlöUrű

Vasárnap hajnalban a dermesztő hideg
ben, a Lánchídon szolgálatot teljesítő rendőr 
észrevette, hogy a budai hídfő közelében

egy rongyokba burkolődzott fejkendős 
asszony, aki kisleány-kát szőrit a bal
karjában, fel akar kapaszkodni a híd 

karfájára.
A rendőr odasietett az életunt asszonyhoz 
és az utolsó pillanatban gyermekével együtt 
leszedte a karfáról. Ezután előállította a fő
kapitányságra, ahol a központi ügyeletén 
kihallgatásuk előtt meleg kályha mellé ül
tették őket, mert

annyira össze voltak fagyva, hogy be
szélni se tudtak.

A halálraszánt asszony kisgyermekével 
egész délután es éjszaka bolyongott a nagy
hidegben és közel voltak ahhoz, hogy meg
fagynak.

Amikor magához tért az asszony, el
mondta, ho-’y Zigó Jánosnénak hívják, 30 
esztendős; férje, aki napszámos, otthagyta

— Helyreigazítás. A m. kir. debreceni fi. 
honvéd vegyesdandár-parancsnokság fel
kérésére a november 27-én megjelent szá
munkban, téves információ alapján közölt 
tudósításunkkal ellentétben Marosi Imre dr. 
honvéd-főorvost az ellene folyamatban levő 
bűnügy miatt nem léptették elő ezredor- 
vossá s igy a kinevezésről szóló értesítést 
sem vehette a honvéd-fogházban kézhez.

— Megoldották a Vízmüvek halottjának 
titkát. Kéner Lajos 41 éves gépkezelőt 
csütörtökön az Újlaki rak partén lévő 
telepén nyolc méter mélységű tárnában be
zúzott fejjel, holtan találták Megindult a 
nyomozás és többféle föltevés merült fel. 
Egyes adatok arra mutattak, hogy büncse- 
hkmény történt: Kénért valaki Lelökte a 
lámába, azonkívül balesetre is gondoltak. 
Vasárnapra azut nákinyomozták, hogy Ki
ver Lajos öngyilkos lett, beugrott a tárná
ba. Halála elölt néhány nappal ismerősei
nek azt mondotta, megunta az életet és az 
öngyilkosságnak olyan módját választja, 
amely nem mindennapi. A rendőrség ez
zel befejezte a nyomozást és megadta a te
metési engedélyt

— A leghíresebb ftziirszahó halála. Debre
cenből jelentik: Tóth Sándor 70 éves derecskéi 
szürsZabó és btindakcszilő munka közben hir
telen meghalt. Tóth volt az ország leghíresebb 
szürszabója, akinek remekműveit a debreceni 
múzeumban és a budapesti néprajzi múzeum
ban is kiállították.

— Tudományos előrdús a közgazdasági egye
temen. Előkelő hallgatóság előtt német nyelven 
tartott előadást a közgazdasági egyetem aulájá
ban Pernbach Mária „Az állam lélektana" cím
mel. Kitért a fasiszta, nemzeti szocialista és a 
kommunista államok lélektanéra és megállapí
totta, hogy mindenütt a fiatal generáció ragadta 
magához nz állami élet irányítását. A hallgató
ság nagy tetszéssel fogadta az előadó fejtege
tését, amelyért dr. Ihrig Károly egyetemi tanár 
mondott köszönet. L

— Az egyetemeken ma megkezdődnek 
az előadások. A tudományegyetemeken mn. 
hétfőn megkezdődik n tanítás, miután az 
ifjúsági szervezetek vezetői biztosították 
Gömbös Gyula miniszterelnököt és Hóman 
Bálint kultuszminisztert arról, hogy n ma
guk részéről biztosítják az előadások za
vartalan rendjét és nyugalmát. A kormány 
éppen az ifjúsági vezérek megbízható kije
lentései alapján biztosan számit arra, hogy 
az összes egyetemeken és főiskolákon tel
jesen helyreáll a rend és nyugalom, de 
amennyiben ez nem következne be, a kor
mány nem fog visszariadni attól sem, hogy 
bezárja az összes egyetemeket, amellett a 
legszigorúbb büntető eljárást teszi majd fo
lyamatba azok ellen, akik a rendet és nyu
galmat meg akarják zavarni.

— CsccscmAgjilkosság Pesterzsébeten. 
Pestszentcrzscbeten, a Nagy Sándor-utca 
egyik házában Jilling Teréz harminchétévé' 
napszámosnő gyermeket szült és a szülés 
után egy órával a szoba sarkában lévő vizes
vödörbe fojtotta a csecsemőt. A szomszédok 
kihívták a mentőket, akik az asszonyt a 
Tót/i-klinikára vitték, a gyereket pedig n 
pestszenterzsébet halottasházba szállították. 
Amint Jilling Teréz jobban lesz, előállítják 
a rendőrségre.

— Kiosztották a Nobel-dljnkat. Stockholm
ból Jelentik: Az idén, Nobel Adolf születésé
nek századik évében különösen nagy ünnepé
lyességgel osztották ki a Nobebdijakat. A va
sárnapi ünnepségen Gusztáv svéd királlyal az 
élén, az egész királyi család megjelent A No- 
bcl-dljasok virággal díszített emelvényen fog
laltak helyet. A legnagyobb lelkesedéssel Bű
nén Iván emigráns orosz írót, ex Irodalmi i
Nobc/-dlj nyertesét üdvözölték. | voslásáérL

Mától kezdve ml játsszuk a legnagyobb sikerű magyar filmet
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egy másik nő miatt. Azóta hétesztendős 
Aranka leányával

a legnagyobb nyomorban tcugő'lött
a Szabolcs-ulca 1. szánni házban egy nyo
mortanyán, de most már annyi pénze sem 
volt, hogy az ottani szállást fizethesse és ki
került az utcára. Gyermekétől, akit nagyon 
szeret, nem akart megválni, ugy tervezte, 
hogy

vele együtt ugrik a zajló Dunába.
Az asszony elkeseredett hangulatban adta 
elő vallomását és kijelentette, hogy csak 
abban az esetben mondana le terve végre
hajtásáról, ha vasúti jegyet szereznének 
neki, hogy elutazhasson Hartán lakó nővé
réhez. Abban reménykedik, hogyha nővére 
meglátja nagy nyomorát, gondoskodik majd 
róla.

A főkapitányság életvédelmi osztályán to
vábbi intézkedésig őrizetbe vették Zigónét 
és kisgyermekét, a hétfői nap folyamán dön
tenek további sorásói.

— A halálraítélt csendőrgyilkos a pécsi 
fábia előtt. Ismeretes az a borzalmas ke
gyetlenséggel végrehajtott gyilkosság, ame
lyet a szökésben levő M. Szabó János mn- 
docsai kovácslogénv ez év júniusában elkö
vetett. Az üldözésére kirendelt cscndőrjárőr 
vezetőiét, Musztárs Ferenc cscndőrörmeslert 
közvetlen közelből szivenlötte, ugy hogy a 
szerencsétlen csendőr azonnal meghalt, az 
üldöző crendőrök pedig az ádáz tűzharc he
vében véletlenül agyonlőtték Szabó egyik
barátját, akinek házában a szökevény rej
tőzött A szekszárdi törvényszék Wandl- 
lanácsa az október 3-án megtartott tárgya
láson M. Szabó Jánost halálra ítélte. Az ügy 
fellebbezés folytán a récsi táblához került, 
amely december 15-én tárgyalja a gyilkos 
falu rossza ügyét.

— Cycrmekíénykép Rozgonyilól 3 drb. 8 P.
— Megfojtana a csecsemőjét egy jómódú 

’azda leánya. Szombathelyről jelentik: Bi
zalmas följelentés érkezett a vasmegyei 
csendörségre, hogy Hajba Ilona, egy jó
módú telkes! gazda egyetlen leánya meg- 
ojtotta és elásta házasságon kívül született 

csecsemőjét. A leány eleinte tagadta a bűn
cselekményt, de közben megtalálták apja 
kertjében az elásott csecscmőholttestct. 
Hajba Ilona ekkor megtört és beismerő val- 
omást tett Sírva mondotta el, hogy félt a 
•.zégyentől és azért ölte meg gyermekét. Le
tartóztatták cs átszállították a szombathelyi 
ügyészség fogházába.

— A francia kamara vasárnapi ülésén 
végleg elfogadta a tisztviselői fizetéscsök
kentést. Páriából jelentik: A kamara vasár- 
sáp is ülésezett s az esti órákban végleg el- 
ogadta a köztisztviselői fizetések leszállítá

sáról szóló törvényes rendelkezéseket. Most 
núr legfeljebb a szenátusban támadhatnak 
újabb nehézségek és hiúsulhat meg a Chau- 
Zemps-kormúny szanálási programja.

— Éjszakába nyúló ülést tartott a fa
siszta nagytanács. Rómából jelentik. A fa
siszta nagytanács Mussolini elnöklétével 
vasárnapra virradóan éjszakába nyúló illést 
'ártott, amelyen jóváhagyta a korporációk 
felállításáról szóló törvényt. Minden egyes 
iorporáció törvényerővel fog intézkedni u 
hatáskörébe tartozó gazdasági kérdésekben 
s egységesen irányítja a termelést. A terme
lők gazdasági szolgáltatást és az ipari 
munka bértarifáját a korporációk állapít
ják meg.

— Zala vármegye jegyzőparlamentje feliratot 
Intéz a kormányhoz. Nagykanizsáról jelentik: 
Vasárnap Zala vármegye jegyzői nagygyűlésre 
ültek össze, amelyen sérelmeiket és a kormány
hoz intézendő kéréseiket tárgyalták meg. El
határozták, hogy a törvényhatóság utján fel
iratban fordulnak a kormányhoz sérelmeik or-

Egy fiatal leány rej
télyes öngyilkossága
Vasárnap a BőAi/s-kórház értesítette a 

főkapitányság öngyilkossági osztályát, hogy 
Fisch Cecília 22 éves háztartásbeli leány, 
akit csütörtökön szublimútmérgezésscl szál
lítottak a kórházba,

szombaton éjszaka meghalt, 
anélkül, hogy egy pillanatra is visszanyerte 
volna eszméletét.

A fiatal leány édesapja kereskedő, a Ki
rály-utca 75. szám alatt van a lakásuk, ott 
találták eszméletlen állapotban csütörtök 
délután a leányt. Hozzátartozói teljesen ta
nácstalanul állnak,

fogalmuk sincs arról, hogy miért kö
vette el az öngyilkosságok

Búcsúlevelet nem hagyott hátra, magával 
vitte a sírba titkát.

A rendőrségnek az a feltevés'’, hogy a fia
tal leány szerelmi bánatában követhette cl 
az öngyilkosságot. Holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították.

— A Habsburpellcnes Liga vacsorája. A 
Habsburgellenes Liga vasárnap este a Vas
úti és Hajózási Klubban paprikáskrumpli- 
i-.ankéttel rendezett, válaszul a legitimisták 
Oltó-vacsorájára. Közel négyszáz ember 
gyűlt össze a klubban. P. Ábrahám Dezső 
dr. volt miniszterelnök mondta az# cls^jio- 
hárköszöhtŐt mint a i.tga elnöke* ’iiTiTna’ dr. 
Szász Béla, a Magyar Nemzeti Szocialista 
Párt elnöke beszélt.

— Eltemették az öngyilkos pap-tanárt. 
Szombathelyről jelentik: Vasárnap délben 
temették el a szombathelyi temetőben Ty- 
bold Ákos István premontrei kanonokot, a 
szombathelyi gimnázium professzorát, aki 
— mint Ismeretes -- szombaton délelőtt ön- 
gvilkosságot követelt el. A temetésen impo
záns részvét nyilatkozott meg. A gyász
szertartást Steiner Miklós főigazgató, a 
premontrei rendház szombathelyi főnöke 
végezte. Megjelent a temetésen dr. Ujváry 
Ede, Szombathely polgármestere is. A tra- 
■ ikus körülmények között elhunyt pap
tanár volt tanítványai énekeltek gyászdalo
kat a szertartáson.

— Kispesti kereskedők gyűlése. A Kispesti 
Kereskedők Egyesülete vasárnap délelőtt a kis
pesti városházán gyűlést tartott, amelyen 
Ereszig Elemér pestmegyei főispánt dlsztagjává 
választotta. Molnár József polgármester és 
llcrsc'.tkovics József elnök ünnepi beszédei után 
ért véget a gyűlés.

—- Pctró Kálmán képviselő beszéde n nyug- 
diatörvény javaslut ellen. Egerből jelentik: Ai 
egri Mária-utcai földműves olvasókörben ma 
délután nagy beszédet tartott Pctró Kaimén dr., 
Eger országgyűlési képviselője. Beszédében ki
fejtette, hegy a nyugdijlörvényjavaslat jog
erőre emelése károsan érintené az egész ma
gyar közgazdasági életet, mert még tovább 
csökkentené a pénzforgalmat.

— Letartóztatott betiirőbnnda. Debrecenből 
jelentik: Vasárnap délelőtt letartóztatták an
nak a belőröhnnd ’ nak négy tagját, amelynek 
a vezére Mono ki Sándor debreceni munkás 
volt és amely Szolnokon, Debrecenben és 
Nyíregyházin őtvennél több betörést és lopást 
követett el. A betörők a fogházban kél napig 
éhségsztrá’kot folytattak, de aztán abbahagy
ták a koplalást és beismerő vallomást tettek.

— Megsebesített egy kerevked "segédet a vé
letlenül elsült revolver. Egerből jelentik: Nagy- 
visnyó községben Lovas László kereskedő
segéd revolvere, mialatt a fiatalember tiszto
gatta a fegyvert, elsült és Lovast súlyosan meg
sebesítette. A kereskedősegédet az egri Irgal- 
masuk kórházába vitték.

— Iparosküldöttség jön Debrecenből Bu
dapestre. Debrecenből jelentik: Vasárnap 
délelőtt a debreceni iparosok Vági István 
clnöklésével nagygyűlést tartottak. Határo
zati javaslatot fogadlak el, amelyben a 
gazdák kedvezményeihez hasonlóan, az 
iparosság számára is jelentős kedvezéseket 
kérnek, továbbá lényeges haladékot az OTI*  
tartozásokra. A határozati javaslattal na
gyobb küldöttség utazik fel Budapestre, 
I ogv átadja azt Gömbös Gyula miniszter
elnöknek.

— Chanrfcs Ünncpélv. A Magyar Izr. Kéz- 
mii- és Földművelési Egyesület (MiKÉFE) f. 
hó 18-án, szombaton este 8 érakor a pesti Izr. 
hitközség Guldmnrk-tcrmébcn jólékonycólu 
szabaduló ünnepélyt rendez, amelyen az ün- 

J népi beszédet dr. Hevesi Simon vezető-fÖrabW 
| tartja,
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Fischer Ede fő
ügyész feleségét 

elgázolta a kerékpár
Vasárnap délután baleset áldozatául esett 

dr. Fischer Ede budapesti királyi főügyész 
felesége. Az uriasszonv a Török-utca 4. az. 
ház előtt lelépett a járdától a alig tett né
hány lépési az úttesten,

egy rohanó kerékpáros elütötte.
A gázolás helyére azonnal rendőr érkezeti, 
aki intézkedett, hogy Fischer főügyész fele
ségét kórházba szállítsák. A mentők 
Fischernét bevitték a A/arp/í-kórházba, 
ahol megállapították, hogy

Jobb comjót kificamította.
A gázoló kerékpáros: Szer Fülöp 20 

szerelő ellen megindult a vizsgálat.
éves

Párta, december 10. 
Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 
Az osztali tennhz világbajnokiágok kíii-

M
tése.) .... __ .............. _ __ .
delmeil vasárnap este zsúfolt ház előtt kezd
ték meg. Először is a vegyespáros mérkőzések 
kerültek sorrr. A Szabados—Mednyánszky 
Márta pár a döntőben 3:1 arányú győzelmet 
aratott a Barna—Sípost Annus pár felett s igy 
ezúttal is megnyerte a világbajnokságot. A 
harmadik helye-.ést a Bellák—Misperry (angol) 
és a cseh Smidova—Szvoboda pár holtver
senyben fogtállá el.

A női páros küzdelmek sorún a Sípost— 
Mcdnyánszky-pAr az elődöntőben 3-1-re verte 
n csehszlovák Smidova—Ketncrova-púrt. A 
német Kretzbach—Helmuth német pír viszont 
3:2 arányú győzelmet aratott a Gaál Magda— 
Gussmann párral szemben. A döntő a késő éj
féli órákban míg tart.

A legragyobb érdeklődés a férfi egyes világ
bajnokság küzdelmei felé irányult, ahol

a legjobb nyolc közé hat magyar jutóit, 
majd b legjobb négy, vagyis az elődöntők

Leállítják a szombat
helyi Exportmalmof

Felmondtak az összes 
tisztviselőnek és munkásnak

Szombathely, december 10.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy 

konsternációt keltett az a vasárnap elter
jedt hir, hogy a város egyik legnagyobb és 
legmodernebb üzeme, a szombathelyi Ex
port-malom, mely az elmúlt évi közgyűlés 
óta a budapesti Gizclla-gözmalom tulajdona.

leállítja üzemét és elbocsátja összes 
munkásait és tisztviselőjét 

Azonnal érdeklődtünk az Export-malom 
igazgatóságánál a hir valósága felől, ahol 
azt mindenben megerősítették. Eszerint 
meg is történtek már az összes tisztviselői 
éa munkásfclmondások is.

ötven munkás éa tizenöt tisztviselő vált 
egyik napról a másikra könyörtelenné.

Tekintve azonban, hogy ez a szám csak 
családfentartók száma, 
együtt az ellátatlanok száma

meghaladja a kettőszázat Is.
Osf/fp Lajos dr. főispán és Ujváry Ede 

dr. polgármester, akiket ebben az ügyben 
azonnal nagyobb küldöttség keresett fel, el
határozták, hogy sürgős intézkedés végett 
haladéktalanul a kereskedelmi miniszterhez 
fordulnak.

a
a családtagokkal

— Áthelyezték a főkapitányság központi 
ügyeletét. A főkapitányság központi ügyeleté 
a mai naptól kezdve uj helyiségében gráf 
Vigyázó Ferenc-utcn (volt Bé/o-utca) 5. szám 
alatt látja el szolgálatút Ezért a főkapitány
ság a közönség tudomására hozza, hogy úgy 
délelőtt mint délután és éjjel ezentúl a fent 
megjelölt uj helyiségben leheli meg panaszát 
és térhet Intézkedést a rendőrségtől.

Képkiállllás. Vasárnap nyílt meg a Ma
dách Imre-giinnázium (VII., ítarcsay-utca 5.) 
rajztermében Bundschuh Ottó, Demeczkyné 
Volf Irma és Wie/ncr (Mezei Frigyes lanár- 
ísstőmüvészet X. karácsonyi kiállítása. A tár
laton, úgy mint ezt már a kiállítóktól meg
szoktuk, sok szép és értékes képet láttunk. A 
kiállítás december 20 án zárul, belépődíj nincs.

— Küzdelem a győri híd megmentéséért. 
Győrből jelentik: A nagy hideg vasárnap to
vább tartott. A Rába egész Rúbapalonúig tel-

»
scn lefagyott. A győri cölöphidat összedön- 
ssel fenyegeti a hatalmas jégtömeg, úgyhogy 
az utászok éjjel-nappal dolgoznak a híd bizto
sításán. A jégbontást abbahagyták és most a 

bld pillérei elé vernek hotnlmos cölöpöket, 
hogy az esetleg meginduló jégtől védjék a hi
dat. A Duna több helyen teljesen befagyott. 
Vasárnap este 7 órnkor —17 fokot mutatott a 
hőmérő.

— UJabb véres összetűzések Pnleaztlnú- , 
bán. I^ondonból jelentik: Palesztinában a J 
cionisták nagygyűlést tartottak. A zsidó- 
b«vándor!ás korlátozása elleni tiltakozó ' 
gyűlés után utcai verekedések voltak. Hét 
sebesült rendőrt és Uz pclgári szeraéh-t 
kórházba kelteti szállítani. •

— Megfagyott egy nyolcvanéves ember. Sd- 
toraljaujhelgrfil Jelentik: A zemplénmegyei
Tisza Ive község határúban a nádasban a vadá
szok megfagyva találták Glilckmann Sámuel . 
nyolcvanéves sátoraljaújhelyi lakost. Arca any-1 — A kisgazdapárt vasgárdájának tiltakozása
nyira eltorzult a (ágyús következtében, hogy ®> ■•gJŐI események ellen. A Független Kis- 
gyermekei csak ruhájúról ismerték fel halott gazdapárt frontharcos szervezetének revíziós 
apjukat ivasgárdája értekezletet tartott, amelyen nagy

f *11.  A Lr.oJ A ■ .ni mFelfigyel a hölgvköaönség Lipcsei Vilmos ^h^rodássnl tárgynltúk a párt két ország- 
nöldlvatáruháa (Apponyl tér 4) hirdetéseire. kéuvtoelöjo
Ezúttal Is a karácsonyi vásár keretében meg- m* "v * “ '
rendezett kabátból í...., ow„,-k «*•  a
minőségük olv kiváló, hogy bízvást megismé- • \
telhetjük a hirdetés mottóját- „llven alkalom Washingtonból Jelentik: 
«Mk <-«Y ívben kln.lll.oilk- | ’............."

... . . ......... ,.j ellen Algyőn elkövetett
i'.yi VúbiÍi kérgiébert meg- Ineríny,eh‘l- Tiltakozásukat memorandumba 
«rm olv .Inr.onv.k t, . *■ -Uulloljík ■ b.lügymlnlMl.rh.r.
••••■■ • 1 — Roosevelt végre stahll|zal> a dollárt.

Beavatott pénzügyi 
körök szerint Rooxroclt elnök végre rászánta 
magát a dollár stabilizálására és nem folytatja 
tovább az értékrombolást. Az arany beváltási 
ára most már nyolc napja változatlanul 34.01 
dollár maradt unciánként, amiből valóban 
arra kell következtetni .hogy megtörténlek az 
első lépések a dollár stabilizálására.___________

Hamar a ceruzát elöl
Muitheti rejtvénypályíMlunk eredménye:

MEGFEJTÍSFKi Sirrrlnék egy uj ttlvd — Holnap 
Madódlk »r Siet.

NYERTESIIG Egy liipcngát b>nti legyei nyeri; So- 
litMiy Gyula, Gyár

lto-m e»*s  Inksjit nyartfki Goldmsnn Gyflifl Bu- 
dap il. Hakni Jené Z«l«egerueg.

E<7 btatéfekOiuvtl vyrr'i Ve(|4nyl Us»lá Makó. 
. Ezv-mr n«maKn'.emett ay<rtelu Jtnou I ereneM 
Macyarsanct Fölep Frni Uipilz. Jóna U)»» Hudapsst, 
Pepovcsók Jul S Uilhgheiy.

Hírmi tre<net4nl*m*i«  nyertek) Kauatv'etky Gyuls 
S« ISrMfeaa. Budinrai. OTl hátfevóavmrtár. 
_ KtV-»U c»*»tek-  Aítilér LJlt Rwtap«a',
•omló Góia Bu-ljpt,: H-rmann Láarló Miskolc.

Brláta ksryél n»er1: Tódor Józwfné Kupéit.
VMókrv é*  keifftldrr a nvrrrmínvekrt no«i*n  íróid 
•’ A n*" lewk •Jóndékalkal bármilyík

Mlkámap 0-3-H átwbaUk a kiadóhivatalban.

Magyar sikerek az asztali tennísz 
világbajnokság on

A Szabados - Meduyánszky-pár világbajnok

Gyilkosság a falusi 
lakodalomban

Miskolc, december 10.
(A Hétfői Napló tudó/itójának telefonjelen- 

tése.) Döbbenetes gyilkosság történt Alsóvadász 
községben, Nagy Antal gazda leányának lako
dalma alkalmából. A vendégek falusi szokás 
szerint sátrakban mulattak.

Éjféltájban Nagy Antal, az örömnps felállt 
a helyéről, hogy körülnézzen a gazdaságában. 
Mikor a sötétben be akart lépni az istálló aj
taján,

gyors egymásutánban három lövés dör
dült eb

A lakodalmas nép riadtan rohant a lövések

— Régi török vár romjait találták meg Domb
óvár mellett Dombóvárról jelentik: Mngparkér 
határában egy régi török vár és temető marad
ványaira akadtak. Az eddigi ásatások során több 
értékes bronz-, cseréplelet, ékszer, harci eszköz 
került elő, sőt több török katona ép holttestét 
is sikerült felszínre hozni.

— A Petőfi Társaság ülése. A Petőfi Társaság
vasárnap felolvasó ülést tartott. Pékár Gyula 
elnöki megnyitójában ismertette Petry Mór Ma
gyar szonettek cimü könyvét. Havas István fő
titkári jelentése után Feleki Sándor több költe
ményét olvasta fel, Falu Tamás és Lőrinczi 
György szerepelt még ezután kisebb munkák
kal. * _________ _

FizBiesi Köi8iez8ii8n!i8mr8 valö lewn- 
fi (fii nálam deo mber 1—31--g aoaa nem tót zó Ar>in Am*  lU.IUl aiton la kivitelit rt-camltrek I. fotelekéit 

komb nál; szobákat. könyvAllvAnvot. at- 
tu etagynimat s egyéb inkberendezéialUn-j-Hka 

fitláPfTil Intfil kárpit mmestér - Kizárólag lV„ IrAnyl- 
UyJiiiJ lllll u a. is. (BalvArval mozgó meglett) Tel. 84-l-8o

— Megmérgezte magát és megfagyott a 
pilisi hegyekben egy pesti fiatalember. Va
sárnap délután a kirándulók a Nagykevély 
közelében egy fiatal férfi holttestére buk
kantak. Megállapították, hogy jjcdikovics, 
Ödön tönkrement Jícreslicdövel azonos, aki 
a Tisza Kúlmán-lér 1. szám uházban lakott. 
A szerencsétlen embert anyagi romlása any- 
nyira elkeserítette, hogy veronúllal megmér
gezte magát. A hegyek között rosszul lelt és 
a nagy hidegben megfagyott. Holttestét n 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították.

— Leült pihenni — és megfagyott. Barabás
ról jelentik: László Andor bátor! gazdálkodó n 
hctivásórról hazatérőben a bútor! országúton 
leült pihenni és megfagyott. Másnap találtak rá 
jéggé fagyott holttestére az országul árkában.

stme-uszoiior- 
takarápontwtt 

apeclálla készítője
I null ftevlfár Budapest, V, WekerleLUWI UdlKar Sándor-u. 24. Tel. 128 93

ZsolteWoltztlsss:
év. VU. ksrt'rt, D«há*y«lea  M. Telefon 04-47

Áll) elő vén Márkus, vedd le a kőlapodI 
Lássuk sárgaságban szenvedő alakod!
Már nincs sárgaságom, s egyet rónául válla 
HIBA víztől elmúlt, Istennek hála!
— Székrekedés különböző bajok okozója. 

KönnyebbülésL valamint rendszeres székeidet 
biitosit a Durmol hashajtócsokoládé. ttlánza- 
lókat utasítson vossmm 

résztvevői ptdlg kizáróan a magyar verseng 
zők sorából kerültek ki. Az elődöntők sorún 
Barna 3:1 re győzött Házy ellen, Bellák pedig

A VILÁGBAJNOK MAGYAR VEGYF'PABOS

Szabadot_______ Mednyánszkg 
lapunk zártakor szenzációs formát mutatván, 
i:1 arányban vezet a világbajnok Szabados el 
len.

Három lövéssel meg
ülték az örömapát 

irányába. Nagy Antalt az istálló ajtajában, 
eszméletlen állapotban, vérbefagyva találták. Az 
egyik golyó a szivébe, a másik a hasába, n 
harmadik pedig a lábszárába fúródott.

Mire orvost tudtak előkeritenl, a gazda 
belehalt sérüléseibe.

A lettes ezalatt eltűnt ez éjszaka sötétjében. 
A csendőrök a menyasszonynak egyik volt ké
rőjét gyanúsítják akit Nagy Antal kikosnra- 
zotL Elő is állították a legényt, ez azonban 
állhatatosan tagadja, hogy elkövette volna c 
gyilkosságot.

— Ijord Irving angol miniszter súlyos 
balesete a vadászaton. Londonból jelentik: 
Lord Irving közoktatásügyi miniszter, volt 
indiai allurály, falkavadászat közben lová
val fejbukott s féjén és Karján komolyabb 
sérüléseket szenvedett. A baleset színhelyé
ről gépkocsival a kastélyba szállították.

— Az 50 éves Sfernberg hangszerész cég nagy
sikert! jubllárls matinéja. Nagy siker jegyében, 
zsúfolt nézőtér előtt zajlott le vasárnap délelőtt a 
Városi Színházban n Sfernberg Ármin és fial 
királyi udvari hangszergyár 60 éves jubileumi 
matinéja. Propaganda-előadást vártunk és kel
lemesen csalódtunk. Tiszta, értékes színházat 
kaptunk, olyan nívós számokkal, amelyeknek 
mindegyike színházi eseménnyé emelte ezt a 
jólsikerült matinét, amelynek műsorán Szent
ivó nyi sziporkázó ötletesscgévcl mulattatta a 
publikumot, Bánhidy Ilonka, László Imre, Sán
dor Anna, Sebő Miklós, Verbőczl Ha, Vajda 
Károly, Bodrin Margit, Szedő Miklós, Cselényi 
József, Fekete Pál, Lipóczkp József és Kalmár 
Pál mind, mind elsőrangút nyújtottak. Margót 
la Marr a 4 Haver vokálkvartctt változatossá 
tették a műsort. Érdekes színfolt volt Sarlai 
Imrének, a tehetséges fiatal drámai színésznek 
száma, aki kedves szinészutánzásaival uj oldat
ról mutatkozott be. A matinén megjelentek 
Huszár Aladár főpolgármester, a hatóságok és 
a város képviselői h, akiket Sfernberg Ferenc, 
a Sternberg cég agilis főnöke üdvözölt.

Valódi arany- és aztlst ékszerek 
dús raktár*  

nagy karácsonyi vasért 
Tekh.tee meg 6 évtizede fennálló (felelőimet ’ 

SDH WAR1Z J. órás Aksserész Aluseum-körut S és 7
— Dráma a Dny eszter jegén. Bukarestből je

lentik: Vasárnapra virradó éjszaka a Dnyeszter 
partján a román határőrök észrevették, hogy 
Oroszország folől két ember igyekszik Románia 
felé. Mielőtt partot értek volna, az egyik mene
külő alatt beszakadt a jég. Társa kétségbeeset
ten próbálta megmenteni, de a szerencsétlon 
ember elpusztult. A magúra maradt megmene- 
kfilt férfi a román parton ájulton esett ásszá. 
Kiderült, hogy apa és flu menekültek Szovjet- 
Oroszországból, az apa elpusztult • csak a flu 
jutott át a román partra.

— Baltával leütötte jegyesét, aztán mulatni 
ment. Tapolcáról jelentik: Nagy József tapolcai 
legény már régebben eljegyezte Kiss Teréz ta
polcai leányt, aki állandóan sürgette a házas- 
súg megkötését. A vasárnnpl országos vásárkor 
Kiss Teréz arra kérte vőlegényét, hogy a vá
sáron szerezzék he a háztartáshoz szükséges 
dolgokat. El is indultak bevásárolni, ulközhen 
azonban Nagy József beült a< egyik kocsmába, 
mulatni kezdett, majd ittas állapotban lakására 
vitte a leányt, öklével fejbeverte éa az eszmé
letlenül fekvő leány fejét fejszével beverte. A 
merénylet után visszament a kocsmába, ahol 
mulatozva talállak rá a csendőrök. A leányt 
haldokolva szállították a tapolcai kórházba, a 
legényt pedig bevitték a nagykanizsai ügyész- 
ségre-

fin EtNUEQ szakorvosUS - H Eljl eIZu T*r’< bör’ *’ nemlbete-rok- 
r*ndel DBP

HAkóczt ut •*,  1. em. 1. R4knmu)l nemben.

— Ab Osztályaors.’áték résztvevői felké
rtnek, hogy a Megújítási betétet és az dó
rt 30 fillér költséget a f. hó lö-én kezdődd 
1 osztály hutása előtt fizessék meg, külön
ben nyereményigényük és minden joguk 
ivész. A jólékonycélu állami sorsjegyek is 

kaphatók az összes fóánisitóknál. Darabja 
3 pangó,

Elvitték a betérők a btn 
Jeleket a jarásblróságröl

Miakote, december 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának teiefonfeten 

tése.) Az éjszaka vakmerő betörés történt a 
mezőcsúti járásbíróságon. A betörök a járás- 
bíróság fcűnjelkamrójába hatoltak be és azt 
valósággal kiürítették.

Tizenkét revolvert, huszonöt kést, több 
órát és egyéb bűnjeleket vittek magukkal.
A betörők előzőleg meg akarták fúrni a já

rásbíróság páncélszekrényét i». de miután nem 
boldogultak, abbahagyták a fúrást és Antal 
Imre járásbiró szobájába hatojtak

Az irodahelyiségben 
feltörték a járásbiró asztalát 

fiókjából GO pengőt vittek
A csendőrség azt gyanítja, hogy 

kiszabadult rabok voltak a betörők és ezen a 
nyomon folytatja utánuk a kutatást.

be.

té annak 
el 
nemrégiben

A nyugdijjovaslat vitája ma, hétfőn délut.n 
folytatódni fog a képvlscjőhúzban és ezzel 
kapcsolatban a Nemzeti Egység Pártja kedden 
délben púrtérlekezletet tart, melyen elsősor
ban és főként a nyugdíj javaslat körül felme
rült nézeteltéréseket akarj;'k elimináíni.

Mint jó forrásból értesülünk.
■ kormány tényleg pártkérdéssé feszi •

törvényjavaslat megszavazását.
annál is inkább, mert az agrárlakosság mór 
évek óta sürgeti a tisztviselői fizetések éi 
nyugdijak leszállítását, valamint az állásiul- 
mozások megszüntetését, mert ezáltal reméli, 
— amint az a kereskedőknél és kisiparosok
nál várható — hogy

végre reákerülhet a sor bizonyos köztér- 
bek csökkentésére.

Az a lény azonban, hogy p kormány párt
kérdéssé teszi a nyugdijjavaslat megszavazá
sát, nem zárja ki azt, hogy olyan módosításo
kat, amelyek a javaslat hiányosságát vannak 
hivatva korrigálni, ne legyeu magáévá. A mi
nisztertanács le is tárgyalta mindazokat a ha
tározati javaslatokat, amelyeket eddig be
nyújtottak és megállapította, hogy ezek közül 
melyeket fogadja el. Ezenkívül Káinok! Bedő 
Sándor, a törvényjavaslat előadója is több 
olyan javaslatot terjeszt majd elő bizonyos 
részről, melyek a Javaslat ellen felmerült aggá
lyokat és szempontokat honorálják.

A javaslatok közül különös érdeklődésre 
tarthat számot, amely szerint

■ lakbércsökkentés csak mdjuB elsején
lépne érvénybe,, x v.:.--, i'.

Értesülésünk szerint ezt a javaslatot a pénz
ügyminiszter Is magáévá fogja lenni, úgyhogy 
azok, akik az eddigi lakbér.’árulékuk alapján 
rendezkedtek be, február 15 én felmondhat
ják május elsejére nagyobb lakásukat.

— Kanyarójárvány, Iskolabezárás Faddon. 
Dombóvárról jelentik: Faddon az iskolásgyer
mekek között a kanyaró járvánvszerüen lépett 
fel. Az alispán az összes iskolákat bizonytalan 
időre bezáratta.

— Kínai légitámadás: 38 halott. Sanghai- 
ból jelentik: Kínai bomba vető repülőgépek 
heves légitámadást intéztek a Fukien tarto
mányban lévő Saocsu város ellen. Lapjejen- 
tések szerint a bombáknak 38 emberélet 
esett áldozatul.

— Hitler újabb tanácskozásra készül a 
franciákkal. Párisból jelentik: Francia po
litikai körökben arról tudnak, hogy Hífr 
ler kancellár és Francois Poncet berlini 
francia nagykövet között ajabh közvetlen 
tanácskozások indulnak meg. Hir szerint 
erről a tanácskozásról a keddi miniszterta
nácson beható eszmecsere lesz.

— Az olasz külügyi államtitkár vasárnap 
este utazott Berlinbe. Rómából jelentik: 
Suvich olasz külügyi államtitkár 
gebben tervezett berlini utazását vasárnap 
valósította meg: vasárnap este elutazott Ber
linbe, ahová holnap, kedden érkezik meg.

mér ré

masBiysmüuiorszöyBieK SfeS
Néhány hjtó, őmekőfő- é« torontá 1 rzónye r máidén el
fő-adható árban, Bntuivnluruk, eplnalék éa »s Ö«<wa kér- 
pltoakalléket legocsOhban VAgó Arnold és ‘Arsn 
Kamermayer KAroly-utca 10. Cinné Agyéitól

— A „Nemzetköz! Aktív Analitikus Orvosok 
Egyesületének*  magyar csoportja f. hó 11-én, 
hétfőn este H8 órakor ni Ügyvédi Kör (Sze- 
mcrc-otca 10.) nagytermében előadó ülést tart, 
melyen ifj. dr. Balázs Dezső ügyvéd „A két
arcú ember" elmen ad elő.

— Mit jelent r lumen-JelzérJ A modern izzó- 
lámpák újabban a watt-héljogzéscn kívül az 
„I. Lm.“ jelzést is viselik foglalatukon. Ez a 
három betű az ..Inlernalionalls Lumen" jelzés 
rövidítése Egy új fogalom vonul be ezzel a 
körtudatba, amely azonban csakhamar épaly 
közismert krz. mini o lóerő vagy a méter. A 
lumen a fényteljesltmény mértéke, amely előre 
megmutatja, hogy a modern Izzólámpa mennyi 
fényi bocsát ki. Eddig az izzólámpákon csak 
az áramfogyasztást tüntették fel watt-egységek*  
ben. A lámpa minőségi megítéléséhez azonban 
ez egyedül nem elegendő. Nemcsak a felhasz
nált áram, hamm a kibocsátott fény mennyisé
gét is ismerni kell, mert a lámpa lósága e 
tényezők gazdaságos arányától függ. Akt Itrb- 
lámpái vesz, annak netnrsak azt kell tudni, 
hogy a lámpa mennyi áramot fogyaszt, hanem 
«t Is. hegy ezért mennyi fényt szolgáltai. Ezt 
mondja meg Izzólámpák új lumcnjelzése Az 
olyan Izzólámpa, amelyen nincs lumen ‘éltéi, 
g. nge fényteljcsítményét akarja eltitkolni a 
nincs kizárva hogy esetleg as áramfogyaszlás- 
hoz viszonyíts» csak a tel*  fényteljesllményt 
szolgáltatja.
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Hlndenburg tábornagy-elnök emlékiratait 
hladta egy lipcsei vállalat. Bit a könyvet 
magyarra is lefordítják. A világirodalom 
egyik legérdekesebb memoárja lesz. Ilinden- 
burg mindent elmond a háborús diplomá
ciáról. Sokat foglalkozik az osztrák-magyar 
problémával Is. 4 többi között szerepel a 
könyvben Czernln Ottokár gróf, Burlán 
István, Hőtzendorfl Conrád, Arz vezérezre
des és még sok magyar politikus és ka
tona is.

II.
A rendőrség most ünnepli hivatalosan He- 

fényi Imre főkapitányhelyettesi abból az 
alkalomból, hogy tiz éve vette át a politikai 
osztály vezetését. A magyar polgár megáll 
egy percre és levett kalappal köszönti Hé
té nyit. Nem kell sokat magyarázni, ki ez 
az ember. A békés polgár neki köszönheti, 
hogy békén jár az utcán és nem verik be a 
fejét, úgy mint körülöttünk sok szomszé
dunknál. Hogy a külföldiek mint a háborgó, 
zajló Európa egyetlen békés városába jár- 
nak Budapestre, azt is neki köszönhetjük. 
Isten éltesse!

Hl.
A londoni siker után hazatért Bethlen 

István gróf a vasárnapot a lakásán töltötte. 
Csak egy látogatót fogadott, Páxsint Ödön 
osztálytanácsost, egykori személyi titkárát. 
Bethlen István pár nap múlva Inkére uta
zik pihenni.

IV.
Mac Farlane ezredes, a budapesti angol 

katonai attasé, akit a múlt héten autóbal
eset ért és a győri kórházban ápolták, föl
épült és vasárnap reggel vonaton Pestre 
hozták. A pályaudvarról mentőautón vitték 
Árnyas-utcai lakására. A Risnoplá délután 
telefonon express-irderjut csinált vele:

— Nagyon jól vagyok, — mondotta — 
nem is történt komoly baj, csak hat bor
dám tört el, tiz nap múlva már föl is kel
hetek.

V.
Tihanyi László, a kitűnő vioóbajnok éj- 

szaka a Lopás-bárban találkozik a bankár
ral, aki arról híres, hogy ha „fönt van", 
akkor „fölvág“. Bankárunk kitörő őrömmel 
üdvözli Tihanyit:

— A, alázatos szolgád vagyok, van sze
rencsém kedves bajnokom*  szervusz kérlek- 
alássan...

Mire Tihanyi fanyar szellemességgel, 
csendesen:

•— Szervusz kérlek. De mondd csak: ne
ked megy olyan rosszul, vagy nekem megy 
olyan jóit.

VI.
A Magyar Jövő Klub tegnap este a Cla- 

ridge-ben Anna főhercegnő és József Fe
renc főherceg fővédnöksége alatt estélyt 
rendezett. Vezető háziasszonyok Antal Ist
vánná és Bornemissza Gézáné voltak.

VII.
A Szárak Társasága szerdán a Duna palo

tában felöl vasó estélyt rendez. Doblhof Lilly 
bárónő tart előadást a szovjetházasságról 
és szovjetszerelemrőt.

Vili.

— Enyhül ■ hideg. Változatlanul der
mesztő hideg volt vasárnap egész nap. A 
hőmérő ■ déli órákban ndnus/ hat fokot 
mutatott. A Meteorológiai Intézet prognó
zisa: felhős idő, hideg némi enyhülése vár
ható. Délen kisebb havazás lehetséges.

— Agyonsujtotta a lezuhanó fa. Bakó Ká 
roly 78 éves bátaszél.l lakos kertjében fát irtott

Az egyik kidöntötl hatalmas diófa Bakóra zu
hant és a lezuhanó diófa törzse valósággal 
széthullottá a szerencsétlen ember fejét. Azon- 
ral meghalt.

— Az <>8torcsapás elárulta az angyalföld 
□tonóllóL Nádat Ferenc ügynök áruval meg 
rakott teherkocsijáról szombaton este a Szent 
László-ulon két suhanc ládákat akart lopni 
Nádas észrevette és szembeszállt velük. Az 
gyík suhanc bicskával megszurkálta az ügy

nököt, aki utolsó erejét összeszedve, ostorral 
az arcába vágott. Az utonáilók erre elmenekül
tek. A közeli rendőr keresni kezdte őket és 
i'gigj'rla a környékbeli búvóhelyeket. Egy 
stábéban ráakadt Doni Arial 19 éves nap- 
zómosra, akinek az orcán ostorcsapét nji 
klelenkcdclt. Dani mindent tagadott, de az 

ostorcsapat nyoma elárulta. A rendőr előállí
totta a főkapitányságra, ahol őrizetbe vetlek. 
Társát keresik >

A Móniin fíouge remek műsorán szerepel 
Sybllla Wenn, egy tusfekete hajú orosz 
leány. Az araknak nem kell külön bemutat
nunk, eleget beszélnek már róla a pesti ép 
szakában. De fölhívom rá a hölgyek figyel
mét. Különösen árokét, akik a „síankságért" 
• majommirigyes kúráig is elmennek Tes
sék csak megnézni ezt a szép orosz kisast- 
szonyt: nem kell mindenáron csontvázzá 
fogyni. Sgbilla Wenn nem sovány, sőt .. . 
Es mégis — magyarán — majd meggyullad 
alatta a parkett egy erotikus táncszdmándl. 
Ha as artisztikus erotikamok egyetemét 
megalapítják, Sybtlla Wenn lesz a rector 
magnifleus. Tessék megnézni és együtt kiál
tani vele:

— Le a kínzó fogyókúrával!

saxopnon

tárogató

10—
2

98—

P IX—
120.—

148.—

44.50
10.-P 85.

3
P 70.

80.-5.

8.

8.

2

harmonika

2.20

Az ország legnagyobb rádlótcrme

VII., RAKÚCZI UT 60. SZ.

HANGVERSENYHEGEDÜK TELJES 
KÉSZLETEKBEN, legűnomnbb teljes fel- 
szereléssel 05. sz P 50. 98. sz. P W.—.

97. sz. P 80.—, 08. sz. P 100—

4.
I

15p-ta

qirar
25 P m

rádió
IOr-W

Királyi udvari hangszergyár

ZOÜGORA • HURfflOIIIUM

RÁDIÓ-késziilék
teljes felszereléssel, kitűnő detekto

ros, fejhallgatóval........................... P
sz. ORION, 4 lámpás (3-j-l), hang
szóróval egybeépítve.......................P
sz, ORION-CSODA, 4 lámp. (3+1). 
egész Európát veszi, átvilágított 
városmutató névskálávnl, 200— 
2000 m.-ig, beépített hullámszürő- 
vei ................................... p
sz. ORION-GLOBUS, 4 lámpás 
(3+1), egész Európát veszi, Di
namikus hangszóróval egybeépít
ve. Névskálával, 200— 200Ó m.-ig. 
Beépített hullámszürő . . . . P

Standard, Philips, Orion, Telefon
gyár, amerikai R. C. A. VICTOR 
és az összes márkák.

BESZÉLŐGÉP
3

p15.
p

P 28—
35—
"8.—.
4’’—

3.—

10—

IX.
Kállay Tamás régen bérelte már a jávor

kút/ kincstári vadászterületet. A borsodi 
közgyűlésen sok támadás érte, a gazdák 
esákmátéskoddssal vádolták. A támadások 
miatt elkedvetlenedett, híres vadászkastélyát 
eladta, a bérletei pedig átruházta egy buda
pesti vadásztársaságra.

X.
Az Erdélyi Stépmlvee Céh iről közül 

öten: Bánffy Miklós gráf, Ligeti Ernő, Ta
mása Áron, Kás Károly és báró Kemény 
János felolvasó-esté kéé tartanak magyaror
szági vidéki városokban.

XI.
Mára Ferencet, aki nemrég súlyos operá

ción esett át, üdülésre és hizókurára fogják 
a Jánoshegyin. Pár nappal ezelőtt szegedi 
látogatója érkezett. Alándékot Is hozott ma 
pávai- egy tál remekbe készült szögedi hal
kocsonyái. Szegedtől Budapestig egy túrban 
hozta a kezében. Mára bátyánk jóízűen 
megette a ,hazait". Vgylátszik ez beleléztr 
« hirákurdt és szerdán már megy le vissza

VERKLI
a gyermek öröme, csengő hangú
2. as. Nagyobb...........................
8. sz. Még nagyobb, erősebb hangú .
4. az. Nagyobb eredeti verkli ....
5. sz. Orgonahangu, váltható kólákkal

■

HARMONIKA
1
i.
4.
3.

Kétvállós, kéthangsoros « 
Háromvállós . . . • « 
Négyváltós.................... ....
BÉCSI ALAKÚ....................
Ugyanaz, nagyobb, 4 bőgős 
Kétsoros, remek hangú. .

MANDOLIN............
>>4p kivitelben, JA hangú . . « «
2. az. Még finomabb, remek hangú
3. az. Választolt paliszanderfából

senymarknlallal.........................
4. is. Valódi Campanello d’oro m

■

sz. N1RONA...................................
VIKOLET. hordozható, 6 lemez 
vihető benne ..............................
sz. HUNGÁRIA, elegáns tokban, 
melybe 8 lemez helyezhető . . . 
sz. HOMOCORD, hordozható, re
mek hangú. 10 lemez vihető benne, 
legfinomabb, tiszta hangú . . . P 99— 
sz. COLUMBIA, hordozható fém 
tokban...............................................P 80—
sz. „Eredeti HIS MASTERS VOI- 
CE“, hordozható, tömör, lágy
hangú, melyben 6 lemez vihető . p 80— 
sz. Valódi „Olotonal“. PATHÉ, 
élőhang, 10 lemez vihető benne . P 180.— 

10. sz. Eredeti „Gramophon**,  His 
i Maslcr's Voice, hordozható. 6le- 
I mez vihető benno..........................P 250—

VILLANYGRAMOFON, elegáns tok- 
bán, pick uppel, hangerőszabá
lyozóval .................................. . . P 80.—

GRAMOFONLEMEZ, nagy 26 cm.-es, 
elektromos felvétel (Honmcord, 
Danubius, Esta, Sternberg), tiz 
darab vétek*-tél  darabja . , , . P

HEGEDŰ, kisai&ku . . p 4.
2.
3.

MAGYAR CITERA..............................P 8—
2. sz. Finomabb, jobbhangu . . .
3 sz. Ugyanaz, hosszal;!), választolt 

diófából ”
AMERIKAI GITARCITERA alátehető 

kólákkal ........................................P fő..
2 sz. Finomabb, őakkordos . . . P 24--
3. sz. Még finomabb, remek hangú,

duplahurozúsu .... “ ““
4. sz. Ugyanaz, 6 nkkordos . . . . P
KONCERT-CITERA (Stevcr modell) P
2. sz. Valódi paliszanderfából , . . P
TAMBURICA GJTARALAK . . . . P
2 sz. Finomabb kidolgozása . . . . P
3 sz. Jobbhangu..................................... P
4. sz. Még finomabb kidolgozású, 

választolt jávorfából......................P
AMERIKAI JAZZ-W INGSZEREK.

SAXOFON
B) szoprán, nikkeléivé . . . . P

2. sz. Es Allo-Sasofon, melódiaját
szásra használatos, nikkdezva, 
automatlkue oktávbillentyüvel . . P240r-^

JAZZDDB-FELSZEnEEÉS:
Nagydob, klsdob, fadob, cintányér, 

lábgép, verővel és állványzattal 
együtt .............................................P (20—.
sz. Ugyanaz, 80 cm átmérőjű 
nagydobbal, gazdagon nikkelezett 
csav................................................. P 208.—*
sz. Kisdob........................................P 80--

4— 
•—
8—

. . P 
« . P
. . P 
. . P 10.—
. . P 28—

. .p3.- 
. . p to.- 
, . P 16— 
. . P 22— 
. . P 15— 
. . P 25— 
s . P 32—

4.
5
6.

sz. Jóhangu........................... . . P 8—
sz. Finomabb, választott jávor
fából ............................................. ........
as. Még finomabb kidolgozású .
sz. Kitűnő hangú.........................
se. Zenekari minőség, Stradlvarl- 
modell............................................ ,

3.
ZONGORAR1LLF.NTYÜS HARMO

NIKA, 12 bőgővel..............................P128—
2. sz. 21 bőgővel ....... . P l«0.—
3 sz. 48 bőgővel.................................. P 280—
4. sz. 80 bőgővel.................................. PS50—
5. sz. 120 bőgővel.............................. ...
BANJÓ .............................. .....
2 sz. Ugyanaz, jobbhangu ....
3. sz. Zenekari.............................  .
TROMBITA, LEVENTEKl'RT . . . 
2 sz. Varúzstrombita..............................
3. sz. f—B zenkari trombita, vagy

| srárnykürt........................................P 48—
; p jJZ HAIiANGJÁTÉK......................................PR.—

.* |2. sz. 30 hangú, tokban.................... P 15—
. P IX— . —

P IX—
P 20.— '

hangver*

ndolin .

pll- 

. P t8— 

. P 22.—

. P 13.— 

. P 10—

VILAüMARKÁS ZONGORÁK, alkalmi vételek legna. 
gyobb választéka.

HEGEDŐ TOKKAL, VONÓVAL, teljes GITÁR-alak 

szereléssel, 1 külön készlet húrral, tehát 2 
összesen 8 húrral, gyantával, hangolósippal, 
I'—-- -- 
összesen 2 nyereggel, valamint 8 darab Im
pregnált táskával, mely a hurok megőrzé

sére szolgál.
92 sz. Jó kidolgozású hegedű, vá

lasztott fából készült tetővel és 
szép jáv irfahéttal, jó vonóval, va
lódi bőrfogóval "llátott zsáktok
kal éa a fent leirt teljes felszere
léssel ..................................................

93. sz Finomabb kidolgozású. Jobb
hangú hegedő, formált fára épí
tett eröa tokkal éa a fent leírt tel
jes felszereléssel..............................

91 sz. Még finomabb hegedű, nagyon 
szép, fágyhnngu, hullámos Jávor- 
foháttal. formált fára épített erőt, 
bélelt tokkal éa a fent leirt teljes 
ftlazereMuel . a a a e e a 11

p 8.
ss. GITÁR, jóhangu, választott 

. _ ......  „„...... , ___„____ri__ _ hangszerfáhól . . . . P 25.-
h.ngfo.rtval I külön nyerésnél. 3 ». Míg finomabb kidokorisu . . I> M.-
összesen 2 nyertesei. valamint 8 darab lm- . __ ....___ .. ................................as. Hidszerüen épített markolattal, 

ujexüsl beosztással, remekhangu P 40—

TÁROGATÓ
2. sz. Finom Jávoriéból. 8 billentyűi
3. sz. Ugyanaz, 8 billentyűs . .
4. sz. Ugyanaz, 10 billentyűs . .
5. sz. Valódi rózsafából, 10 bili.
6. sz Slernberg rózsafalárog

billentyűi . , ,
KLARINÉT . . .
2. sí. 10 billentyűs
3. sz. Ébenfából .
FUVOLA . . .
2. ss. 3 billentyűs .
3. ss. Valódi ébenfából 
VfyiMi, hangolócsővel

4.

P 80.—
P 35.—
P 4?.--.
P 58.—

P 83.—
P 8.—
P in.—
P 33.—
P 4.—
P 8.—
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MARLENE D1ETRICR
kgujabb iilmjtUől, óuiutén a zó Ivó, ki Mié 
téliem. A Kék angyal ulótérbctctleuUl 
nagy MlnÍNznöjébíil egyszerien sex- 
■pprai-klrályoftt faragtak Amerikában, 
éppen ugy, ahogy régebben Greta Garbó
val, újabban pedig (utlicrlnc llepburn-el 
leitek. A sex uppcal dlvatju azótu Icáldo- 
zoll Antcrlkábun la és a glcca-sziizvíket 
Irodalmi manuscriplrk, a acx appeul- 
kiralynöket pedig színésznők váltották 
fel. Iréné Duiin volt ennek az áruinlutnak 
talán első képviselője és a pesti kikUnug 
boldogan, le.ocsuúva tapsolt ennek az 
egyáltalában nem szép és talán inkább 
Itervudóau érdekes szuiésznbiM-k. Most, 
amikor a Paramount uj nagy Dinijét, 
Sudermann Énekek énekét ri-gignéztciu 
— mit végignéztem? — minden jelenetét 
rajongta vurvu éa lelkesedve végig.'-lvcx- 
lem, valantllycu fújó lemondással tagad
tam azt a liirt, hogy liot pesti színház 
szünetelteti uz olőutlnsnlL

A világ legszebb szerelmes költeménye 
az Énekek cuekc. Ennek interpretálására 
a világ legjobb, legérdekesebb szinéaa*  
nője, a legzsenlúllsaob éa Itgdusabb fan
táziájú rendezője kelteit. Aiurlcne Illet- 
rlch, aki leköszöni mx np|icui-ki.-úlytiől 
rangjáról, az élmények élményét nyúj
totta az Énekek énekeben. Mantullan pe 
dlg, aki rendezte ezt a Símet, a szerelem 
eme tisztit .tüzének hőskultemétiyél, rung- 
ban Dlctrlch mellé állt. Marlene Dlctrlch 
gyönyörű kék szentelt, félmondatokban 
elsóhajtott szerelmes Igéit sokáig nem 
felejtik cl a pestiek. (S.)

PPEffilE^UTln
SALDO 19X1. BékcfTy László alaposan érti 

a kabaréi. Szatírája olt csip, szúr és mar, nhol 
a legjobban fáj. Amikor azonban snldót colnál 
az 103.1. év eseményeiről. nem feledkezik meg 
arról, ami tulajdonképpen n kabaré lényege 
— a mulattatris. Külön eseménye ég értéke az 
előadásnak egy háromperces táncos jelenei, 
amikor n politika színpadáról letűnt primadon
nák mint gf.rlök lejtenck csál táncot. Remek n 
szereplők tömege, igy elsősorban nz elragadó 
Romlót Vilmos, /tojna Alléé, Lengyel Gizi, 
Gdrr/oni/í, Makláry. kon róthy Gyula, Kőnárp 
Gyula. A jnzzt éneklő Szabó Erzsi és llosvau 
Rózsi sanzonjai tetszetlek.

Az Énekek énekéről más helyen Írunk, 
Marlene Dlctrlch ragyogó filmjén kívül u 
h«’t legnagyobb sikere nz Vfa és Corvin 
slágere: n „Zaroff, a titokzatos emberva- 
dón". Ebben a Ilimben — tényleg éppen 
ugy, ahogy hirdetik — mindenki megta
lálja a magáét: a szenvedélyt, izgalmat, ro
mantikát és gyönyörűséget — kinek mi 
kell.

Vasárnapi 
zeneessményeh

K Lohengrin címszerepében vasárnap este 
kezdte meg Strack Tivadar operai vendégsze
replését A magyar származású nénut kamara 
énekes ezúttal Is magas intelligenciájú ének
tudásával, mintaszerű deklamáclójával, kitűnő 
színészi képességeivel és nem utolsó sor
ban töretlen fényű hőst enorjó nak nemes ér
cével jelenítette meg a legendás Grál-lovag 
alakját. — A Zeneakadémián a Léncr oonósné- 
ppes taitolla hangversenyét Haydn-, Beethoven- 
és Kodály-kvarU ItekbcH csillogtatták művésze
tüket bebizonyítva, hogy r.:;r.rsnk technikai 
tudásban és a legideálisabb összjátékbnn felül
múlhatatlanok, hímem művészi kifejezésben is 
páratlanok. A világhírű kv-irlettnck előkelő kö
zönség tapsolt. — Hangversenyt rendeztek va
sárnap este a Budapesten élő oroszok, amely
nek jövedrlmél a pesti orosz Iskola fenntartá
sára fordítják. Az orosz művészeken kívül a 
pesti művészvilág sok tagja működött közre a 
jótsikcrOlt hangversenyen, amelyen Rndó Ár
pád, a rádlő kedvelt szpikerje konferált.

RÁKÓCZI
INDULÓ
Mától kizárólaga

FÓRUMBAN!
Az első előadáson Ismét félhelyárak!

Bús Fekete László Pdrlsbg utazott, ahol 
a Renalssr.nce-srlnház 16-án mutatja be 
„A méllóságos asszony trafikja" cimü da
rabját, de 26 án már még egy premierje 
lesz a bécsi Joscfstddtcr Thcaterben, al-ol 
a „Több mint szerelem" cimü darabja ke
rül színre.

Harmath Hilda, a Bál a Savoyban buda
pesti primadonnája vasárnap Németország
ból Budapestre érkezett és megkezdte a 
próbákat.

Ptrandellot, a fasizmus hioatalos Íróját 
Rómában kifütyülték legújabb darabja pre
mierjén, ahol az olasz nemzet hivatalosan 
ünnepelni készült a nagy drámairól.

Tro fanon Golovcsenko Simeon, az orosz 
'•ári balett volt tagja, Anna Pavlova part
nere magyar állampolgár lett és Varga Si
mon néven nyit Pesten balett képző iskolát.

Révész Ferenc „Katinla" cimü vállalko
zását a Hétfői Napló leplezte le; szombatra 
megérkezett a huszonnégy éhező, nélkü
löző póri feljelentése is Olaszországból.

CA 1*1  TOL FILMPALOTA. Barow-tér. (Tel 343 - 37.) 
A aátAit szekere. Fóízcrepió; Kdmund L->we. - A vud 
nyugat ura. - Híradó. - Előadások kezdett- hé kéznap: 
VÍ1. •*.-«,  *18  le. vaUrnap: H2. Mii W. H*.  10 óra
kor. -- Az elsrt clfiadás mindennap félhelyárakkal. - 
Vasárnap <1. e. II órakor gyermekkabaré.

IPHÓIÓ1: !«■ nini. — Erdei Idll. - HlraAÜ.
• II) Hl MS/lMIXZ ' Vilnius rsas/Si in *»  38 

(Telefon; ILLIIM A sálén arelwre. - Erdei Idill Hajz 
film — FKIdkVil lengi r í>0n«»cl. Ull képek. — Hír 
■dók. — Előadások kezdete hétköznap: 4 8. 8, W.
ünnep vasárnap: 2. 4. 6 8. 10 órakor. —- Az el*'-  
clöailás mindennap félheh Arakkal

COltMI. l\.. Váci vlea 0. (Telefon; 87-102) A tófán 
vekére. l-'llniicgénv. Ffiszcrcpló: Edmund Lowe. — A 
HEdkün lengir gyöngyei. Utazási Ilim. - Erdei Idill. 
TiOkkíílni. - Híradók. - Mindennap: %4. M W « 
“4 in órakor. — A hó; köznapi első clöodus félhcl.vurn.

CORVIN HI.MS7l.MnZ Józ-ef kőim e» ( l|A» u 
sarok. Tel.: 389-88 és 395 84.1 Zárolt az embervadász 
és a ki órómü'or. — Előadások kezd; te mindennap: h4. 
M.-6 MiR &10 órakor. — Az első eladás félhelyárakkal.

KAMARA MOZGóSZI.XHtZ. (Oohnnv-u. és Nyár-u. 
•árok. (Tel. 419—27.) Prolongálva. Eu>"«rr az éleiben. — 
H'radó. — Előadások kezd'te hélkAztnp: 4. fi 8. 10. 
vasárnap: 2. 4. fi. 8, 10 órakor. — Első előadás naponta 
lélhclyái okkal

OMNIA Hf.MSZtMHt Vili KAIrsev utca 2 ilel 
.V>1-2.’1.I A •1‘1’n szekere, Vadnyugat óra. - Ml 
újság a nngyvllógbniif H'radö - Előadások kez
dete hclköznnp. 4. 6. 8. 10 Vasár- és ünnepnap. 2. 4. 
fi 8 10 ómkor. — Az első előadás mindennap mér 
sékell hehárn.

I l-A HI.M^ZINHU íemzkőrtn W» 'lel »«’ *7  
197 fiR > Zaroff az embrrvadész. — Johnny Welstnöller 
tisióleekóje, Sporlfilm. - A v »íer*  medál. Kullitrfilm.- 
RérbCrd Muhi. Trö'kll'm - Híradó. — Előadások kez
dete naponta: 4, fi, 8, 10 órakor. — Az első előadás 
félhelyárakkal.

I in.MA HlMVINHRZ llakórzi ii» 71 'Tebbm 
f(M)—45 és 490—19.) Énekek éneke. Rraénv. Főszereplő: 
Marlene Dlcir ch. — Híradók. — Előadások kezdete 
naponta; M-4. M.-Ö. Mi8, VálO órakor. — Az első előadás 
lélhcly árakkal.

(Norma Shearcr fő 
sz’mnlé-évcl. - Hír-

NagymezS-n. 
(Tel.: 220 fw.

odók. - Előadások: 4. fi. A. 10 órakor.
l(ti)AI AI'HII II Fi zsebel kőim 4a • telelőn; 429 -48 

és 4’" fi2) Ovalrad*  Fősz.: Ellve Brook 
Híradók — Az előadások kezdete hél''öznap: 4. 
a s és l't (bilitől v»sánMU> 2 < fi 8 és 10 óra 
kor - Az elvé elfiadAimn inindciinap l*1h>|vámk ’ 

HIBUM FILMSZÍNHÁZ Kossuth Ij»|os it 18 (Teli 
897 4)7 R'5 13.1 llákóril Induló Színmű Fősz: 
Csortos (’.snla Híradók. - Az előadások kez
dete hé'köznap: 4 fi 8 és lő ómkor vasár é» 
ünnepnap; 2. 4 8 8 és 10 órakor

IIFC.SI FILMSZÍNHÁZ. Teréz körut 28. (Tel. 259-52 
és 213- 43. Fnrkek éneke. Főszereplő Marlene 
Dietrieh. - llirndók - Az előadások kezdete hét
köznap: 4. fi. R és 10 órakor vasár- és ünnepnap: 
2. 4. fi 8 és 10 ómkor. — Az első előadáson min- 
d nnap félhet'árak

CAS1NO FILMSZÍNHÁZ. Eskü ül 1. (Tel.: 8.31-02.) 
Eassnr az élrHnn. Fllmoperett. Főszereplő: Cmslav 
Fröhlich - ll mdók. - Az előadások kezdete hé'- 
kóznnp: 4. fi, « és 10 órakor vasár és ünnepnap: 
7, 4. fi 8 és 10 órakor. — A> első előadáson min
dennap félhclvárak.

I’AI.ACE. ITzsélict-könit 8. (Tel 385-23.1 Te vaer 
■a Ideálim. Vidám kalandllím. Fősr.t Joe Rrowa.
- Az éhl LkoPJa Mulatságos töri. — Híradók.
- Az előadások kezdete hétköznap: 4. fi
és 10. vasárnap 2 órától folytatólagosan. — 
Az első előadáson mindennap félhelyárak.

Sz'n’iázak hétfői műsora:
NEMZETI SZINH.AZi ígéret fül 1|e G48). 
BELVÁROSI SZINHAXi Helyet az IHoságnak (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Családunk azégjene (8) 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Csipelke («). 
ANORASSY-Un SZÍNHÁZ: Brldge (0). 
TFPFZKŐHUTI SZÍNPAD: Saldó 1833 (9).
ROYAL ORFF.UMi Tea-ék klartllnll (U»). 
BF.THI.FNTFRI SZÍNPAD: Öten a Hargita fU,*.  Ht). 
KOMÉDIA ORFEUM: Salamon. Slrlnhardt (M>9).

Fedák Sári mondja 
amerikai utazása előtt:

„Nem titkolom, igenis: 
főbe akartam lőni magamM

Telve optimizmussal, újra taipraállva, 
nagy reményekkel indul Amerikába

— Nagyszerű ember ez a Fedák — 
mondtam el néhány héttel ezelőtt az Iza 
néni premierje alkalmával Zsuzsáról, — 
kemény, acélos, Acmmit sem csinál félig, ke- 
rcsztülviszi, amit akar, bocsásson meg ne
kem ezért Fedák: férfi módra küzd, harcol 
a pesti színpadok eme ragyogó és utólérhe- 
tetlen csillaga. Nőnek férflmódra harcolni 
a mai súlyos és kegyetlen időkben szinti 
mindennapi, Fedák Sári harca azonbun 
amelyre akkor csak céloztam, mert az Iza 
néni premierje alkalmával nem akartam 
ünneprontó lenni, tűimen! az átlagos küzde
lem határán és

a legkomolyabb válságba juttatta 
őt, aki eddig fölényes okosságával, mindig 
laipracső elhatározásával minden veszélyt, 
minden bajt acélos energiával, huszárosán 
kivédett.

Most, amikor az Iza néni a Royal-Apolló 
napi 8240 pengős rekordbevételei után - 
amelyekre a mozi történetében nem is emlé
keznek — kismozikbnn és a vidéken foly
tatja megérdemelt diadalutját, most, amikor 
Fedák pakkol és hóna alá csapva a több 
mint ,370.000 pengőbe kerülő filmtekercseit 
nekivág az óceánnak, most nem lesz érdek
telen néhány őszinte szót váltani Fedák Sá
rival arról, mi az,

ami maldnrm Bsszeroppantolta törhe
tetlennek hitt energiáját

es — amiről legbizalmasabb barátain kívül 
senki sem tud —

mi adta kezébe a könnven gyilkossá 
válható fegyvert?

Fedák a vasárnapot édesanyjánál, pest
szentlőrinci villájában töltötte. Itt pukkolja 
össze bőröndjeit, itt búcsúzik legbizalma
sabb barátnőitől, barátaitól és talán a meg
hitt szobája szögletében ejt egy-egy könnyel 
azért, hogy elmegy, hogy cl keli mennie. Itt 
törtem rá azzal a kérdéssel, hogy mit vár 
Amerikától?

— Hát édesem, — mondja lehangoltam 
de szaval mögött felcsillanó optimizmussal 
— mit lehet várni a mai nehéz időkben.. .

Itt sem jó, ott sem jó, sehol sem jó. 
Ott azonban tágasabb a világ, több a lehe
tőség valamit csinálni. Most, amikor már 
olt birtok, hogv bőröndjeimet csomagolom, 
azt lehet mondani: őrömmel utazom, vá
gyók újra visszamenni az amerikai magya
rokhoz, akik szeretrek. akiknél egy kicsit 
otthon is vagyok, akiknél egy kic'it kedve? 
vendég is vagyok. Elhatározott szándékom 
hogy

hosszú Ideig haza rém Jövök, mert as 
Egyesült Államokból Délamerikába 

utazom.
Kedden, legkésőbb szerdán délben utazom 
cl Pestről, Párison keresztül. Havreban 
szállók hajóra és annyi bizonyos, hogy 
23-án Newyorkba érkezem.

A karácsonyt már Amerikában féltőm.
Ez az utolsó mondat egy kicsit 'chalkltji 

azt a tüzet, amellyel terveiről és céljairól 
beszél mindig Fedák

— Egyelőre — mondja — még nem nyer 
tem tiszta képet arról, hogy mennyiben vnlt 
rentábilis az Iza néni, azt azonban tudom, 
hogy

szó sem lehet arról, hogy azt az óriási 
pénzt meg lehessen vele keresni, amibe 

es nekem került.
Eddig még mindenki keresett as iza nénin, 
csak a producer természetesen as utolsó 
marad. Az eddigi eredmény mindenesetre 
Ichongolja. az embert, nemcsak engem, ha
nem mindazokat, akik a film terén eddig 
hajlandók. voltgk áldozni. Az egész biztos, 
hogy . ’ '

engem tiszta szándék vezetett, azonban 
— és Itt szinte Offyészl pulpitusra emel
kedve vádol Fedák •— abban a pilla
natban, ahogy egy ütmet könnyelműen, 
léhán, szeretetlenül, lelkllsmerellenttl 
kezelnek, abban a pillanatban megszű

nik minden.
Nem akarok én ezúttal neveket említeni 
Az a helyzet azonban, ami a filmgyártás kö
rül most van. Igy nem maradhat. Es a rend
szer sajátmnga alatt vágja a fát.

es a rendszer a tőkések után vé<tU is 
önmagát teszi tönkre.

Sor kerül arra, hogy ezt nz általánosságban 
odavetett vádamat számszerű adatokkal fo
gom bhonyhani, de előbb kimegyek Ameri

kába, körülnézek a filmvilágban és egy-két 
filmet talán mint „volontőr" végig is csi
nálok . . .

— Zsuzsám, — vetettem közbe — álljunk 
ncg egy pillanatra, én jól tudom, hogy 
.nég uz Jzu néni premierje élőit volt egg 
olyan szituáció, amikor nem ilyen júzanal 
és okosan beszélt ezekről a dolgokról, nem 
izámszcrü adatokkal akarl harcolni, hanem 

■*  fegyvert a szó szoros értelmében önmaga 
ellen akarta fordítani. Igaz ezt

A nyilt és őszinte ember most sem felel 
'iplomatikusan, kimondja, ami a szivén 
fekszik:

— Igenis, nem titkolom, e legsöté
tebb gondolatok foglalkoztatlak, — 
csattan fel a hangja — főbe akartam 
lőni magam és csak a barátaimnak kö
szönhetem, hogy élek. Hát nem lehelet*  
len nz, hogy én. aki 300 ezer pengőnél 
többet költöttem a sajátomból az Iza 
nénire, a kész filmre nem tudtam egész 
Bndapesteo 18.000 pengőt megszerezni.

Fedák Sárinak ennyi hitele sem volt. Es 
hogyha egy filmgyártó cég segítségemre nem 
siet, akkor az óri**l  áldozattal megcsinált 
Iza néni nem kerülhetett volna bemutatásra. 

A drámai szavak után lehiggadtan és 
csendesen mondja:

— Az egész életemen át dolgoztam ezért 
a pénzért és ezzel a filmmel magyar ügyet 
akartam szolgálni és szolgálok is. Sokkál 
kevesebb költséggel és fáradsággal valami 
vigjátékocskán dagadtra kereshettem volna 

'magam. Én a nehezebbik felét választottam 
a dolognak, mert

a drága magyar fajtám igazságát akar*  
tam a magam módján szolgálni.

Fedák, ahogy a következő mondataiból 
kitűnik, már

lelkileg Is talpraáUotL
— Kezdek már magamnak is imponálni, 

— mondja. — Mindig, mindent újra tudok 
kezdeni. Hát azt hiszed, nem nagy dolog 
isszcpnkkolni, télviz idején nekivágni a uí- 
harzó Óceánnak? De ón ugy látom, hogy 

süt a nap a tenger fölött, ragyog az ég.
Az én telkemet nem tudja megváltoztatni 
semmi. Ez azért van, mert én szivem leg
mélyén elégedett, sőt igénytelen vagyok., 
Mi történhetik velem?

— Szerencsés utat, Zsazsal
Stób Zoltán.

Miért
óriási siker a

Azért
mert — Bflllfl Llc! a címszereplő 

mert — a 2 Latabflr Jobb, mint valaha, 

mert — Somogyi Nusi 6s Feleky linM 
csupa attrakció

mert — Berky Lili és tiózon Gyula
remekek

mórt — Fényes Szabolcs zenéje csupa 
sláger

mert — Török Rezső darabja végig mu
latság

mert — a zsúfolt házak közönpóge 
agyonlncagja magát 

m'nden este a

FíiiáiDüOiiereiisziniiiZMi 
dAÍotan’ia CSIPETKE
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JEAN HARLOW,
a platinaszőke mozidémon Lipót fő
herceggel inkognitóban Becsbe érkezett

K világ legtöbbet fofografált fllmszlnésznője, 
Jean Harlow, a gyönyörű platinaszőke holly
woodi vnmp, akinek fényképei a világ összes 
képeslapjaiban a fürdőtrikó-rcklámoktól kezdve 
a luxusautók márkáin keresztül mindenféle 
helyzetben megtalálhatók. Jean Harlow arca 
tehát

meglehetősen Iámért szerte a világon
9 éppen ezért feltűnő, hogy abban nz előkelő 
bécsi szállóban, ahol egy elegáns és rendkívül 
rezervóltan viselkedő középkorú ur társasagá
ban megjelent,

inkognitóban akart maradni.
Az inkognitóra nem neki, aki egyébként ün

Balta Lici afférba a Fővárosi 
í'pereit színházzal a Sárga 
liliom szubrettszerepe miatt

VAlasz'ott bíróság dönti el: vájjon minden 
szerepet kiiteles-e eljátszani a népszerű sztár

Senki sem gondolná, hogy a jómódban is 
veszekednek. Az általános szinházválság idején 
■ Fővárosi Opercttszinhúzbnn táblás házakkal 
-játsszák a Csipetkét - Bállá Licivel, a gyor
san népszerűvé vált uj sztárral a főszerepben. 
A színház előrelátó igazgatósága azonban gon
dol a jövőre is és máris

W akarta osztani kflvctkező darabja fő
szerepeit.

Ezek szerint a Sárga liliomot, amelyet Bíró 
Lajos szüzsé.jéből Írtak, Krausz Mihály muzsi
kájával készítik e.|ö. A prlmadonnaszrrepet 
fíonthy Hanna játssza, a táncos-komikus sze
repre most szerződtették, táviratilag Verebes 
Ernői, á szuhrettszerepet pedig fíalla Livire, a 
szinház száz estére szerződött tagjára osztot
ták ki. Bella Lici elolvasta a szerepet és meg
lepetéssel tapasztalta, hogy ex összesen néhány 
mondatot tartalmaz és

Szinésznyomor: «íh.„ „ílk01toí 
pesti színész kért segélyt a kormányzóné akciójából

Ebben a pillanatban bat pesti szinház 
tartja zárva kapuit és a jövő hét hétfőjén 
pedig hozzájuk csatlakozik a Magyar Szín
ház is, amely a Ball im Savoy előkészületei 
miatt tart szünetet egy héten keresztül. El
tekintve attól, hogy a közönség most

Igazán nem válogathat a színházak kö
zött,

■ kérdésnek súlyos szociális része is van, 
mert most a karácsony előtti hetekben, 
amikor minden embernek a legnagyobb 
szüksége van a pénzre,

a színészek és színházi munkások egész 
tömege lett kenyérfélén.

Békcffy László, a Színész Szövetség uj 
elnöke szembat délelőtt megjelent a kor
mányzóságon, ahol Koós alezredesnek, az 
első szárnysegédnek, a nyomorenyhitő ak
ció egyik vezetőjének átnyújtotta a nyo
morgó és nélkülöző színészek segélykérését. 

Negyvenhat kérvényt adott át

Premier a 
VIGSZINHÁZ-ban

Szombaton, december bó 18-dn

Hunyady Sándor
aj nlodarabja

ARANY1FJL
Fő-'zereplők
Titkos! on~, Githni Kertősz Ella 
e.gjy hőn. Feles Tért, Jávor. 
Ralnal, Somién, Makláry, Mily1 
Gárdonyi, Somtő, AHay, Bárdi

nepelt és híres filmsztár, hanem férflkisérőjé- 
nek volt szüksége. A kísérője ugyanis nem 
más, mint

Habsburg Lipót főherceg, aki kalandos 
élet után került Hollywoodba 

és ott a film körül tevékenykedett. Lipót fő
herceg ügyei arról a nagy ékszerbotrányről 
ismeretesek, amely akörül támadt, hogy nagy
nénje értékesítés céljából rábízta a családi 
ékszerek néhány olyan darabját, amelyek hi
hetetlen nagy ára miatt Európában eladhatat
lanok voltak. Lipót főherceg most Hollywood
ból a gyönyörű filmsztár kíséretében érkezett 
meg. Inkognltójót természetesen kisérőnője 
hihetetlen népszerűsége lehetetlenné tette.

A berlini Luther Márton-kórházban va
sárnap hajnalra virradóra meghalt Jullus 
i'alkcnstcin, az ismert flUnkóniikus, aki 
Budapesten is számtalan Ilimben nagy si
kert aratott. Kedden még fellépett a Kur- 
fürstcudamni-szinházban, de az előadás 
után már mentők szállították el a kór-1 
házba, ahol hashártyagyulladást állapitól- I 
tak meg nála. Az operáció azonban már 1 
nem segített rajta. Legutóbb magyar ope
rettben, az „Egy csók és más scmmi“-bcn 
játszotta az ügyvéd szerepét, amit nálunk 
Kabos Gyula alakított.

♦
Alpár Gitta néhány nappal ezelőtt Bécs- 

be utazott. Svábhegyi lakását azonban nem 
mondta fel. Vasárnap este Alpár Gitta fér
jével, Gustav Fröhliclihel együtt megérke
zett Budapestre, ahol a karácsonyi heteket 
fogják eltölteni. Gustav I'röl.lich felesége 
kívánságára, ez időre mindenféle filman- 
gazsmánját lemondotta és csak mint ma
gánember tartózkodik Budapesten.

*

egyáltalában nem az a szerep, amely egyé
niségének megfelel.

Egy öregedő vidéki szubrett figuráját kellene 
játszania a pesti szinházélet eme legfiatalabb 
sztárjának, aki nem kívánt egyebet, minthogy 
a szerepet számára alkalmas módon átalakít 
sók, mert — mint kijelentene —

boldog, bogy Honthy mellett szubrettsse- 
repet játszhat.

A színház azonban erre nem volt hajlandó 
és kényszeríteni akarja a szerep eljátszására. 
Ballá Lici ezután

• szerepet visszaadta
és most választott bíróság dönt, hogy vájjon 
szerződése kötelezi-e őt minden olyan szerep 
eljátszására, amelyet a szinház vele eljátszatni 
jónak tartí Ez elvi kérdés eldöntésétől füg
getlenül természetesen a Csipetke primadonna
szerepét változatlanul fooábbjátssza.

egyszerre a Szinész Szövetség elnöke, min
den egyes kérvényt elrcferált a nyomor
enyhítő akció vezetőjének és e referátum 
egyúttal szomorú képet festett azokról az 
óllapotokról, amelyek a pesti színházi vi
lágban most úrrá lettek.

Ez az első alkalom, amikor nyilvános 
segélyakcióhoz fordulnak testületileg a pesti 
színészek.

Az Operaház törzsközönsége és a szinház 
Igazgatósága között régóta folyik a harc 
az egyik tenorista körül. A közönség az 
egyébként rokonszenves tenoristát inkább 
operettben szereti, ezzel szemben az igaz
gató „csak azért is” az operairodalrm ieg- 
parádésabb szerepeit osztja ki reá. A kö
zönség és a kritika egyöntetű véleménye 
eddig hajótörést szenvedett az igazgató 
makacsságán, amíg... amig a tenorista az 
elmúlt napokban a Lalimé tenorszerepében 
operai pályájának egyik legfényesebb — 
balsikerét nem aratta. Ezek után az igaz
gató is belátta, hogy a következetesség, 
amint azt már Bismarck Is megállapította, 
nem mindég erény, hosszas lelk.tusa után 
megadta az engedélyt, hogy a tenorista az 
egyik operettszlnházban vendégszerepeljen. 
Művészünk már szorgalmasan próbálja Jo- 
hann Strauss szerepét és az egyik legutolsó 
próbán olyan őszinte benső átéléssel mondta 
a bécsi keringökirály fiatalkort szavait, 
bogy „nem fogok én örökké a Dommeycr- 
ben muzsikálni, fogok én még az Operában 
Is sikereket aratni”, hogy partnere, a jő 

' bemondásairól közismert komikus, nem 
állta meg szó nélkül.

Ártatlan arccal kérdezte- „a Lakmébanf” 
A kis kérdésnek nem várt hatása lett. Az 
ambiciózus vendégművész egy enyhébb- 
fajta kis idegrohamot kapott és tenorjá
nak minden ércével jelentette ki, hogy nem 
énekel tovább! Csak hosszas fáradozás után 
lehetett lecsillapítani és a próbát folytatni. 
Nyílt titok, hogy a Király Színházban az
óta még Delibes, a Lakme szerzőiének ne
vét se szabad kiejteni.

Karácsonyi! Ajándék?? Veri® gyermek- 
fénykép!! (Tel.: 824—1?.)

Singer varrógép részv.társ.
Ili Cnrwm.Mr 1 VP. 1-SkóCZI-U t ti
V. Semmelweis.II BUDAPEST >
VI, Andrássy-ut 33 Vili. Birow-u. eSftt

Bécs magyar darab ünneplésére készül. 
A Burgthcater nagy felkészültséggel és ap
parátussal mutatja he január 18-án Madách 
örttkéletii színmüvet, Az ember tragédiá
ját, amelyet Mohácsi Jenő fordításában 
már egyszer a bécsi rádió óriási sikerrel 
közvetített Az ember tragédiája a bécsi 
előadáson egyébként magyar ünnepnek ké- 
jzUl, amennyiben az osztrák kavelsíg meg- . ...... .
hívására Hónian Bálint kultuszminiszter hí- „,Cnah<er 13S.000 i.telik. 
vatalosan résztvesz a premieren és víz ...5.“.’ . ............'
együtt rendkívül sok magyar előkelőség és ' rierhet. Keresetében azt adta elő, hogy a mű

Eggerth Mtirla csak nemrégiben állott egg 
bécsi bíróság előtt. Régi menedzsere perelte be 
kártérítésért. A napokban Eggerth Mártának a 
prágai bíróság előtt kellett védekeznie régi me
nedzserének különös követeléseivel szemben. A 
...v..s..<... .Uw.v.z» ......koronát követel a film

veié színésznőtől azon a elmen, hogy ő segítette kar- 
__ ™ - _______ « í: .“fr.Kzrzz?*.'bzzi  azt adta elő, hogy a mfi- 

irodaim} kapacitás utazik az osztrák fővá- ' vésznő még kiskorú volt és igy a szerződést 
rosba.__________________________________ / ' " ' ' ' - -----

♦
Az elmúlt héten beszámoltunk arról, hogy 

Révész Ferenc ügynök olaszországi Katinka- j 
vállalkozása milyen kudarccal végződött és egy 
szállodás hatezer lírát követel — eddig ered
mény nélkül — az ügynöktől. Cikkünkben meg
említettük P. M. Schambcrger nevét, mint aki 
Révész olaszországi megbízottjaként szerepelt. 
Schambcrger kérésére szívesen állapítjuk meg. 
hogy neve tévedésből került cikkünkbe, mert ő 
a Katinka-vállalkozásban nem vett részt és 
akkor még semmiféle öszeköttetésben nem volt 
Révésszel.

ér
A Szincszegyesülcti Iskola növendékei a Zene

művészeti Főiskolán nyilvános vizsgaelőndást 
tartottak, amelynek során Szélt József tanár 
rendezésében uz Antigoné kerüli színre. A nö- 
vendékek közül különösen Borbáth Magda és 
Daruváry Mária nevezhetők a jövő Ígéreteinek. 
Az előadást követő hangverseny során pedig; 
Havas Éva tűnt fel gyönyörű hangjával.

Végre bemutatjuk — végre láthatják

GL’stau Frohlich 
ezi e e;yetlen Bolváry Géza filmjét:

Csokra uár

Csütörtök este J49 órakor
DÍSZBEMUTATÓ

Műsor:
1. Híradók.
2. KISS FERENC, a Nemzeti Szinház 

művésze: Beköszöntő.
3. HONTHY HANNA: Dalok.
4. ROSALINDA KÁPLÁN csikágói 

zongoraművésznő: Klasszikus jazz- 
műsor.

5. PALLOS LADIES, az Andrássy-utl 
Szinház vendégművészei.

0. ADLER TIBOR-FEJÉR GYÖRGY: 
Zongora-duó.

7. GUSTAV FROHLICH személyes 
megjelenésével.

». CSÓKRA VÁR AZ ASSZONY.

Jsgyek 1 4 pangóig a Royal Apotlo pénztárainál válthatók
' ' " ~ " .------------- - ______________

KARÁCSONYI
tiszta öröm a

villamos usrrííöőE
Legmesszebbmenő fizetési könny ítések 
Csekély havi részletek

törődött vele, sőt 
igy többek között 
bíróság tanukihall*

helyette az anyja irta alá. Ebben a szerződés
ben a prágai bíróság illetékességét kötötték ki. 
Eggerth Márta tagadta a követelés jogosságát 
és előadta, hogy régi menedzsere csak azért 
perli őt Prágában, miután Németországban tilos 
a magánközvetítés. Azt is kijelentette, hogy me
nedzsere egyáltalában nem 
ellenkezőiig: konkurrcnscit, 
Alpár Gittát menedzselte. A 
gat ásókat rendelt el.

♦
A Rákőal induló-rő], nemcsak mint magyar 

filmről, de szembeállítva a legkiválóbb kül
földi filmekkel is, joggal elmondhatjuk, hogy 
az idei szezon egyik legjobb és legnagyobb si
kerű filmje. Ennek a sikernek legbeszédesebb 
bizonyitáka. az, hogy a Fórujn.Jj/pis.’jnfid;. ..-r: 
noha más kötelezettségei vannak — ergedve a 
közóhajnak, továbbra is műsorán tartja a Rá- 
kóczi-indulót, mert ebben a filmben látja az 
egyetlen lehetőségét annak, hogy a mai nehéz 
viszonyok között is nz ilyen kivét'les klasszisa 
filmeket megillető látogatottságot érje el.

Zenés történet egy daliás 
tengerésztisztröl. — Rendezte:

Eoluáry Géza
Zenéjét szerezte:

Koherl stolz
♦

Csütörtökön premier!
Bemutatja kizárólagos joggal
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A főváros elbúcsúzott 
a ligameccsek gyönyöreitől 
~ tavaszig A Nemzeti bravúros győzelmétől 

sziszegnek Óbudán — Barna Sándor 
csaoatai prüszkölve osztoztak a pontokon — A haragosát' játszó 
Atíila-drukkerhad parázs tüntetést rendezett a — vezetőség ellen

Az utolsó erőfeszítéseket tették meg n 
ligacsnp.atok vasárnap a téli álom, illetve az 
álmok ködében lebegő túrák előtt. Még egy 
mérkőzés, a Szeged—III. ker., bátra van 
ugyan, de ez mái csak a Hungária számári) 
hozhat meglepetést. Ha ugyanis a Szeged 
győz, n Hungária a 8. helyre zuhanva várja 
meg a tavaszi napok újabb izgalmait.

A metsző hidegben mindössze három baj
noki mérkőzést bonyolítottak le, s ezek kö
zül kétségte lenül a Nemzeti—III. ker. mécs
ese volt a legérdekesebb.

A Nemzeti a kiesés rémének sarkan
tyúja alatt parádés II. félidővel lepte 
meg közönségét és az óbudaiakat egy
aránt és simán könyvelte el a gy-zclmet 
Óbuda tartalékokkal megtűzdelt csapata | 

elől.
Budapest másik mérkőzése a Budai „11”— 
Phöbus találkozó volt, amelyen kis híjával 
a Budai .,11" győzhetett volna. így azonban 
egyelőre

háborús birek kíséretében osztoztak

meg Barna Sándor csapatai a ponto
kon.

Miskolc is fővárosi csapatot látott vendégül, 
az ogilis Kispest személyében. S ezúttal 
olyan parázs éj izgalmas futballverekedés 
alakult ki, amely bőven kárpótolhatta a 
meccsek dolgában már hónapok óta elha
nyagolt miskolci közönséget. Győzött 
rencsésebb Kispest.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
Játék

1. Ferencváros
2. Újpest
3. Bocskai
4. Kispest
5. Phöbus
fi. III. ker. FC
7. Hungária
8. Somogy
9. Szeged

10. Budai „11"
11. Attila
12. Nemzeti

SS MWW 

a hosszas francia 
drukkcrtálx:r

Miskolc, dec. 10.
M Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen
tése.) A miskolci közön
ség vasárnap haragosdit 
jótszotl 
szemben, 
az volt, 
vezetősége eladta a pá
lyaválasztói ' • ••*
pestnek s igy 

túrázás után a 
csak ma juthatott 

ligamérkőzéshez.
Mintegy nyolcszáz néző topogott

az Attilával 
A harag oka 

hogy az Attila

jogot Uj.

miskolci 
először

A kétségbeesés remek játékra és győzelemre hajszolta 
a jobb jövő csapatát

ker. FC 3:0 (0:0)Nemzeti—III.

tói ja

A kerületiek 
játszottak, a 
az, ilyen hiu 

remek

Az alig enyhült hideg
ben mlr.legy 300 észak
sarki expedícióra trení

rozó elszánt drukker jc 
Jeni meg a Millenáris 
bctonlépcsőin. Óbuda és 
a Nemzeti összecsapása 
különösen most Ígért 
nagy izgalmakat, meri a 
Nemzeti számára ez a 
mérkőzés sorsdöntő volt. 
Az első félidőben mind
ebből nem sokai lehetett észlelni, 
fölényük tudatában elegánsan 
Nemzett viszont milsein adott 
motívumokra. A hőfödte talajon Odry 
irányításával igyekeztek megtörni Óbudn fölé
njét minden siker nélkül. Húrom nagy helyzet*  
bői szabadultak meg szerencsésen s ezzel 
szemben kél akciójuk sikere a pcchcn múlott.

Szünet utón annál nagyobb vehemenciával 
indullak a tiizbo (mínusz 0 fok mellett). 
Schwarts pompás rohamát Gallina csak 11-es 
kockáztatásával akasztotta meg. Persze kide
rült, hogy nem is volt nagy a kockázat, a 11 -es 
elmaradt, mig Schivartz a mcgfngyása előtti 
percben mélán felkelt n hóból. Az 5. percben 

lllháml megkezdi a bajnoki pontok reali
zálására Irányuló tevékenységét, magyarán 
pompás gólt lő a kifutó Dénes mellett.

1:0.
Vadas faultja miatt nagy veszély fenyegeti

1
 Gallina kapuját, de remek roblnzonáddal 
kornerre a gólbatartó lövést. Több sem kell a 

| Nemzetinek! Azaz, hogy gólból több kell és ép
pen ezért

Odry—Palágyi—Blhdml minden külön ér
tesítés helyett úgy átjátsza Bírót, hogy 
öröm nézni, (annak, aki nem óbudai druk
ker) és Blháml ügyesen befejezi a meccs- 

blztosltó gólt. 2:0.
Mór csak 20 perc van hátra, tehát nem sok a 

kockázat. Pláne, amikor Fenyvesi center lesz és 
egyéb kedélyes mókák tüzelik harcra a Nem
zeti pontéhes csapatát Odry ragyogó játékot 
produkál. Szintúgy Palágyi, aki másodéves jo
gász s c minőségében úgy driblizik Bíróval, 
mintha máris ügyvédi diplomája lenne. A 34. 
percben például keresetlenül támadja meg Bí
rót, figyelemre sem méltatva a perrendtartás 

, idevonatkozó szabályait, nem várjű meg a fel
lebbezést, Pásztorhoz tolja az „aktát",

aki közelről szabályos gólt Iktat a központi 
nyilvántartó rubrikáiba. 3:0.

A vérmesek most azt várják, hogy a Nemzeti„/li 1. a • . aki Kozeiennroi ismeri netenara vitoi, az
foR"dh3l!a • W.7 

ls díg. Túlságosan könny... j

törzskávéházban nngy’ örömmel borulhat össze 
a „megpróbáltatások csapatának" apraja- 
nagyja. .Mellesleg a sok szipasszony Is erősen 
inspirálhatja a Nemzeti családias baráti körét 
nz ilyen összeborulásra. Röviden: érdemes 
győzni a Nemzetiben.

A „testvérmeccs" alighanem a zöldasztalnál folytatódik

Titkos II. labdájával Sztrigán Fékeié mel
lett elhúz s két lépésről nyugodtan kapuba 

lövi a labdát, 1:1.
Rökk lövését Juhász fogja, majd StofTián feje
sét Fóbián védi. A 35. percben Tőrön. aki n 
lerúgott Péter helyén centerhalfot játszik, éles 
lövést küld kevéssel a kapu mellé. A budaiak

Budai „11"—Phöbus 1:1 (1:0)
A tizfokos hidegben I a játékosok körében egyaránt enyhülést idéz 

nem nagy u tolongás a I Hő a kiegyenlítés 
Berlini-utca felé. Pc- ” *“* "**  * * *-  *
dig érdekes esemény: 
a Budai—Phöbus „test- 
vérharc" van terítéken. 
A pálya feltűnően jó 
állapotban várja a fele
ket, alig van itl-ott egy
két kis jégtábla. Amikor 
pólyára lép a kél 

kezdőiéi, alig 6—700 néző melengeti lapsolás- 
sál a kezeit.

—» No, remélem, Polgár kitesz magáért a 
bucsufellépésén — mondja egv bús budai.

Válóban, n kitűnő center remekül irányit, 
sokat serérykedik, de viszont ’zvmmclláthn- 
tóan fél sz összecsapásoktól Rökk is elemében 
van. A túloldalon e védelem sziklaszilárd. A 
30-ik percben Sztancsik kapufára lő, majd 
Sztrigán emeli kapufölé a biztosnak látszó gól
labdát.

A 37-ik percben lövi a Budai 11 a vezető 
gólt.

Polgár labdájával Rökk ofTszójdgyunusan 
Indul s védhctctlcn góllul fejezi be egyéni 

akcióját. 1:0.
A Phöbus reklamál, de hiába. Utána heves 

Phöbus támadások, «.e Szí,igán és StofTián ki
hagyásokkal dolgozik.

A második félidő elején is erősen támad a 
Phöbus. Ml'.'l gyakoribbak nz összecsapások s
• meccs eme szaka eléggé durva jellegű. 
SchUizter lerúgta Sztilgárt. aki bicegve húzza
• lábát, de tovább játszik. Juhász szépen védi
• budaiak lövéseit. Sztrigán visszaadja n ,.kö|- 
Wönr Schuszlerrnk. Nagy a felháborodás 
Már-már tcMvérháborutól lehet tartani, annál 
is Inkább, mert Schuszter Péternek továbbítja 
« kapott rugábt. A 27. peicbvp a közönség fe

1bon íeUün'een7í
na9Vsa?av íány»®'»esrt

Csoklu-'-™”

tungsram

I* a mezőnyben jobbak, viszont a Phöbus kapu 
előtt határozottabb és veszélyesebb. A 44. perc
ben Polgár összefut Juhásszal s megsérülve ki
megy a pályáról. De félperc sem telik bele, 
amikor jelentkezés nélkül visszafut a helyére. 
Közben a budaiak a Phöbus kapuja előtt ta
nyáztak. Rubint bíró, amikor észrevette Polgár 
visszajövetelél, anélkül, hogv a játékot meg
állította volna, rámutatott a jeles 
hangosan kiáltotta:

— Polgár, menjen kit 
Ebben a pillanatban Sztancsik 

passzolta a labdát, aki a pályáról 
Polgárt a labdáual együtt megkerülte, majd né
hány lépést téve, remek gólt rúgott a Phöbus 
kapujába Rubint biró azonban Polgár állítóla
gos szabálytalan visszajövetele miatt a gólt 
nem adta meg Ezzel az érdekes és valószínűen 
sok vitát kiváltó momentummal fejeződött be

játékosra a

Hegyeshez 
kifelé tartó

a „testvérmeccs".
A mérkőzés után hatalmas gyűrű vette kő- 

rül Rubint bírót, akit a budaiak kérdői® von. 
tak a meg nem adott szabályos gól miatt. 
Ugyanis azt vitatták, hogy ha szabálytalansá
got látott Polgár visszatérése miatt, akikor 
miért nem állította meg a játékot. De ba nem 
állította meg, akkor a gólt feltétlenül meg kel. 
lett volna adnia, mert Polgár nem avatkozott 
bele a játék menetébe, teljesen passzív maga
tartása semmi kihatással nem volt a labdának 
u kapuba jutásánál.

A budai vezérek a dühtől toporzckoüva kiál. 
tozták*

— Borzasztó, hogy minden bíró mir-ket sújt 
a téocs ilélelciuell A mérkőzés ellen feUétlcnól 
óvással élűnk ...

Hymódon a testvérjáték valószínűen a zöld 
asztalnál fog teljes befejezést nyerni...

A Hidasival megerősiiett Kispest pofonok harci zaja közben győzött
Kispest—Attila 4:3 (3:3)

— ------ a tribünö
kön, amelyek előtt élvezetes, meleg, izgalmas és 
v‘‘gig nyílt küzdelemben harcolt a két csapat. 
Durvasf gokban sem volt hiány, ugyannyira, 
hogy a mérkőzés végén jóformán egyetlen já
tékos sem maradt sértetlen. Az agilis Magyar a 
kispesti hátvédpárral valóságos közelharcot 
folytatott s végül is

szabályos pofozkodásban próbálták feliz
gatott kedélyállapotuk egyensúlyát újból 
megtalálni. A biró c műsoron kívüli test

edzés alatt szemérmesen elfordult.

Érdekes hir futott végig a futball intim kő 
rciben. Nem kevesebbről tudott a fáma, miot 
arról, hogy

a III. ker. FC, a Budai „11“ és Nemzeti 
fuzionál és Reicherd Ottó, a Nemzeti vezére 
2500 pengőt köp, amivel nz egyesületébe 
fektetett „kölcsönökérf*  akarják kárpó*  

tóink
Aki közelebbről ismeri Relchard Ottót, az

Már a 7 percben gól zörög az Attila fagyott 
hálójában; Nemes lesállásból indul és zavarta
lanul lövi a vezető gólt. 1:0. Egy perccel később 
Magyar egyéni jótékkal már egyenlít. 1:1. A 
kettős gól jelenet a 10. percben megismétlődik. 
Serényi beadásából a rosszul helyezkedő Hidasi 
mögött gól lesz, majd rögtön enitán Magyar 
egyéni játékkal egyenlít. 2.2. A 16. percben Se 
per ofszájd-gólt seper az Attila hálójába, amit 
érvénytelenítenek. A 22. percben a feltűnően 
mozgékony Magyar, csakngy mint az elő. 
zőekben, egyéni akcióval megszerzi az Attila 
számórn a vezetést. 2-3. Nem sokáig ürülhetnek 
a nehezen elért eredménynek, mert a' 35. perc
ben Virág hendsze miatt szabadrúgást lő Rutt- 
kay, amely a kifutó és későn nyúló Hidasi keze 
fölött a hólóba pottyan 3'3. Szünet után ne
gyedórái nyílt küzdelem következik, amelyet 
Szabó Hl. góllal fejez be. 4:3. Ezután ellaposo
dik a játék s egyre jobban jut szerep a meg
engedett és tiltott testi erő kihasználásának. 
Mérkőzés után az Attila közönsége nagy tünte
tést rendez, nem a játékosok, hanem a vezető
ség ellen. Az bizonyos, hogy az Attila vereségét 
ezúttal a különösen rossz formában lévő Hi
dasinak köszönheti, ha ugyan ezért egyáltalán 
bán köszönet jár.

Fuzionál a III. ker. FC, a Budai 11 
és a Nemzeti?

A fúzió és Reíchardt Ottó 2500 pengős végkielégítése csak 
a Nemzeti Bajnokság propaganda-osztagának naiv óhaja

az egyesületét s ama kevesek közé tartozik, 
| aki 1‘art pour l'art dolgozik évtizedek óta a 
magyar futball egyre sivárabb mezőin. Ennek 

I tudatában kérdeztük meg Relchard Ottót, a 
Nemzeti nagy szimpátiájával övezett „Totyó 

1 bácsiját" a szállongó hírek valódiságáról.
— Ez a fúzió — mondta Reichard —, csak 

azok naiv óhaja, akik igy szeretnék a Nemzeti 
Bajnokság útjába tornyosuló akadályokat el
hárítani. Ez a fúzió sok ok miatt lehetetlen, de 
lcgelsösorban azért, mert

Óbudát sohasem fogja érdekelni a VII. 
kerület sportja és a V’I. kerületieket a bu

dai sportélet.
Meddő és hiu próbálkozás ez egy roppant ve
szélyes kísérlet megkönnyítésére. Söhsem tit
koltam nz álláspontomat a Nemzeti Bajnokság 
kockázatos játékában. Sajnos, az a helyzet, 
hogy c torz terv meglehetősen nagy nyilvános
ságot kapott és a változatosság hangoztatásá
nak sokan felüllek. A mai sivár küzdelmekbe

valóban szükséges egy kis változatosságot 
vinni.

De amíg ezt a Blackburn Bovers, vagy ax 
Aslou Villa budapesti szerepeltetésével ve
szély nélkül lehetne megpróbálni, addig a I 
Nemzeti Bajnokság terve révén sok olyan ' 
kipróbált egyesületet lehet elpusztítani, 
amelyeket a terv biztosan bekövetkező 
csődje után többé életrehlvnl már nem si

kerül.
— A Nemzeti Bajnokság propagálót összeté- 

vesztik a célt az eszközzel. És nem számolnak 
azzal, hogy

soha nem álmodott konjunktúrája less as 
ólamatőrségnek.

— Sajnos, e szörnyű terv kivitelezését a pro- 
fik alkotmányos utón meg nem akadályozhat
ják.

Az egyetlen szóbajöhető fegyver ez ellen 
c>nk a profik sztrájkja lehet. Márpedig 
minden felelős tényező nagyon jól tudja, 
hogy a sztrájk veszedelmesen kétélű fegy

ver.
Az ellenállásra tehát kevés a reális alap s Így 
bele kell nyugodnunk a közeljövő feltartóztat- 
hatatlan és jobb meggyőződésünk ellenére be
következő eseményeibe.

Az érdekes nyilatkozat mindenesetre élénk 
fényt vet a kulisszák mögött zajló sportpoli
tikai küzdelmekre, amelyek mélyén bizonyos 
érdekelt körök egy bizonytalan javulás érde
kében teljesen szétzüllesztik a meglévő és ezer 
próbán átmbenl, megedzödött kereteket.

HÁT EGYÁLTALÁBAN ÉRDEMES — 
NYOMNI? . . ,

Münchenből Jelentik: Rudolf Ismayer némtt 
középsúlyú súlyemelő bajnok, olimpiai győztes 
a két karral való nyomásban 108 kg-os teljesü
lné nyével 1 fonttal javította meg az egyiptomi 
Gra/a jelenlegi világrekordját. Ismayer teljesít
ményét azonban világrekordnak nem hitelesítik, 
mert az újabb szabályok szerint a régi és uj 
világrekord közötti különbségnek legalább I 
kilónak kell lennie.

ÉRDEKES OLASZ EREDMÉNYEK
Milánóból jelentik: A vasárnapi forduló sok 

érdekes eredményt hozott: Brescla—Bologna 
1:2, Fiorentina—Genova 2:1, Milano—Ju ven tus 
2:1, Casale—Lazio Roma 1:1, ASRoma—Aml ro*  
nana 0:1, Torino—Palermo 2:1, Napoll— 
dessandrla 2:1, Trlcstlna—Pndova 2:1, Li- 

vorno— Pro Vercclll 1:1.
PRÁGÁBÓL SEM KELL- MEGLEPETÉSÉRT 

A SZOMSZÉDBA MENNI
Prágából jelentik: Kikapott a Sparta Is, • 

Slavia Is. Barátságos mérkőzések: DFC Prága— 
1 3:1. .(1:0), Tápszer FC-Slavi*  3:1 (2:0),
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Revolvert rántott egy néző 
a második liga egyik mérkőzésén
A öatárölrö a taccszászlöval megütött egy látékost 

A rendőrök gumlboitai teremtettek rendet
Vasrnap a második profiliga finisében 

Eárját ritkító botrány zajlott le. Az SzNFC-— 
te FC meccs után robbant ki a botrány s 

•ml a legérdekesebb, az egészet a taccszászló 
indította el.

Az Etc FC nehezen, a Soroksár fölényesen 
győzött. Vezet a Soroksár (28 pont) az Erzsé
bet (24 pont), Szentlörinc (16 pont),- Szürke
taxi és Budafok (15—15 pont) előtt

Váci Reménység—Budatétény 4=2 (:1). Gól
lövök: Molnár, Tóth II., Pál, Megyeri (öngól), 
ill Andrásik I és Mclicher Szerencsés győze
lem

Vae FC—Droguisták 2:2 (1:1). Góllövök:
Mélest és Breuer, 111. Kisutzky és Béres. A 
Vác kétszer is vezetett, de a lelkes droguisták 
kiegyenlítettek.

Vasas—Nagytétény 5:0 (3:0). Góllövők: Ha
raszti (2), Kovács. Mrl"ár és Starczl II. A Va
sas óllardó fölényben játszva könnyen győz.

Szürketaxl—Millenáris 7:2 (4:0). Góllövök:

A biró egy poTon, a BSzKRT 
egy pont emlékével távozott 

az Amerikai-utról
Az utolsó forduló is hozott épen elég meg

lepetést. Portot adott le a BSzKRT, Pamut 
Ipar, kikapott a MÁVAG. P. Remény.

I. OSZTÁLY
Pártos csoport

A Per. Vnsutrs a MÁVAG feletti győzelmével 
br' '-^nyitotta, ho*v  az Elektromos feletti 
f 'me nem véfrtlen dolga volt. Vezet nz 
I nmcs (10 látók 15 port) a Törekvés (9
jl ’3 port). EMTK (tO látók 13 pont) és
M'V'G (11 látók 13 pont) előtt.

MÁVAG 2:0 H0'. Góllövök : Szó iák 
II. és I. A vas* ’t«sok fölényben játszva biztosan 
jfr’t’'k. A MÁVAG fáradt csapat benvomásáf 
keltette.

Elektromos—Kelenföld 2:8 (Iái). GóTIdvők: 
Lévry és Buzássy. Az elc'trnmosok fölényben 
Játszottak. sok gólhelyzetet dolgoztak ki. de 
•zokni •1<n.«Hg tudták klhnszrál’'t.

FTC—WSC 4:0 (1:0). Góllövök: Bihámy (2'. 
Rót’'»l és Kiss. Durva mérkőzés. Horváthot 
(W«C) a biró 1-láHltotta

T"rc’v's—BMTE 7:1 (5:0). Góllövők: Készei 
H. (3), Regős TI. (2). Dezső és Jnkstts. Ml. 
Varga. Pár perccel a befeiezés előtt a közönség 
egv része berorfett a pálvára. megverték nz 
•gyík tnccshlrót s emlMt rövidéig állt a já
ték. A Törekvés szép játékot mutatott.

Biró csoport
Hatalmas me"1enrtéa a BSzKRT pontveszte- 

•égé. Vezet az UTE (11 játék 17 pont) n 
B^zERT (10 íát*k  17 pont). Postás 19 játék 
14 nort) és BSE (10 játék 13 nent) előtt.

BSzKRT 1:1 fi:0). Góllövök: Drotár, 
ni. Weisz. A BSzKRT többet támadott, de a 
HAC védelme kitünően állta a jeget. A meccs 
Után a közönség berortott a pályára. Kann 
bíró nrc^n elcsattant egy pofon.

A BEAC—Postás-meccs elmaradt, mert a 
bíró a lágymányosi pálvát alkalmatlannak ta
lálta.

n. OSZTÁLY
Kárpáti-csoport

A MAFC túlfutott a BRSC-n Is. Fellavnlt az 
OTE. Vezet a Köb AC (21 pont) a MAFC. nz 
SzFC (18—18 ponti és a BTC (16 ponti előtt 
A MAFC két meccsel kevesebbet játszott, mint 
a többiek.

BTC—FSE 5:0 (1x0). Góllövök: Dési (2). 
Rigó, Majoros és Sáros.

Fr'ten—Hungária 4.1 (1:0). Góllövök: Gudra 
(2), Nobilek, Arthabnr. ill. Arthnbcr (öngól).

MAFC—BRSC 2:1 (0:0) Góllövök: Vlzy és 
8zr» hó. Hl. Brunner.

rTF—KTC 7:2 (3:1). Góllövök Felesek (4). 
GC-cöl (2). Ritter 111. Lendvai és Páll.

CrVK—Ganz 2:2 (0:0). Góllövök: Fritz (2). 
fll. Mészáros és Leih

Stobbe-csoport
A Pamutipar nem bírt a BLK-val. Vezet n 

Pamntloar az RTK, Pannónia (18—18 port) és 
az UTSE (17 pont) előtt.

psc—RVSC 2:1 (0 0). Góllövök: Institorisz. 
Erdődy (öngól), III. Rciter.

MFTR—ZAC 2:0 (0:0). Góllövök: Petek és 
Czleglcr.

Föv. T. Kör—BTK 9:0 (3:0). Góllövők: Len
kei (4), Wamschlager (3) és Juhósz (2).

RLR—Psmutlpnr 0:0. A BLK védelme kitü
nően játszott

ZSE—Vasas 1:0 (1:0). Góllövö: Fekeca.
ni- OSZTÁLY
Nnlaky csoport

A KSSE-t ősszel már nem lehet behozni. Ve- 
trt a KSSE (19 pont) a Hálókocsi (18 ponti, 
KAC. KTK (16 pont) és SzRTC (15 pont) előli.

i.TK—Kalapos 2:1 (2:0). Góllövők: Nonn. 
Szabó II.. 111. Weisz (11-esből).

KSSE—MKE 5:2 (5.-0). Góllövők: Tömörek 
(2), Gál, Kiss, Stelnbach, III. Rádal és Héri.

KAC-KEAC 2:1 (0:1). Góllövök: Pál és Kár- 
páti, ill. Kelemen.

NJTC—KAOE 2 0. Góllövök: Wendler és 
Kernmüller. A második félidőre nem állt ki a 
KAOE, mert az NJTC nem tudta felmutatni a 
rendőrségi engedélyt.

Húsos—Gránit. 0:0 Nívós, szép küzdelem 
reális eredménnyel

IV. OSZTÁLY
Keleti csoport

'' Meglepetésként hat az NSC győzelme u X. 
kér. FC fölött A Köb. FC nehezen verte a Cuk
rászt Vezet az MFOE (20 pont) a Köb. FC (19

Odry (5), Nemes. Fézler IV, ill. Hajszán és 
Tükörl. A technikás taxisok lehengerelték a 
BMSE-t.

Soroksár—Csepel 5:0 (1:0). Góllövök: Szeder 
(2), Schmidt (21 és Kelemen. Rerdkivül élveze
tes küzdelem. Szeder a mezőny legjobbja volt.

Erzsébet—SzcntlŐrlrc 4:3 (0:3). Góllövök:
Urbnncsik (3), Létay, Geguss (öngól), ill. Sze. 
behelyi (2) és Mézes. Iváncsics kiengedte a ke- 
zéből a meccset. Paksyt és Reisncrt a biró ki
állította. A meccs befejezése után Biró István 
határbiró egy át sértegető nézőt a taccszászló 
veit fejbe akart verni, de véletlenül a háta mő 
gött haladó Dérit, az SzNFC kapusát ütötte 
meg. Ebből óriási verekedés keletkezett. Egy 
fanatikus, Arnstein nevű erzsébeti drukker 
pisztolyt rántott s emiatt uqy elverték, hogy a 
játékosok ölben vitték az autóbuszra. Az ETC 
FC szül ct után igen lói látszott A rendőrük 
gumibottal verték szét u verekedőket.

nn-»). MÉMOSz (18 port) és NSC (17 pont) 
előtt.

NSC—X. kér. 2:0 (0:0). Góllövök: Stahl és 
Gergits I. Stahl a kapus leteritése után lesza
ladt a pályáról még mielőtt a biró kiállította 
volna.

VÁC—Droguisták 5:0 (2:0). Gólövök: Kani
zsai (3). Bruckensteln és Kiéin.

Fér. Kaszinó—X- kér. Remény 12:0 (5:0).
Góllövök: Eszter (6), Komáromi (2), Schütz 
(2), Mester és Kovács (11-esből).

KFC—Cukrász 3.2 (2:2). Góllövök: Végh III. 
(2), Mészáros, ill. Vastag és Blumherger.

flFOE—VII. kér. Amatör 8:0 (6:0). Góllövők: 
Schneewi isz, haltcrucker IX. Molnár (2—2) 
Mndar és Pocsubal.

MÉMOSz—PAT7 7:1 (6:1). Góllövők: Moldo- 
vány (2), Pollák Spirka, Biczó, Bclkovits (2. 
öngól), ill. Tóth

Északi csoport
Az UVASC a P. Remény legyőzésével őszi 

bajnoknak látszik Vezet a P. Reméry (29 
pont) az UVASC. Autotrxl (19—19 port) előtt 
Az UVASC nak még hátra van egv meccse.

RMTE—Uránia 2:0 (1:0). Góllövök: Szath- 
márv és Pásztor

UVASC—P. Remény 4:2 (3:0). Góllövők: Gár
donyi I. (2), Kis és Müller ill, Kosutzky és 
Pánczél.

T. Előre—Rp. Egyetértés 3:0 (1:0). Góllövők: 
Grcifenstein. Boko: és Gárván.

LTK—Zsolnay 0:0. Egyenrangú ellenfelek 
küzdelme

Est—MTC 3:3 (3:1). Góllövök: Vámos (3). 
ill. Maurer, Stefarcsik és Kicin.

Déli-csoport
Meglepetés a K Törekvés vereség®. Vezet a 

SAC (18 pont) az ETSC és ETC (17—17 pont) 
előtt.

Valéria—Klsp. VI. kér 8:0 (2:0). Góllövök:
Varga, Paucsó és Béres.

MPSE—K. Törekvés 4:1 (1:1). Góllövök: Né
meth (2), Kunner és Sinka, ill. Szabó.

A Szondy—SAC-mérkőzés elmaradt, mert a 
pálya használhatatlan volt.

P. Juta—G. Drasche 0:0. Csapkodó, unalmas 
játék.

SzNSE—ETC 2:2 (Irt)). Góllövök: Dandó és 
Sidó, ill. Januska és Simon.

A llncseléJ hullám Szentesre érkezett Szén 
tesről jelentik: Vasárnap délután a Szentesi 
Torna Egylet bajnoki labdarugó mérkőzést ját
szott a szegedi KEAC-cal. A mérkőzést Patait 
szegedi bíró vezette, akinek ítélkezéseivel a kö
zönség sehogyan sem volt megelégedve Állan
dóan botrányos jelenetek játszódtak le a néző
téren és a mérkőzés végén Pálvalvi, az SzTE 
egyik játékosa, akit a bíró kiállított, tettleg 
bántalmazta. Körülhelül 300 néző vette körül n 
klubházat, ahova Pataki biró bcmenekült és 
már olyan veszedelmes volt a hangulat, hogy 
csak nagyobb rendőri különítmény megérkezése 
után sikerült a rendet teljesen helyreállítani. 
Rendőrök kisérték ki a bírót a vasúti állomásra 
is, mert a nézők tóma-iásótól még akkor Is le
hetett tartani. A mérkőzési egyébként a KEAC 
nyerte 4.0 (3:0} arányban.

A Pénzintézeti Központ tisztviselőinek sport*  
egyesülete vasórnap országos Jublláris bankközi 
kardvivó versenyt rendezett a BEAC vívóter
mében. A 31 induló közül Gőnczy Magyar-Olasz 
Bank lett az első 7 győzelemmel, 2. Jele. Posta- 
takarékpénzt’r, 6 gy.. 3. Jeney Kisipari Hl. 5 
gy., 4. Somorjay Postntakarék 4 gy., 5. Szóród 
Nemzeti Hitelintézet, 6. Müller dr., Kér Bank, 
7. Szües P. K., 8. Kallivoda Postatakarék. 9.
Zöldág, Postatakarék.

Kézilabda bajnokság. MAFC—UTE 8 3 (6 1). 
Nagy meglepetést Széchenyi TE- Goldberger 
5:3 (1:3).

A Honvéd Tiszti VK ■ párbajtőr-csapatbaj
nok. Vasárnap nagy érdeklődés mellett tartot
ták meg a taxa-zról elhalasztott prbajtőr- 
csapiHbafn•. I,s g küzdelmeit, melyet a HTVK 
megérdemelten és fölényesen fl ponttal nyert 
meg u BSE 4, a HAC 2 és a BEAC 0 pontjá
val szemben. A győztes csapat tagjai: Tímár, 
Borovszky, v. Somogyi, Idrányi, Gőzsy dr., 
v. Bokg voltak.

A vBzipóló-kupa Izgalmas 
döntője

Kétszeri meghosszabbítás után 9 : 6-ra verte 
as UTE a*  MTK-t a kupadöntőben — Sxékeljr 

András végleg megnyerte a Király-díjat

Németh
A döntőben az UTE

Közéleti és társadalmi 
előkelőségek jelenlété
ben zajlott le vasárnap 
este a Nemzeti Sport
uszodában

a magyar vlzlpóló- 
kupa döntője.

„Zajlott" a szó igazi ér
telmében, mert

a mérkőzést eddig 
még sohasem tapasz
talt nagy izgatniuk 
között Játszották le.

és az MTK állottak szem
ben egymással. A nézőtéren a társadalmi elő
kelőségek sorában ott volt Albrecht főherceg, oz 
uszósport lelkes barátja és a MUSz diszelnöke, 
továbbá a magyar főváros két szlgrtor.szági 
vendége: Sir Róbert Gotver és Willlam Mabane.

A meccset 9:6 arányban as UTE nyerte 
meg, miután kétszer kellett azt meghosz- 

szabbifanl.
Az első félidőben az MTK már 4:l-re vezetett, 
a játékidő befejezésével előbb 6:5 re, majd 
6:6-ra állott a mérkőzés. Ebben a szituációban, 
amikor a csapatok már teljesen ki voltak me
rülve, szerzett az UTE három gólt yl előnyt, 
amely a javára döntötte el a mérkőzést.

Az UTE kilenc gólja közül nyolcat lőtt 
Németh és csak az utoiső gőii dobta a há

lóba Vágó.
Az MTK góljain Földes (2), Brandy (2) és 
Rajki (2) osztoztak. Rendkívül izgalmas volt a 
Homonr.ai—Németh párharc. Az MTK fiataljai 
viszont nem tudtak annyi golt dobni, hogy Né
meth rá ne duplázott volna. A mérkőzés izgal
mait jellemzi az u tény, hogy

■ meccsen szerepelt összes játékosok ki 
voltak állítva, mégpedig többször.

A Hét Hőse:
G?ÍSrk»s (MÁVAG), Pelesek (OTE), Tomanek 
(KSSE), Vámos (Est SC)

Hősies küzdelemben, az utolsó percig har
colva is elbukhat a sportember a zöld gyepen, 
csapatának veresége ellenére is hős marad: 
Györkös Gyula, a MÁVAG fiatal, nagyteheUégü 
gászi harcot vívott de egy percre sem hagyott 
balhalfja volt tegnap ez a tragikus hős.

Felesek János, az OTE csatára reménytelenül 
utolsó helyen álló csapatát az élcsoporthoz szá
mító KTC ellen vezette győzelemre. S nem is 
kis győzelem volt az eredmény. A hét gól kő- 
-ül négyet maga lőtt a jeles csatár, de a másik 
'áront is az ö lelkes játékának a folyománya

Tomanek Jenő, a KSSE centere az MKE sze

A Ferencváros szép győzelemmel kezdte meg 
afrikai túráját

Ferencváros—Algír válogatott 5:0 (1:0)
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati Jelen-1 tóit együttese ellen a nagyszerű Játékkal 5.-6 

lése.) A Ferencváros turaesapata vasárnap tiz- arányban győzött. A félidő Irt) volt. A g lofc 
ezer főnyi közönség előtt Játszott Algír váioga-1 közül Székely hármat, Kemény pedig kettőt lőtt.

r

A magyar kardvivók
Bécs, december 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen 
tése ) Bécs város ezévi kardvivó és hölgytőrvivó- 
bajnokságainak küzdelmeit a Konzerthaus zsú
folásig megtelt nagytermében bonyolították le. 
A kardbajnoki versenyben

Magyarország vívói hatalmas sikerrel sze
repeltek, miután az első öl helyet elfog

lalták,
mig hölgyvivóink közül Elek Hona második 
lett, Vargha Ilus harmadik, Dánt Baba és Bo-

Ausztria véres verejtékkel kivívott 
győzelme Hollandia ellen

Ausztria—Hollandia 110 (O i O)
(A Hétfői Napló tudóstójának telefonfelen- 

lése.) Az Angliából hazatérőben lévő osztrák 
válogatott csapat vasárnap Amsterdamban Hol
landia válogatott együttese ellen mérkőzött 
30.000 főnyi közönség előtt. A „csodacsapat*'  
csak igen mérsékelt teljesítményt nyújtott a 
hetek óta trenlrozatlan hollandok ellen s csak 
véres verejtékkel és némi szerencsével sikerűit 
a mérkőzést 0:0 arányú félidő után 1.-0 arány 
bán a maga javára fordítani.

Szünet után nz osztrák csapat nagyobb tech
nikai tudása mór érvényesült, Ausztria némi

csmaroH „ világítás r.t.
Budapest, un. tieroiet, Erzseuet-Wrut 41. sz.

A Magyar Kupa 3-lk és 4-Ik helyéért a TTL 
kcr. TVE és a MAC mérkőztek. Győzött 3:2 
(1:1) arányban a 111 kerület, Korschill és Ma- 
sitt góljaival, mig a MAC két gólját Keserű ff. 
és Kánási dobta.

A kupadöntőt bevezető uszószámok során 
Székely András végleg megnyerte a Királydijat, 
azonfelül sikerült Cslk Ferencen revánaot Is 
vcnrle Az eredmények:

100 m-cs gyorsuszás a Király-díjért: 1. Szé
kely (FTC) 1 p. 01 mp. 2. Cslk (BEAC) l p. 
01.8 mp. 3. Strausz (MUE) 1 p. 06.2 mp.

4XZ66 és */»  m vegyesstaféta a Germánla-ván- 
dordi'-'rt 1. UTF (Hlld, Nagy, Boros, Lázár) 
3 p. 16 2 mp. 2. FTC 3 p. 24 mp

3'"éOS és */ s m hölgy veqyesstaféta: 1. FTC 
(Bithlen, Bábel, Csányi) 2 p. 51 6 mp. 2. BSE 
2 p. 54 mp.

4X/00 m-es gyorsuszás a Wolffner János 
báró vándordíjért: 1 BEAC (Jung, Zábrák, 
Lengve!. Csik) 4 p 18.2 mp. 2. FTC 4 p. 26.4 
mp. 3. UTE 4 p. 26.8 mp.

BUDAPEST UJ ÖKÖLVÍVÓ-BAJNOKA!
Budapest ökölvívó-bajnokságainak küzdel

meit vasárnap bonyolították le. A részletes 
eredmények a következők: Eégsuly: Bajnok: 
Szántó FTC, 2. Gera I. Bp. Vasutas, 3. Gergely 
Törekvés. Bantamsuly: Bajnok: Olasz, Domb
óvári Vege, 2. Gera II. Bp. Vasutas, 3. Kottái, 
Törekvés. Pehelysúly: Bajnok: Szabó. BTK. 3. 
Frigyes. Bp. Vasutas, 3. Ezért, BIK. Könnyű
súly: Bajnok: Németh, FTC, 2. Oláh, BTK, Po
gány, a 3. hely várományost rosszullét miatt 
nem indult. Wcltersuly: Bajnok: Fehér, FTC, 
2. Tokaji. BSE, 3. Vényl, Bp. Vasutas. Közép- 
súly: Bajnok: Utassi, MAC, 2. Szolnoki, BESe- 
KÁRT, 3. Siszár II BTK. Kisnehézsuly: Bajnok: 
Orsolyák, BTK, 2. Katona, Törekvés, 3. Farkas, 
Bp. Vasutas. Nehézsúly: Bajnok: Kecskés, BSE, 
2. Janicsek, HAC, 3. Rusznyák, BTK.

szélyes együttese ellen mutatta meg Igazán a 
tudósát A maga két gólja mellett a remek irá
nyítása hozta meg a győzelmet és csapata ösrt 
elsőségét

Vámos, az Est SC csatára az MTC ellen a 
mezőny legjobbjává emelkedett és három gól
jával legalább az egyik pontot mentette meg 
csapata számára.

A kitüntetettek Osl-Blazsek László szobrász
művész remek „Hét Hőse" plakettjét szerdán 
este 6—7-ig vehetik át a Hétfői Napló szerkesz
tőségében (VII, Erzsébet-körut 4. I. emelet).

óriási sikere Becsben
gáthy Erna pedig az 5. és 6 helyet tudta csak 
biztosítani. A részletes eredmények a követ
kezők:

Bécs város 1033. évi kardvivó bajnoka Gérz
őié h 7 győzelemmel. 2. Hámory 6 gy. 3. Raj- 
csányi 5 gy. 4. Radványi 5 gy. 5. Kovács 4 gy.
6. Losert (Ausztria) 4 gy. 7. Zirczy 3 gy.

Bécs város 1033. évi hölgy tőrvivó-bajnokaz 
Prelsos Elén 8 gy. 2. Elek Ilona 7 gy. 3. Vargha 
Ilona 5 gy. 4. Grassor (Ausztria) 4 gy. 5. Dánt 
Baba 4 gy. 6. Bogáthy Erna 3 gy. 7. Elek Mar
git 3 gy.

mezőnybeli fölényre tett szert 8 a 24. percben 
Bikán Jobböszekötö gólja jelentette a ki egyen
lítést A hollandok az erősiramu játékot ingig 
bírták, sőt az utolsó tiz percben ismét fölénybe 
kerültek, úgyhogy as osztrákok végeredmény
ben örülhettek a legminimólisabb győzelmük
nek. A holland csapathan a jubiláló Von det 
Meulen kapus volt a legjobb. Ez a mérkőzés 
egyúttal búcsú játéka volt a sokszoros holland 
válogatottnak, aki ma már az egyik a mater- 
daini kórliáz főorvosa.

(k- d-l
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Budapest nem tud hajlékot adni 
az ökölvívó Európabajnokságnak, 
amelyre 15 idegen náció fiait várják

Beváltatlan ígéretek, amelyek nem gyümölcsöznek 
Csüggedten es reménytelenül tekint a jövőbe az ököl 
vívás sportorganizációja

Keveset haliul magáról az utóbbi Időben az 
.fik öl vivősport, nmely jicdig n lég közelebbi nagy 
világeseményt fogja megrendezni, l'gy látszik, 

/hogy a sportág állandóan aktív szervezete ke- 
_ rüli a vásári lármát, noha n magyar sport egész 
i nyilvánosságát érdekük ennek a népszerű 
sportnak az eseményei.

A már hosszabb idő óla napirenden levő égető 
Iuoldému: a Sportcsarnok kérdése érdekli lég 
nkább az ököl vivő szövetségei. Senki sem cso

dálkozhat azon, hogy Kankovszky Arlhur, c 
, sportorganizáció irányítója és nz ókőJvivósport 
legkiválóbb szakértője is n Sportcsarnok hiá
nyát pannszolja fel. Keserűen említi meg ne
künk. hogv

minden munka és célkitűzés meddő murád, 
hegy a boxo'óspnrt vczelűl csüggedten és 
reménytelenül figyelik mindazt, nml a 

Sportcsarnok tervezése körül történik.
Sorakoznak az évek, sokaigtdnak az Ígéretek, 
de sportcsarnok még most sincs és megállt az 
Akőlvlvósport szép jövőt igéirl fejlődése is.

A határtalan bátorságot, az élninkarást és 
.az életért vnló küzdeni tudóét juttatja kifeje
zésre a vállalkozási szellem, amely Ily szörnyű 
kilátások közepette Is egy nagyszabású inler- 
naciorális progrnimnot fin dőlt produkálni.

Elmondotta Kankovszky’, hogy n most le
zajlóit csehszlovák turn és Budapest bajnok
ságai után januárban következnek, a csapat 
bajnokságok, amelyeket nyomon követ a pá 
rítt magyar-francia mérkőzés, kapcsolatban eyy 
dán-svéd-finn túrával.

— Ennyi munka ulán — mondotta — egyre 
jobban közeledünk az év»d csúcspontjához. , 
Márciurban már a magyar bajnokságokat bo | 
pyolitjuk le és ennek a versenynek különös je
lentőséget ad ez a körülmény, hogy ilt válogat 
Juk ki az Európabajnokságon résztvevő magyar 
reprezentánsokat.

— No és az Európnba Inokl versenyre van-e 
már helyiség' — kérdeztük. |

— Dehogy van' Nem akarok uj siralmakba j 
fogni a iporlcsarnok in in ti. (

A budapesti Európabajnoksdgok április i

11—16-lka között bonylódnak le, vagy 
Városi Színházban, vagy pedig a cirkusz

ban.

Fájó ez már azért Is, mert legalább 15 nemzet 
részvételét várjuk, köztük olyanokat is,' amelyek 
még nem veitek részt az curó[>abajnoki küzde 
lemben. A MÖSz mindent elkövet, hogy a ren
dezés mintaszerű legyen és nem a mi szégye 
vünk lesz, ha ennyi európai nemzet fiai azt 
fogják látni, hogy a magot világvárosnak ne 
verő Budapestnek még nincs spoitcsarnoka.

Ar. ökölvivósport vezérének szavai — fájda
lom — vérlázit 5 igazságok, amelyek 
mcgcáfolatlanul maradnak.

Képek a párisi ping-pong-Bábel 
magyar napjairólMagyar puá a Cenltal- 

Cours asztala fiSriil
A „Garage Marbeuf’ 

szu-enínje, melyet ötle
tes üzletemberek golf és 
asztali-tennisz céljaira 
rendezlek be, a maga 
kissé fantasztikus deko
rációjával, karlon-kulisz- 
szúival, most, a ping- 

világbajnokságért 
küzdelem idején, 
túlzottan kismére- 
látszik, hogy befő

tt mindjobban gya-

GYORS-hSOTÉT FORMÁK" AZ ÉVAD ELSŐ 
KORCSOLYÁZÓ-VERSENYÉN

Vasárnap reggel 8 ómkor kemény hideg és 
még keményebb jég fogadta az első gyors- 
korcsolyázó-verseny résztvevőit n nagyjégen. A 
3000 méteres távon rendezett verseny eredmé
nye híven kifejezésre juttatta a „sötét" formá
kat. íme:

1. Hídvégi 5:37.4 mp., 2. Wintner 5:38.3 mp., 
3. Erdélyi dr. 5:4Q mp., 4. Katzki 5:42.3 mp., 
5. Klmmcrling &-44.Ő mp., fi Masdnczky 5:40.4 
mp., 7. Mgor 5 53 4 mp, 8. Orczán 5:5B.fi mp, 
0. Blazsejovszky 5.57.3 mp., 10. Vida (elesett). 
A II. osztályú versenyt Bclházg nyerte

A BBTE NYERTE AZ ELSŐ JÉGHOKKI• 
MECCSET

A jéghokkl-évnd első mérkőzését a „gödör
ben* ’ játszották vasárnap délután. A meccset a 
BBTE nyerte 3:2 (0 0, 1d, 1:2) arányban. A 
győztes csapat gól Iáit Bikár, Barcza és Háray 
Ütötte. Az FTC-ét Miklós.

gél. Mert

szinte
tűnek 
gadja 
rapodó érdeklődők törne- 

kis celluloid-labda hívei csak az„ n
utóbbi években kezdtek növekedni ilt Francia
országban és kétségtelenül a mai világbajno
kunknak. a kis Barna Viktornak mesteri játéka 
kellelt, hogy ennek a sportnak híveket szerez
zen.

És mn, mikor Itt Párisban folyik a bajnoksá
gért a küzdelem, komoly rajongók és olyan iz
galommal követik az egyes mecseket, mintha a 
Davis-Cup sorsáról lenne szó. Színié kissé en
nek a hangulatát keresték a rendezők Is, ami
kor kijelölték a ..Cenlral Courst“-t vagyis az 
elkülönített szentélyt, ahol a legérdekesebb és 
legfontosabb játszmák kerülnek eldöntésre és 
ahol, akár csak a nagy tenniszmérkőzésoken, 
villamos számok gyulnak ki az eredmények 
jelzésére

Mondanunk is felesleges, hogy a magyar csa
painak kivéte’ nélkül a „Central Cours” asz
tala jutott részül. Igaz, hogy hírük, presztízsűk, 
a játékosok nagy klassza, Barna, Bellák, Sza
bados. Dávid eddigi múltja, már eleve őket 
tette a verseny favoriljává. Pedig, a felsorako
zott 12 nemzet játékosai közül — egy-két ko-

molyabb ellentől Is akadt az osztrákok és kü
lönösen’ a csehszlovákok személyében. A csa
patversenyéi finisében az utóbbiakkal mérkrt- 
zölt meg a magyar team és mint ismeretes, el
hozta a verseny nagydrját: a Swaytyhlingi 
Kupát.

Ennek a finisnek néhány izgalmas, de szép 
fázisát éltük át és egyrészt Szabadot—Kollár, 
majd ugyancsak Szabados—Szvoboda mécs
esében. Ez utóbbiban a magyar versenyző kü
lönösen brillírozott. Hogy Havid HaPierr.el 
szemben vesztett nz csak egv pont differenciát 
jelenteit n magyar csapatnak, ellenben a vég
eredményt nem befolyásolta. Ezzel szemben, 
Havid mérkőzése Kolar ral, olyan szenzációs 
volt, hogy ugy mint Szabadost, őt Is hosszan 
tapsolták, egy egy sikerült labdáért. Barha 
Viktornak híres „reflex" és .,revtrs“-jelről mar 
a francia sportsajté Is hosszú tanulmányokat 
közölt. Az ő virluózilása. fántasztikus gyorsa
sága, ütéseinek hajszálnyi pontossága, őt kiasz- 
szisc.n felüli léibe helyezik.

Női versenyzőinknek ezúttal meg kellett ha
jolni a német fölény előtt. Pedig Meánpánszky 
elég jó formában küzdött és Sípossal együtt 
egy-égy mérkőzést el is vittek. De a német lá
nyok fölényesen küzdöttek e versenven.

Ebben ii nemzetközi Bábelben, ahol külön
böző idiómák röpködnek n levegőben és kü
lönböző drukkerek biztató szavai doppingolják 
a versenyzőket, ebben a fiatalságtól hemzsegő 
csoportban a sof tarka dressz között, ahol 
csak a szív felett díszelgő elmer jelezte 
kosnak a nemzetéhez való tartozását, 
feltűnést kelteti a magyar sampionok

i játé- 
Áfltón 

• „„ , . Ízléses
dressze. A magyarok a szürke nadrág felett, a 
koronás címerrel ékes piros ingben és nemzeti- 
színű övvel, valóban jól festetlek.

Mándy Bonn.

legolcsóbban
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4. Ildsaa
1. Aagaa
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t. Erdélyi folyt

14. Egy foglalkouhl
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Mrrf keresztrejtvényünk hot leghosszabb 
torának megfejtését lentiben vagy póttal 
levelezőlapra írva legkésőbb csütörtök 
étiig tették szerkesztőségünkbe VII.. Er- 
zsébet-kőrut 4. a cimrési oldalon .REJT- 
VÉNY” megjelöléssel beküldeni. Semmi
féle szelvény mellékléte nem kell. A he
lyet megfejtők között egy tíz pengős

bankjegyet, finom tokaft borokat, gra- 
mofonlemczekct, bridzskártyát, diszkó
iéul könyveket, ötszegen tizenöt dijat 
sorsolunk ki. 4 meg féltést és a nyerte
sek névsorát jő vő héten közöljük. A múlt 
heti pályázat eredménye a „Hírek” ro
vatban található.

•n *i

M. Balassa Imre regénye 
14. Állatkerti a'kalmaielt 
14. Idejében odajut
24. Hebhatdrosó 
». Művelteit! rag 
M FémtlutlU
14. Magyarul — jég
17. M»d a 44. •*.  sori 
U. Férfinév

ág. 41. Éééééééé
44. Jákób egyik fia
44. fiyarmiitéro
44. XIII. Alfán*  Beje
47. Teslréu
tt. Am~n» kerek ráunil

* témák
M. Cápán*  másik neve

...hogy a francia fatballvállalkozók 
már Norvégiáig nyúlik? Jörgen Juvc-t, a nor
vég válogatott futballcsapat oszlopát akarják 
mórt megszerezni. A tárgyalások — mint mond
ják — előrehaladott stádiumban varnak.

... hogy a glasgowl skót-osztrák mérkőzésen 
69.560 fizető néző volt jelen és a 3500 angol 
fontnyl bevételből 1500 font jutott a vendég 
osztrák csapatnak.

...hogy Blenenfeld Hédi, a kitűnő osztrák 
mellnszóbajnoknő végleg visszavonul a ver
senyzéstől. A ha jroknőnek ugyanis jólmenő 
brldzsszaionja van és nincs Ideje a tréningre.

...hogy a nagy Sonja Hennie bécsi szereplé
séért 20.000 schillnget kapott. (Szép eszme az 
amatőrség!)

... horty Szász Magda, a kitűnő mclluszőnő 
Arányi Árpádnál, az újpesti vezérdrukkcrnél 
van alkalmazásban.

...hogy a síelők az első találkozón sokat 
nevettek azon a sportlédln, aki az Idei nyáron 
összeveszett slpartnerével — a Dunán. Az ál
dásos hóesés azonban újból visszaállította a 
békét a haragosok között.

...hogy a MAC hölgyvlvó szakosztálya meg
alakult és Dany Baba az elnöknő. Az FTC-ben 
Is zászlóbontásra készülődtek, de a hölgyek 
szeszélye felbontotta a még meg sem alakult 
hölgyszakosztályt.

...hogy az UTE vlzlpólócsapatárak veresé
géről a csehszlovákiai lapok eléggé objektív 
hangon írnak. Elismerik, hogy a helyi biró 
pártos volt, de viszont azt sem hallgatják el, 
hogy az UTE a játék végén nem ugy viselke
dett, amint várták.

... hogy aa osztrákok nem voltak megelé
gedve Schmleger tanár rádióközvetitésévcl. 
mert a szpíker ezúttal többet beszélt önmagá
ról, mint a glasgowl mérkőzésről.

...hogy a BKE szeretné Sehflffer Kar Ilt Bu
dapestre hozatni néhány hétre.

... hogy aa egyik ismert sportembert Llpőt- 
mezőre szállították, mert az igazoltatásakor a 
rendőr kérdésére azt vallotta, hogy a foglalko
zása — edző. Hosszas vita után kiderült, hogy 
tréner s erre szabadonengedtélc.

A hetvenéves Nemzeti Torna Egylet jubflária 
ünnepségei. Vasárnap ünnepelte a Nemzeti 
Torna Egylet alapításának hetvenedik évfor
dulóját. A Nemzeti Tornacsarnok vívótermében 
délelőtt rendkívüli közgyűlés volt, este pedig a 
tornacsarnokban, előkelő közönség előtt folyt le 
az egyesület jubileumi disztornája, amelynek 
kiemelkedő száma a 70 év előtti és a mai torna 
bemutatása volt. A disztornán megjelentek a 
közélet és a társadalom legbiválóbb reprezen
tánsai.

Budapesti ügetőversenyele
Jelentősebb esemény nélkül, de érdekes 

küzdelmekkel folytak le a vasárnapi verse
nyek. A nap főszáma kellő számú induló 
hiánya miatt elmaradt, ezért azonban a hete
dik futam kárpótolta a közönséget, melyet 
két részben futottak le. Guardian Brooke, 
Enyém II, Oda, Rcvlzionártus és Mimosa biz
tosan, Urbér és Ipse könnyen nyerték verse- 
nyciket. Az utóbbit tulajdonosa, Vas Gyula 
nagy rutinnal hajtotta győzelemre. Ipse 
ugyanis a start után súlyos hibát csinált, de 
hajlója ügyesen parírozta és a második körtől 
már fölényesen uralta ellenfeleit. Részletes 
eredmény a következő:

Szabad ar ut 
a nagy világba, 
ha tud angolul 

franciául

diáknak, a 
tls tviaelőnrk, 
h kercskedő- 

minuen-

Durlum 
oeszeio 
könyv

törhetetlen 
hanglemezekkel

A heszélAkönyv türelme*  é« láradhatrtlan. — Kende! e 
mev m6B tnu I A hat lemet Ara arak 24 P. Fok es önnek ? 
Ha leen, egyenként la megsA’ArolhatJr. Igy e«y egy rémi 
4 P 40 filterbe kertti. Kaohatá mlndenOttl 
Wkosatól küld DURIUM KFT. BUDAPEST.

VIU Thökbly-ut *.

I .FUTAM. 1. Hollón ist. Guardian Groök 
(8:10) Zwlllingcr. 2. Nincs tovább (4) Maszár
l. I. m.: Erika O., Ili, ” " " •
10:17, 12, 17. Olasz 33. 
Sznkách E. Enyém II. 
Feri O. (8) Zwillinger. 
Mnszár F. I. m.: Esély, 
Brutus. Tót: 10:27, 12, ______ ____
I1L FUTAM. 1. Vas Gy Ipse (7:10) tulajdo- 
nos. 2 Generális (0) Schelbel. I. m.: Tündér. 
Upupn Epops .Mirha. Tót.. 10:16, 11, 15. Olasz 
53. Az Enyém IL—Ipse double 10:44. — IV. 
FUTAM. Elmaradt. — V. FUTAM. 1. Hoff- 
mann S. Oda (pari) Zwillinger. 2. Lenke (8:10) 
Vorst. 1. m.: Tigris, K. L., Ördöglányn. Tót.: 
10:23, 11. 11. Olasz 36. — VI. FUTAM. 1. 
Székely M. Urbér (6) Wlesncr. 2. Babám (3) 
Fiszter. 3. Bubcnyik (8) Kovács II. 1. m : Ond. 
Estike, Gaszton. Gyurka, Mercedes II., Prózn. 
Tót: 10:78, 24, 17, 29. Olasz 39 — VII. FU
TAM első rész. I. Ncfclcjls istálló Revizloná- 
rlns (pari) Maszár 1. 2. Sára (0) - Wlesner. 3. 
Hajnalka (3) Jónás. I. n»-: Vinkő, Mogul, G.. 
Todd, Kncér. Tót.: 10:20, 14. 17. 14. Olasz 
84. Az Urbér—Revlzlonárlus double 10:315. — 
VII. FUTAM második rész. I. Nngyhánhegycsl
m. Mimosa (3) Stdnitz. 2. Ollvla (1H) Bcnkfi.’ 
3l Tündérlány II. (7:10) Wiesner. I. ni.: Bo 
humila, Orkán, Hórpia, Gavallér. Tót.: 10:49. 
13, 13, 12. Olasz 84.

Báró Kohner Wlllyt oki évek hosszú során 
át vett részt a B. ü. E. vezetésében, ahonnan 
két évvel ezelőtt clíoglaltságn miatt kilépett, 
a pénteki választmányi ülés újból a tagok só» 
r:'ba iktalla. Uj Ingókká vették f«l még Ba 
logh Józsefet, dr. Cseexolka Károlyt. Grnndt 
Bélát, dr Rlchler Lászlói, Ulmtr Tibort é> 
Wumpctich Imrét, _

Láva. Szeszélyes Tót.:
— II. FUTAM. 1. <ir.

(8:10) Kovács I. 2.
3. Jeles 0. S. (2) 

Tamerlan, Sncy, Berci, 
20. 14. Olasz 105. —

HofT-

A szrrkrvlésért és kliulá-érl fele!: 
ün. EI.EK HUGÓ
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