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Vasárnap d. u. 2-től kezdve:
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Revolveres merénylet a Grassalkovich-ntcaí garniszállóban
Nyilt utcára zuhant Becsben egy repülőgép

Eckhardt vasárnap Genfben 
egész éjjel dolgozott. készült 
a szerdai nagy mérkőzésre

Genf, december 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A népszövetségi palota vasárnap 
néma volt. A nagyhatalmak és a klsantant 
delegátusai valamennyien távol vannak Géni
ből, Magyarország fődelegátusa, Eckhardt 
Tibor van Itt. Kiküldetése óta nem távozott 
el egy perere sem a Népszövetség székhelyé
ről.

Eckhardt Tibor
az egész vasárnapot tanácskozásokkal 

töltötte.
Több külföldi diplomatával tárgyalt itt, 
majd a genfi anyag hatalmas lratkötegébe
merülve,

Pál herceg, a jugoszláv régens 
vasárnapi tanácskozása a francia 

külügyminiszterrel
Pária, december 2.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Pál herceg, a belgrádi régens- 
tanács elnöke, párisi lartózkcidását fontos 
tanácskozásokra használta fel, A régvns- 
licrceg az Elysöeben tiszteletére rendezett 
reggeli után

Lovat külügyminiszterrel folytatott 
megbeszélést.

A tanácskozás előterében a marselllcl ki- 
rálygjllkosság következményei és Jugo
szlávia népszövetségi lépésének várható fej- 
leinénvcl állottak.

A lapok Igen nagy Jelentőséget lulajdonl- 
tnnnk a régenshcrccg tanácskozásainak és 
kommentárjaikban megelégedésüknek ad
nák kifejezést

a tárgyalások kedvező alakulása felelt.

Magyarország fel van 
vértezve a védelemre!

Genf, december 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón-

Ml történik a horvát terroristákkal? - 
kérdezték Láváitól a francia kamara 

izgalmas ülésén
Pária, december 2.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonfelen- 
tfss.) A kamara vasárnapra virradó éjaralml 
ülésén, amely a vasárnap hajnali órákban irt 
véget, szóba került a marseillei merénylet 
apus is. A kamara.letárgyalta* ‘"'“G1„S 
X'íu

késő éjszakáig dolgozott hoteljében, 
készült a szerdal nagy mérkőzésre:

szerdán, december 5-én kerül a magyar sür
gősségi indítvány a Népszövetség elé.

A szerdai nagy napra azonban 
itt lesz már a klsantant egész külügyi 

vezérkara:
Benes, Jeftics és Titulcscn külügyminiszte
rek holnanra jelezték érkezésüket, Laval 
francia külügyminiszter pedig vasárnap 
úgy diszponált, hogy szerdára feltétlenül 
megérkezik ide.

A többi delegátusok is valamennyien 
együtt lesznek a szerdal nagy ülésen.

jelentése.) A Neue Zíiricher Zeitung bécsi 
híradás alapján a kővetkezőket közli:

A duna völgyi államok helyzetét

a Magyarország és Jugoszlávia közötti 
ellentét uralja.

A nagyhatalmak diplomáciájának sikerült a 
marseillei királygyilkosság vitáját Magyar
országra és Jugoszláviára lokazilzálni. A 
kisántánt természetesen azt reméli, hogy 
ezzel a revízió kérdésének megadta a kegye
lemdöfést.

Csehszlovákia azonban most nincs elő
nyös helyzetben a prágai egyetemen 

történt zavargások miatt.

Páris azt ajánlotta Belgrádnak, hogy minél 
mérsékeltebb magatartást tanúsítson. Ha 
azonban Jeftics a tárgyalások során túl
lőne a célon, a kisántántban elveszítené ve
zetőszerepét, amely Benesre menne át. Ma
gyarország erősen felvérteződött a véde
lemre.

felvilágosításokat kért a külügyminiszter
től,

hogy mi történjék azokkal a horvát terroris
tákkal. akiket Franciaországban letartóztattak 
a jugoszláv király ellen elkövetett gyilkosság
ban való bünrészcsség gyanúja miatt.

Laval külügyminiszter válaszában hangoz
tatta hogy

. a nyilvánosság előtt nam válaszolhat erre a 
kérdésre,

tekintettel arra, hogy folyamatban lévő ügy
ről van szó. Laval azt az ajánlatot telte a szo- 
cilista képviselőnek, hogy keresse őt fel dol
gozószobájában s egy

magánbeszélgetés keretében hajlandó a kí
vánt felvilágosításokat megadni.

A szocialista képviselő tudomásul vette a vá
laszt s ezzel ez az incidens elintéződött.

Később egy újabb incidens adódott elő. A

Nem lesz háborúi...
Szófia, december 2. I

64 Hétfői Napló tudósitójának telefón
jelentése.) A bolgár sajtó foglalkozik a 
genfi helyzettel.

Az „Utro“ elmü lap azt irja, hogy
Magyarország a vádlott azerepét kezdi 

fölcserélni a vádló szcrepéveL 
midőn a marseillei merénylet mélyebb okait 
kutatja. Róma szintén ebben az irányban 
kezd működni, ami bizonyára elhomályo
sítja a Páris és Rónia közötti megértés le
hetőségét. ügy látszik, hogy

Olaszország sem hagyja cserben 
Magyarországot,

ha Franciaországnak az a szándéka, hogy 
Jugoszláviát támogatja. Ez arra mutat, hogy 
vagy uj európai arcvonalak alakulnak ki, 
vagy elsimítják sürgősen a magyar—jugo
szláv összetűzést anélkül, hogy bármelyik 
nemzet méltóságát megsértenék.

A „Zoria" című lap

Újra fellángolt a terror 
és a magyarüldözés a trianoni 
jugoszláv határ mentén

Bácsmcgye, trianoni határ mentén, dec. 2
ÍA Hétfői Napló tudósítójától ) A bács- 

megyei magyarság napok óta ismét a legsú
lyosabb megpróbáltatásokat, megaláztatáso
kat kénytelen elviselni. Már a királygyilkos- 
ságot követő hetekben

megkezdődött a féktelen terror éa uszítás 
a bócsmegyei magyarok ellen, aztán követ
keztek a sorozatos kiutasítások. Amikor azon
ban Jugoszlávia benyújtotta Genfben „bizo
nyítékait**, belgrádi parancsra

néhány napra elcsendesedett a terror. 
Most azután, hogy az egész világ közvéle
ménye előtt oly szánalmas hatást váltottak 

szélsőjwloldal több szónoka éles támadásokat 
intézett a tuniszi francia kqrmárjyró ellen. A 
kormányt támogató képviselők padsoraiban -ezt 
a támadást zajongással fogadták,' a hangulat 
azonban később újból megnyugodott s a ka
mara végül

nagy többséggel elfogadta a külügyi tárca 
költségvetését,

majd a postaügyi tárca költségvetését is. A ka
mara ülését ezután mára napolták el, amikor 
a költségvetés bevételi tételeinek megvitatását 
kezdik meg.

nem hiszi, hogy a kisántánt hadat 
üzenne Magyarországnak, mert a kls- 
ántánthoz tartozó nemzetek éppen olyan 
kevéssé óhajtják a háborút, mint 

a nagyhatalmak.
Bárminő ellenkezésre találjanak is Mac- 
Donald angol miniszterelnök tanácsai, azok 
követése elől nem lehet kitérni.

Ha meg is változott a régi Szerbia neve 
először szcrb-horvát-szlovén királyságra, 
majd Jugoszláviára, az a való helyzeten 
semmit sem változtat.

Sem a szerbek, sem a horválok, sem a 
szlovének nem kívánják a háborút, hanem 
szabadságban, békében és függetlenül akur- 
nak élni.

Bulgária politikája ma világosabb, mint va
laha volt, mert a bolgárok nem akarnak 
mást, mint a béke fenntartását és meg van
nak győződve, hogy mindennemű vita és 
összetűzés békésen is elintézhető, feltéve, 
hogy az igazságérzet vezeti a feleket.

ki ezek a „bizonyítékok**,
ismét fellángolt a terror és megkezdő

dött a magyarüldözés.
Színtiszta magyar községekben ma durva 
szitkozódások kisérik mindazokat, akik ma
gyar szót mernek kiejteni.

IJjra megindultak a kiutasítások is.
Kelcbia és Horgos határállomásokra naponta 
érkeznek a földönfutóvá tett menekültek, 
akiknek egyetlen büno az, hogy magyarok* 

Legújabban pedig példátlan eseményeket 
produkál a tnagyarüldözés: a Szabadkai Ath- 
Útikat Klub ellen, —- amely túlnyomó részt 
magyar fiukból áll — bűnvádi eljárás indult
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hit iterint a klubot fel Is oszlatják. Mind* 
ette az adoll okol, hogy a hatósági közegek 
állítása szerint

a legutóbbi vasárnapi meccsek nem tet
ték fel a klub Játékosai a gy.-iszkarsr.aln- 
got, amelyet a király haláláért hat hó-

uplfl köteléé mlftdeakl vtoéW.
A Szabadkai AC játékosai hiába védekez

tek azzal, hogy a gyászkarszalag rajtuk volt, 
de a nicccs folyamán leesett és leszakadt, 
nem adnak helyt állításaiknak, hanem foly
tatják ellenük nz eljárást. Ugyancsak

emiatt eljárás indult a Zentai Merkúr 
Sport Klub ellen Is, 

amelynek ugyancsak magyarok a tagjai.
A határmenti lakosság ílkesercdettcn pa

naszkodik amiatt is, hogy
az ide telepített csetnlkelut és dobrovol- 

jácokat fölfegyverezték

és esek a fegyveres emberek rendkivül nyug
talanítják a majprair lakosságot.

A Sándor király fivére
megszokott a nisl erődből — írják 

a londoni lapok
London, december 2.

A Suoday Disputch-hen Petrovlcs Vojisz- 
lávnak agy Alán nevű bbulmas barátja né
hány részletet közöl u rejtélyes múltú szerb 
diplomata éleiéből. A marséit!! merényletek 
Ideje tóján nagy izgalomba ejtette Petro- 
v fotont az az értesülése, hogy

Karagyorgyevics György herceg, a gyer- 
, mek l’elár király nagybátyja, a „mo

dern* vasálarcos herceg" megszökött 
Ma erődjéből.

Egy másik alkalommal levelet mutatott 
Alánnak, amelyben Pnvelics, akit később, 
Torinóban letartóztattak, felszólítja őt. 
hogy alakítson lapot Londonbun, amely a 
horvátok fclszabaditását sürgetné.

— Figyelmeztetem Petrovlesot *— inon 
dotta Alán —, hogv ez nagyon veszedelmes 
vállalkozás volna. Petrovlcs mindig elítélte 
az erőszakot és azt tartotta, hogy n kisebb
ségeket észszerű eszközökkel is fel lehet 
szabadítani. Petrovlcs gyakran érintkezett 
ar. angol kilzltfc/gaíás magasrangu tisztvise
lőivel és politikusokkal.

Angliát mindig biztos menedékhelyének

tckinlefte s borzalommá! töltötte e1 M 
a gondolat, hogy egyszer el kellene 

hagynia az országot.
Meg volt győződre, hogy azonnil elfognák, 
ha hazatérne. „Nem tudjátok, milyen vi
szonyok uralkodnak ott“ — szokta szomo
rúan mondani, ha vigasztalták.

A P c o p I e ugyancsak külön cikkben 
foglalkozik a Pctrovfcs-rejtéllyel. Petrovlcs 
a háború alatt Sífilonlktben Őwzekötőtfezt 
volt t» angol és etefb hadsereg között. Hogy 
miért lett később kegyvesztett és miért 
száműzték 1023-ban hazájából,

annak titkát valószínűleg magával vitte 
a sírba.

Állítólag az usztasa tagja vbtt és olyan 
egyénekkel állott összeköttetésben, akik bele 
voltak keverve Sándor király meggyilkolá
sának ügyébe. Egy barátjának tényleg meg
jósolta a marseiilcsi tragédiát és kijelen
tette, hogy Sándor király nem fogja Fran
ciaországot élv® elhagyni. Állandó levelezés
ben állott Pavellccacl s ezt a loveleaését egé
szen t legutóbbi időkig fenntartotta.

Htki •« Hitet elW WrtffleHe m.lt*» «* 
ügyvédi kamara tagjainak lajstromából, 
majd büntetését kitöltve, más foglalkozás 
Után nézett.

—• Rácz volt az — mondotta a szőke 
asszony —, aki engem férjemtől elválasZ- 
lott. A perből kifolyólag volt férjem nyolc
ezer pengőt fizetett ki Rácz ügyvéd kezei
hez, aki azonban a pénzt elsikkasztotta. Fel 
akartam jelenteni, de Ráci kijelentette, 
hogy szerelmes belém és elvesz fététégM. 
Dflfab ideig rendesen megéltünk, később 
zökkenő állott be életűnkben. Ráci aftyagi 
gondokkal küzdött. Egy szép napon nyugtát 
adott a kezembe a „Péti* éfe Cfatdaság" cimü 
laptól.

— Azt mondotta, hogy küldjem fül hor
dárral az egyik pénzintézethez, a kapuban 
várjam meg a hordárt, amíg lehoz kétszáz 
pengőt, ö pedig

három hátrál arrébb várt reáffi, mtg 
megjött a pénz.

Elmondotta még az asszony azt is, hogy 
maga sem tudja hány eleiben járt és mi
lyen vállalatnál és pénzintézetnél fordult 
meg. Csak arra emlékszik, hogy mindig 
más lap nevében beszélt Rácz dr. előbb te- 
lefónófi, majd később vele nyugtát küldött.

A rendőrségnek beszolgáltatott nyugták és 
elismervények mind nemlétező lapok nevé
vel büszkélkednek.

Rácz Ödönt detektivek akarták előállí
tani a főkapitányságra, azonbrn

sehol nem találják.
Vasárnap rádiókdrázést boceótottek ki el
lené. Remélik, hogy rövid Időn bélül rend-

mm boroMziR 

úgy mim a hözfipRoruan 7r
A borotvál

kozás a ma kul- 
turféröánál egy min

dennapos művelet ós 
talán csak a rendkívüli 

erős meg8zokottság vagy 
a napi használati cikkek 

iránt mutatott közömbösség M 
egyedüli ok, hogy ma, am kor * 

kémia napról-napfa produkálja á 
legkiválóbb egészségügyi éa szépség* 

ápolási készítményeket, a brrtotválkozás 
stegörizte „legprimitívebb termáját Ne 

vehesse Önt a megsaokettság «• 
borotválkozzék meg viz, szappan 
és ecset nélkUl. egy pere alatt a 
HEZOLFFE-RAFln arcápold gyors 
borotvakrémmel. Bőre bársonyos simaság^ 
rugalmas és természetes zsírossága lesz; nem 
kaparja fel többé bőrét és nemlesfc a borot
válkozás ezentúl önnek egy mindennapos tor
ura, mert a HEZGLlTE-klÁPiOOAE egy 
perc alatt tökéletesen niegbe* 

. ... .. ^„jetlen kísérlet meg
él, hogy a HEZOL1TE- 
idoális gyors borotva
ön oly rég keres éa 

mást használni.

őrkézre kerül.

rotválkozik. Egyetk 
győzi önt arról, hogy 
RAPID az azi ’ '’ -
krém, amit C. 
sohasem fog______________
Próbadoboz 24 fillér, nagy 
tubus 88 fillér, eredeti nagy 
doboz P 1.50. Kaphatómin- 
deft szaküzletben és & 
készítő Dr. H ölet ér 
vegyész i tetszetté 

rában, Teréz- 
korát 8.

Ma kimondják a Kozma-párt megszűnését
Ötvenhárom városatya vonul be a Nemzeti Egység Pártjába

Feltűnően éles támadást 
intézett Románia ellen 

a. Gibson angol képviselő 
hogy Románia meghamisította külkereskedelmi niérlegét

London, dec. 2.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefónjelen- 

fist.) C. G. Gibson képviselő, a leddsl Keres- 
kcdclmi Kamara ülésén tartott beszédében az
zal vádolta Romániái, hogy

meghamhltÍR külkereskedelmi mérlegét, 
hogv kibújjék külföldi tartozásainak fize

tése alól.
— Románia nem viselkedik tisztességesen 

velünk szemben —- mondotta Gibson. — Az 
angol kereskedelmi minisztérium adatai sze
rint a román külkereskedelem sikkül

nagyobb kiviteli felesleggel tárul Románia 
jurára, mint aniinőt ii román hivatalos 

adutok mutatnak.
A kereskedelmi minisztérium nem tekinti fél- 
derifHlhek ezt n komoly eltérést és bizonyos 
körök meg vannak győződve, hogv

Románia szándékosan aláértékéU Angliába 
Irányuló kivitelét

ós magasabb értékben jelenti be angol áru 
behozatalát. Románia kétségkívül megkárosítja 
Angliát *- fejezte bé Ólbsön képviselő.

A kamara határozatikig sürgette, hogy a 
I. ormány Romániát a yorkshirei és lan- 
cnshlrcl szövőgyárakkal fezemben fennálló

egymillió fóntnyi tartoz&te megfizetésére 
skorltM.

Románia hitelezői Manchesterben 1t ülést 
tartottak, niélyeh angol román kiegyéntltőhlvft- 
ta! felállítását ós egyéb

erélyes Int5.'kedéseket kértek a kereske
delmi niiniszférinmtól,

hogy ilymódon Romániát angliai adósságai 
fizetésire szorítsák, amelyek meghaladják a 
másfélmillió fontot.

Zfituay Tlbof, akit Gömbös Gyula miniszter- 
elnök Mikért a fővárosi Nemzeti Egység Pártja 
mágSzervMóséte, szombaton befejezte á Kozma- 
pártal váló egyeöenkéntl megbeszéléseit

Ezeknek a tárgyalásoknak eredményeként 
ma, hétfőn délelőtt a Kótma Jenő vezetése 
alatt álló Polgári Egység Pártja nártvesető- 
sdgi Ülést tart, amelyon réíztvcsz Zsitvay Ti
bor te te

ezen ■ pártveretőségl utteen döntenek for
málisan a Kozma-párt megszűnéséről, Ille
tőleg a Polgári Egység Pártjának a Nem- 
Mtl EgyaÓf Pártjába Való beolvadásáról.

A döntés, tt előzetes megbeszélések alapján, 
most tnár kétfélén: á Pa’.gári tgység Pártja 
megstürtik és az egész fővárosi pártcsopórt a 
Nemzeti Egység Pártjához csatlakozik. A párt
vezetőség döntése utón, kedden vagy szerdán 
a Nemzeti Egység Pártja foglalkőrtk Zsitvay 
Tibot trtlificskózásalnik cfedfhéflycivel és a 
Kozma-párt döntésének tudomásulvétele után 
a párt 53 fővárosi bizottsági tagja közül azok.

akik még nem tagjai a Nemzeti Egység Párts 
jónak,

belépnek a Nemzeti Egység Pártjába.
A fővárosi párt az Esztérnázy-utca 30. számú 

párthelyiségben kap külön pártirodát. A Kozma
párt formális belépése után megtörténnek a 
csatlakozások más oldalról is a a/után 
nagyszabású pártgyülésen meg fogják válasz- 
tani Zsltoay Tibort a fővárosi párt elnökévé 
és ugyanakkor választják meg a fcarflletf és 
a körzeti vezetőket is.

Mint már jelentettük, a kerületi vezetők tu
lajdonképpen azok maradnak, akik eddig 
voltak,

csak Kozma Jenő álláspontja még nem 
sZdMzózatéktg tisztázott 

abban a tekintetben, hogy válllilja-e a budai

Rádión körözik dr Rácz 
Ödön volt ügyvédéig 
a közgazdasági lapok 
szélhámosát

Rótt Nándor megyéspüspök 
megvonta Páter Molnár Arkangyal 
nagykanizsai ferences-plébános 
megbízatását

Nagykanizsa, dae. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Az egész városban rendkívüli feltűnést 
keltett az a püspöki intézkedés, amelyről a 
Hétfői Napló tudósítója vasárnap értesülést 
szerzett: Rótt Nándor megycspüspök, akinek 
jogkörébe tartozik a nagykanizsai Ferences- 
plébánia felügyelete,

MMfiáf Arkangyaltól, • flatgyka- 
ferencesek plébánosától megvonta 

a plébános! megbízatást
és amíg Uj plébános kinevezése megtörténik. 
Király Lőrinc ferences káplánra bizta a plé
bánia vezetését.

Ennek a feltűnő intézkedésnek előzménye 
még arra az

országos érdeklődést kellő röplrafháború
ságra vezethető viasza, 

amely Nftciykanlssáról indult ki, Nagykanizsa 
távot polgúrmeslc/o ugyanis az egyházközség
gel együtt nevezi ki, illetve mozdítja el a fe
rencesek kántorát.

A polgármester legutóbb élt ezzel a jogá
val és

ifj. Ráér. János kántort atallumától fel

Vasárnap derüli fény 
arra a szélhámosságra, | tűit 
amelynek titka már he-' 
lek óla foglulkozlalja a 
rendőrséget és a köz
gazdasági világot. Egy 
ismeretlen féri! neinlé- 
lező lapok címével el- 
lálott nyugtákat ós ells- 

nicrvi nyrkrl njhunnlolt és nagyobb válla
latoknál és pénzinlózeleknél különböző 
összegeid I veit lel „kQltoéginegtériti's" 
„hirdetés" fejében.

A nyönioiás során s főkapitányságra ke-

KIALl.lTÁS:
193-1. december Bán. 7 én, Mf» M Mn d, 0. 

‘EhWWA fc "• “■
ARVKRÉSEKi

ARVEníSRB KF.hOt.NEK:
Mübecsíl JcslmMuek tapttk. rtwlíSeték, «zftbf-ok. 

rceiláno!;. keleti »»ónj«ufk. mává ri ís 
ItMhiu bólrtrult, éksMrdt. H-iimuítlük, k 

iaiai táirfiak. kúityvak rb,
KakiUgui H b.'bMinta t.dy iMrl kapható.

egy szőke asszony, 
hkit nz egyik becsapott vállaló* tisztviselője 
Ismeri fel és adott át u rendőrségnek. Az 
asszony elmondotta n főkapitányságon, 
hogy ő csak eszköze volt a csalásoknak, 
hlnciycknék tulajdonképpeni

értelmi szerzője ltácz Ödön dr. ügyvéd 
volt.

Rác! Ödönt jól Ismeri a budapesti rendőr
ség. Valamikot- ügyvéd volt, de sikkasztás 
és csalás Ihírttt másfél évi börtönre ítélték.

fHgge««tcttM,
mert az volt a vád ellene, hogy ő terjesz
tette Lengyel Jánosnak, a Katolikus Legény- 
egylet elnökének röpiratait, amelyek Gazdag 
Ferenc püspöki biztosról súlyos állításokat 
tartalmaztak. A polgármester azonban, hogy 
a felfüggesztett kántor családja nyomorba ne 
Jusson, Rác: öccsét, Ráez Alajost nevezte ki 
utódjául.

Itt kapcsolódott az ügybe Páter Molnár 
Arkangyal plébános. Molnár ugyanis

vétót mondott a kinevezés ellen
és amikor a püspökség la jóvóhagyta a kine
vezést, egész a kultuszminiszterhez fellebbezte 
meg Rác: Alajos kántor kinevezését. Állító
lag Páter Molnár fellebbe-zése igen erős han
got tartalmazott.

A kultuszminiszter még végső fokon nem 
döntött Páter Molnár fellebbezése ellen. Ezek- 
iilón történt most, hogy Rótt Nándor püspök 
Piiter Molnár Arkangyalt plébánost működé
sétől felfüggesztette olykép, hogy tőle a plé
bánost megbízatást megvonta. Nagykanizsán 
óriási érdeklődéssel várják az ügy további fej
leményeit.

TávbelzélÖ: Ő7-0-65.

LtHII. WLWS Járjon télen Is a

Ne kényeztesse testét 
a tólmeleg szobában.

Szent Gellért
LrJ Pezsgőfürdőbe

A rendszeres úszás, a mesterséges nap
fény testét erősíti és a meghűléstől óvja
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Tragikus módon meghalt Unghváry Ede
19 éves honvédönkéntes, a legendás 
Unghváry-örökség várományosa

Vasárnap reggel a kcrepesiutl temető halót- 
tasházán.ik falun, a gyászjelentések között ez 
a név úJl:

Unghváry Ede honvédllzedea. Élt 19 évet.
Ez a gyászjelentés egy megdöbentőcn szo

morú tragédiát takar, az utóbbi esztendők 
egyik legtöbbel szerepelt, legnagyobb öröksé
gének várományosát temetik ma reggel:

a hatalmas Unghváry-lmgyatík 19 éves 
örökösét, aki tragikus körülmények között 

Imit meg váratlanul.
A 19 éves Unghváry Ed? egészen kisgyermek 
volt még, amikor elindult az ii nagy örökség! 
harc, amelyben a fcJsóbirősúg pár nap múlva 
mondja ki a döhtő szók Ez a bírói ítélet 
Unghváry Edéi esetleg százezrekhez juttatta 
volna — ha most ilyen tragikusan nem haj 
meg.

Valóságos regény e.nnek a legendás Ungh- 
i><írj/-Őrökségnek és az érte folyó elkeseredett 
háborúságnak a története. Még a világháború 
elején kezdődőit...

"nghvary László dúsgazdag ceglédi földbir- 
’ . >snak, a hírneves gyümölcstermelőnek és 
í 'jikola tulajdonosának fia: Unghváry Ede be
vonult katonának. Azonnal a frontra került és 
nemsokára a déli fronton elesett. így lett a 
daliás, fiatal Unghváry Ede a világháború hősi 
halottja. Nemsokára az édesapja: Unghváry 
László is elhunyt, meghall az édesanyja is.

Unghváry Edénének három kisgyermeke 
volt már, amikor férje elesett:

Ifjabb Unghváry Ede, öccse, László, aki ma 
15 éves és húga, Vilma, aki most töltötte be 
tizenhetedik esztendejét.

Az özvegy a világháború befejezése után 
férjhezment, Milcsevics János képviselő 

vette feleségül.
Már a világháború alatt történi, hogy a hatal
mas L'npTu'iiry-vagyon fölött intézkedett a ro
konság: osztályos egyezséget kötöttek a nagy 
vagyon összes várományosai és ennek az osztá
lyos egyezségnek az alapján, körülbelül

tlzcukétmíllló paplrkoronn jutott a három 
Unghváry-árvára.

Ez a hatalmas Vagyon a háborút követő esz
tendőkben egyre kisebb értékre szállott alá és 
az esztendők során húszezer pengőre zsugo
rodott össze.

A peslmegyei árvaszék az Unghváry árvákkal 
kötött osztályos egyezség felülvizsgálatára el
járást indított és az árvák ügyvédje: dr. Bcrno- 
lák Nándor nyugalmazott népjóléti miniszter 
a kecskeméti törvényszék elő vitte nz ügyel 
a többi örökösökkel szemben. Rernolák a há- 
toi»- ijrya, ; valamint néhai- Unghváry Ede. fele
sége képviseletében feltárta a törvényszék 
elölt, hogy

a milliós Unghváry-vagyon voltaképpen 
nekik jár és nem a többi örökösnek.

'A kecskeméti törvényszék, majd a budapesti 
Ítélőtábla elölt folyt az izgalmas, elkeseredett 
harc az Unghváry-örökség millióiért, végül 
P’dig a Kúria elé került a nagy per.

A Kúria úgy Ítélkezett, hogy Unghváry Ede 
halálakor fölértékelt vagyon valorizációs kü
lönbözeiéképpen 80.000 pengőt fizessenek ki 
az Unghváry-árvókkal szembenálló örökösök az 
özvegynek és nz árváknak. De

elrcrdelte a Kúria azt Is, hogy az egész 
Unghváry-vagvont újra fölbecsüljék 

és ennek alapján hozzon Ítéletet a tábla, mek
kora örökség illeti meg néhai Unghváry Ede 
hozzátartozóit. Unghváryék a nekik járó örök
ség fejében cgvmillió koronát követeltek az 
Ítélőtáblán, ahoi a jövő hét keddjére,

december 11-éré tűzték ki a nagy per íté
lethirdetésének napját.

Miközben folyt n harc a bíróságok elölt nz 
örökségért, a bűnügyi hatóságokul is foglal
koztatta az Unghváry-örökség ügye. Az árvák
kal szembenálló örökösök

bűnvádi följelentést tettek, 
amelyben azt állították, hogy a vagyon szak
értői becslése körül visszaélések történtek. 
Hosszú hónapokig tartó nyomozás azzal zárult, 
hogy

semmiféle visszaélés uem történt,
mire az Unghváry-árvák jogi képviselője most 
mór hamis vád címéin telt följelentést.

Amíg most a december 11-ikl táblai Ítéletig 
eljutott az örökségért folyó küzdelem, az egész 
ország közvéleménye tudomást szerzett az 
Unghváry-örökség körül folyó harcról, nemcsak 
a jogászvilógban. hanem a közönség legszéle
sebb rétegeiben is

feszült érdeklődéssel figyelték ennek az 
izgalmas örökség! csatának egymást követő 

meglepő fordulatait.
Ezalatt .1L7c.ícuím Jánosné — néhai Unghváry 
Ede özvegye —• csendes visszavonult.-,ngban élt 
Postkörnvékén három gyermekével együtt. A 
legidősebb fia, Unghváry Ede volt, aki nemrég 
bevonult katonának. Az intelligens, gyors ész

DÓVAL SZÁLLODA
TÉLIKERTJÉBEN

minden d 6 lután és este

JAH & PATAION HOFFAIANN
n kontinens legjobb tónczcnekarn vendégszerepel.

Polgári éttermi és kávéházi árak. Zene
tányér nincs. Százalékos borravalórendszer

járása, kötelességtudó honvédönkéntesből nem
sokára tizedes lett.

Néhány hónappal ezelőtt azután tragikus 
szerencsétlenség érte Cnghváry Edét, aki a hir- 
adócsapatnúl teljesített szolgálatot Unghváry 
Ede csapnia a főváros halárában gyakorlatot 
tartott A gyakorlatról visszainduló

egyik kincstári autóbusz, amely zsúfolva 
volt fiatal önkéntesekkel, az alkalmi soffőr 

ügyetlensége miatt fölboruit .
Ezen az autón ült Unghváry Ede is, szintén a 
felborult autó alá került és

gerinctörést szenvedett.
A szerencsétlenül járt fiatalemberhez a ne

velőapja a legkiválóbb orvostanű rókát hívta 
meg, de Ők sem tudtak segíteni és

Unghváry Ede a IX. számú közrendészeti

kórházban, ahol hónapok óta ápolták, 
belehalt sérüléseibe.

A fialni Unghváry Ede halóla mélységes 
gyászba döntötte édesanyját, a kiterjedt Unyh- 
udry-familiál válamirt a Milcscuicx családot is, 
amelynek tagjai rendkívül szerelték a szimpó- 
tikus, mindig vidám, jókedvű, értelmes fiatal
embert.

A család büszkesége volt a tizenkilcncévcs 
fin, akit most ilyen tragikus hirtelenséggel 
ragadott ej a halál, pár r.oppal a nagy per 

Ítélete előtt,
amely a milliós Urghváry-vagyon birtokába 
juttathatta volna őt.

Hétfőn délután >í4-kor temetik a Kerepcsi- 
temelöben. Soltész Elemér protestáns tábori 
püspök végzi a gyászszertartást és diszszázad 
kiséri utolsó útjára a fiatal honvédet.

vasárnap Btcsken az utcára 
zuhant egg replilösidD

Bécs, december 2.
(A Hétfői Napló bécsi 

munkatársának telefón- 
jelentése.) Vasárnap 
délután öt órakor a bé
csi X. kerületben a Fa- 
voritenen

a nyílt utcára le
zuhant egy sport

repülőgép.
A gép, amelyet két pilóta vezetett, Salz

burgból jött és a nagy ködben Irányt tévesz
tett és a X. kerületi víztoronynál 

kényszerleszállást akar végrehajtani 
azonban tizenkét méternyire a földföl bele
akadt a magasfeszültségi árammal telített 
villanyvezetékbe. A gép hatalmas lángol 
vetve

kigyulladt, a földrezehant égve.

Titokzatos verőn ál
mérgezés a Munkácsy 
Mihály- utcában

Ma éjszaka a Mun
kácsy Mihály-utca 31. 
számú házba hívták a 
mentőket. A ház egyik 
lakóját, Kuncsek Ala
jos huszonnyolc éves 
nőiszabászt eszméletle
nül találták a lakásán. 
A mentők megvizsgál
ták, mérgezést konstatállak:

nagy dózis vcronálal megmérgezte ma
gát.

Első segítségben részesítették, azután a 
RőAus-kórházba vitték és az öngyilkosok 
kórtermében helyezték el.

Vasárnap reggelre jobbra fordult Kun
csck állapota, mire a főkapitányság élet
védelmi osztályáról egy tisztviselő ment 
a kórházba és kihallgatta:

A kihallgatás során
Kuncsek meglepő dolgot mondott eL 

Elmondotta, hogy este a Munkácsy Mihály- 
utca környékén egy vendéglőben vacso
rázott egy barátjával. Vacsora után boroz- 
gattak, Kuncsek különféle bajok miatt 
panaszkodott cs azt mondotta barátjának.

Agyonlőtte magát egy leány, 
mert féltékeny volt a nővérére

Sátoraljaújhely, dec. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclcn- 

lése.) A legmerészebb drámaíró fantáziáját 
túlhaladó tragédia érte a Sátoraljaújhely mel
lett levő hosszulábi község leggazdagabb csa
ládját, a Kújcl-családot. Kájclékol az egész

A két pilóta, MOller főhadnagy és Kusch 
megfigyelő még Idejekorán kiugrottak és 
csak kisebb sérüléseket szenvedtek.

Vasárnap éjszaka újabb érdekes részlete
ket jelentenek a rcpülöszerencsétlenségről. 
A gép már az asperni repülőtér felett sürü 
ködbe jutott s amikor Bécs külvárosába ért, 
nem tudott tájékozódni,

beleütközött magasfeszültségű villany
drótokba,

azután lezuhant.
A pilóta Müller Siegfricd, ismert osztrák 

repülő
a gép zuhanása közben példátlan ügyes

séggel ugrott ki 
és könnyebb sérülésekkel földet ért. A kö
vetkező pillanatban már a lezuhant gépből 
lángok csaptuk ki és porig égett a repülő
gép.

nincs értelme az életnek, legjobb lenne 
meghalni. A barátja, mikor ezt hallotta, 
váratlanul azzal a kijelentéssel állt elő. 
hogy

ha meg akar halni, ö hozzásegítheti, 
nála van nagymennyiségű méreg és 
nyomban át is adott néhány port Kun

csek nek.
Veronái volt ez a por, belekeverték a borba 
és Kuncsek kiitta a méregpoharat. Utána 
még volt annyi ereje, hogy hazavánsz.orgotl. 
Otthon azután rosszul lett és eszméletlenül 
találtak rá.

Az életvédelmi osztály tisztviselője ter
mészetesen megkérdezte Kuncsek Alajost, 
ki az a barátja, akitől a mérget kapta:

— Csak azt tudom, hogy Nagy József 
a neve, mást nem tudok — 

hangzott az öngyilkos jelölt válasza.
Kuncsek vallomását jegyzőkönyvbe fog

lalták és
a rendőrség most szigorú nyomozással 
igyekszik előkeriteni a L.okzatos Nagy 

Józsefet,
aki állítólag mérget adott öngyilkosságra 
készülő barátjának.

környékén ismerik és tudják róluk, hogy a va
lamikor kisgazdasorban élő család három 
leánya: Emma, Ilona és Rózsi uriklsosszo- 
nyokhoz illő nevelést kaptak Sátoraljaújhelyen 
és Miskolcon.

Az is köztudomású volt a jómódu családról, 
hogy leányai igen tisztességes hozománnyal 
számíthatnak férjre. Mindháromnak volt is 
kérője. Közülük a legidősebb, Kájer Rózsi, né
hány évvc.1 ezelőtt fórjhezment,

egy csendőrllszthclyeltes vette feleségül.
Hiúba akadt azonban kérője a 18 éves Em

mának és Ilona bugának, a két leány minden 
kérőjét kikosnrazta. Senki nem tudta okát 
adni, azt meg éppen nem sejtette még leg
jobb barátnőjük sem, hogy a két leányt ti
tokban

halálos szerelem fűzi sógorukhoz, 
akinek termi szelesen sejtelme sem volt erről nz 
erős vonzalomról.

Egy hónappal ezelőtt nngv csapás értn 
Kn jeléka t: leányuk megfázott és igv szerzett 
betegségében

tragikus hirtelenséggel meghall.

A 3+2 csöves, 303-a* Orion
reflex-super3 hullámsávon mű
ködik. Gyermokét oktatja, On. 
nek kellemes szórakozást nyújt

MINDEN ORION SÁDlÖKESeSKEDÖNtl KAPHATÓ

hansszersvsr. Ríkéczi-ui 60
Akkor még nem sejtette nz öreg Kájel-házas- 
pár, hogy legidősebb leányuk elhunyta újabb 
tragédiái fog előidézni a családban.

Á haláleset óla sutjogni kezdtek a község
ben. Hogy miről szólt a falu szája, azt vasár
nap délelőtt egy revolverlövés adta tudtul. Va
sárnap délelőtt Kójelék, mint a többi falubeliek 
a templomban voltak, csupán Kájel Emma 
maradt odahaza. A leány szülei távozta után 
a tükör elé állott, előkereste sógorának szol
gálati fegyverét és ezzel

halántékon lőtte magát.
Azonnal meghalt.

A tragédia után derült ki, hogy a szerencsét
len Emma féltékeny volt Ilona húgára, aki be
vallotta neki, hogy

szerclme.s elhalt nővére férjébe 
és hogy inkább meghal, de nem túri a férfi 
nélkül élni.

Rablógyilkos 
merénylet egy 68 éves 

asszony ellen
Miskolc, december 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jentése.) özv. tiveges Jánosné abaujszántói 
asszony szomszédai jelentették a csendőrsé
gen, hogy a 68 éves öregasszonyt több, mint 
egy hete nem. látták és attól tartanak, hogy 
szombszédnőjiikkel valami baj történt. Á 
csendőrök kopogtattak a bezárt lakás ajta
ján, de semmiféle választ nem kaptak. Erre 
behatoltak a házba, ahol

az ágyon holtan találták 
üveges Jánosáét. Az oszlásnak indult holt
testen

fojtogatás nyomai látszottak.
A szomszédok vallomása szerint, az asz- 

szonv utoljára múlt vasárnap volt kinn a 
házból, azóta senki sem látta. Valószínűnek 
'ártják, hogy az ismeretlen gyilkos, aki kö
rülbelül hetven pengő készpénzt és ruhane
műt vitt cl.

napokkal ezelőtt végzett az öregasszony- 
nyal.

Tettének elkövetése után bezárta a ház ajta
ját és elmenekült.

■f▼ T5rv. rtdat

> ÍZLÉSES ki vitelű ▼
AJÁHOÉKDOBOZOK

úridivat-különtegaaségele lerakata 
KÁROLY KÖRÚT 3. VÁCI UTCA 23.
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Kártyapartnerek 
véres éjszakai késpárbaja 
az Angyalföldön

Vasárnap hajnalban 
nagyszabású verekedés 
játszódott le Angyal
földön a n'ábonnok-utca 
9. alatti vendéglőién. 
Papp Antii 1, Fekete Bé
la, Molnár József, Kiss 
Péter, Alcr-Vcz Lajos, 
Mersicz Imre és Mersicz

Karácsonymindenkinek 
szép lesz a lakása, ha ágyteritőjét vagy függönyét nálam vásárolja 

Löwy Arthur Budapest, VII, Király-utca IS

Károly kocsisok együtt borozgnttak. Ké
sőbb kártyázni kezdtek s

kártyázás közben összevesztek.
fA veszekedésből verekedés lett, majd elő
kerültek a zsebkések is és a társaság tagjai

Nagyarányú 
dohánycsempészetet lepleztek le 
a Bácskában és Mohácson

Baja, dee. 3.
’ (A Hétfőt Naptó tudósit A fát öl.) A pénzügyi 
hatóságok már hosszabb Ideje nyomoznak egy 
nagyarányú dohánycsempészés ügyében, mely
nek szálai a bácskai községekbe és Mohácsra 
Vezetnek.

A nyomozás megállapította, hogy a Bácská
ban Tompa és Kelebia községekben, melyek a 
trianoni határon fekszenek, volt a dohány
csempészek egyik főhadiszállása. A kincstár
unk

hatalmas károkat okozó dohány csempészéé
* trianoni határon keresztül történt A pénz
ügyőrök és a csendőrök egész sereg házkuta
tást tartottak, amelyek során

Darabokra tépett a vonat 
egy kisleányt Kispesten

Szombaton Kispest 
közelében, a lajosmizsel 
vasútvonal mentéin ha
lálos vonatgázolás tör
tént A Budapest felé 
haladó személyvonat el
gázolt egy 14—15 éves
nek látszó leányt, és 
ugy vonszolta, hogy

holttestét több darabban szedték ki
• vonat kerekei alól.

A rendőri nyomozás idáig nem tudta meg

Az öngyilkos nagykereskedő özvegye 
és volt szerelme ma állnak szemben 
egymással a bíróság előtt

Két évvel ezelőtt általános megdöbbenést 
keltett Róth Ernő dúsgazdag fővárosi testi!- 
nagykereskedő öngyilkossága. Most ismét sok 
szó esik Róth Ernőről, egy példátlan pereske
déssel kapcsolatban, amely

feltárja az öngyilkos nagykereskedő életé
nek szomorú Utkál.

Gasner Ella volt nevelőnő ügyvédje, dr. 
Rajna Dezső utján polgári pert inditott Róth 
özvegye ellen és 20.000 pengőt, valamint 500 
pengő havi apanázst követel Róthnétól. A ke
resetben Gasner Ella a következő megdöbbentő 
tényállást adja elő: 101G-tól 1923-lg a felpe- 
rosnö, mint német levclczőnő és nevelőnö Róth 
alkalmazottja volt. Ezalatt a nagykereskedő 
lobbiz ben erkölcstelen ajánlatokat lett a nő
nek, aki élesen visszautasította Róthot, sőt az 
üldözés miatt néhányszor elhagyta állását, de 
Róthné kérésére mindig visszatért.

1023-ban Róth Ernő — a kereset szerint —- 
merényletet követett el Gasner Ella ellen.

Amikor ennek következményei mutatkoztak, a 
nő öngyilkos akart lenni, de Róth eltérítette 
ettől a szándékától azzal az ígérettel, hogy 
olyan összeget bocsát rendelkezésére, hogy 
mindennek ellenére jól férjhezmehessen.

Röviddel ezután Róth ős felesége Gasner El
lát t'elkiildlék Bécsbe, egy oltani orvosprofesz- 
azorhoz, aki — n kereset szerint — a nő tudtán 
kiviil, Róth utasítására — súlyos operációt 
hajtott végre a felperesen. A műtét nem síké 
riilt és

FílggönvtartOH
képkeretek 

képek 
nzentképek

.leWlo,óbban NeUStCSdtl
kApkhfHiyár Vilmos császár ut fitt, sz

egymásnak rontottak. Tiz percig tartott a 
nagy verekedés, közben a székeket aszta
lokat, a vendéglő berendezési tárgyait ösz- 
szetörték s két súlyos sebesült, Papp Antal 
és Fekete Béla maradt vérző sebekkel a 
vendéglőben.

A töblbek, amikor neszét vették, hogy 
rendőrök közelednek, elmenekültek.

Pappot három helyen, Feketét négy helyen 
szurkálták össze. Vasárnap délelőtt kihall
gatták őket a Rókus-kórházban, azonban 
nem tudták megnevezni, hogy a nagy tu
multusban kik szurkálták össze őket.

több mázta caempésaett vágott- éa levele*- 
dohányt foglaltak le

Tompán és Kelebián.
Mohácson a hajósok megszervezett esem- 

péisztársaságát derítették ki. A hajótok, akik 
már huzamosab időn át folytatták flzelmelket, 
Bulgáriából csempésztek be állandóan cigaret
tát Mintegy

100.000 csempészett cigarettáról 
szereztek tudomást a hatóságok, de ebből csak 
kis részt tudtak lefoglalni, mert a többit az 
ügynökök egész raja hordta szét a bácskai éa 
tolnai községekbe.

A nyomozás tovább folyik éa máris közel 30 
ember ellen Indult eljárás a nagyarányú do- 
hánycserapészési ügyben.

állapítani a halott kilétét, mert semmiféle 
személyazonossági Írást nem találtak nála. 
Öltözéke után ítélve,

valamelyik közeli faluból való paraszt
lány lehetett 

Valószinüleg baleset történt, a szerencsétlen 
teremtés át akart menni a síneken és ak
kor vette már csak észre a közeledő vona
tot, amikor már nem tudott kitérni előle.

Holttestét a kispesti halottasházba szállí
tották és folyik a nyomozás kilétének meg
állapítása ügyében,

Gasner Dia egész életére nyomorékká éa 
munkaképtelenné lett.

Az elkeseredett nő bűnvádi följelentést akart 
lenni Róthék ellen, de elállt ettől, amikor Róth 
Ernő havi 500 pengős apanázst biztosított neki 
és megígérte, hogy élete végéig fizeti a szana
tóriumi és orvosi költségeket. így is történt ez 
kilenc évig, a nagykereskedő haláláig.

Róth Ernő tragikus öngyilkossága után ki
derült, hogy a nagykereskedő halála előtt min
den vagyonát feleségére íratta és Így a hagya
ték passzív. Ezek után indította meg Gasner 
Ella a pert, követelve az özvegytől továbbra Is 
az apanázst, valamint 20.000 pengőt a további 
orvosi kezelés költségeire. Az előkészítő Iratok
ban

özvegy Róthné tagadta a kereset öeeaee fl> 
Utánit.

A válasziratban Gasner Ella éles szavakkal 
elkeseredetten vádolja Róthnét, hogy az ki 
akarja őt semmizni. Az özvegy ennek az ügy
iratnak tartalmáért hatóság előtti rágalma 
zásért feljelentette a volt nevelőnőt. Dr. Jakab 
Ernő büntető járásbiró már tartott egy tárgya
lást az ügyben. Ez alkalommal ax ügyészi meg 
bízott nem vállalta a vád képviseletét, mire 
Róthné átvette a magánvádat. Dr. Jakab já
rásbiró a szokatlan ügyben ma, hétfőn tárgya
lást tart és valószinüleg ítéletet is hoz.

UEGVEH 
AJÁNDÉKBA

nos
Hstfnyegeket, tUggUnyU- 
ket, tefitöket, ífi.pip 
nAkat. kttCUtt. «• ssttvMtt- 
An.t, narlanyát 
közlBttert olcsó áron

szekeresáruháziban
Vili, Rákócil-ut 63 Tol.42-4-01

A-nagy hendikep, az FTC rendezésében 
kitünően sikerült és a középdöntő igazolta 
a papírformát: a Fészek-csapat, a Bridge- 
klub első csapata és a DSC I. és II. csapata 
jutott erős küzdelem után a középdöntőbe.

A döntőnek máris megvan a nagy szen
zációja, a Bridgeklub I. csapata (Ferenczy, 
Bokor, Szathmáry, Tóth) 4 meccspont előnyt 
kapván, 18 meccsponttal megverte az 
Európa-bajnok Fészek-csapatot. A feltűnő 
eredmény magyarázata, hogy a Fészek
csapat tagjainak többsége gyengén szere
pelt, viszont Ferenczynek ezúttal módjában 
volt elszántan elmés játékát sikerrel meg
csillogtatni és a Bridgeklub-csapat tagjai1 
kitűnő formában játszottak.

Vasárnap délután öt órakor ültek le a döntő 
küzdelemhez a csapatok. Első összecsapásnál 
a Fészek csapata 18 meccspont előnyt adott, 
amelyet behozott és egy meccsponttal legyőzte 
a DSC IL csapatát A másik meccsen, amely a 
Bridge Club /. és a DSC I. közölt folyt le, a 
DSC győzött 6 meccsponttal. Az utolsó meccs
hez este 10 órakor ültek le a csapatok.

♦
A DSC rendezésében december 8-án kezdődik 

a sportklubok bridgecsapatversenye. A nagy 
mezőny favoritjai a kupát védő FTC-csapal és 
a DSC csapatai, amely utóbbiak a nagy hendi
kepben olyan jól szerepeltek.

★

A Szövetség válságáról terjedő hírek, ugy 
látszik, komollyá válnak. Kállay Tibor szö
vetség! elnök lemond és természetesen vele 
kell távoznia a főtitkárnak is. A Szövetség 
elnökéül Görgey István oroz, képviselőt, a 
Bridgeklub elnökét szeretnék megnyerni. 
Reorganizálják a Bridgeklub vezetőségét is, 
átformálják az Igazgatóságot és az ügyvezető 
igazgatói tisztséget olyan alkalmas férfiúval 
akarják betölteni, aki nemcsak a elmet vi
seli, hanem dolgozni Is hajlandó a klub 
fejlesztése érdekében.

A világbajnokság körül semmi hir. Az 

Radlus csütörtöki 
szenzációja:

A 
moulin Rouge 

angyala
Isteni zenéjü édes vígjáték

Főszereplő:

CONSTOHCE 
BEMEIT

a h I r e 8 300.0 00 dolláros primadonna

amerikai bajnokcsapatnak még a cime lt 
ismeretlen érdekelt budapesti körökben, a 
holland főtitkár pedig hallgat, mióta arra a 
levelére, amelyben száz holland forint költ-* 
ségre tett célzást, nem kapott feleletet. A 
magyar főtitkár ugyancsak nem csinál sem* 
mit. Így lehet, hogy az egész esemény el* 
marad.

*
A „Hétfői Napló* mutthetl rovatában közöl* 

tiink egy érdekes kontráktól. A feladat volt a 
fölvevő mögött ülő káró martage és kiskáró, 
továbbá a treff nagygábli mögött ülő ktsgáblt 
ellen a bemondott öt kárát megcsinálni.

A megoldás akkor lehetséges, ha ax ellenfél 
elosztása három pikk, három kör, három káró 
és négy treff.

Ebben az esetben a fölvevő háromszor pikk* 
lopással rövidíti megát a kézben, amit két kör* 
átmenettel tud elérni. Azután a harmadik asz
tali magas körre, a kör dámára eldobja kézből 
a kis treffet. Így hatot ötvén, az asztalról adut 
hiv és kiadja az ütést az ellenfélnek, természe
tesen magas aduval. Az ellenfélnek, a pikk és 
kör elimináltatván, már csak négy treff és két 
adu marad a kezében. Akármit hiv, az ötkárós 
kontrakt teljesítve van.

Szlávok Ferenc kúriai 
biró feleségét elgá
zolta egy kerékpáros

Szlavek Ferenc dr. kurta! bíró felesége v*-< 
sárnap reggel 9 óra tájban szentmisére igye
kezett. Amikor a Ferry Oszkár-utca és a Né* 
meti>ölgyi-ut kereszteződéséhez ért, szembejött 
az uriasszonnyal kerékpárján Gál Miklós 20 
éves péksegéc. Későn vette észre, nem tudta már 
elkerülni a sze.'encséUnségef,

a péksegéd kerkpárjával eUHÖtte.
A kerékpáros Is föl borult és A Is az úttestre 
zuhant A járókelők a kúriai bírt feleségének 
segítségére siettek, fölemelték a földről s egy 
közeli padra ültették a mentők megérkezéséig. 
A mentők csakhamar megérkeztek, megvizsgál, 
ták dr. Szlavek Ferencnél és megállapították, 
hogy

a térdén és a fején szenvedett könnyebb 
sérüléseket.

A gázoló péksegéd ezek közben a fejét ütötte 
a kövezetbe. A mentők első segélynyújtás után 
mindkét sérültet az 07 Szent Jdnos-kórházba 
szállították. A gázolás ügyében a rendőrség 
megindította a vizsgálatot.



Budapest, 1034 december 3. HÉTFŐI NAPLÓ S

Hajnali revolveres merénylet
a Grassalkovich-utcai garniszállóban

Főbelőíte a szállóporSást és golyózáport zúdított a rendőrre a 
garázda vendág, aki lefokozott csendőrtisztnek mondja magát

Vasárnapra virradó 
hajnalban, gyors egy
másutánban négy revol
verlövés dördült el a 
Grassalkovich-utca 9. sz. 
garniszállóban. Valósá
gos sor tűz ropogott A 
kéleshirü házban fej
vesztett pánik ke leik e- 

környékbeli nők és láto-zett. A vendégek, 
gatóik riadtan tódultak a folyosókra. Az 
egyik emeleti szoba kitárt ajtajában

■ küszöbön vérző fejjel feküdt Laufer 
Dezső, a szálloda 45 esztendős portása, 

a szoba egyik sarkában rémülten, rész 
kelve lapult a falhoz egy nö, a szoba köze
pén megkötözött kézzel dúlt külsejű férfi 
állt, mellette pedig rendőr várakozott.

Pár pre múlva szirénázva érkezett a 
szálloda elé egy vöröszászlós mentőautó, 
orvos ugrott ki a kocsiból és sietett fel a 
szobába, az ápolókkal. Rendőri bizottság 
is jött és rövidesen tisztázódott,

mi történt a garniszállóban.
Késő éjszaka az egyik Grassalkovich-utcai 

vendéglőbe betért egy férfi. Bort rendelt, 
nagy mulatozást csapott. Záróra tájban asz
taltársa is akadt: meginvitálta a mulatozás
hoz Héjjas Mária rendőri felügyelet alatt 
álló nőt. Cigány is került az asztalukhoz, 
szólt a muzsika és a hangulat egyre emel
kedett. Zárórakor a vendéglős figyelmeztette 
a vendéget, de ez nem akart szépszerével 
elmenni,

agy kellett kituszkolni.
Héjjas Mária és újonnan szerzett Isme

rőse ekkor elindultak a garniszálló felé. A 
portás a vendég elé tette a bejelentőlapot.

__ Nem kell nekem bejelentőlap — kia
bálta nagy hangon a vendég — én Herczeg 
Károly nyugalmazott csendőrfőhadnagy va
gyok, nincs szükségem a bejelentőlapra.

Laufer Dezső portás kerülni akarta a ve
szekedést és beleegyezett abba, hogy majd 
később töltik ki a bejelentőlapot. Herczeg 
és a számára az egyik elsöemcleti
szobái ották ki. Negyedóra múlva a 
szálló személyzete

éktelen lármát, kiabálást hallott a szo
bából.

Benyitottak az ajtón: Herczeget dühöngve 
találták, tört-zuzott nekiesett Héjjas Máriá
nak és ütötte-verte.

— Takarodjanak ki a szobából — kiál
totta a személyzet felé — mert szilává 

lövöm az egész bandát!
A portás ijedten látta, hogy a dühöngő 

ember tényleg forgópisztolyt tart a kezé
ben. Erre kiszaladt az utcára és figyelmez
tette a közelben szolgálatot teljesítő Ruppler 
Károly rendőrt és vele együtt tért vissza a 
szállóba.

Herczeget akkor már az ágyon fekve ta
lálták, részeg, mély álomban. A rendőr fel
rázta álmából. Herczeg, mikor felriadt, 
megint revolvert rántott és a rendőrre sze
gezte:

— Vigyázz, nem tréfálok! Halálfta min
denki, aki azonnal nem takarodik ki a szo
bából.

A portás ijedten húzódott az ajtó felé, a 
rendőr pedig egy lépést tett feléje, hogy le
fegyverezze a dühöngő embert. Herczeg erre 
sortüzet zúdított feléjük:

egymásaién négyszer rántotta meg a 
ravaszt.

A golyók közül három célt tévesztett és a 
falba fúródott, a kötelességét teljesítő 
rendőr sértetlen maradt,

a negyedik golyó azonban a küszöbön 
álló portás halántékába fúródott 

és Laufer Dezső egyetlen jajkiáltással, vé
resen esett össze.

Most izgalmas
élethalálharc kezdődött a dühöngő 

merénylő és a rendőr között.
Percekig tartó dulakodás után sikerült csak 
Herczeg kezéből kicsavarni a revolvert és 
mikor már ártalmatlan volt, a rendőr szij- 
bilincset hurkolt a kezére.

Addigra már megjöttek a mentők 
Laufert a Rókus-kórházba vitték, 
megoperálták, eltávolították fejéből a revol
vergolyót, de állapota továbbra is válságos 
maradt.

Herczeg Károlyt előállították a főkapi
tányságra, de olyan részeg volt, hogy le kel-

és
Azonnal

lett fektetni és csak vasárnap reggel hall
gatták ki, amikor már kialudta mámorát.

— Valaha csendőrfőhadnayy voltam, Kun- 
szentmiklóson szolgáltam — mondotta. — 
Rákaptam az italra, szabálytalanságokat 
követtem el, évekkel ezelőtt lefokoztak és 
elcsaptak. Azóta nem tudtam rendesen el
helyezkedni. Nemrégiben éjjeli őrnek alkal
maztak a pesterzsébeti Fanto Műveknél. 
Szombaton megkaptam a fizetésemet, kocs- 
inázni kezdtem, bort-pálinkát ittam ... a 
többire nem emlékszem ...

Ezt mondotta magáról Herczeg Károly. A 
csendörségnél, illetékes helyen viszont ki
jelentették, hogy

Herczeg Károly nevű volt csendőrtisztet 
nem ismernek.

Herczeget a rendőrség letartóztatta.

———MBT

Felvágta a csuklóját
és megmérgezte magát 
egy egyetemi hallgató

Egy csinos fiatal nő a dráma hátterében
Vasárnapra virradó éjszaka a Tisza Kálmán- 

tér 1. alatt lévő Fertik-fé\e vendéglőbe hivták 
a mentőket: ” * * ’’
hallgató

Ismeretlen 
azonkívül

A mentők _
lőbe. Megállapították, hogy Torday állapota 
szerencsére nem súlyos, első segélyben része
sítették, azután a Rókus-kórházba vitték.

A rendőr kihallgatta a vendéglő személyze
tét, akik elmondották, hogy

a fiatalember egy csinos nő társaságéban 
érkezett

a vendéglőbe, elbeszélgettek, borozgattak, majd 
mintha szóváltás keletkezett volna köztük, 
a leány sietve eltávozott. Nem sokkal később 
észrevették, hogy a fiatalember szája habzik és 
balcsuklójából vér folyik. Bizonyára szerelpú, 
háttere lehetett az öngyilkosságnak.

Torday Gábor huszesztendős jog-

méreggel megmérgezte magát, 
a balkarján az ereit felvágta, 
rövidesen megérkeztek a vendég-

)_ _ _ _ le
HIS MASTER’S VO CE
Lsszaiiiton J lemezárán m 
P^.50. | 

(iramophonok es lemezek 4 
kényelmes rCszletilzetesre Is T^l

kaphatók •

ÍHEGRAMOPHONECO.LTD. 

iudapest, IV., Kossuth Lajos u. 8.
Kérjen Ismertetőt!

Torday zsebeiben két levelet találtak. Az 
egyik levél édesanyjának, özv. Torday Gábor- 
nénak szól, a Rökk Szilárd-utca 20. szám alá. 
A másik levél nagybátyjának, Torday Ferenc 
dr., egyetemi tanár, gyermekorvosnak szólt. 
A rendőrség megállapítása szerint Torday Gá
bor, aki előkelő családból származik, édesapja 
magasrangu tisztviselő volt, özvegy édesanyjá
val évek óta szerény viszonyok között él.

Torday Gábor állapota vasárnapra annyira 
javult, hogy elbocsátották a kórházból és oda
haza ápolják, édesanyja lakásán.

A fiatal joghallgató megbánta a történteket, 
nem szívesen beszél szombat éjszakáról, 
hangoztatja, hogy szivbántalmai voltak és 
is tudja tulajdonképpen, mi történt vele.

vei is hosszú időn át tanácskozott 
magyar viszonyokról,

azt
nem

a
,iigyt)ogY,.j?6r. hal^rpzptUo ..tKUl-kkiStók. 
jól informált helyen régebben tudták.

Ne késsen a karácsonyi bevásárlással! 
mármost .eltűnő olcsó árakon árusítjuk a legfinomabb nöl kabát-, alj* ós 

ruhaszövet, valamint selyem-, mítselyem- és mosókelméfnket. 
Vidékre mintákat készséggel küldünk.

LÁSZLÓ ÉS FEKETE
nöl- és lértí-dlvatkelmék áruháza. IV., Petőfi Sándor-u. 14-16

Gaston Maugras, 
az uj francia követ vasárnap 
este Budapestre érkezett 
De Vienne gróf utóda húsz évet töltött Ázsiában

Vasárnap este 9 óra 35 perckor a Pá-1 szabadságra tért és onnan a külügyminisz- 
....................................... Október közepe óta — 

utasítás alapján — a magyar 
ügyek iránt kezdett érdeklődni és

Magyarország franciaországi

rizs—Konstantinápolyi expresszel Buda-1 tóriumba" lépett.
pestre érkezett Gaston Maugrat meghatói-' bizalmas
mázott miniszter — Franciaország uj bu
dapesti követe. Az uj követ, aki Francia
ország érdekeit nálunk képviselni fogja, 
régi tagja a francia diplomáciai karnak. 
Bár még csak alig 50 esztendős, máris 

huszesztendös dlplomatamult áll 
mögötte,

amelyet csaknem kizárólag Ázsiában töl
tött el.

Legutóbb Perzsiában volt követ ós 
október 2-án hagyta el Teheránt.

Egyenesen Párizsba ment, majd rövid

hogy ha változás áll be a Budapestre dele
gált francia követ személtjében — az uj 
követ G. Maugras lesz.

Két hónappal ezelőtt, amikor De Vienne 
gróf szabadságra ment, megindult a kom
bináció, hogy nem fog visszatérni buda
pesti állomáshelyére, hanem kormánya 
más pozícióba helyezi. Akkor került

komoly helyen is előtérbe G. Maugras 
személye.

Három héttel ezelőtt megállapodás tör
tént — a nemzetközi szokásoknak meg
felelően — hogy az uj követ G. Maugras 
lesz. Úgy volt, hogy csak december közepén 
foglalja el a budapesti francia követség pa
lotájában levő lakosztályát, de pénteken 
hirtelen utasítást kapott, hogy

azonnal utazzék el Budapestre.
Az uj követ szombaton este hét óra 55 

perckor indult el Párisból, a Gar deVEst- 
ről Budapest felé, ahová

vasárnap este 9 óra 35 perckor érke
zett meg a Nyugati pályaudvarra. 

A pályaudvaron várt a francia ügyvivő és 
a követség személyzete. G. Maugras a vo
natról a dumaparti szállodába hajtatott és 
mmflá’d.lig irrTHÜTM,

amíg felesége és kisfia utána nem 
jönnek, 

illetve, amíg a Reviczky-utcai palota lak
osztályát át nem rendezik számára.

-Ww ............ ....................... .......

Vasárnap eltemették 
Schwimmer Leót

A farkasréti temetőben vasárnap délben te
mették cl Schtvimmer Leót, a Hungária Gőz-t 
malomnak egykori tragikus véget ért igazgató
ját. Utolsó kívánságához híven a farkasréti 
temető szertartástermében ravatalozták fel 

egyszerű, feketére festett koporsóját, 
amelynél zokogva állt özvegye és 15 éves 
Ferenc fia.

Doboz Dezső, a budai református tábori püs
pökség papja, Schwimmerék régi barátja vé
gezte a temetési szertartást. Egyszerű, halk 
imával búcsúztatta a szerencsétlen embert, 
majd az utolsó kívánságához híven elővette a 
bibliát és

Hlob könyvét, majd pedig Máté evangé
liumának legmeghatóhb fejezeteit olvasta 

fel
Azután kivitték a koporsót a sirhoz, amelyet 
a résztvevők sokasága vett körül. Itt még egy
szer felhangzott a temetést végző pap hangja, 
majd leeresztették a koporsót a sírba, amely
hez odatüzték a fejfái: Schtvimmer Leó, élt 
52 évet.

Szekszárdi 
bori igyunk 

Borszükségletét már most szerezze 
be az ünnepekre a Szekszáidl 
Bortermelők Pinceszövet
kezeténél. Kitűnő, zamatos saját 
termésű borok olcsó árban. 
Már 5 litert is házhoz szállítunk.

SZEKSZÁRDI BORPINCE
József-utca 19. Tolefon: 32-0-63

TUNGSRAM
djuup&Mfpvtá^
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Fizessen a csáMtél...
Egy megdöbbentő szerelmi regény a bíróság elült

FÉRFIAK FIATALODJATOK!

Húsz esztendő* volt 
Braun Lili, egy buda
pesti nagyvállalat tisztvi
selője, amikor uj iroda
főnök került a vállalat
hoz. Az elegáns, uj fő
nököt nagy respektussa! 
fogadták az iroda tiszt
viselői, Braun Lili is. Az 
uj irodai önök: Derte

(iábor gyakran a kfsö esti órákig is bent dol
gozott a levelezésben, éppen ott, ahol Braun 
Lili iróhjzLila, irógépo állt.

Elindul a regény 
így tndplb el az a megdöbbentően szomorú 

szerelmi legény, amelynek a fiatal leány és az 
hpdafőnök a szereplői. Derte Gábor hosszú hó
napokon keresztül udvarolt a feltűnően csinos, 
szőke leánynak ós

< ,a Hereiemnek következményei lettek.
A leány kétségbeesve közölte a férfivel ezt, mire 
Derte Gábor kijelentette, hogy feleségül veszi. 
X «íiatal lány boldogan készülődött az eskü
vőre, de a boldogságát váratlan, meglepő föl
fedezés zavarta meg. Egy napon, amikor Derte 
hivatalos üzleti elfoglaltságai miatt vidékre 
Utazott. < leány késő estig maradt bent a 
hivatalban, Derte Íróasztala körül tevékenyke
dett- s ekkor

•gy levél
akadt a kezébe:

„Kedbee Gáborom! Az 600 pengő már fogy
tán van> légy szivet intézkedj, hogy mielőbb 
600 pengőt kézhezkapjak. Csókol szerető fele
séged: Mid."

Braun. Lili Így szerzett tudomást arról, hogy 
Derte Gábornak' felesége van, aki éppen kül
földön üdült. A férfi ezt eltagadta előtte, soha
sem' bdZtélt arról, hogy nős ember. Másnap 
kisírt szemekkel, sápadtan, fpgadta a leány a 
nth férfit, aki azonnal

' bevallotta, hogy valóban nős ember. 
Azután boeezu, zavaros magyarázkodásba kez
dett:

—. Válófélben vagyunk már. Békésen, timán 
intézzük el felelégemmel a válást... ö is bele
egyezett már a válóperbe... Aztán mi meg- 
esküszánk, hiszen jál tudod, hogy csak téged 
szeretlek!.. ,

KOZOs öngyilkosság: a leány 
meghal, a térti megmenekül

Á válóper azonban egyre késett, végül is 
néhány rvÖlrebnea szomorú hónap után Derte 
Gábor felkereste a leányt és kétségbeesetten
közölte vele, hogy

— n.s a-íur -
.\Min drámai vallomás következett:

—- Inkább öngyilkos leszek, mintsem elveszít-

selek téged... Meghalok, ha nincsen más kiút 
számomra.,.

— Veled együtt halok megl Vigyél magad
dal! — kiáltotta a leány és ezen a drámai ta
lálkozón határozták cl, hogy

körtta öngyilkosságét 
követnek el.

Néhány nap múlva Braun Lili szüld 
sírva állítottak be a rendőrségre:

— Eltűnt a leánynak,
fogalmunk sincs merre lehet, egyetlen sor Írást 
vngv üzenetet nem hagyott bátra. Tessék meg- 
indittatni azonnal a nyomozást

Megint csak pár nap múlt el, mikor a bécsi 
tápok egy budapesti férfi és leány közös ön
gyilkosságáról adtak hirt:

— Egy bécsi hotelben megmérgeste magát 
I>crte Gábor és Braun Lili. A leány meg
halt, a férfit súlyos állapotban kórházba 

vitték.
Búcsúlevelükből megállapították, hogy mind
ketten budapesti lakosok. A nyomozás meg
indult, de még nem tisztázta a közös öngyil
kosság okát.

Derte Gábor hónapokig tartó betegeskedés 
után felépült és hazatért Budapestre a most 
már sikerült elválnia a feleségétől...

A halott leány 
szülei perelnek

Ez az előzménye annak a kártérítési per
nek, amely most került a törvényszék elé.

Braun UH szüld Indítottak pert Derte 
Gábor ellen.

Keresetükben drámaian tárták fel fiatal leá
nyuk tragikus halálát Előadták, hogy a leány 
volt eltartójuk Az apa keresetitéptelen, mun
kanélküli hadirokkant, az anya betegeskedő, 
idős asszony. Abból éltek, amit Lili keresett. 
Egyetlen reménységük is a leány volt, akitől 
Derte Gábor fosztotta meg Őket, amikor ma
gához kapcsolta őt, házasságot Ígért neki, majd 
öngyilkosságba vitte. Ezért Derte Gábort teszik 
felelőssé leányuk haláláért és tőle követelik 
art, hogy róluk gondoskod fék.

Havi 2M pengő életjáradék 
megítélését kérik a bíróságtól Derte Gáborral 
szemben.

Derte azzal védekezett, hogy nem 6 bírta rá 
öngyilkosságra a leányt, hanem a leány volt 
az, aki a közös öngyilkosság tervét fölvetette.

Miközben pereskedtek Braun Lili szülei a 
férfival, kiderült, hogy az öngyilkosság után 

a bécsi törvényszék Derte Gábort felelős
ségre la vonta a leány haláláért ée négy

hónapi fogházra ítélte.
A.Hcsl bíróságJtéteiát. a.Jeámr.jwAlgl JkJÖJ;. 
vényszék elé terjesztették, ahol most folyik a
bizonyítás és rövidesen Ítélettel zárul 
szomorú szerelmi regény utolsó fejezete.

le a

Gangster-támadásokra 
szervezkedtek újpesti sihederek
A rendőrséget névtelen levélben figyelmeztette az egyik gangster

Pár nappal azelőtt névtelen levél érkezeit a 
főkapitányság bűnügyi osztályára, amelyben 
arra hívták fel a rendőrség figyelmét, hogy négy 
újpesti fiatalember sorozatos bűncselekmények 
elkövetésére készül A levélírót is beavatták kéz- 
d^Jbop, tilkaíkba, de ö lelkiismerelfurdalást ér
zeti és otthagyva társait, kötelességének tartotta 
felhívni a rendőrség figyelmét a készülő büncse- 
lekhtéhyekre'.

— Álarcos rablásokra, amerikai Izli gang- 
aler-támadásokra, gyermekrablásokra ké

szülnek

| volt nehéz feladat, mert a levélben ponton elmek 
voltak. Először Farkas Sándor 21 esztendős 
esztcrgályossegéd lakására állítottak be, aki 
Váci-ut 154 alatt lakik, öreg szüleivel együtt. 
Apja nyugdíjas vasutas. Nagy volt a meglepe
tés, amikor megtudták, hogy a rendőrség em
berei milyen ügyben járnak náluk.

A fiatalember kétségbeesve adta elő, hogy 
barátaival valójában

fantasztikus terveken törték ■ fejüket.

volt barátaim, — ira az ismerőien és nagyobb 
nyomatéból adva bejelentésének, a fontosabb 
részleteket piros tintává] kétszer is aláhúzta.

A rendőrség a névtelen leveleket is rendsze
riül ellenőrzi, hiszen elég gyakran beigazolód
tak adataik. Most is detckl iveket küldtek ki Új
pestre a négy fiatalember felkutatására. Ez nem

Ha a természet, vagy fiatal éveid köny- 
nyelrnÜsége elvette tőled, amit azóta pó
tolni nem tudtál, úgy a természet gon- 

1 doskodott róla, hogy azt újból vissza
nyerhessed. Hosszú éveken át kísérletet 
végeztek az ehhez értő tudósok a Mira 
jódos keserüvizzel és csodálatos eredmé
nyeket értek el ezzel a fiatalság érzeté
nek visszaállítása terén.

Tehát nemcsak az a hatása ennek a 
közismert, a természet által összeállított

csodálatos gyógyvíznek, hogy az ember 
beleit, epéjét, gyomrát rendben tartja, 
hanem erősen fiatalít, regenerálja a szer
vezetet.

Mindezekről igen egyszerűen és olcsón 
győződhet meg, ha bármely üzletben 
vagy gyógyszertárban vesz egy 7 decis 
üveg Mira vizet és minden másodnap 
reggel éhgyomorra iszik másfél decit be
lőle. Pár hét leforgása alatt minden férfi 
hálás lesz a természetnek érte.

Megdöbbentő bűncselekmény 
egy 15 éves leány körül

Megdöbbentő bűncselekményt tárt fel egy 
névtelen levél, amely ezeket közölte a rend
őrséggel:

•— Vrachta Gusztáváé pestkörnyéki asz- 
szony

erkölcsi fertőbe juttatott egy 15 éves 
leányt

4 nyomozás megindítását kéri e sorok írója, 
aki egyebet nem tud s a rendőrségre bízza a 
történtek felderítését.

A rendőri vizsgálat agonnal megindult és 
csakhamar kiderült, hogy a névtelen levél
író adatainak komoly alapjuk van.

Vrachta Gusztáv iparos felesége 
szolgálatába fogadott egy 15 éves falusi 

leányt
A kisleány egyideig kora reggeltől késő estig 
robotolt, de nemsokára kevesebb munkája 
akadt a ház körül és egyre gyakrabban ment 
el hazulról Vrachtánéval, aki férfíismerösei- 
nek mutatta be a csinos fiatal leányt. Olcsó 
mutatós ruhadarabokat vásárolt a leánynak, 
néhány pengőt is adott neki, a lelketlen csá
bításért azonban

busás összegeket vágott zsebre azoktól a 
férfiaktól, akiknek a leánykát bemu

tatta.
Miután a nyomozás ezt állapította meg, 

kerítés, csábítás és egyéb bűncselekmények 
cimén az asszonyt letartóztatták és a bün

tetőtörvényszéken
két esztendei fegyházra ítélték.

A kétévi fegyházbüntetés jogerőre emel
kedett s a megdöbbentő bűncselekmény a 
jogerős Ítélet után sem záródott le, hanem 
meglepő, uj fordulatot vett most. Az as
szony Ügyvédje, dr. Frank István utján per* 
ujrafelvételi kérvényt intézett a bírósághoz 
s ebben előadta, hogy voltaképpen

nem 5 roll a leány csábítója, hanem 
egyik nőrokona.

— Ez az asszony nem érdemli meg, hogy 
"’i»tta szenvedjek, ezért kérem a bíróságot, 
hogy uj tanúimat hallgassa ki, uj bizonyt- 
h.,diiuat vegye figyelembe, hogy kétségte
lenül megálapit hassa:

nem én voltam a tizenötévé* leány csá
bítója, hanem «, akit én annakidején 
nem szolgáltattam ki a hatóságoknak, 

mert nem gondoltam arra, hogy ilyen súlyos 
következményei lesznek reára nézve az ügy
nek. Ez az asszonyismerősöm: Bódog Gáa- 
párné rutul és hálátlanul viselkedett velem 
szemben, nem szenvedek miattaI

0 az Igaz! bünöa, tehát bünhődjA!
— Irta a fegyházra ítélt Vrachta Gusrtávné 
perújrafelvétel! kérvényében, amely most 
került a törvényszék elé s a napokban dön
tenek felette.

lériioiionyi vagy léiiKabátoi
mHyen.xlnbeakétoerl^b^ 30 0011000M MSZltOülf 
„Versenysbií1>ösAíí“, Rottenbiller ucca 4/a, I. em.

Bartmann Andor negyedmlIBós valiitapöréhen 
kitűzték a fűtárgyalást, melyen három budapesti 
nagybank tisztviselői tesznek tanúvallomást

de nem hiszi, hogy azokat valaha is megvaló
sították Farkas azt állította, hogy ö éppen ki
lépni készült a társaságból.

Varga Ferenc. 23 éves péksegéd. Tímár Jenő 
20 éves borbélytnnonc és Juhász Géza’ tű éves 
lakatossegéd voltak a többi „gaugster"-jeiöllek. 
Őket is összeszedték a detektívek és komikus 
látvány volt, amikor a nagystílű bűnözőknek 
készülő vézna fiatalemberek siránkozva, lesü
tött szemekkel vonultak be a főkapitányságra, 
a jól megtermett detektívek között. A priorá
lásnál kiderült, hogy

valamennyi büntetve voll már lopás miatt. 
Az egész társaság a toloncházba került

A rendőrség kiváncsi volt a névtelen levél
író személyére is. Erre rövid időn belül érde
kes körülmények között kapta meg a vúlászt 
Szombaton este Újpesten, az Árpád-utcáhan 
kirakatnyitáson érték Kálmán Gábor 2! éves 
műszerészt. A főkapitányságon ártatlanságát 
hangoztatta és mentségére hozta fel, hogy

fi volt az, aki névtelen levélben 
leleplezte az újpesti gangstereket...

Minden este!

Molnár Ferenc:

Darvas Lili

Vígszínház

rÁ hírhedt emlékű 
Heidelberg-féle valuta
ügy óta nem volt olyan 
nagy érdeklődéssel kí
sért valutabünpör, mint 
amelyik most kerül a 
bíróság elé: a büntető
törvényszék tárgyalás
ra tűzte ki Hartmann

Andor nagyszabású valutaüzérkedési bűn- 
pőrét.

A bünpör előzménye sokat foglalkoztatta 
a nyilvánosságot. A Nemzeti Bank az ide
genforgalom előmozdítása érdekében zárolt 
külföldi követelésekét szabadított fel és úgy 
rendelkezett: hogy a Budapestre érkező kül
földi vendégek útlevelük felmutatása ellené
ben korlátolt összegben kaphatnak ilyen 
idegenforgalmi pengőcsekket. Hartmann 
Andor, akinek Bukarestben és Aradon uta
zási irodája volt,

felbujtók utján útleveleket szedett íjászé, 

Budapestre hozta, bemutatta a bankokban 
az útleveleket, megkapta a pengöcsekkeket 
és ezzel követte cl a szabálytalanságok Kö
zel negyedmillió pengőt tesz ki az az összeg, 
amely körül a bünpör forog. Hartmann An
dort a valutarendőrség elfogta, letartóztat
ták, ma is vizsgálati fogságban ül és vele 
együtt

eljárás indult négy társa ellen is, aki
ket azzal vádolnak, hogy resztvettek 

üzelmeiben éa segítettek neki.
A letartóztatott Hartmann Andor védője 

már régebben beadványban kérte a tör-

vényszéket, hogy vizsgáltassa meg Hart-» 
mann elmeállapotát. A törvényszék 

elrendelte, hogy elmeorvosok figyeljék 
meg Hartmannt, 

közben azonban az eljárás tovább folyt és 
az ügyészség vádat emelt Hartmann és tár
sai ellen.

A büntetőtörvényszék Worudfft-tanácsa 
már ki is tűzte a főtárgyalást. A főtárgyalá
son sok tanút hallgatnak ki.

Három budapesti nagybank tisztviselői 
vonulnak föl a tanuk sorában.

Ebben a három nagybankban vette fel a 
pengöcsekkeket a bemutatott útlevelek 
alapján Hartmann Andor.

December 12-én lesz a nagy érdeklődéssel 
várt főtárgyalás. A vádat Kotsis Miklós dr- 
ügyészségi alelnök képviseli, Hartmann vé
delmét dr. Csalhő Ferenc ügyvéd látja el.

— Hellfg harisnyaház. Rákóeai út 25 közli, 
hogy Mikulásra a legcélszerűbb ajándék a 
finom flaneliból készült férflpizsama. amely- 
nek ára meglepően alacsony, mert a cég erre 
a kivételes alkalomra a pizsama árát 4.50 
P-ben állapította meg.

EHIKE KAVÉHÓZ
Minden délután S—T-lg

Fejős szalon- és Jazz-zenekara 
hangversenyez, Esténként

RÉCZ B6la cigányzenekara 
muzsikál
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VáiMwa&MyÁ.
3i értéke, mini az éra. Elsősor. 
bán ilyen a Kafhreiner malátakávé 
és a Franck kávépótlék, amelyek 
kiváló tulajdonságait (íz és táp. 
érték) azzal a néhány fillérrel 
nem is lehel egészen megfizetni,

Ujabb kokain-ügyben nyomoz
Egg wnie gHgg.nr.sz on- 0 rOltÖÖrSOg
OS ItlABl-rocoptoKro gyógyszer helyett Kokaint os morfiumot adott

Kedden, Borbála napján, a tüzérek védő- 
'szentjének napján összejövetelt tartanak a 
régi 
volt 
nak

császári és királyi 6-os vártüzérezred 
tisztjei és legényei. Emlékművet akar- 
állitani a vártüzéreknek.

II.
Politikával kezdődött ~ házassággal vég

ződött ... Az Interparlamentáris Unió nem
régiben Isztanbulban ülésezett. Magyar hon
atyák is jártak akkor Törökországban. Ott 
volt Szabóky Jenő, aki magával vitte a lá
nyát, Macukái, és ott volt Héj) Imre képvi
selő is. Amit az Interparlamentáris Unió vég
zett, az a politikai évkönyv lapjaira tartozik, 
'de mire a magyar honatyák hazajöttek, Héjj 
Imre és Szabóky Macuka jegyesek voltak és 
tegnap tartották esküvőjüket az egyetemi 
templomban.

Zsarnóczay Frigyes gyógyszerészgyakor
nok holtteste még a bonctani intézetben fek
szik, a pesti kábítószer-alvilág legfrissebb 
áldozatának holtteste csak hétfőn kerül az 
orvosi bonckés alá és ujabb kokain-bünügy 
pattant ki.

Az ujabb nyomozást, melyet Stéhly Lajos 
rendőrkapitány vezetésével folytat a kokain
ellenőrző detektivcsoport, a jelek szerint

nagyobbszabásunak tartják minden ed
digi kokainügynél.

Az ujabb ügyben különösen az okozott 
meglepetést, hogy olyan kézenfekvőén iga
zolja a bóditószerek megszerzésének lehető
ségét, amely egyszeriben megoldja azt a 
problémát ia, hogy melyik az a rejtekut, 

aamelyen át a kokain és a morfium eljut 
szerencsétlen áldozatokhoz.

Kiderült ugyanis, hogv
a váron szivében, egy körúti gyógy
szertárban hoaszn Idő óta szolgáltattak 

ki kokaint és morfiumot:
sokkal többet, mint a hasonló forgalmú 
patikákban.

Először csak bizalmasan érdeklődtek a 
detektivek a feltűnő, nagy fogyasztás iránt,

de vasárnapra megállapították azt is, hogy 
a körúti patika nagy kokain és morfium 
árusításával tulajdonképpen az OTI és a 
MABl károsodik. Ennek a két betegségbiz- 
tositó intézetnek az orvosai által különféle 
gyógyszerekre kiállított receptjeit váltotta 
be a gyógyszertár

kokainra és morfiumra.
A gyógyszerészt egyelőre csak kikérdez

ték az ügyre vonatkozóan. Részletes kihall
gatása csak ezután következik. Annyit azon
ban máris megállapítottak, hogy körülbelül

kétszáz olyan OTI- és MABI-recept van 
a gyógyszerész birtokában, amelyekért 
nem az előirt gyógyszereket szolgál

tatta ki.
A rendőrség most azokat az embereket fogja 
kihallgatni, akiknek a nevére a receptek 
szólnak és ezen a nyomon elindulva, min
den valószinüség szerint sikerült majd a 
fehérméreg budapesti frontját teljesen fel
göngyölíteni.

A Zsarnóczay-féle morfium-ügy nyomo
zása természetesen tovább folyik és mint a 
jelek mutatják, szervesen kapcsolódik össze 
ezzel az ujabb kokain-üggyel.

állították 
esztendő
helyezték

>

EKA rádió

III.
Estélyiruhás premierközönség taptolla végig 

tegnap éjszaka a Párisién Grill előadását. Az uj 
decemberi műsor attrakciója a nagy táncbárom- 
szög, a legpikánsabb, a legfinomabb mondén
szám: Ernest, Yvonne and Vilma. A Párisién 
Grill jazz-zenekara pedig olyan remek, hogy 
arról nem lehet Imi: ezt hallani kell!

IV.
Eszterházy Tamás gróf megint mint alpe

res szerepelt a bíróság előtt. Egy gépírókis
asszony pörölte be. Azt panaszolta, hogy a 
grófi irodába szerződtették, de rövidesen ott
hagyta az irodát, mert egyszerűen nem kapta 
meg a fizetését. A törvényszék 900 pengőt 
ítélt meg a gépirókisasszonynak^

V.
Tegnap nyílt meg Szegeden a művészi plakát

kiállítás. Nagy sikert aratott a többi között a 
Hétfői Napló két remek plakátja.

— Gömböt Gyula katonai előléptetése. 
A kormányzó Gömbös Gyula miniszter
elnök, honvédelmi minisztert, a nemzeti 
hadsereg Budapestre való bevonulásának 
tizenötödik évfordulója alkalmából, a hon
védség fejlesztése körül szerzett kiváló ér
demei elismeréséül, szolgálatonkivüli altá- 
bornaggyá nevezte ki. Ugyanez alkalomból 
Kárpáthy Kamilló és Röder Vilmos gyalog
sági tábornokoknak sajátkezű aláírásával 
ellátott fényképét adományozta a kor
mányzó.

— Vasárnap szabadlábra helyezték Éhlk 
Lászlót. Ehik László fiatal göncruszkai föld
birtokost, aki egy cseh csendőrt és egy cseh 
fináncot lelőtt, kettőt pedig puskatussal 
ütött le és ezért a miskolci ügyészség fog
házába került, vasárnap szabadlábra he
lyezték. A vizsgálóbíró a szabadlábrahelye- 
zést azzal indokolta, hogy Éhik szökésétől 
nem kell tartani.

VI.
Férjhez megy Littke Kálmánné, akinek a 

neve Ruttkay Gábor koronaőrszázados ön
gyilkossága idején szerepelt sokat. Egy ma
gasrangu tisztviselő veszi feleségül.

VII.
Szűrve, habbal — ez a cime Hunyady Sán

dor legújabb regényének, amelyen most dol
gozik. Egy hires budapesti kávéház kereszt
metszetét mutatja a könyv. Ha valaha volt 
kulcsregény, ez az. A műhelytitkok tudói azt 
mondják, vagy ezer pesti figura szerepel 
benne. A legeslegfőbb szereplő természetesen 
a kitűnő irodalmi kávés, akinek elmaradha
tatlan monoklija lassan-lassan már város
történelmi táviatokba villog.

VIII.
Ray Léda a Vigszlnház-kávéház „Grill“-ben 

énekel. Zongoránál: Müller László
IX.

Siklóssy Pál, a Nemzeti Színház kitűnő 
fiatal rendezője beutazta Szovjetoroszorszá- 
got. Most könyvet irt oroszországi érdekes 
élményeiről és megfigyeléseiről.

X.
Az Angelo-müterem kéri a közönséget, 

hogy a karácsonyi felvételt már most je
gyezze elő, nehogy a nagy torlódások miatt 
ezek ne készülhessenek el idejében.

XI.
Negyven éve újságíró már Kovács Arnold, 

a leghíresebb pesti rendőri riporter. Barátai 
és tisztelői ebből az alakalomból családt há
zal építenek számára.

XIL
Örökre lehunyta a szemét tegnap Kánitz 

Géza, a hires párbajhős. Kedden délben ti
zenkét órakor temetik a magyar vtvók fe
lejthetetlen Géza bácsiját.

— sági —

A klsceill kastély 
regi műtárgyai

va-nmlnt «av*b mMárgvak *• bútorok 
karúinak eladásra

19M december 2-W1 Mg, dél.ldU Möl dóiul.□ 5-lr
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— Ne ugorj fel a villamosra! Rusznyák Sán
dor 11 éves tanuló Rákospalotán egy villamos
kocsira akart felugrani. Visszaesett és a villa
mos alá került, amely ballábát levágta. A 
mentők kórházba szállitották.

— Betörők a spájzban. Lucska Lajos tanfel
ügyelő a Báró Eötvös-ihca 56. szám alatti la
kására betörtek és az éléskamrából hétszáz 
pengő értékű élelmiszert vittek el.

— Félezer ember jelenlétében 
fel Miklós Andor........................
vei ezelőtt, 1938 
örök nyugalomra 
pok alapitóját és 
teltével a vállalat 
Andorné síremléket állított fel, amelyet ün
nepi külsőségek között lepleztek le vasár
nap. A fehérmárványból készült hatalmas 
tömb — Falus Elek alkotása — impozán
san szimbolizálja ej alatta pihenő főszer
kesztő szervezőképességét és a fehérmárvá
nyon rohanó alakot mutató bronzfigura — 
Horvay János müve — a sajtó mindenhová 
elérő hatalmát. Az emlékmű felállitási ün
nepségén több mint ötszáz újságíró, színész, 
festő, szobrász, politikus és a társadalom 
egyéb rétegének képviselője jelent meg. 
Mintegy ötven koszorú került a fehérmár- 
ványtömbre, amelyeket a korán elhunyt 
Miklós Andor felesége, rokohal, barátai és 
tisztelői helyeztek eí kegyeletük jetéüt/"Az 
egyházi szertartást Nemes Antal címzetes 
püspök végezte fényes papi segédlettel. A 
sírnál egyetlen rövid beszéd hangzott el: 
Földi Mihály tartotta az Est lapok munka
társai és tisztviselői nevében.

— Arisztokrata-menhelyet rendeznek be a 
bécsi Burgban. Nagyarányú és érdekes jóté
konysági akciót kezd meg december hónapban 
a bécsi „Mittelstands Club”. A kormány a Hof- 
burg egy szárnyát rendelkezésére bocsátotta 
ennek a karitatív célokra alakult egyesületnek, 
a melyott egy modern berendezésű incnhelye' 
létesít. Az egykori császári rezidenciában meg 
nyíló menedékhelynek az lesz a sajátossága, 
hogy abban kizárólag elszegényedett arisztokra
ták vagy magasrangu állami hivatalnokok és 
családjaik — akik valamilyen oknál fogva nem 
kapnak nyugdijat — nyernek elhelyezést; napi 
ötven garasért szállást és ellátást kapnak. Az 

.ünnepélyes megnyitó december első napjaiban 
jlesz, amelyen a kormány is képviselteti magát.

síremlékét. Egy 
december 2-án 
Miklót Andort, az Est la- 
főszerkesztőjét. Az év el- 
vezetösége és özv. Miklós

— Érdekű fordulat a nagy bélyeghamisítást 
ügyben. Hónapokig tartó nyomozás után négy 
bélycghnmisltó társaságot leplezett le a rend
őrség: Bardot Gaston feslékkereskedőt éa tár
sait, akik egész sereg trafikban helyeztek rt 
használt, lemosott okmánybeiyegelret. A tör
vényszék Bardotot két és félévi börtönre ítélte. 
Most foglalkozott a Tábla Bardot bűnügyével. 
Bardot a Táblán azzal a meglepő védekezéssel 
állt elő, hogy a lakásban, ahol leleplezték, nem 
bélyeghamisítás céljából, hanem szerelmi talál
kozón jelent meg egy asszonnyal, akit M- 
lyeghamislás miatt ugyancsak letartóztattak. 
Bardot védője, dr. Kádár Miklós kérte ennek 
az asszonynak a kihallgatását, amit a Tábla el 
is rendelt, majd Bardotot szabadlábra helyette.

— Befejezés előtt a telepítés! törvényjavas
lat kodífikáclós munkája. A telepítés kérőére 
is a kormánynak azon programpontjai közé 
számítható, amelyet rövidesen tető alá akar 
hozni. A készülő reform alapvető kérdéseit « 
nyári pannonhalmi és bakonyi minisztertaná
csokon vitatták meg a kormány tagjai és 
nyomban utána az illetékes szakminisztériu
mokban megkezdődlek a törvénytervezet kodi- 
tlkációs munkálatai. Mint jő forrásból értesü
lünk, ezek a munkálatok most már befejezés 
előtt Állanak, úgyhogy a kormány a kész 
törvénytervezetet a karácsonyi szünet megkez
dése előtti utolaö ülések egyikén beterjeszti a 
képviselőházban, már csak azért is. hogy a 
Ház tagjai a karácsonyi szünet alatt alaposait 
tnnulmónyozliassák ezt a kétségtelenül nagy 
horderejű és nagyszabású reformot jelentő tör
vényjavaslatot.

FINOM AJÁNDÉKOZÁSI FORMA

EGY HABIGKALAP CSEKK
melyre ízlése eeerlnt válsaztja
ki ajándékát a megajándékozott

KOSSUTH LAJOS U. 1 
Beregi József éa tta

— A llmanoval csata emlékünnepe. A lima
nóval országos emlékbizottság a diadalmas 
csata 20-ik évfordulója alkalmából december 
hó 11-én d. u. 6 órakor nagyszabású emlék
ünnepet rendez a Vigadó dísztermében. Az tih- 
nepi beszédet Kállay Miklós földművelési mi
niszter mondja, mig a limanoval győzelem ka. 
tonai ismertetését vitéz nárai Náray Antal al
ezredes tartja. Az emlékünnepen a BSzKRT* 
énekkaron kivül még néhány énekszámot ad
nak elő neves művészek. At ünnepség után 
serlegvacsora lesz a Pannónia-szálló különter
mében. A serlegbeszédet dr. Antal István mi
niszteri tanácsos, sajtóosztály vezetője
mondja

■W
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Havazás!
A Meteorológiai Intézet 

jelenti vasárnap:
Nyugat-Európában vi

haros déli íretek hatal
mas esőket és lifteméi- 
kedést okoznak. Közép- 

_„_r_ __aJ .. részén még tart a csen
des, ködös, de száraz Idő. Hazánkban is ál
talánosan borult az ég és sok helyen van 
köd.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék- 
let 2 Celsius fok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 770 milliméter, erősen süly- 
lycdő irónveatu.

Várható időjárás a következő huszonnégy 
órára:

Borult, kihllls Idő, déli-délnyugati lég
áramlás, egjes helyeken ködszltálás. 
A hőmérséklet keveset változik, in

kább egy kicsit emelkedik.
Távolabbi kilátások) Ma, hétfőn dél
után a nyugati határszélek közelében 

esetleg már kisebb havazás.

Prága, december t.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Rendkivül súlyos szerencsétlen
ség történt vasárnap délután Prágában, n 
Shw/fl-sporttelepen egy’ futballmeccsen. A 
ringj- fulballpílya tribünjén esyik küzd# 
csapatnak

drukkolva te tombolva mintegy 1W— 
200 ember helyezkedett eL

A meccs egyik legizgalmasabb pillanatéban 
hirtetenűl rettenetes robajjal összeomlott ez 
a tribün.

Az egész pályát betöltötte az össze
omlott tribünről lezuhant emberek Jaj

gatása te segély kiáltása.
A futballmérkőzést azonnal féjbeszakitot-

— Schuschnigg december közepén Jön 
Budapestre. A Hétfői Napló bécsi szerkesz
tőségének értesülése szerint Schuschnigg 
kancellár budapesti útja a törvényhozási 
ülések mialt egyelőre el halasztódott. A kan
cellár valószínűleg csak december közepén 
utazik Budapestr.

— KaUiollkos ünucpzégek Kispesten. A kis
pesti katolikus népszövetség vasárnap délelőtt 
tartotta zászlószenlelési ünnepségét. Ernnt 
Sándor volt miniszter szentelte meg a zászlót 
ős izentbcsxédcl mondott. Az ünnepi beszédet 
Tobter János országgyűlési képviselő mondotta.

— Az osztrák pénzügyminiszter Rómába 
érkezett. Buresch osztrák pénzügyminiszter 
vasárnap reggel Rómába érkezeit. Fogadá
sára a pályaudvaron megjelent Jung olasz 
pénzügyminiszter, a quirinali és vatikáni 
osztrák követ a követség tagjaival.

Aranyat ezüstöt
sAlogjetfyet a legmagasabb árban veszek

SCHWARTZ kŰrutZés 21

Kun Bélát felfedezték 
Kopenhágúban, 
de megszökött 
a rendőrség elől

London, december 2.
.4 Sunday Disputch jelenti Kopenhágából: 

Kun Béla, n vörös terrorista vezér rejtek
helyét

felfedezték Kopenhágában.
A rendőrség három napig kereste s azt hiszik, 
hogy a nyomozóé következtében megszökött 
9S országból. Az eredeti tervek szerint megér
kezése lelt volna n jel nagy kommunista 
zendülés kitörésére. Egyidcig volamennyl ml- 
nisztor házát állandóan rendőrség őrizte, sőt 
■z utóbbi napokban mcgkettőzlék az őrséget.

— Ravasz piispilk előadása. A Református 
Diákok Soli Deo Glória Szövetsége vasár
nap ünnepséget rendezett. Az ünnepségen 
Ravasz László püspök jnagnsszárnyalásu elő
adást tartott.

— Német katonatisztek súlyos autósze
rencsétlensége. Vasárnapra virradó éjjel 
Lichtcrfelde nyugati részében súlyos közle
kedési .szerencsétlenség történt. Egy gép- 
kocsi, amelyen több katonatiszt ült, össze
ütközött a vele szembejövő gépkocsival. 
Schniedig korvettkapitúny, Hege korvett- 
kapitány, Lilié kereskedő és meg két lenge- 
résztiszt súlyosan megsebesült. Schniedig 
belehalt sérüléseibe.

— Mikulás-ajándékok a Calviu téri Fenyves 
Áruházból, l'gy csinos pitos fluncll leányka- 
ruha csak 1.25 | 0 39. a piros fluncll joppe 
(kabátka) I .68 i 0.10. u piros szövet leányka 
rnbúk 5.H0-j-t.— pengőbe kerülnek. A Mikulás
csokoládék szintén Igen jutányosak, például a 
csokoládé Mikulás vagy csizma csak 10 fillérbe 
kerül, a töltött csokoládécslzuia 20 fillér, « 
Kncstlin-gyúrtmAnvii csokoládé Miki egér vagy 
Bonzo igen csinos csomagolásban csak 25 
fillér. Mikulás ajáudék-kosundnk 98 fillérbe, 
kerülnek, tartalmuk: I darab csokoládé Miku
lás. I tábla lejcsokoládé, 150 gramm amerikai 
mogyoró, too gramm finom tea keksz és 109 
gramm mézcsók-sütemény.

Összeomlott a tribün és ötven 
néző súlyosan megsebesült 

a prágai Slavía futballpalyan

Férfiöltöny vagy télikabát 
mérték után 38 pengőért 

rendelhető remek szabással. 2 próbával, elegáns kivitelben 
Rnhakereskedelml Vállalat. Ferenc-kőrnt 8B. 1. em.

— Egri Jogakadémlal hallgatók tiltako
zása a balkáni vádak ellen. Vasárnap dél
előtt az egri jogakadémiai hallgatók nagy
gyűlést tartottak az egri püspöki kertben. 
A gyűlésen Impozáns módon nyilvánult meg 
az ifjúság felháborodása a jugosztáolat vá
dak ellen, amelyeket a Népszövetségnél el
lenünk emeltek. Az ifjúság Fehér József 
jogakadémiai hallgató nagyhatású szavai 
ulán Jahtározta, hogy tiltakozását Illetékes 
helyre Is eljuttatja és erről ar összes egye
temek és főiskolák hallgatóit értesíteni 
fogja.

— Megvadult lovak elsodortak egy kerék
párost. Borzalmas szerencsétlenség történt 
Hatvanban vasárnap délután. A város fő
utcáján haladt kerékpárjával Búzás Imre 
22 éves kőműves, amikor háta mögött lovak 
robogását hallott. Ki akart térni a vágtató 
lovak elől, de már késő volt. A lovak elkap
ták és mintegy ötven méteren magukkal 
hurcolták, kerékpárjával együtt. A veszett 
rohanásban pz egyik Jó a földre zuhant és 
maga alá temette Búzást Is, akit a mentők 
életveszélyes állapatban vittek be a közkór
házba.

— A IT. kerület! kereskedelmi Iskola Jubi
leuma. Vasárnap ünnepelte ötévenéves fennál
lását a II. kerületi ponytutcai Hunfalvg János- 
felsőkereskedelmi iskola. Az impozáns jubi
leumi ünnepséget a budai Vigadó dísztermében 
tartották meg.

■— Raffny püspök előadása. A Cohden Szö
vetség rendezésében a Lloyd-Társulat díszter
mében (V., Mária Valéria-utcn 12.) holnap, 
kedden este 7 órakor Raffag Sándor evangéli
kus püspök Németország mai egyházi képe 
cl nrm el előadást tart-

— Két pengő miatt ment halálba a tanonr.fiu. 
Vasárnap délelőtt a miskolci Martln-telopen 
levő vasúti átjáróhjdról a sínekre vetette magát 
és meghall Halász József 17 éves kereskedő- 
tanonc. A híd kurtáján búcsúlevelet hagyott, 
amelyben megírta, hogy gazdája két pengőjét 
elvesztette és attól fél, hogy lopással gyanúsít- 
jók meg.

— Óriási előkészületek a saarvidéki népsza
vazásra. A saarvidéki népszavazásra a német 
birodalomban óriási előkészületeket tettek. Kü
lönösen n Saarvidékkel határoe vidékeken fo- 
Ivlk a nagy propaganda. Drezdában ma az 
Agos-hid hídfőjénél őt és fél méter magas 
figyelmezletőoszlopot állítanak fel, amely a la
kosságot emlékezteti a küszöbön álló népsza
vazásra.

— Szenzáción olcsón ruhízkodhat! Mérték 
szerint őszi divatszővctcinkböl 2 próbával, 
remek szabású férfiöltönyt, vagy télikabálot 
készítünk: Vcrsenyszabóság, Rottenbiller-ntca 
•la., /. emelet.

— Az ékszer a legszebb karácsonyi ajándék. 
Arany-vzüslékszcrek, briliánsok, dísztárgyak 
rendkívül előnyösen vásárolhatók, Schwartz ék
szerész Mit z tűin-körút 7. és 21. számú üzletei
ben. Negyvenhat év óta bizalommal keresi fel 
a vásárló közönség ezt a megbízható, szolid 
cégei.

— Igyunk azerszátdl bort! A közelgő ünne
pekre való I ekintcltcl. a torlódás elkerülése vé
gett ajánlatos borszükségletét már most besze
rezni a Szekszárdi Bortermelők Pinceszövetke
zeténél (József-u. 19). Tel. 326—63.

— Aa Omágoa Magyar Iparművészeti Tár
sulat karácsonyi vására- Az Országos Magyar 
Iparművészeti Társulat ez évben is megrendezi 
iparművészeti és háziipari karácsonyi vásárát 
a Technológia (Vili., József-körut 8. sz) ki
állítási termeiben. 

ták, telefonáltak • mentőkért és a pályán 
lévő rendőri készültség tagjai, valamint • 
futballmeccset néző orvosok

valamennyien a szerencsétlenül Jártak 
segítségére siettek.

Az összeomlott tribün körül a legnagyobb 
pánik volt, a lezuhantak egy részének si
került kimászni a romhalmaz alól, de

mintegy ötvenes a tribün alá zuhantak 
és megsebesültek.

A mentők néhány perc múlva már kint vol
tak a futballpályán és a sebesülteket, akik 
közül

hétnek igen súlyos az állapota, • 
kórházba szállították.

— Nagy politikai karácsonyi amnesztia 
Ausztriában. Értesüléseink szerint kará
csonykor nagyarányú politikai amnesztia 
lesz Ausztriában. Az internálótáborok ho
rogkeresztes és szocialista lakóinak jelentős 
része fog részesülni amnesztiában.

— Doronggal kergettek meg egy malom
ellenőrt. A Sátoraljaújhely melletti Hegyhát 
községben ellenőrző-kőrúton járt Bujdosó 
János malomellenőr. Szolgálata közben szó
váltásba elegyedett Csehi János gazdával. 
A szóvita mindjobban elhatalmasodott fe
lettük és a végén a nagyobb nyomaték ked
véért Csehi egy dorongot ragadott é sazzal 
verte ki a malomellenőrt a házából, sőt 
még ezzel sem elégedett meg, hanem végig
kergette a falun. A malomellenőr följelen
tésére a csendőrség megindította az eljárást 
a „dorongoskedvü*4 Csehi ellen.

— öngyilkosok. Radtes Katalin 24 éves ház
tartásbeli alkalmazott Erzsébet királyné-nt 84. 
sz. alatt ismeretlen méreggel megmérgezte ma
gát. — Tóth Júlia 23 éves háztartásbeli. Ke
nyérmező-utca 3. sz. alatt veronállal megmér
gezte magát. Az életuntakat a mentők a Rókus- 
kórházba szállították.

— összeszurkáltak egy újpesti asztalossegé- 
det. Vasárnap este Újpesten a Nap-utca 18. sz. 
alatt lévő asztalosáru gyárban dolgozó munká
sok összevesztek. Verekedés közben a munká
sok közül valaki Konc* Sándor 18 évea aszta- 
losscgédet hátgerincen szúrta. Az életveszélyc
sen sérült fiút n Rókus-kórházba szállították.

— Cigdnyháboruság Ríkoapalotdn. Oláh 
Ferenc 43 esztendős és Horváth Istvón 40 éves 
lóalkuszok szerelmi féltékenységükben a Rá- 
kos-ut 48. számú házban, ahol nőismerősük la
kik, összeveszetk. Horváth hátbaszurta Oláhot, 
akit a Károlyi-kórházba szállítottak. A szür
kéi ó lókercskedőt a rendőrség őrizetbe vette.

— Halálozás. Zagróc.zky Dezső tüzérezredes, 
a volt 37. honvéd tüzérdandár parancsnoka no
vember 30-án, rövid betegség után meghalt. Te- 
metése ma délután 3 órakor lesz a farkasréti 
temetőben.

— A szombathelyi Szentkorona Szövetség 
hölgytagjai gyűlést tartottak. A Magyar Nők 
Szentkorona Szövetségének szombamciyi cso
portja nngy érdeklődés mellett tartotta v. • 
nap oélután az ottani Sabarla-szálló nagytér., é- 
ben nagygyűlését. A gyűlésen, amelyen Vargha 
Istvánná elnökölt, megjelent Csekonics Iván 
gróf és Huszár Mihály országgyűlési képviselők. 
A nagygyűlésen, amely mindvégig nagy érdek
lődés mellett folyt le, háromszáz szombathelyi 
uriasszony vett részt.

— Előadás. Dr. Schuler Dezső, székesfővá
rosi tanácsnok 1934. december 6-án, csütörtö
kön, este 9 órakor, a Lipótvárosi Társaskörben 
(V., Llpót-körJt |.) „A székesfőváros közjóté
konysági és •zociidlpolitlkai tevékenysége" cím
mel előadást tart. Vendégeket a kör szívesen 
lát. Meghívókat a kör irodájában (telefón: 
18—2—-04) igényelhetők.

—- Ne késsen a karácsonyi bevásárlással! Már 
most megveheti feltűnő oksó órákon igényeinek 
legmegfelelőbb női kabát, alj- és ruhaanyagokat, 
valamint férfiöltöny- és télikabátszöveteket 
László és Fekete cégnél, IV., Petőfi Sándor-utc.a 
14—16.

— A legvidámabb ssörakozást a Royál-szál- 
loda télikertje nyújtja, ahol minden délután és 
este Jan <£ Patrick Hoffmann, a kontinens leg
jobb tánezonekara játszik. Az árak a mai gaz
dasági viszonyokhoz mérten szerények, a ki- 
szolgálta pedig Korányi igazgató irányítása mel
lett, kifogástalan.

— Aa Ernst-museum ötvenedik aukciós ki
állítása. Jubiláris aukcióján igen változatos és 
gazdag anyagot bocsát kalapács alá az Ernst- 
muzeum.

 Winkler, • tülWtollldríly mefM M> 
Ültette a rendőrséget Emst Winkler, a McM 
„tSltőlolIkMly", oki eslnjrteréuivel 4»ek 
óta foglalkoztatta oz európai városok md. 
őrségeit, ezúttal Ucilinben ültette fel a 
rendőrséget. Aln ven szobát bérelt aa 4<n-n> 
szállóban és ott úgy rendezte a dolgokat, 
mintha ellene rablógyilkounerényletet kft. 
vettek volna el. A berlini rendöraég azon
ban kiderítette a dolgot. Ernst Winkler 
azonban addigra már Bécsbe szökött Va
sárnap előállították a bécsi rendörlgazgató- 
ságra.

— Élő szobrok as Arizonában. Rozsnyó# 
Sándor, az Arizona igazgatója mindig gondos
kodik valami meglepetésről az előkelő lokál 
közönsége számára A decemberi műsor szen
zációja: élő szobrok az Arizonában. Egész Bu- 
danest beszélni fog erről a remek művészi pro
dukcióról.

— Megskalpolta az autó egy kerékpárost 
Vasárnap este üllőről Monorra hajtott kerék- 
párjón Peches János kertészsegéd. Az utón 
olyan szerencsétlenül kapta el az autó kerete, 
hogy eltört a ballába és fejéről valósággal le- 
»kal polt a a hajat. Életveszélyes állapotban szál
lították a mentők a Szent István-kórházba.

— Egymás fogát verték k! szerelmi féltékeny
ségben. Pestszcntlőrincen a Holló Lajos-utca 
25. számú házban egy nőismerősét látogatta 
meg Szakáll János 25 éves asztalos Ugyan
csak Ide látogatott el Holecsko Zsigmond 35 
éves mészáros Is Kettejük között szóvitn in
dult meg, majd fíolecskó előkapta a konyhá
ban fekvő sodrófát és ezzel négy helyen be
verte Szakáll fejét Ez sem maradt azorbnn 
adós és kibokszolta támadójának fogalt. Mind
kettőjük ellen megindult a renlőrl eljárás, 
kettőjük ellen megindult n rendőri eljárás.

— A Nemzeti Radikális Párt társasvaesordjo. 
A Nemzeti Radikális Párt vitéz Bajcsy-Zsi- 
linszkg Endre, a párt vezére névnapi üdvöz
lésére nagyszabású vacsorát rendezett. Több 
felszólalás után a jelenvoltak táviratilag ürvö- 
zölték vitéz Bajcsg-ZsiRnszky Endrét.

rELEFOK:
Zl.c.57.

„H?rmea“ Magyar Általános Váltóüzlet rt. 
igazgatósága multbó29én tartott ülésében meg
állapította az intézet 1934 junius hó 30-ra le
zárt mérlegét, mely 124,035.57 pengő (tavaly 
83,047.89 pengő) nyereséggel zárult. Az igaz
gatóság a december 11-én tartandó közgyűlés
nek indítványozni fogja, hogy osztalék fizetése 
mcllőztessék és az elért nyereség a tartalék
alap és nyugdíjpénztár javadalmazása után 
az uj üzletév számlájára vitessék át.

A Dreher-Haggenmacher Első Magyar Rész- 
vényaerfőződa tegnap tartotta meg dr. Hardyi 
Drcher Béla elnöklete alatt rendes évi közgyű
lését a MOKTAR tanácstermében. A közgyű
lés a zárszámadások megállapítása után 2.80 
pengő osztalék kifizetéséi határozta cl és a 
szelvények folyó hó 5-től kezdve a Magyar 
Országos Központi Takarékpénztár-nál és a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál váltat
nak be.

— Visszaélnek a krémsajttal. Több oldalról 
panasz érkezett az Országos Tejgazoasági Bi- 
.ottsághor, hogy nagymennyiségű olyan tejke- 
szitmény kerül krémsajt elmén a zárt területen 
orgalomba, amely fölözött tej vagy teljes tej 
■ozzáadásával tejfelhez hasonló tejtermékké 
llitható vissza és a fogyasztó megtévesztésévol

mint tejfel kerül árusításra abból a célból, hogy 
a felhasznált tej a termelővel szemben olcsóbb 
ipari áron legyen elszámolható. Ez a cselekmény 
i kormányrendeletbe ütközik és kihágás. Egyéb, 
ként megtörténtek a szükséges lépések arra 
nézve, hogy a krémsajttal vagy hasonló puha
sajttal űzött visszaélésekéi a fogyasztók és ter
melők érdekében szigorúan megtorolják. Intéz
kedések vannak folyamatban abban az irányban 
is, hogy hasonló cselekmények elkövetésének 
lehetőségét a jövőben kizárják.

— Villamos főzés-sütés. Budapest Székesfővá
ros Elektromos Müvei értesíti a fogyasztókö- 
zönséget, hogy f. hő 5 én és folytatólagosan 
minden szerdán délután fél ÍJ órakor Honvéd 
ucca 22. sz. alatti előadótermében díjmentes 
villamos főzést-sütést bemutató előadást tart. 
Ebédfőzés, sütemónysütés. Minden hétfőn, csü
törtökön és pénteken délelőtt fél 1.0 órai kez-< 
dettel ugyanott, az állandó kiállítás főző- 
iskolájában díjtalan főzögyakorlatok. A kiállt- 
tás nvitva: hétköznap d. e. 8—2., és d. tt. 4—» 
7 óráig.

Huszonöt év
Megfejtések

1. t909. Százezrek üdvörditása közben szállt
fel Bleriot Budapesten.

2. 1912. Elsüllyedt a Titanlc, aok ezren a
tengerbe vesztek.

3. 1914. Mire a levelek lehullnnnk, már me
gint béke lesz, a harc véget ér.

4. 1916. Románia is háborút üzent
5. 1919. Meggyilkolták Tisza Istvánt-
6. 1920. Megkötötték a trianoni békét, meg

csonkították országunkat.
7. /92Ő. Merénylet Boris király ellep.
8. 1928. Amszterdamban kikapott a magyal

vizipóló csapat.
6. 1990. Vass József hirtelen meghalt

16. 1982 Gróf Károlyi Gyula lamondott.
ti. 1933. Bognárné végleg megtört, befv 

merte a gyilkosságot
12. 19.14. Magyar válogatott csapat megverte

az osztrákokat.
A nverlasek névsorának közlését jövő héta« 

kezdjük mcf,
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Öntözőautó, kerékpár 

és villamos karambolja
Vasárnap délután súlyos szerencsétlen

ig történt a Thökölyut 32. sz. ház elölt. 
Az Aréna-ut felé tartót a székesfőváros 
egyik öntöző gépkocsija, amelyet Beiringer 
Károly soffőr vezetett.

Aa ellenkező irányból Zugló felé haladt 
egy 69-es villamoskocsi, amely mellett 
ugyanabban az iránybnn kerékpározott Tóth 
András 20 éves kereskedelmi alkalmazott. 
A kerékpáros a lassító villamost meg akarta 
alöznl s ebben a pillanatban szembekerült 
•a öntöző gépkocsival:

a nehéz öntözőkocsf elgázolta Tóth 
Andrást, aki koponyaalapi törést szen

vedett.
Ugyanekkor érthetetlen módon a villamos 

és a gépkocsi közé került Kemény Lajosné 
49 éves magánzónő, akit

a még mozgásban levő vflamoskocsl 
mentődeszkája ütött eL 

'Az aaazony, szerencsére, könnyebb sérülé
sek árán került ki az életmentő deszka 
alóL A mentők Tóthot haldokolva szállí
tották a kórházba, Kemény Lajosnét pedig 
.Thököly-ut 29. számú lakására vitték.

—* Búzavirágot a karácsonyfára. A sok
gyermekes anyákat támogató bizottság, 
amelynek országos elnöknője Imrédy Béláné, 
a pénzügyminiszter felesége, elnöke pedig 
Szederkényi Anna, az ismert és kitűnő írónő, 
Szép és költői gondolat jegyében indítja meg 
legújabb akcióját, a sokgyermekes anyák tá
mogatására. Minden fővárosi kereskedőt fel
kérnek arra, hogy karácsonyi vásáruk alkal
mával minden vevőnek kínáljanak föl egy 
ttzfllléres gyönyörű kiállítású művirágot. Re
mélik, hogy a fővárosban negyven-ötvenezer 
búzavirág jut igy a jótékony emberek kará
csonyfájára és ezzel együtt igen sok szegény 
Sokgyermekes család részesülhet a karácsonyi 
megajándékozás boldogságában.

— Súlyos összeütközés a budapesti—bécsi 
országúton. Dunaalmáa közelében a buda
pesti—bécsi országúton vasárnapra virradó 
éjjel egy motorkerékpár, amelynek lámpája 
kialudt, összeütközött egy lámpa nélkül ha
ladó szekérrel. A motorkerékpár vezetője, 
Kuhdr László budapesti soffőr súlyosan, 
Jutass, Pallók László budapesti kereskedő 
könnyebben megsérült. A szekér, amely a 
gázolást okozta, továbbvágtatott. A sebesül
teket egy autó utasai vitték be a községi 
orvoshoz.

Egy bányászcsalád 
szörny!* tűzkatasztröfája

Miskolc, december 2.
Vasárnap virradóra szörnyű tüzkatasztrő- 

fa történt Atrd/d-bányatelepen, Suszter Já- 
nos bányász lakásában.

A bányász hctvenkétéves édesanyja, 
Suszter Márkusné már régen gyógyíthatat
lan beteg, hónapok óta az ágyat őrzL Az 
öregasszonyt nagyon elkeserítette a beteg
sége, folyton panaszkodott,

öngyilkossági tervekről beszélt.
Szombaton éjszaka, amikor nyugovóra tért 
a család, Suszter né végrehajtotta tervét

A lakás egyik szobájában aludt Suszter 
János a feleségével, a másik szobában pe
dig az öregasszony és két nnokája, egyik 
ötéves, a másik pedig kétéves kisfiú.

Suszter Márkusné gyufával meggy uj.

Mellbelőtte magát a Népligetben 
egy kereskedő

Vasárnap délben megjelent a főkapitánysá
gon Toronyköui Béla székesfő váj osl tisztviselő 
és bejelentette, hogy szombaton este óta eltűnt 
Kispest, Horthy Miklós-ut f47. szám alatti la
kásáról sógora, Akócs István 42 éves keres
kedő.

Elmondotta Torony kóv!, hogy sógorának jó- 
menetelü rövidáru üzlete van Kispesten, azon
ban az utóbbi napokban érthetetlen módon 
olyan idegesség vett erőt rokonán, hogy több
ízben öngyilkosságot kísérelt meg. Eltűnése 
után szombaton éjjel egy kisfiú levelet kézbe
sített Toronykövtnek. Sógora irta a levelet, 
amelyben az állott, hogy

m várják őt haza, meri öngyilkos feM.

Mikutósro Jjrdjer ^agot
— Súlyos szerencsétlenségeket okozott 

Debrecenben • kW. Vasárnapra az egész 
Hajdúságra olyan sűrű köd ereszkedett, 
hogy teljesen megbénította Debrecen és

— Vasárnap tartották meg a 82-esek e»- 
rednapjáL Budapest volt háziezrede, a cs. 
és kir. 32. gyalogezred vasárnap tartotta 
meg hagyományos ezrednapját. Ünnepi 
mise után a harminckettesek szobrához vo
nult a volt házié zr»d . ti’rtiknrg, é» ötóénj' 
sége. Itt vitéz Vargha Sándor tábornok ün
nepi beszéde után mgkoszoruezták a szob
rot. Majd a Mária Terézia-laktanya falán 
elhelyezett ezred-emléktáblát koszoruzták 
meg.

— Előadás a magyar tengerről. Corvin Mátyás 
magyar-olasz társadalmi egyesület vasárnap 
Berzeviczg Albert elnöklésével ülést tartott, I 
amelyen Fest Aladár olasznyelvfl előadást tar
tott Magyarország és a tenger Fiume csatolá
sáig címmel. A magyar tenger sorsát ismer-1 
tette érdekes előadásában, érdekes történelmi 1 
visszapillantást vetve Fiume és Trieszt sor
sára.

tolta a szalmazsákját,
pillanat alatt lángbaborult az ágya és csak 
hamar tűzben állt ax egész szoba.

A lángok borzalmasan öaszcégették 
Suszter Márkusnál éa a két kisfiút.

Sikoltozásukra fölriadt a szomszéd szobá- 
bán alvó házaspár. Nagynehezen kimentet
ték a kisgyerekeket akik súlyos égési se
beket szenvedtek, de a mentés közben ősz- 
szcégtek a szülők is.

Suszter Márkusnén már nem lehetett se
gíteni, valósággal

szénné égett ágyában.
A két kisfiút reménytelen állapotban, hal
dokolva vitték kórházba, Suszter Jánost és 
a feleségét lakásukon ápolják.

A rendőrségen a kora délutáni órákban 
megtették az intézkedést az eltűnt kispesti ke
reskedő felkutatására, amikor délután három 
órakor a Népligetben szolgálatot teljesítő rend
őr jelentette, hogy egy pádon

egy jói öltözött férfi mellbelőttc magát 
és a Rő Au »-kórházba szállították.

Az öngyilkos zsebeiben talált iratokból ki
derült, hogy azonos Akócs Istvánnal. Levél is 
vök nála, amelyet a rendőrségnek címezett s 
amelyben mindössze sunyi állott:

— Az idegeim felmondták a szolgálatot. Ide- 
gességemföl csak a halál válthat meg.

Akócs sérülése életveszélyes. Még nem lehe
tett kihallgatni.

környéke közlekedését Félméternyire sem 
lehvlejt .látw. ,.»? lylám-
pák teljesen eltűntek a ködben. A Debre
cen közelében lévő vámospércsi állomáson 
Gömöri István vasutas a nagy ködben nem 
vette észre a közeledd mozdonyt és a vonat 
halálra gázolta. Vasárnap délben a Hunyadi
utcáiban egy autó elgázolta Reichmann Mik
lóst, a debreceni „szeszkiráty" fiát. Reich
mann Miklóst láb- és kartöréssel és agyráz
kódással szállították kórházba.

— Legázolták a tehenek. Nagykanizsáról Je
lentik; Vadas Lajos 64 éves csapod! gazdát te
henei, amelyeket legeltetni vitt, miután vala
mitől megijedtek, elragadták, majd letaposták. 
Vadast haldokolva vitték kórházba.

Meinl Gyula rt.
Vitairataiban!

— Vahárnup felavalUk ■ MAIM uj kór- 
házát. A Magánálkalmuzoltak Biztositó In
tézete vasárnap tartotta ötödik évi rendes 
közgyűlését. Ezt követöleg megtartották a 
MABI uj kórházának impozáns felavatási 
ünnepségét. A közgyűlésen Zsembery István 
elnök megnyitóbeszéde után Zalán István 
igazgató tartott beszámolót, majd Kálmán 
Andor, Kertész Miklós, Ullmann István, 
Deutsch Jenő és még többen szólaltak fel, 
A kórházavató ünnepségen a belügyminisz
tert Scholtz Kornél államtitkár, a főpolgár
mestert Salamon Géza tanácsnok képvi
selte. A zsúfolt teremben az előkelőségek 
közül megjelentek többek közt: Pettkó- 
Szandtner Aladár, Jakabb Oszkár, Rákóczy 
Imre, Grósz Emil, Barla-Szabó József és 
még sokan. Zsembery István megnyitó sza
vai után Scholtz államtitkár méltatta a 
nap jelentőségét ée a belügyminiszter nevé
ben megnyitotta a kórházat. Zalán igazgató 
köszönőbeszéde után a megjelentek meg. 
tekintették a pompásan berendezett aj kór- 
házat

— Bozgonytnfl 3 fénykép 8 P. KAIvtn-tér 5-
— Két gyermekével kútba vetette magát 

az őrült anya. Antal Mihály borsodmegyel 
Szentistván községbeli gazda harminckét
éves felesége vasárnapra virradó éjjel két
hónapos és másféléves gyermekeivel együtt 
egy kútba vetette magát. A csendörorvos 
véleménye szerint az asszonyon elmebaj 
tört ki és őrületében követte el szörnyű ön
gyilkosságát

DARMOL
családi hashajtó

— Meggyilkoltak és kutbadobtak egy 8« 
éves asszonyt Bököd községben özv. Kovács 
Györgyné 83 éves asszonyt a szomszédja 
kútjának fenekén halva találták. A bonco
lás alkalmával megállapították, hogy a'. 
öregasszony gyilkos merénylet áldozata és 
valaki beledobta a kútba. Több gyanúsítot
tat őrizetbe vettek.

Karácsonyi ajánlat Mikulásra csokoládéból

Mflselyem nép de chine? ?g 
Miiselyem martnain 7 lg 

kiválóminőségmlndonsnintw,mtr. V 

nehéz crepsaten • » Q 
estélyi és tAnoruhérs tinóm mű- 1 fljfi 
selyemből---------- — — — — 4 v

Sa en Mlro'r , fln 
az <*vad legkedveltebb színes mű- J Q 1B 
selyem rab Hanyaga _ —------ WSW

Dlaoíosnöí ruhaszövetek 1 fi 2 a legszebb színek, ló minőségek _ A • W 

An$orn morocain , ce 
te euyób kiváló nöl rubanzOvetek 1 fi K 
egyBöváron__________________

Wsporlszövet Og
f inruhára — — _7lvw

Eg? nagy tétel nő; kabátszöyst . 0 < 
finom minőségek, fekete, e.-kek és K O 
színe?, mtr.--------------------------- UsWV

.46

külön asztalokon
I. emelet, lift

Csíkos sportflnnel 
óriási választókban mtr. — —

Velour finnel DQ
rózsás és kismlntás ruhára és pon— K K 
gyolára_______________________ •VU

Műselyem matiasse 1 fifi
és dublflanol pongyolára _ _ _ a V

Mintás cordtjánony 753s legújabb kimintázáaok mtr. — V
Hímzett zsurkészlet 3 flfi
Dflmaszl Eáuéskészlet 5 fin

ti személyes kiváló jó pamutbólvöW

Hímzett KáoÉshöszlet Q
Unompaoztallsiineltbon6uomólya. •• wU

Étkezükészlet 6 személyes 1 S fi
kiváló kockás pamutdamasztbói , JW V

1 drb 27 cm-es bakkancs, töltve . . —.88
1 drb 27 cm-es hollandi papucs . • —.88
1 drb 24 cm-es diszcslzma, töltve • —>88
1 drb 24 cm-es csizma, töltve . • ■ —>54
1 drb staniolos közép Mikulás . . —>44
1 drb 33 cm-es stan. disz Mikulás . —.88 
% kg-os doboz Mikniás-bonbon . • —>88
1 drb magassarku női elpő, töltve . —>58 
1 drb magasszáru nőieipő töltve . —.58

S kg Vegyes fürjbab ....... 
1 kg Idei lenese ........ 
1 kg Kék mák (darálva is) ... . 
1 kg Malátakávé ........ 
% kg Pörkölt kávé ....... 
U kg Csokoládépor............................
Vs kg Kiváló kakaópor.....................
1 doboz A-tca (bruttó 10 deka, tara 

1% dkg).......................
y» kg Édes nemes paprika 
% kg Mandulabél ....
% kg Mogyoróból .... 
% kg Dióbél.......................

kg J^ranck pótkávé .«••••
* ■ ■ p —■ I . " ■ ■ — —••■J .......
1 kg Olasz mandarin ..«•••• 

• • •
• • •

Mazsola%
% ______
1 kg Olasz narancs

1 kg Kómái maróni
'/« kg Friss datolya .•«•••• 
‘/< kg Friss füge........................... ....
1 doboz Mái- vagy halpástétom . .

—.78 
—.M 
-.78

1.98
2.89 

—.88 
—.98 
-.94
1.-

A lejjohb és lejnemeseUh fajalmák rerdMoiil olcsó úroi

i 
i

drb 11 cm-es csizma, töltve . . . —.18 
nagy Mikulás-csomag. Tartalma:

10 dgr teak.km
10 dgr mésencaók
10 dgr amerikai tnoryoró
5 dgr csők, szalon cukorka ga a
S kistábla csokoládé _ DO
l csákóiddá hollandi papnő. *" íj U
1 drb 17 era-ea Mikulás tV W

r osztélyon
let, lift.
3 doboz t/io-es Portugál szardínia .
1 doboz ’/i-ös (18 dkg) Olasz 

szardínia ..........................................
1 kg-os üveg Méz (üv. betét 32 f) . 
’/» kg-os üveg Birs-szilva-, dinnye

befőtt (üveg betét 20 f) . . • •
1 kg Félsovány trappistasajt . • .
'A kg Magyar ementáli..................
1 * '* ’ .................. ’

1
1

1
2
1

2
l........ ....... ...

llt. üveg Tenrui
’A Üt. üv. Magyar

Rákóczft-ut 70, T28, 74, 76

—.88

-.44
.—88

—.58 
—.88
-.88

-.88
kg-os üveg Oroszhal 16—18 darab 

(üvegbetét 20 f)...........................
kg-os üveg Mustár (üveg b. 32 f) —.88 
literes üveg Ilétesineggy vagy 

cseresznye (üveg betét 24 f) . .
kg-os Vajbab- vagy borsókonzerv 
liter Savanyúság (üveg b. 40 f) . 
kg Füstölt sonka (csont nélkül) . 
kg Uj téliszalámi...........................
lit Asztali bor (dem. betét 50 f) . 
üt. Tokaji bor (betét 20 f) . . . .

g Tenrum (betét, 30 f) . .
----------- - Magyar konyak (h. 30 f)
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Nem közügy
falijuk be, egyáltalában 

nem nemzeti űgv jz, hogy Rökk Martka, 
a fiatal, vöröshaju primadonna és artista, 
legalább Is ez utóbbi minőségében, súlyo
san összetűzött egy bécsi varietéigazgató
val, aki, úgy látszik, nem a magyar szí
nésznők kulturatiszteletében nőit fel és 
aki huszonötezer pengős Ítéletet provo
kált ki a szerződésszegő fiatal primadonna 
ellen. Nem közügy ez, hanem a színésznő 
és menedzserének legmagánabb ügye és 
kár azzal dorongolni ezt a fiatal színész
női, hogy sorozatos afférjcivel a három
színű magyar lobogót árulta el az egy
kori császárvárosban.

Interjúk jelentek meg arról, hogy ez a 
szegény, agyonhajszolt cirkusz csillaga 
milyen életveszélyekkel nézett szembe, 
Iszákos és kellemetlenkedő partnere jó
voltából és beszámoltak arról is, hogy 
milyen óriási és a fiatal láng testi erejét, 
messze meghaladó produkciót végzett a 
porondon, lovon és kőtélen csak azé cl, 
hogy ne normálisan a színpadról, hane,m 
őt-tiz méter magasról és lehetőleg fejjel 
lefelé énekelje:

,, Jeder Mensch macht eine Dumm- 
heit... 

slágerét. Igen gyakori az ember életében, 
hogy butaságot követ el, bár ezért a buta
ságért — ítéljenek el — nem tudom saj
nálni a RÖkk-családot, amely a kislány 
hatalmas munkája fejében napi 750 schil- 
llnget köszönettel nyugtázott.

Ebben a rovatban lelkesedtem annak
idején Rökk Marikának ugyanezért a 
produkciójáért, amelyet a szinháztalan 
nyárban a ligetben frissen és fáradhatat
lanul teljesített. Távol áll tőlem tehát az 
ellenkezőiét állítani most bécsi szereplé
sével kapcsolatosan, csak a közügy és a 
nemzetlszinű zászló emlegetését mellőzve 
egyszerűen konstatálom, hogy a bécsiek
nek, úgy látszik, jobban tetszik az, ha a 
világhíres Barbette kockáztatja életét a 
kötélen, vagy Madame Gautier lovagol és 
talán Németh Mária énekel a színpadon.

Elvégre Németh Mária ts magyar.

Tuijtay Lajmnak, a kllUn« aencareraö- 
nrk kát nagy premierje Itta rövidesen: a 
pllrlal Varietében a „Papa Mama" rlmll 
francia aaerrökkel Irt operettel mulatják 
be, míg a londoni Drury i-ane han a Knob- 
laueh tonnásában a Rolachllduk című 
darabjára készülnek.

A Kamara Színház megkezdte a próbákat 
Szántó—Szócsőn „120-as tempó" cimü darab
jóból. amely cgyidőben kerül színre a bécsi 
Raymund Theat|prben la.

Nem készült el Bónyl Adorján uj da
rabja, amelyet a Magyar Színházban akar
tak bemutatni, igy valószínűen sürgősen 

a
tnk bemutatni, igv valószínűen 
Rökk Marika repriz következik 
pírdp-gal.

A Belvárosi Színház Milveerterf újdonsága 
Királyhegyi Pálnak, az Ismert éa 
írónak „A strucc" című darabja 
nek főszerepei! Bulla Elma éa 
Játsszák.

A Király Srlnhái epyOtlew

Vad-

kltUnff fiatal 
lesz, amely* 
I’ágcr Antal

A Király Srlnhál epyOtlew vldökl síin- 
Mznkbnn turnézik: Pécsett már három este 
szerepelt sikerrel.

A híres Veres gyermekfoto ezresgnlérláját 
a Dorottyautcában naponta óriási gyereksereg 
bámulja, köztük rengeteg színész, művész, író 
és politikus csemete.

A párisi Mogador-szinház karácsonyi új
donságnak azánla Ábrahám Pál „Bál a 
Savoyban" című operettjét, a premiert 
azonban kénytelen volt elhalasztani a fran
cia színpadi szerzők idegenellenes propa
gandája miatt.

A Magyar Színház szombaton délután fél- 
négyórái kezdettel rendezi a „Köves! vár" ka
rácsonyi akciója céljára a „Színészek a szi 
nészekért" cmifl előadását, amelyen az összes 
pesti sztárok élén Dnrvas Lili is fellép.

MulÜícU cikkünkben, sajnálatos sajtóhiba 
folvtán az állt, hogy Jávor Pált hnthónapl 
börtönre ítélték, holott csak kéthönapi fog 
házra Ítélték elsőfokon és az Ítélet ellen fel-

Gaál Franciska és Alpar Gitta 
karácsonyi mérkőzése Bécsben

Két magyar operett: a Kadetszerelem és A szerelmes 
királynő Bécs karácsonyi hetének színházi szenzációja

Vasárnap délelőtt hosszú táviratot kapott 
Gaál Franciska Hubert Marischkától, a Thea
ter an dér Wien igazgatójától A táviratban 
Hubert Marischka a Gaál Franciska és közte 
történt telefoni

megállapodását szögezte le.
Eszerint Gaál Franciska egy hónapi szabad
ságot kér az Universáltói és amennyiben a 
londoni központ január végére, illetve feb
ruár elejére engedélyezi a magyar fllmpri- 
madonna hollywoodi utazását, úgy

Gaál Franciska vállalja BékeíTy—Szilá
gyi és Gyöngy Pál a Kadcttszerelem 
cimü operettje december 22-iki premier

jének primadonnaszerepét.
Gaál Franciska azonnal Joe Pasternakhoz, 

az Universál pesti helytartójához fordult, aki 
a primadonna kérését még vasárnap kábelen 
továbbította Londonba. Amennyiben Hubert 
Marischkanak Gaál Francival nem sikerül 

A „Helyet az öregeknek" 
cimü film elkobzását követeli 
a produkció táncmestere

Rendkívül érdekes sár
lati kérelem futott be a 

törvényszékre. Bobby_törvény szex re. nonoy 
Gray, az ismert tánctanár 
és színész, dr. Sugár Fe
renc ügyvéd utján aürgős 
keresetet indított a Helyet 
az öregeknek cimü film 
készítője, a ThaHa film
társaság ellen és kérte a

bíróságot, hogy
• film összeg kópiáit kobozzák el éa ren

deljen zárlatot a film előadása ellen. 
Beadványát érdekesen indokolja. Ezek szerint 
Bobby Gray nagyobb összeget kért a Thalia 
filmtől azért, hogy a filmben előforduló tánco
kat beállítja és betanítja és maga is a film 
egyik magánszerepét vállalja. A filmgyár alku
dozni kezdett Bobby Gray-vel s végre Írásbeli

Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ. Si*mhekBtö»dl (%8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Ai hmpretleo lány (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ- RAaolom (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ. Érv nő. akinek muUla van (8). 
lőVÁROSi OPERETTSZINHAZ: Nápolyi kaland (8). 
KAMARASZÍNHÁZ: RnnkcR h Kék Szarvasban (8). 
ANDRÁSSVt’TI SZÍNHÁZ: Ma éjjel Makaó vagyok (•)-. 
1EREZ.K0RUTI SZÍNHÁZ. Peatl kirakat (8). 
BETHI.ENTÉRI SZÍNHÁZ. Lyon Lea (8). 
KOMÉDIA-ORFEUM. Knbaré-mOaor.

EZ AZ ANGYALI TÖRTÉNET 
szóról-szőra úgy Igaz, ahogy megírjuk. Ne
vet is írhatnék, de minek belekeverni egy 
jóhiszemű uriasszonyt a históriába. Az tör
tént ugyanis, hogy a dúsgazdag keitősnevű 
földbirtokoscsalád hölgytagja jegyet váltott 
a Belvárosi Szinházba. Körülnézeti a néző
téren, ahol csak úgy hemzsegtek a grófok, 
a bárók, a gentryk és egyéb arisztokraták. 
Na — gondolta magában — jó helyen va
gyok. Lezajlik az első felvortás, mindenki 
tapsol, mindenkinek tetszik a darab, úgy
nevezett forrósikerü színházi, est volt. A 
dáma miután vörösre tapsolta a tenyerét, 
méltatlankodva fordul oda > szomszédjához:

— Nem is értem, miért ifántják a szegény 
flatvany Lilit, hiszen ez efijy nagyszerű da
rab, remekül mulatok.

Szomszédja kivezette a, dámát az előcsar
nokba és megmutatta nfki a szinlapot.

— Asszonyom, néhány utcával téved, Itt 
nem Hatvány Lili darabját, hanem László 
Aladár darabját játsszák. És ez tényleg jó 
darab!

DÖBBENETES VÉLETLENEK 
.TALÁLKOZÁSA

történt a Kamara Spinházban. A „Bankett a 
Kék szarvasban" g. darab házi főpróbáján 
történt, hogy szetfzö semmiképpen sem volt 
megelégedve azzaf a párbeszéddel, amelyet 
az álloinásfőnölfli Toronyi és vasúti bakter: 
Gárday folytattak. Ilogy a párbeszédnek 
drámai poénje legyen, ezt a mondatot irta 
utólag a párbeszédhez Török Sándor, a 
szerző:
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megállapodnia, tervbe vették Magda Schnei- 
der és Wolff Albach Retti vendégszereplé
sét. Az első esetben Gaál Franciska partne
rei Békássy István és Halmay Tibor lenné
nek, amennyiben Gaál nem kapja meg a 
szabadságot, úgy a többi magyar színész sem 
lenne a Theater an dér Wien vendége.

Gaál Franciska bécsi vendégszereplése 
óriási feltűnést kelt a volt császárvárosban, 
annál is inkább, mert

ugyanakkor egy másik nagy magyar ope
rettre készül a Scala Theater.

Harmath—Földes Imre és Brodszky Miklós 
uj operettjének, A szerelmes királynőnek 
szintén karácsonykor lesz UhraufTührungja, 
mégpedig

Alpár Gittával a főszerepben.
Karácsonykor tehát Bécs két kitűnő magyar 
operett és két európai hirességü magyai 
primadonna mérkőzésének lehet a tanúja.

szerződést kötöttek arra vonatkozóan, hogy a 
gyártó cég a fejét fizeti csak annak, amit Bobby 
Gray kér,

ellenben úgy ai Saaaca belföldi, mint kül
földi kópián külön és feltűnően hirdeti 

Bobby Gray nevét.
Ezzel szemben mikor a film megjelent, Bobby 

Gray a legnagyobb meglepetésére látta, hogy a 
film szereplői és készítői között

egyáltalában nem szerepel a neve, 
bár a legkisebb asszisztenstől kezdve az egysza
vas szereplőig, mindenkit feltüntet a film szin- 
lapja. Miután ez Bobby Gray-nek nemcsak 
anyagi, hanem nagy erkölcsi kárt is jelent, ilyen 
címen kérte a film elkobzását, illetve jogainak 
megvédését. Az érdekes ügyben minden való
színűség szerint sürgősen a hét elején dönte
nek.

— Igen — mondja a bakter —, életem 
legnagyobb fájdalma volt az, amikor a 
drága jó anyám, aki fölnevelt és féltő gond
dal vigyázott rám, azon a napon halt meg, 
amikor fölvettem ezt a fényes vasutas egyen
ruhát.

Aznap volt az első öltözködési próba, 
Gárday Lajos aznap vette fel először a bak- 
terruhát. Abban a pilanatban távirat érke
zik a színházhoz, hogy Gárday Lajos édes
anyja meghalt.

SOHA KÖDÖSEBB NEM VOLT 
a színészek karácsonyi horizontja mint most. 
Két színház zárta be kapuit közvetlen kará
csony előtt és kétséges, hogy egy harmadik 
színházban játszanak-e még karácsonykor. A 
Király Színház december 5-re hirdetett pályá
zatot, de nem valószínű, hogy karácsony előtt 
premiert lehet tartani. Az egyetlen pozitívum 
az, hogy kedden este monstre választottbiró- 
ságl ülés lesz a Király Színház ügyében. A Ki
rály Színház egész társulata perelte elmaradt 
gázsiért Zoltán Ignácot, a színház legutóbbi 
bérlő-igazgatóját. A Pesti Színházzal is csak 
még tárgyidnak azok, akik a Simon Judit cimü 
darabot olt elő akarják adni. A megnyitásnak 
most már nem az a bojkott az akadálya, ame
lyet a színészek horiak az épület ellen, hanem 
a Szinészszövetség, amely szigorúan ragaszko
dik ahhoz, hogy a színház teljes társulatot 
szervezzen.

A HUMORÁRÓL ISMERT 
SZÍNIGAZGATÓ

is jelentkezett a Király Színház 
kitűnő színházi embert, aki 
gyontalansági esküt ts tett, 
ták azzal a kérdéssel, hogy 
pénzt.

— Letettem a kauciót, a 
kifizettem a villanytartozást, 
pincébe — szóval rendben 
meséli a színészek törzsasztalánál 
nagy újítást hozok a szinházba. Az 
nálam féltizkor vége kell lennie.

— Mlértt — érdeklődtek a kiváncsiak.
— Mert kapupénzem, az nincs! — válaszolt 

nevetve.

bérletére. A 
többlzben va- 

tőbben megrohan- 
honnan vette a

házbérblztosltékot, 
szenet

lesz
hordátok a 
minden — 
— de egy 
előadásnak

TELJES AZ EGYÜTTES 
a Fővárosi Operettszinliázban, ahol az „Én és 
a kisöcsém"-et próbálják és karácsony elölt 
bemutatják. Az uj Szilágyi—Eisemann-operett 
női főszerepét Bársony Rózsi játssza, Fejes

Teri helyére leszerzödtették Turay Idát, áld 
először fog énekein! és táncolni a színpadon, 
a harmadik női főszereplő pedig Orosz Vilma 
lesz. Ma hazaérkezett Bécsből Dénes György 
is, aki az ominózus cirkuszdarab egyik fősze
repét játszotta és szerződése lejártával a 
Fővárosi Operettszinházban vállalta a bonviván 
szerepet.

IGY VÉGZŐDIK
EGY SZERELEM 

— ez a elme a legújabb Paula Wessely és 
Wllly Forst-fllmnek, amelyet szombat dél* 
előtt pergettek le a sajtó képviselői előtt. 
Mindnyájan jól emlékszünk még a Bécsi 
bál óriási sikerére, illetve arra az igazi él-* 
ményre, amelyben ez a különleges és szinte 
egyedülállóan művészi film részesített min
ket. Nos, az uj Willy Forst-filia egyenes 
folytatása — művészi stílust értünk alatta — 
a Bécsi bálnak. Paula Wessely ezzel a film
jével a legnagyobb filmsztárok közé emeli 
kedik, Forst pedig, aki nemcsak partner, 
hanem a film elmés és ötletes rendezője is, 
minden elismerést megérdemel. Mária 
Lujza, Napóleon későbbi feleségének, a 
gyönyörű osztrák hercegnőnek finom, édes- 
bús szerelmi története ez a Modenái her
ceggel. A szerelem úgy végződik, mint a tör 
tünetemben: Mária Lujzát akarata és szive 
ellenére a világhódító Napóleonhoz kény
szerítik. Ámbár ez nem is olyan rossz vége 
a szerelemnek.

A MADÁCH-GIMNÁZIUM 
barátainak és tanítványainak szövetsége Hó
mon Bálint kultuszminiszter védnöksége alatt, 
Műller László igazgató és Bruck Ferenc taná
rok tiszteletére, december 15-én fél 9 órai 
kezdettel jótékonycélu ünnepi hangversenyt 
tart a Zeneakadémián, amelyen a nagy és 
díszes műsorban Magyar Gábor gordonka
művész és Magyar Tamás hegedűművész is fel
lépnek. ____________

MM titok
Ring Alice — van-e ki • nevet nem is

meri? — a Teréz-körntl Színpad volt ifjú 
művésznője egy idő óta eltűnt Budapestről 
és azokról a mondáin helyekről, ahol ér
dekes és finom figurája mindennapos volt. 
Eltűnése okai: azok a nagy újságcikkek, 
amelyek arról számoltak be, hogy ■ cu- 
kormágnes ügyészének fiával Londonban 
házasságra készül. A már-már megtörtént 
házasságot az utolsó pillanatban fújta le a 
szigorú apa, aki fáradságot, no és egyéb 
áldozatot nem kímélve, sürgősen hazatele
fonálta fiát és „önkéntes száműzetésbe" 
küldte a művésznők Nos, a művésznő teg
nap mégis Jelentkezett, anzikszkártyáján a 
Szabadság-szobor volt látható. Alice a lehe
tőségek hazájában, Amerikában eszi a ke- 
serő száműzetés kenyerét.

Más! Az Andrássy-utl bárócsalád fiatal 
tagja, aki ellentétben druszáival, legény r 
talpán, egy fiatal szőke hölgy kíséretében 
utazott Párisba.

Kacagó revö 25 képben 
Pénteken elöliör • 

Terézköruii Színpadon 
CsUtUrtök este nyilvános Főpróba. Most szomba
ton és voéárn»p délutáni előadások. r~ie!on: 26-5 f>4

megn
HELYET AZ ÖREGEKNEK.

Végre egy Igazán vidám, fordulatos, ötletes 
és mulatságos magyar film. A névsor is uj: 
Bársony Rózsi, Erdélyi Mici, Szőke Szakáll, 
Verebes, Halmay, Gózon, Dénes György, — aki 
filmen is kitűnő. A sok szerző között meg
említjük Brodszky Miklóst, akinek őszintén 
gratulálunk.

Dec.
18.

“ff LYON LEÓ 100-adszor
CSOftTOS GYULÁVAL 

TRILBY először
CSORTOS GYULÁVAL
• BBTHLBN-TEIU SZÍNHÁZBAN

Cocktall-parti a moziban. A Hollywoodi Bál 
cimü különleges Metro-film európai premier
jét Budapesten a Metró—Scala Filmpalotában 
tartják meg. Az európai premier Mikulás elő
estéjén fél 10 órakor kezdődik. A színházban 
Mocsányi—Lakos zenekara fogadja a közönsé
get, amelynek hölgytagjait a színház igazgató
sága megajándékozza. Az előadás szünetében 
pedig cocktail-party lesz, amelyen minden lá
togató a színház vendége.
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HÉTFŐI SPORTiaPlŰ
Izgalmas búcsú a szezontól s

Újpest az ősz bajnoka
ÚJPEST—KISPEST 4:1 (l.*ő)

Nagy érdeklődéssel vár. 
ta a szezon utolsó mér
kőzését a futballtársada
lom, mert — hogy-hogy 
nem — az Újpest—Kis
pest mérkőzés számszerű 
eredményén múlott az 
őszi bajnokság kérdése. 
Nos: ezt az Újpest hatá
rozott fölényével a maga 

nem csekély bosszúságárajavára döntötte el, .. o___
a nagyszámú Fradi-tábornak, amely pontvesz- 
teaéget remélt Hendikeppel kezdi az Újpest a 
mérkőzést, ment Sternberg, a védelem oszlopa 
operáción esett keresztül s igy nem játszik. 
Helyette Joós áll be és pompás játékával jól

keletkezik mindkét térfélen egyaránt, de újabb 
gól már a félidő végéig nem esik.

Szünet után rögtön kornerrel kezdődik a 
félidő .amely bár Kispest ellen ivei, de ered
ménytelen marad, sőt nagy támadások magvát 
rejti magában, amit a Kispest alaposan ki
használ. Az ostromgyürü mind szükebbre szo
rul s egy ízben csak a vonalon tudja menteni 
Futó a gólba tarló labdát. Tizenegyest is rek
lamálnak, a labdát azonban Seresre rálőtték 
Utána az újpestiek veszélyeztelnek, de Pusz 
tatnak ma nincs sikere a lövésekkel. Valamivel 
pontosabb Apor labdája, sőt nagyon is pontos 
— a kapus kezébe megy. A 15. percben Avar 
pompás fejese a lécen pattan, azután Vági 
martaléka lesz.

Helyette Joós áll be és pompás játékával jól Határozott ae Újpest-fölény,
oldja meg a helyettesítés kényes kérdését. A I csak attól kell tartani, hogy a korai sötétedés 
Illa zászló körül a Dumavár fagytól sem félő I miatt nem tudják idejében befejezni a mér-

o

A MECCS ÉS BAJNOKSAGBIZTOSITÓ GÓL RAJZRIPORTJA. Jávor <1) az elesett, de hősi 
halált nem halt Avarhoz (2) küldi m labdát Fektében tolja Rozgonyi (8) dől Pusztai
hoz (4) a jó passzt, akitől Rátkai (5) mellett a mozgékony Kocsishoz (6) kerüL Élei lövés

Vágl kezéről bepattan a harmadik gól. 8:0. Második félidő 28. perc. (Copyright by
Hétfői Napló — System Horváth.)

tagjaj ötletes karénekléssel szórakoztatják a 
közönséget, miközben a bizonytalan játék vál
tozó fordulatain izgulnak. Néhány újpesti lö
vés fut a kapu mellé, majd Avar öt lépésről 
küldött lövését tolja kornerre Vágl. Nagy 
rumli keletkezik ezután, de megússzák gól 
nélkül. Jól játszik a kispesti centerhalf, Som- 
lay, de nem sokkal marad alatta Szűcs sem. 
Ennek ellenére korner ellen kell védekezni 
nagy kispesti nyomás közben a lilafehéreknek. 
Kemény a játék, de nem vitatható, hogy

az Újpest nagyobb győzniakarással fekszik 
a küzdelembe.

Hat lövés is pattog egymásután, ami Idegessé 
teszi a kispesti védőket. Érik a gól, ami aztán 
a 20. percben szabályosan fut a hálóba.

Kocsis dől nehezen ment Vágl, de azután 
Tamási—Pusztai-akcióval szemben nincs 
sokat tennie, annál inkább sem, mert az 
összefutó védelem szinte falankszot áll a 
labda elé a Igy a klbokszolás rosszul sike
rül. Több sem kell Avarnak, aki az üres 

kapu mélyére nagy bombái zúdít. 1:0.
A gól még keményebbé változtatja a küzdel
met és a nagyon Jól bíráskodó Viczenik előbb 
Steinert, majd Szabó II-őt kénytelen meg
inteni. Az iram lanyhul most már s a meddő 
játéknak főként az az oka, hogy mindkét ol 
dalon szilárdan áll a lábán a védelem. A 31. 
percben Nemes ellenállhatatlan rohamát Joós 
csak egy benyulással tudja hátulról megállí
tani s a kispesti center szinte végevárhatatlan 
gurulósba bonyolódik.

A helyzet határozottan tlzenegyea-gyanus, 
a biró azonban nem lát szabalytalansógot. Ra
gyogó Kispest-akció következik ezután, amely
nek befejezésül Zalai hatalmas bombát küld a 
sarokba. Csak a legnagyobb kapusmüvészet 
tud a gól ellen védekezni, de ez a művészet 
ma megvan Hóriban.

Elkápráztató ugrással tolja ki a labdát.
Újabb nagy és komoly veszélyt jelentő rumli

kőzést és igy hiábavaló lesz ez a főlény. Hogy 
ne sokáig legyen bizonytalániőgB5!T az újpesti 
lelkes drukkertábor, arról Kocsis gondoskodik. 
A 27. percben

Avar fejeslabdával a félpályáról nyargal 
egész a kapu elé a ott védhetetlen gólt lő. 

2.<
Egy perccel később megismétlődik a jelenet, 
ekkor a vonalon fekvő Avar küldi Pusztaihoz 
a labdát, aki Kocsis lábára tálal és

■ meccsbiztosltó gól Vági kezéről pattan 
a bálóba. 3:0.

A nagyszerű eredmény ellenére sincs kibékülve 
Avar a bíróval és állandó beszéd- és értelem
gyakorlatot folytat vele. A beszéd megvan, 
csak éppen az értelem hiányzik belőle, mert 
Viczenik biró oda se hederiL A 32. percben 
harminc méterről nagy szabadrúgást küld az 
Újpest ellen Szabó II. Ez a falankszha ütkö
zik, ahol az egyik újpesti játékos villámgyor
san, de nem egész észrevétlenül jóval a vona
lon belül érinti alsó karral a labdát. A biró 
sípja nyomban szól:

tizenegyes. Szabó II. Irgalmatlanul bevágja. 
8:1.

Auar jó center játéka most bontakozik ki iga
zán. Egyik szép támadást a másik után In
dítja meg. Még Szűcs is lövéshez jut. Igaz, 
hogy nem sok haszon van belőle, mert a labda 
a kapu fölé megy. A befejezéshez közeledik a 
mérkő. .s, amikor a 43. percben

Jávor—Pusztai—Kocsis-akció után Kocsis 
újabb góllal biztosítja be a győzelmet. 4:1.

Közvetlenül lefújás előtt Újvárit Futó csak 
fault árán tudja szerelni s bár a helyzet hatá
rozottan tizenegyes-gyanús, Viczenik nem veszi 
észre. Ezzel a méla akkorddal aztán be is fe
jeződik a mérkőzés, amely ha eredményben 
nem is hozott meglepetést, abban mindenesetre, 
hogy szinte példátlanul kevés ember volt ki
váncsi a nagy csatára. Mindössze háromezer 
néző „tolongok*’ a fütetlcn tribünökön.

Szeged úgylátszik minden paprikáid! 
elszórta a Ferencváros ellen

PHŐBUS—SZEGED 5:1 (3:1)
A hirtelen csontkemény- 

nyé fagyott időjárás elle
nére négyezren vándorol
tak ki a Phöbus-pályára. 
Hiába, vonzó csemege a 
„Fradigyúró" Szeged. Kü
lönösen, ha paprikás han
gulatban vannak. Boron- 
kay biró negyedórás ké
sése mialt némi nyugta

lankodás, de amint elkezdődik a meccs, nyom
ban felvidulnak a Phőbus kedélyek, ugyanis 

már a 40. másodpercben P. Szabó remek 
lövése utat talál az elbámészkodó Pálinkás 

kupujúba. 1:0.
Igazi ..hirigstilus” fejlődik ki. Szegednek egy 
egész bajnoki szezonra való gólhelyzete adódik 
a úgy néz ki, hogy a nagy tiwaparti henger

most éri el a Ferencváros elleni tcljesitőképcs- 
ségét Azonban a rettegés nem sokáig tart, mert 

negyedórái Játék után Solti ritkaszép fejes
gólja növelj a gólarányL 2:0.

— Tragédia! — mondja földig sújtva egy sze 
gedi — Szöged szülöttje fejelt gólt Szögednek...

A vendégek támadóere jo egy pillanatra sem 
csökken, ám a Phőbus is úgy küzd, mintha leg
alább is az ellenfél vezetne két góllal. Solti úgy 
látszik nemcsak teljes tudását, de minden keser 
vét is belesüriti a hazaiak elleni játékába. Hadd 
lássák, hogy mit tud!

Talán élete legjobb napját produkálja Solti 
ezúttal s feltétlenül megérdemli, hogy a 
válogatott csapatnak jövő vasárnap ő le

gyen a dirigense.
P. Siíibrt is kiváló mellette s igy a Solti- és 

P. Szabó-bombák egyre-másra foglalkoztatják 
Pálinkást, aki a fagypont körül ingadozó hö.

n minim aiKaimazonuim
köztük több száz eladó, megerősített pénztári cso
magoló és szállítási személyzet, stb.

várja az alkalmat, hogy Önt karácsony
kor — teljes megelégedésére — 

kiszolgálhassa.
Természetesnek fogja találni, hogy eladószemély
zetünk — bármily nagyszámú is az — nem tudja 
önt oly gondosan kiszolgálni, ahogy azt ön, de 
kiváltképen mi szeretnék, ha csak az ünnepe
ket közvetlenül megelőző napokban határozza 
el magát a vásárlásra

Ugyancsak természetesnek fogja találni, hogy 
választékunk az összes osztályokon most, a ka
rácsonyi vásárlások kezdetén a legnagyobb

Ezért 
megismételjük kérésünket: 

Ne halassza el 
vásárlásait az 
utolsó percekre

Nagy gyüjtöpénztárunk 
megkönnyíti önnek a bevásár
lást : ön 10, 20 vagy még több 
osztályunkon vásárol, de csak 
egy helyen, a gyüjtőpénz- 
tárnál özet, ahol az összes 
megvásárolt cikkeket átveheti, 
vagy azok elszállítása lránt 
Intézkedhet

Memepeitseii 103® Karácsonyara 
Mesebemutató 12 képben 

„Hol volt, hol nem volt...**
a IV. emeleten egész napon lú nyitva. Belépőül) nincs"

A IV. emeleten 

minden 
délután 
pontosan */,5 órai 
kezdettel:

OSZHír BOCSI 
mesél

E mesedélutd- 
nok csak be
lépői eggyel lá
togathatók, melye
ket ingyen ad 
ki Információs fül
kénk a földszinten

Boltok utcája
Eredetien építettük meg a boltok utcáját, melynek 
bolyaiban oz alanti cégek cikkeit árusítjuk:

Chmura:
Optikai cikkek
Fényképészeti cikkek
Technikai játékok

Lopos Gyula:
Sportcikkek
Tornaszerek
Játszószerek

Solymosl:
Festmények
Reprodukcióik
Rézkarcok .. i

CORVIN
Vili. Blaha Lu]za-lér 1-3,

Dénes Testvérek:
Rádiók
Gramofonok
Gramofonlemezek

Turchányi:
Töltőtoüak
Csavarirónok 
írókészletek

Zirner Zs. és Tsa:
Órák
Ékszerek
Ékszerutánzatok

ÁRUHÁZ
a Nemzeti Színház mellett

mérséklet miatt egyáltalában nem panaszkod
hat, mert szinte másodpercenként kell labda 
után nyúlnia. A 30. percben azonban hiábavaló
nak mutatkozik a kitűnő szegedi kapus minden 
igyekezete, mer1

Solti — jólhelyezctt véd be tét len lövése is
mét a bálóban ugrál. 3:0u 

Bognár boksztréninget vesz Péterrel, de Boron 
kay erélye hamar rendet teremt. Solti csaknem 
a negyedik gólt lövi, ám Pálinkásnak sikerül 
úszva kihalászni a biztos gólnak látszó labdái. 
Egy perccel a befejezés előtt

Bognár közeli lövése Varga Lapíts kezel 
közül kapufám, cunaii ped’s a hálóba szffh- 

. ken. 3:1.
1 Szünet után alig folytafják. amikor Raffmj

alaposan elgáncsolja P. Szabót a tizenhatoson 
belül. A phöbuslsták tizenegyest reklamálnak, 
de Boronkay hajthatatlan marad, tekintve, hogy 
P. Szabóról van szó őrá már régen rányomták 
a futballbirók a tizenegyest szimuláló bélyeget. 
Még csak a 4. percnél tart u játék, amikor

Solti újólag remekül átcikáz a szegedi 
védelmen a az ötös vonatnál önzetlenül átad 
P. Szabónak, akinek lövése majdnem hálót 

szakit. 4:1.
A kisszámú szegedi drukkerhad mérgében saját 
embereit szidja.

•Ví az, magyar Neazza? Nem vagy sehol'! 
- hangzik a gúnyos megjegyzés Vastag center 

kié, akit a Fradi elleni áttörő játéka miatt az
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olasz válogatott Meazzóval hasonlítottak össze. 
A tempó ereje lassan csökken, különösen h'.tszik 
er a kech tcszloU vegedieken. akiknek nyolc 
napon belül ez inár a harmadik mérkőzésük. 
Mór egy mgyrdóru van hóira, njnil.or

Solti fejjel szökteti I* Szabót s nincs, aki 
utját állná a remek éles gólnak, üti.

Gyurcsót, a szegedi fobbfedezetet valami fele
seiéi miatt kiállítja Bornnkay, majd Solti felső- 
kapuiért! tolói. Az utolsó pvr-ckbcu ú.notíau j

packázunk a Phőbiis-csntárok. Ugylátszik, ők is 
megelégelték a gólözönt.

A meccs végén nagy az öröm a- Phöbus ber
keiben, elvégre a kis--- szégyenteljes utolsóelőtti 
helyről került el a jóképcssegü csapat.

— .4 Phöbus nem Ferencváros ám!... — 
hangzik'a duzzadt kebel.önbizalma a bágyadtan 

levonuló szegedi csapat felé.
— Jól elintéztük őket! — mondja egy másik. 
-- El, oillanyvasutóval... ’

Az LTE játékosok elkese
redett közelharca Buda- 
gyöngyén a közönséggel

Az iilol ó forduló nem zajlott le botrány, sőt 
botrányok nélkül, ami a küzdelmek kemény, 
ségét és az. erők kiegyenlítettségéi mutatja. 
Budngyöngyén kapusuk védelmében lellépö

LTE-lstákul megtámadta a közönség s eb 
bői pillanatok alatt parázs verekedés tá

madt,
úgyhogy a bíró le is fújta a játékot. A BEAC- 
pójyán a vozlésrc ólló BEAC-lsták oly mér- 
tékiten .sértegetlek a játékvezetőt, hogy ez meg
unta a dolgot és befejezettnek nyilvánította .1 
in ecc*.ct.

Az eredmények közölt érdekes megemlíteni, 
hogy a köd miatt félbeszakadt Köb. AC—WSC 
As nz EMTK—MÁ VAG-meccset az rt fél nyerte 
meg. amelyik nz előző meccsen vesztésre áll. 
A II. osztályban nagy meglepetés

a MFTR bravúros feltörése:
hetedik meccsét nyeri egy sorban s az utolsó 
helyről kél pontra megközelítette a listavezetőt.

I. OSZTÁLY
Pártot cioporl

A WSC harmadik helye a .szezón egyik lég- 
nAgycbb meglepetése. Az Őszi sorrend már alig 
változik meg: 1. Törekvés 10 pont (12:121. 2. 
Elektromos IH pont 1*23:151 3. WSC 14 pont
(14:15). 4. FTC. 5. MAFC 12—12 pont. 6.
MÁVAG, 7. Köb. AC 11 — 11 pont. 8. EMTK. 9. 
MTK 10-10 pont. 10. BMTE. 11. FVSK 7-7 
pont. 12. Csepeli MOVE I pont. Hátra van az 
lílek(romos—MTK mérkőzés.

WSC—Kőbányai AC 3:1 (0:0).
A nagy lnlé<e: cdéssel küzdő wckerletelepiek 

megérdemelt, biztos győzelmet arattuk nz 
energia nélkül játszó kőbányai együttes íölölt. 
Góllövők: Tóth (2) és Dénes, ill. Sípos.

MAFC—MTK 3:3 (8:1).
A MAFC Szlnnkovics, Herceg es Vízi révón 

már 3:0-ra vezetett, amikor védelmi hibából 
Halas megszerezte, a félidő MTK gólját. Csere 
elán nngy a Imre. Seinsci javít, maid Hcrcau 
(MAFC) ós Szagán (MTK) ront büHlulprugást. 
Az egyenlítés Szagán érdeme.

MÁVAG—EMTK 4:2 (2:1).
Nívós, heves iramú mérkőzés, melyet a jobb 

csatársorról rendelkező együttes megérdemel
ten nyert meg. (A köd minit félbeszakadt ere
deti meccsen az EMTK már 2:0-ra vezetett.) 
(ióllövők: Pintér, Stift, ill. Kemény (2—2).

Bíró-csoport '
Az a’só régiók derbije nem hozott döntést. 

Az őszi sorrend: t. HAC 18 pont (34:12). 2. 
VTE 1" pont (37:20i. 3. Pamutipar 14 pont 
(21:9). 4. BSzKRT 14 pont (22.16) 5. Postás. 
0-7. LKAK és TLK 12—1*2 pont. 8. Turul 11 
pont. 0. Testvériség 7 pont 10. BSE. II. ZSE. 
1*2. Hl. k< r. I VE 5-5 pont

EL kér. TVE—Zuglót SE 1:1 (1:1).
Az erősen feljavult zuglói együttesnek egy 

; 'I l i nem f’lelt meg n pólya, 'le ig.v is végig 
• rös ei'.nl.l volt a Imzai píilsán otthonosan 
mozgó III. kei. TVE számára Góllöv<;\: Am
brus, ill. Frieilvniszkv.

II. OSZTÁLY
Stobbccsoporl

Ilyen nagy Imre még alig volt más csoport
ba i. Itt ftibiHTl minden számítás. Az őszi sor
rend: 1 BTK (33:18, *2. BVS . (23:13). 3.
I TSE (30:241 17-17 po;jl. 4 BLK 10 pont. 5. 
BRSC. 0 MFTR 15 -15 pont 7. P. Törekvés
II pont.

Fóv. TKör—UTSE 4:2 (2:1). GóllövŐkt Ju
li sz 1., lllr.'M'li, Wanischláger ós Kaiser, ill. 
Sri«gmci»x'.er illésből) és Valcsicsák. Óriási 
Imre volt. A Fűv. TKörböl Jtihá.z I, nz UTSE- 
bó| Szagmciszlcr nem tudott tgvtgy ll-esl 
értékesíti ni.

MFTR—BTSE 4:3 (1:0). A két igazán szív 
hői játszó csapat heroikus küzdelmet vívott, 
(ióllövők: Beró, Elmer, ill Kiéin (2-*2) és 
Vojla.

BRSC—P. Törekvés 1:1 (1:0). Borbas szerzi 
meg a verető gólt, nagy harc ulán Módcr 
egyenlített.

RTK—Pannónia 2:1 (0:1). Erős Iramú küz
delem. (ióllövők. Gajdos (2». dl Schcfter I. 
(öngólt.

BLK- BVSC 2:2 (2:1). GóllövŐk: Burs.v (*J . 
ill Stahl és Fcttcr. Hatalmas küzdelem. A 
BVSC szerencsés góllal egyenlített

VL FC-Vmm 2:2 (Irt)). GóllövŐk: Fűzi. 
Káaxutiyi, ill Hcrnmnn (2)

PSC-MAV Előre 1:1 (1:1). (ióllövők: Brr 
rsúnyi, ill Totukó.

Kas páti csopotl
A 33 FC nagyon elfúlóit a mezőnytől, mosij 

már csak az óvás segíthet i< többin. A sorrend: 
I. 33 F(. 19 pont. *2. KTC 10 pont. 3 BTC 14, 
pont. I. PTBSC. 5 SzFC 13 13 pont. A BTC 
és a PTBSC c ak 10 meccsel Játszott, a többi 
12 41

BTC -BEAC 3:9 (3.0). A II félidő 19 per 
céhen Kir nji I iró a/ illundo -érti g'lé-ek 
m'-'tl leí’tfHa a nicecM I és ellmgs ;h a pályát I 
Góií Aők: Vashegyi, Gárdonyi ét> Péter.

PTBSC—SzFC 2:1 (0:1). Góllövők: Tápay 
(ll-esböl) és Schcfflcr, ill. Sórközy (szalad- 
riigásbói).

Kelenföld—KSC 4:0 (0:0). Szünet ulán a 
KFC megsemmisítő fölénybe került, GóUövők: 
Takács (2). Simon és Szabó.

33 FC—Gránit 3:1 (2:0). Szünet után hiába 
finiseit a Gránit. Góllövők: Huszár II. (3), ill. 
Olajkár.

Féltén—Hungária 1:1 (1:1). Góllövők: Rep
esik, ill. Kosaras (11-esből).

SzAC—I. kér. SC 4:1 (4:0). GóUövők: IJn- 
ezinger (2), Kürti és Vizkeleti, ill. Hajdú.

III. OSZTÁLY
Oprée csoport

A BTK lelinlseltc a sofőröket. Az őszi sor
rend: 1. BTK 21 pont (43:19). 2. Autótaxi 21 
pont (30:10). 3. ZAC 18 pont. 4. PMTK 15 
pont. 5. UMTE 13 pont.

PMTK—TSC 4:2 (1:2). GóUövők: Csá,kváry 
(2), Polt és Molnár (ll-csböl), ill. Skalitzer és 
Jerzsabek (11-esből).

MSC—UMTE 2:1 (1:1). Az UMTE elbizako
dottan játszott. GóUövők: Hajnal, Köre, ill. 
Varga.

BTK—Compactor 5:2 (1:0). Góllövők: Krá- 
zel (2), Lénárt (2) és Jung, ill. Valkay és Be
zár I. Biztos győzelmet aratott a bajnokaspi
ráns BTK,

MFOE—NTC 2:1 (1:0). GóllövŐk: Gtigyella 
és Senger, ill. Kassa. Az MFOE még két 11-est 
Is hibázott.

P. Remény—Vl. kér. SC 0:0. A Remény vé
gig támadásban volt.

ZAC—RAFC 3:1 (0:1). Góllövők: Felföldi. 
Tibák és Blnskó, il). Indrich (11 csből).

Malaky csoport
A Köb. FC szerencsés győzelmével elsőként 

fejezte be a szezónt. Az őszi eredmény: 1. 
Köb. FC 10 pont. *2. Drasche 15 pont. 3. Háló
kocsi 14 ponl. 4. SAC 1'2 pont. 5. NJTC 10 
pont

Kőbányai FC—NJTC lrtl (1:0). Az NJTC vé
gig jobb volt. Góllövö: Szurdok.
- . KSSE-^JiTC. 4:3.43:2).... íiáUövők: WULwLq- . 
disch (2), Kocó, Schubert, ill. Németh (2) .és 
Potecz.

SzRTC—KEAC 2:2 (2:2). Góllövök: Hubér 
és Borbós, ill. Hajdú (2).

Springer csoport
A GSE tegnap páholyból nézte az utána kö

vetkező négy csapat küzdelmét az OTE-pályán:

mindegyik veiztett egv pontot. A hetlyzel: I. 
GSE 18 pont. 2. OTE Í6 pont 3. KAC 14 pont. 
4. Vérhalom 13 ponl. 5. Ganz 11 pont. Az 
utóbbi kettő 9, s többd 10 meccset játszott.

Spárta— LTE 1:1 (1:1). A játékvezető sza
badjára engedte a 22 játékost, a játék tuleré- 
lyessc váll. A 37. percben nz LTE kapust egy 
csatár megtámadja, megrugja, az LTE játéko
sai elégtételt vesznek maguknak, mire beront 
a nézősereg és vad csetepaté keletkezik, melyet 
u rendőrség fékez meg. A biró a zűrzavarban 
lefújta a meccset. Góllövők: Szmolenszky, ill. 
Mihályi.

Vérhalom—OTE 1:1 (1:0). Rendkívül erős
iram u küzdelem. GóllövŐk: Berindd, ill. Végh 
(11-csből). Róthot a Vérhalomból és Göncölt 
az OTE-ból ki.illilotta a biró.

KAC—Ganz 3:3 (3:0). Izgalmas küzdelem a 
riválisok közönség.* elő.. (Az OTE-pályán folyt 
le a meccs.) Góllövök: Frledvalszky (2) és 
Szabó, ill. Moldóvits (2) és Ambrus.

Coldbcrger SE—UFC 4:1 (1:0). Góllövők:
Roscnbaum (2), Bittér és Láng, ill. Sosztál:.

BIK—KASC 1:1 (1:0). Góllövök: Lakatos, 
Dl. Kelemen.

IV. OSZTÁLY 
És:aki-csoport

Az UVASC-ot már nem lehel behozni. A 
helyzet: 1. UVASC 19 pont. 2. Zsolnay 17 pont. 
3. T. Előre 15 pont. 4. Jutagyár 13 pont. 5. 
RÁC 11 pont. A Zsolnay és az Előre 11, n 
többi 10 meccset játszóit.

Zsolnay TE—RESC 4:2 (2:1). GóllövŐk: Hi
dasi (3), Helyei, ill. Cseri (2).

Jutagyár—Uránia 1:0 (1:0). A szerencsésebb 
csapat győzött Rnda góljával.

B. Magyarság—LTK 10:0 (3:6). Góllövök:
Sztolarik, Sziegel (3), Kumbert (3), Turcsik

(2) és Csizmadi. Az LTK-nak csnk nyolc jfts 
tékosa volt kéznél.

RÁC—RMTE 3:2 (3:0) GóllövŐk: Gál, Baj* 
esi és Tóth, ill. Udvardi és Nevlaha.

Keleti csoport
\ MÉMOSz nagv szerencsével győzött. K 

helyzs-t: 1. Fér. Kaszinó 12 játék 20 pont. 3. 
Az Est 11 játék 19 pont. 3. Menekültek 12 já
ték 18 pont. 4. MÉMOSz 11 játék 18 pont. 5, 
X. kor. FC 10 játék 10 pont.

J1KSE— Valéria 3:0 (2:0). Góllövők: UrbAn 
(2) és Farkas.

Az Est-IX. kér. FC 3:0 (1:0). Góllövők: Vá
mos (2) és Kelemen.

X. FC—VIL Amatőr 4:1 (2:0). GóUövők:
Szántó (2), Vörös és Piff, ill. Kovács.

Menekültek—Fér. Kaszinó 1:1 (1:1). A
döntő jelentőségű meccsen egyik sem birt a 
másikkal. Gó'lövők: Nagy, ill. Csesznek!.

MÉMOSz—Siketek 2:0 (1:0). Cirusz egymás
után két öngólt vétett, ezzel lett győztes n baj- 
nokjelfill.

Déli csoport:
A P. Julagvár bravúros finissel került az 

élre: 1. P. J itagyár 18 pont ('34:9). 2. ETSC 
18 pont (35:10). ÍJ. ETC 17 pont. 4. MPSE 10 
pont. 5. K. Törekvés 13 pont. 6. P. Iparos 12 
pont.

VÁC—X. k<r. Remény 3:1 (1:0). GóUövők.: 
Bruckenstein (3), ill. Fülöp.

Nyugati csoport
A BFTE ncin bírta végig az iramot. Az őszi 

eredmény: 1. Kalapos. 2. Sz. Juventus 15—15 
pont. 3. NSC 12 pont. 4. OMSC 11 pont. 5. 
Kelenvölgy. 6. BFTE 10—10 pont.

Orvosi Műszerész—BFTE 3:0 (3:0). G611Ö-.
vők: Tóth, Gelencsér és Tas.

Az utolsóelőtti hely valószínű
két várományosa döntetlen 
csatát vívott Miskolcon

idők óta nem volt

ATTILA—SOROKSÁR 1:1 (0:0). 
Miskolc, december 2. 
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telcfőnjclcntése.) 
A szezónzáró mérkőzés 
rendkivül izgalmas kere
tek között folyt le a nép
kerti pályán. A 3000 fő
nyi közönség durvaság
mentes, végig élvezetes 
játékban gyönyörködhe
tett. Miskolcon hosszú 

ilyen izgalmakkal telt s a
futball minden szépségét feltáró játék, amely a 
nézősereget annyira kielégítette volna, mint az 
Utolsóelőtti hely valószínű várományosainak 
egymáselleni küzdelme. Már az első félidőben 
gyors, lelkes és lendületes meccs alakult ki. A 
hullámzó támadások hol az egyik, hol a másik 
kaput sodorták veszélybe. Azonban a két ki
tűnő védelem megakasztotta a sorozatos gól
alkalmakat. Egy sereg korner esett ugyan 
mindkét részen.

Ünneppé avatta a sportrajongók számára 
i szürke csütörtöki hétköznapot a köd 
miatt félbeszakadt Ferencváros—Szeged
mérkőzés megismétlésének pikantériája.

Minden sportinyenc kijött a meccsre, 
hogv az eredmény alapján konstatálja, 
melvik csapatnak jött jól a múltkori köd
felhő

A szezon egyik legjobb bemondását kö
vette el ezen n megismételt meccsen Sala
mon Béla, a bemondások koronázatlan ki
rálya.

Amikor az. állandóan támadó szegedi 
csatársor a negyedik góllal beállította a. 
pontot jelentő éldöntetlent, a Hungária és 
Újpest tábora hatalmas óváclóvnl fogadta 
nz ölébe buliolt nem várt pontot. Salamon 
nz általános örömben kiveszi égő szivar
ját. amelyre néhány pillanattal előbb gyúj
tott rá és oltogatni kezdi.

— Mii csinál, miért oltja le a szivarját? 
— kérdik.

Nem füstölök tovább, mert még azt 
mondják, hogy köd van és újra kell ját
szani a meccset... — mondja Sala átszelle- | 
mülicn és el tapossa a jobb sorsra érdemes ; 
Britannikót

■ *
Mar a végét járta a szenzációs eredményt 

hozó Fradi-Szeged-verekedés (mrrt ez a he
lyes kifejezés, minden ellenkező híresztelés
sel szemben), amikor a szegedi Mester reite- I 
nctes rrejtl labdája Mór.'* arcát telibe találta. ' 
Salamon megjegyzi:

— No és a Móré még panaszkodik, hogv 
nem megy neki n futball...

Ar egyik mérkőzésen az állóhely szakértő
közönségének nem tetszett n bíró egy téves 
ítélete cs ütemes hU-lye kiáltásokkal adott 
kifejezést különvéleményének. A zaj elcsende
sültével Salamon kiabál be n pályára és az 
nlábbi khzólássai adja tanujclét szolidaritá
sának:

— Bíró ur, ha annyian mondják...
♦

A Hungária valósággal lekopirozta a va
sárnapi Kupa-meccsen a Fradi csütörtöki 
teljcsitinényél: 4:1-cs vezetés után kiadta 
kezéből a biztos győzelmet. Ez a szomorú 
tény nagyon lehangolta a félidőben még 
széles mosollyal és kidütlesztelt mellet sé
táló Salamon Bélát. .4 Ferencvárosnak egy 
Tóth Gabi nevű drukkere azonnal észre
vette Sala arcán a kedvezőtlen változást 
és valami kellemeset akart mondani neki:

— Sala bácsi megfigyelte, hogy az a Kal- 
kusz, milyen kitűnően passzold

— Igen a többihez ... — mondja Sala 
színtelen hangon.

♦
Hiába hangoztatták a kispesti vezetők már 

napokkal előbb Kispest csapatának betörését, 
a beharangozott betörés nem következett be, 
mert az Újpest csapata biztosan tartotta ke
zében a meccset. Kispest védelmében az öreg 
Rozgonyi nem bírta tartani sokáig a vesze
delmes és fürge Tnmássyt. Egy fradhla szo
morúan sóhajt:

— Hiába ez n Rozgonyi mér nem a régi.. .
— Hogv mondhat ilyet? — kérdi Sala mél 

latlnnkodvn. — Az a baja, hogy nagyon is 
régi...

F-ljegseztv: MOTTÓ
♦

A MM Mlea Satamea B4ia a rádió oaeUett ehnOkedlk as elán meccsrőL

Szünet után már az első percben vezető góL 
hoz jut az Attila:

KIm beadása a belső kapufáról mezőnybe 
pattant, a labdára vetődő kapus még a 
kapufa tövében feküdt, mikor a labda Eg
rihez perdüli, aki védhetetlcnül lőtte az 

üres kapuba. 1:0.
A Soroksár erősít ezután s több nagy helyzet 
tel hagy kiaknázatlanul. A vendégek gólja a 
levegőben lóg, de csak a 30. percben sikerül a 
kiegyenlítés, még pedig egészen különös és rej
télyes módon. Magyar beadására a miskolci 
kapus szépen vetődik, a labdát sikerül elfogni, 
amely a hasa alá kerül. Pár pillanat muloc^ 
Zimonyl nagy rössel odaérkezik s keresztüli, 
vágódik a labdát szorongató kapuson. A .trh 
bűnről csak annyit látni, hogy

a labda kicsúszik a kapus hasa alól s las
san begurul a miskolci kapuba.

A kapu torkában állnak a bekkek, de egyik 
sem nyúl a labdához abban a hiedelemben, 
hogy Zimonyi belemenését faultnak nyllvánitfa 
a biró. Különben is

» a miskolci hátvédek szerint Zimonyl kéz
zel bokszolta ki a kapus alól a labdát s f 
Igy kettős szabálytalanságot követett el, ! 
mégis Iváncslcs biró érvényes gólnak mi

nősítette. 1:1.
.4 közönség heves tüntetésbe kezd, azonban 
hamarosan lecsillapulnak a kedélyek, mert az 
Attila szorongató támadásai azt a reményt kel
tik, hogy mégis csak sikerül a hazai csapatnak 
megszerezni a győzelmet. A mérkőzés befejez
tével a közönség végül megnyugodott, mórt 
egyenlő erejű csapatok kitűnő játékában volt 
része s az eredmény is az igazságnak megfelez- 
loen alakult ki. A soroksáriak csapatából Dui 
dás, Magyar, Zimonyi és Kelemen nagyvonalú 
játéka érdemel emhtésl, mig az Attilából Kői 
vágó, Buzásy, Szegő és Kiss szerepelt minden* 
kit kiclégtiő módon.

fiyengén szerepeitek 
a Budafok riválisai

A Nemzeti pontot adott
le nz E rzsébel-nck, a 
Szűrketari meg kikapott 
a Vác FC-lől. így a Bu<la- 
fok még jobban eltávolá- 
dolt a mezőnytől. És még 
hátra van a Nemzeti— 
Szürketaxi-meccse is! A 
helyzet:

1. Budafok 12 Játék 22 pont. 2. Nemzeti 
11 Játék 17 ponl. 3. Szürkelaxl 11 Játék 
16 pont. J. Erzsébet 11 Játék 13 pont.

5. Millenáris 10 játék 13 pont.
Nemzeti—Erzsébet 1:1 (0:0). Az Erzsébet rá

cáfolt gyengébb formájára, jól játszott, bér 
csatársora n kapu előtt tehetetlen volt. Molnár 
szerezte meg a vezető gólt n Nemzeti részére. 
Kos-ács II. az utolsó percben egyenlített. Csi
kós, a Nemzeti kapusa, a mezőny legjobbja 
volt.

Var FC—Szilrkelml 4:1 (1:1). GóUövők: Mé
lesz (3), Takács, ill. Prlncz Szilnél ulán a 
Vác, FC megsemmisítő fölényben játszott, a 
Szürketaxi nem tudott kibontakozni támadásai 
alól.

Nagviétény—Csepel 2:1 (2:1). GóUövők: Po- 
mázl (11-esből), Fehér ill Scheffer. A nagy- 
létnyl csatársor elkönnyelműsködtc a meccset, 
több gólt Is szerezhetett volha.

Budatétény—Vasas 2i2 (2:0). Jól játszott a 
kél csatársor. GóllövŐk: Poszmik, Csöpi, UL 
Kabul ér. Boltén

Drogulctáh—Váci Reménység. 2:1 (1:1). Gól
lövők: Klsudszky (2), ill. Köbl II. Egyenrangú 
ellenfelek küzdelme.



ItM Aeemter S. HÉTFŐI tfAPlö 18

Itt a magyar csapat ax otasxofi ellen!
f VÉGLEGESEN KIALAKULT 

AZ ŐSZI HELYZET:
Pont Gólarány

tr ÚJPEST f6 84: •
FEKENCVÁ«O» 16 85IÍ0

X HUNGÁRIA 15 34:15
BOCSKAI 12 24:18

8 KISPEST 12 22:22
C BUDAI „lt" 11 24:18
X SZEGED 11 28:23
8. PHÖBUS 9 24:30
9. UL KÉR. FC 9 17:21

10. SOROKSÁR 9 14:23
11. ATTILA 9 12:30
ÍV SOMOGY 8 ff:44

Nem hiába kutattak 
birkozótehetséget 
a főiskolások között

geztéval Gibolya 
ki a verseny dijait.

Pompásan átkerült te- 
hefségkuLató birkózőver- 
senyt rendezlek vasárnap 
délelőtt a főiskolások a 
Testnevelési Főistkolán. A 
mindvégig izgalmas ver
seny szépszámú közön
sége lelkes laposa) kö
szönte meg a ezép küz
delmeket, amelynek vé

főiskolás szakelnök osztotta 
Részletes eredmények:

Pehelysúly: 1. Schuanmy Testnevelési Főiskola 
X fcalkay Lód ovik a Akadémia I. 3. Genizsa

8.

2.

Műegyetem, Áltatorrosi Főiskola —- Könnyű- 
suty: 1. Kecskeméti Testnevelési Főiskola. 2. 
Boldogh Műegyetem, Állatorvosi Főiskola.
Gál Testnevelési Főiskola. — Kisközépsuly: 1. 
Erdőd! Műegyetem, Állatorvosi Főiskola. 2. 
Horváth Műegyetem, Állatorvosi Főiskola. 3* 
Ssőco Ludovika Akadémia I. — Nagyközép- 
safp.* f. Madaras Műegyetem, Állatorvosi Főis
kola. 2. Szilágyi Testnevelési Főiskola. 3. Kiss 
Műegyetem, Állatorvosi Főiskola. — Klsnehéz- 
súly/ i. Csoknyay Műegyetem, Állatorvosi Fő
iskola. 2. vités Zétényi Testnevelési Főiskola. 
3. Boksay Műegyetem, Állatorvosi Főiskola.

Lovas és Matata 
Mussolini előtt

Kómából Jelentik: Lovas Antal és Matúra 
Ernő, a két magyar hosszú távfűtő, akik bárom 
héttel ezelőtt Budapestről Magyarországon és 
Ausztrián keresztül Rómába indultak, vasárnap 
♦Miben 11 óra 45 perckor érkeztek az olasz 
fővárosba. Az etérötstátnogyven kilométere* 
út abszolválása után egyenesen as olasz hősi 
emlékművet keresték fel és azt megkoszorúz
ták. Mindketten feltűnő jó kondícióban értek 
célba. Érkezésüknél Jelen volt a római magyar 
követség képviselőié is. Mussolini miniszter
elnök valószínűen hétfőn vagy kedden fogadja 
a két magyar hosSZutávfutót amikor Matúra 
átadja az olasz miniszterelnöknek a budapesti 
hentes- és mcszárosipartestülct düzalbumát.

CSIK ÉS LENGYEL POZSONYI STARTJA
A pozsonyi tornaegyMület kétnapos uszó- 

versenyének második napján 100 m gyors
uszás: 1. Csik BEAC 1 p 00.4 mp. — 400 m 
gyorsuszás: 1. Lengyel BEAC ö p 13.8 mp. — 
A vizipólómérközós a pozsonyi válogatott és 
á bécsi EWASC között Vértesi József bírás
kodásával 5:3 (3:2) arányban a pozsonyiak 
győzelmével végződött.

A RAPID A BÉCSI „ŐSZI BAJNOK**
Becsből jelentik. Vasárnap befejezték az őszi 

labdarugó-évadot. Az eddigi vezető Rapid utol
só mérkőzését 4:2 (O.O)-re nyerte a WAC ellen 
a eízel 19 ponttal első a tabellán. A Libertás 
1:0 (1:0) arányban győzött a WSC ellen, a 
FAC 4:1 (3:0)-ra verte a Favorltner SC-L A 
Viennc és a Hákóah mérkőzése 0:0 arányban 
döntetlenül végződött. A múlt héten kialakult 
sorrend tehát nem változott: 1. Rapid 19 pont
tal, 2. Admira 16 p., 3. FC Wien 13 p., 4.
.Waeker 13 p., 5 Vlcnné 13 p.

CARNERA PONTOZÁSSAL GYŐZÖTT 
CAMPOLO ELLEN

Buenos AlresbŐI Jelenük: Carnera harmln- 
excr főryl közönség előtt mérkőzött meg 
Campólóval s ezt pontozással legyőzte. Paollno. 
aki nem volt hajlandó Carnera ellen kiállni, 
mint néző foglalt helyet a közönség soraiban.

GYŐZTEK A FAVORITOK PRÁGÁBAN
Prágából jelentik: A ligabajnoki forduló ta- 

Mámap nem hozott meglepetést, győztek a fa- 
foritok: Slavla^Zidenlcu 8:2, Sparta—Cechie 
Kartin 8:2, Kiad no—Bohemians 5:4, Viktória 
Ptlsen—Colin 2:1.

TÖBB MEGLEPETÉS AZ OLASZ 
BAJNOKSÁGBAN

Ifómából Jelentik: A vasárnapi bajnoki mér- 
kőtéjftk a következők: FC Milano—Ambro- 
stana 2:2: Pro Vcrcdli—Lazlo Róma l ó; Fio- 
rentina—FC Torino 4:0; Brescio—Sampletda- 
róBfl 0:0 (félbésznkitva); FC Napol!-Palermo 
•:>i AS Roma—Llvorno 5:1; Jtívcnlüs—Tries- 
Itfll 0:0i Aleseandrla—Bologna 2:0.

UJ NÉMET 8ULYEMELŐREKORD
Majnamellettl Frankfurtból Jelerilk: Milhl 

berger német poholvsulyu birkózó n k'-tkoz’S 
a zn Ritáiban 19Ó fontos teljesít menny el 4 fonttal 
javította meg az eddigi német aulyemelö- 
rekordot, ____ _____ ____ _ _______

Mtat issnttetas, jövő vasárnap Milánóban 
soronkhrüH Olaszország— Magyarország válo
gatott mérkőzés kerül sorra. Ismét az a hely
zet, — mint általában az olaszok ellen minden 
alkatommal atófordu) — hogy nem valami 
biztató előjelek közepette tekinthetünk a vi
lágbajnok olaszok elleni mérkőzés elé.

A válogató bizottság Dietz Károly dr. szö
vetségi kapitány vezérletével az utóbbi vasár
napokon külön figyelemmel kísértő az egyes 
válogatott játékosok formáit, amely bizony 
elég változatos képet mutatott A Hétfőt Napló 
munkatársának alkalma volt a vasárnapi mér
kőzések ntán a válogatóbizottság tagjaival esz
mecserét folytatni s ennek alapján ugy Táljuk, 
hogy az olaszok elleni válogatott csapat a kö
vetkezőképpen fog kialakulni:

Biztató eredmények a fiatal uszógárda 
erőpróbáján

Vasárnap este a margitszigeti sportuszodában 
rendezte meg a MAC uszóversenyét, amelynek 
azonban kevés közönsége akadt. Annál több 
volt az induló g meg kell állapítani, hogy a da
lai uszógárda erőpróbáján igen sok tehetséget 
láttunk és több biztató eredmény mutatja, hogy 
jő ulou halad a magyar uszósport. A kiemelke
dőbb eredmények a kővetkezők: 66 m-es gyér- 
mek-gyorsustás: 1. Sólyom (MTK) 44.8 mp. 
100 m-es 11. o. mellúszás: 1. Abafl (BBTE( 1 
o. 22.4 mp. — 100 m-es II. o. hát úszás: 1.
Lányi (MTK) 1 p. 18.6 mp. — 100 m-es 11. o. 
igortuszás: 1. Kiss ((MESE) ! p. 09.2 mp. A 
nap legjobb Ideje. 2. Brandi (MTK) 1 p. 0. mp. 
3. Lázár (UTE) 1 p. 04.8 mp. — 100 m-es

özv. Lipcsei Jenöné mindazoknak, 
férje tragikus halála alkalmából részvét
nyilatkozattal keresték fel, ezúton mond hálás 
köszönetét.

A Klagenfurter Athletlk Sport Club kitűnő 
hokkicsapatának december 1-én és 2-án kellett 
volna Budapesten játszania. A klagenfurtik 
sürgönylleg fordultak a BKE-bez ennek a ter
minusnak december 8. és 9-re való áttétele vé>- 
gélt. Noha a Budapesti Korcsolyázó Egylet csa
pata erre a napra Prágával folytatott tárgyalá
sokat, a budapestiekkel szoros barátságban 
levő klagenfurti csapat kérése elöl kitérni nem 
tudott és Így hozzájárulását adta, hogy az e 
hét végére tervezett mérkőzések a jövő hét vé
gére, vagyis december hó 8-ára és 9-ére tétes
senek át,

A mükorcsolyáeás terén a magyarok siketrére 
vall, hogy a francia korcsolyázó szövetség az- 
cal a kéréssel fordult a BKE-hez, hogy eszkö
zölje ki, hogy Pataky Dénes december első 
napjaiban Párisban bemutató koreaolyárást 
tarthasson. A Korcsolyázó Egylet a szövetség 
utján a szükséges lépéseket megtette éa maga 
részéröl Patakynak párisi szereplésére az en
gedélyt megadta. Pataky Dénes már a legköze
lebbi napokban szándékozik Budapestről Pá
risba utazni.

A magyar kézllabdaválogatott december 9-én 
Darmstadtban a német kézilabdaválogatott 
csapat ellen Á^tszik. A magyar csapat derem
ben ft-án, csütörtökön, délután négy órakor 
indul a keleti pályaudvarról Juhász Attila dr. 
szövetségi kapitány és Kovács Ernő alelnök 
vezetésével.

Előkelő vendégek az egyetemi hölgyek test
nevelési óráján. Előkelő látogatói voltak a 
Pázmány Péter tudományegyetem női testneve
lés! órájának. Kenyeret Bálúza dr,, az egyetem 
rektora. Yolland Arthur dr. egyetemi tanár, 
Laky Dezső műegyetemi tanár, Kelemen Kor
nél dr., az Országos Testnevelési Tanács el
nöke, Szukováthy Imre dr., a Testnevelési Fő
iskola Igazgatója, Misángyi Ottó, a Tesitneve- 
lést Főiskola tanára nézték végig a BEAC 
Semmelwois-utcai vívótermében a tudomány- 
egyetemi hallgatónők kötelező testnevelési órá
ját, melynek során gimnasztikái gyakorlatokat, 
ritmikát, kötélugrást és különféle táncokat mu
latott be Ncszmélyi Allce testnevelési tanárnő 
növendékeivel. Teljes megelégedésükéi fejezték 
ki az egyetem, Illetőleg a testnevelés vezetői 
a látottak felett.

A tokodl ÜSC tovább megy a Corintblan- 
JIJban. A tokod! USC Corlnlliian-dli mérkőzés 
keretében 2:0 (0:0) arányban győzött a nagy- 
kanizsai Zrínyi TE csapata ellen.

A budapesti főiskolai bajnokságra ujabb két 
nemset, Egyiptom éa Litvánia Is jelentketell. 
Meglepetés, hogy Luxemburg is bejelentette 
a részvételét.

,Józsefvárosi 11M néven uj amatőr sport
egyesület alakult meg. December 4-én este 
7 órakor tartanak közgyűlést Lujza-utca 24. 
szám alatt. Nagy jövő elé néz a lelkes vezető
séggel rendelkező uj ugvesíUet, amely mögött 
közel kétszáz tag áll. Vasárnap n Béke-utcai 
oálydn tréningmérkőzést játszottak már a 
Vosot FC-vcl. A további partnerek a Törekvés 
és az Elektromos, igy tehát van bőségesen al
tatom arra, hogy az egyesület csapatában 
’ilő kiváló kvalitásokat a felszínre hozzák.
A Szegedi VneatM lett Magyarország 

ifjúsági blrkózócsapatbajnoka, megelőzve 
Budapesti Vasutast a Ceglédi MOVE-l és 
törekvést.

ezévi 
a 
a

BÉRŰN KIKAPOTT KRAKÓTÓL
Berlinből jeloniik; A Poststadionban vasár

nap délután húszezer főnyi közönség jelenlé
tében Krakó válogatott labdarugó csapata 1:0
(l:0)-ra győzött Boriin válogatottjai ellen.

A krakói csapat támadósora igen fürgén és 
nagy kedvvel játszott, Wozniak középcsalur 
kitűnő irányításával. A lengyelek győztes gólja 
ot első félidő 43. petéében esett a balszárny 
támadásából, Kossok lövésével.

HÁDA — STERNBERG, KORÁNYI — 
PALOTÁS, SZŰCS, SZALAY — RÖKK, 

CSEH, SÁROSI, SOLTI, TITKOS.
A szövetségi kapitány hétfőn este fogja 

proklamálni a véglegesen összeállított együt
test, Minden bizonnyal

még vita Irat Avnr esetleges ezereprltetéee 
tekintetében

s nem tehetetlen, hogy csak közvetlenül a mér
kőzés után fog dönteni a kapitány e tekintet* 
ben. Kapustartaléknak minden bizonnyal Pá
linkást, a szegediek kapusát, mezőnybeli tar
taléknak pedig Avart fogják elutaztatni. Az 
újpesti tank ugyanis a belső trió bármely 
posztján, úgyszintén a fedezetsorban, szükség 
esetén bekkposzton is megállja a helyét.

’ flu-gyorsuszás: 1. Bálint (MAC) 1 p. 0.00.6 
mp. — 100 m-es ifjúsági mellúszás: 1. Preisz- 
mann (MTK) I p. 27 mp. — 800 m-es ifjúsági 
gyorsuszás: 1. Nagy (MAC) 11 p. 58.4 mp. — 
3X66 m-es II. o. vegyes staféta: 1. FTC 2 p. 
21.4 mp.
VIZIPÓLÓMÉRKÖZÉSEK A SZÉKESFŐVÁROSI 

KUPAÉRT
MAC—FTC 7:1 (3:0). A győztes MAC góljait 

Tarics (4), Somóczy (2) és Kánássy dobták, a 
zöldfehérek egyetlen gólját Házi szerezte.

MTK—ÜL kér. FC 0:2 (2:0). A gólokat Ha 
zai, Lányi, Zólyomi, Vadas és Hóiba dobta.

Jubilálnak a BBTE 
turistái

A Budapesti (Budai) Torna Egylet Széli
Kálmán-térl klubházának nagytermében tar
totta három népes szakosztályának, a termé
szetjáróknak, evezősöknek é* síelőknek évad
záró vacsoráját, amelyen rendkívül nagy 
számmal jelentek nieg az ünneplő szakosztá
lyok és társszakosztályok tagjai. A természet
járók szakosztálya fennállásának harminc
éves évfordulóját Ünnepelte, amely alkalom
ból az alapítóknak átnyújtották az egyesület 
Holfeld Henrik emlék pia keltjét Ez alkalom 
bői lelkesen ünnepelték Demény Károly nyu
galmazott államtitkárt, az egyesület örökös 
tiszteletbeli elnökét, aki harminc évvel ezelőtt 
a természetjárók szakosztályba tömörülését 
kezdeményezte. A megalakult szakosztály 
első előadója Dunay Bertalan, a későbbi hí
res kardvivó lett, akit ugyancsak lelkesen 
Ünnepeltek. -Az evezős--acakosriály-tagjainak 
kfósztötlák áz évi teljesítményekért járó di- 

Praktikus szövetaljalc

Aeieg flone> háziruhák 
Sarmöz trikóblúzok.

lépes iintórtMftit fllteltati Hittak

Hétfői Napló vándordíját, óriási küzde- 
UVASC csapata nyerte meg. Alem után, w ÜVASC csapata nyerte meg. A 

vándordíjakat és ar érmeket 8-án, szombaton 
este 8 órakor ünnepélyes vacsora keretében 
adják át a nyerteseknek. A vacsorát, amelyen 
az újpesti polgármesterhelycttes és a szövet
ségek főtitkárai is meg fognak jelenni. Újpes
ten, Apponyi Albert-utca 11. szám alntt Szűcs 
Mihály vendéglőjében tartják meg.

A Homonnay Tivadar vándordíjai uszóver- 
eenyt ezúttal elsőizben december 8-dn rendezik 
meg • fedettoszodáben esti 7 óra! kezdettel. 
Nagy harc Indul meg az egyesületek között, 
amelyben 100 és 400 méteren • gyorsuszókat, 
továbbá 100 méteren a hát- éa mell aszókat éa 
végül a 8X100 méteren a vegyes stafétákat lát
hatják a startnál.

A MOTESs máris nagyban készül a nyári 
XIII. országos tornaünnepélyre, amelyet Deb
recenben tartanak meg. Ez lesz egyben az első 
magyar-német tornásztalálkozó íj. A némete
ken kivül itt lesznek a svájciak ií, akik az 
UTE ötvenesztendös fennállásának Jubileumára 
érkeznek az országba.

Andrása? Mihály gróf a brüsszeli nemzetközt 
Motor Yficht Unh többnapos konferenciájáról 
sikerekkel tért haza. A magyar előterjesztése
ket mind elfogadták, sőt a Bécs—Budapest tá
volsági verseny határidejét ts a magyar állás
pontnak megfelelően junius 14—16 ára tűzték 
ki. A verseny iránt világszerte nagy érdeklődés 
mutatkozik máris Az angolok és olaszok világ
hírű versenyzőiket feltétlenül starthoz állítják.

Aa MTK trnniszezől 
szabású Mikulás-estet 
szálló nagyterméhene. 
jelenés: szmókingban.

swo*—* 

^ZtSfPOSW^ 
BUDAPESTI UOETOVCRSENYEK

Tizenegy futamra bővült az Ügctösport va
sárnapi programja. .Minden futam érdekes és 
izgalmas volt, amit legjobbun igazol, hogy a 
nap folyamán két holtverseny is volt. A nap 
főszámát Gondolat II. fölényeién nyerte. Rész
letes eredmény a következő:

L FUTAM. 1. Janka (2). Zwllllngrr. 2. Mim 
(8:10) Reyner. 3. Ugyanis (2^í) Kovács II 
F. »n.: Menihnmol, Gvarmati, Yclma, Hazárd, 
Sára asszony. Tol.: 10:50. 10, 10, 10. Olasz 
10:35 — II. FUTAM. 1. Aranyom (2>í) Jónás.

december 6-án nagy- 
rendeznek n Royal* 

Kezdete: H9-kor. Meg-

— ii. rviA.u. i. Arányúm uz»/ uundi. öimwo. o. vucsier (íoi uciia. r. m. vartiean.', 
2. Ágnes (!í) W Isitor. 8 Lord of Paiiiuk (pH Tóbiás, Pillangó, Kohinoor. Tót. 10;20. 11, 12, 
Slmko. F. m.: Zivatar, Palsy, Orsolya, Ok-1 10. Olasz. 10:33.

Ex a 
télikabát 
alaszka* 
bárány 
izíirtnéié*.

A

48
pénzé

TélíkobÓt • fenl* rsjzezerlntl ktvltelboa, icimwwui vég|g krepd(^n béléssel 
zyapiüvatelinoal, nemes Mkmtysz szőrmével 

Női ruha Ónom inarokénbóL

(repdeain ét tzövetruhólr 

rínom kötöttruhók.
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A jó meleg kötöttpongyola 
Jólmosható llanelpongyolák

tondi. Tót.: 10:41. 15, 22, 15. Olasz 10:140. —i
III. FUTAM. 1. Mlllke—Mnllnan (2 r.) Szántó.
2. Dada—Sára (6) Fáy. F. m. II. Boriska— 
Ilona, Bcrcsi—Muscikapa. Tót.: 10:18. Olasz 
10:46. Aranyom—Milike dublé: 10:78. —
IV. FUTAM. 1. Elga (7:10) Kovács II. 2. Inge- 
borg (6) Steinitz. 3. Sasy (12) Filyó. F. m. 
Hadúr, Ragyogó, Jeles O. S., Calumet Pcrella, 
Fuss. Tót.: 10:14. 12, 15, 22. Olasz 10:50. — 
II. rész. 1. Bufclejtő (7:10) Jónás és Gudrime 
(12) Zwillinger (holtv.). 3. Udine (3) Dósa. 
F. m. Tallér, Tenore lánya. Marokkó, Ugra- 
Búgra és Jutalom. Tót.: 10:9. 40, 11. 12, 11. 
Elga—-Bufelejtő dublé 10:12. Elga—Gudrime 
dublé 10:170. — V. FUTAM. 1. Gondolat IL 
(2 r.) Kovács II. 2. Gardist (6) Reymer. F. m. 
Quardian—Brooke, Palló*, Éberbe, Fregoli. 
Tót. 10:14. tt, 17. Olasz 10:50. — VI. FUTAM. 
1. Ili (6) Ntclnltz. 2. Kassa (8:10) Zwillinger.
3. Csongor G. (5)Wiesner. F. m. Nincs tovább, 
Éliás, Cgánybáró, Hárpia, Suhanc B., OUvitu •

December 5, 8 és 0-én délután 
fél 3 órakor 

ügető versenyek
Tót. 10:163. 20, 11, 19. Olasz 10:35. - VI. FU
TAM. 1. Esély (3) Reynier és Tominy (5) Mar
sall (holtv.). 3. Oline (25) Steinitz. F. nj. Kri- 
latlca. Erika O.,Röpke, örzse, Lili of Painuk, 
PbUip-Morris. Tol. 10:26. 26 és 23. 18, 16, 63. 
Olasz 10:28 és 17. ülv—Esély dublé 10:509. 
niy-Tommy dublé 10:722. — VII. FUTAM. 
1 Glna (p) Zwillingr. 2. Nagybánhegyca (16) 
Istók. 8. Bohumlla f6, Farkas. F. m Nárrin, 
Daritis, Varázsló, Rebeka, Paris, Kolozsvár, 
Anny, Balaton Tol. 10:22. 15, 40, 23. Olasz 
10:132. — VIIL FUTAM. 1. Gavallér (1%) Rey* 
ner. 2. Galll Curci (16) Jónás. 3. Gabriella 
(2K) Zwillinger. F. rn Glória, Eladó, Cs á- 
kóny. Parittya. Dolly, Viky. Tol. 10:29. 13. 34, 
15. Olasz 10:116. Ginu—Gavallér dühlé 10:1)7.
IX. FUTAM. 1. Lolly (p) Felser. 2. Mlnor (l*/a> 
Simkó. 3. Obc.gter (161 Gello. F. m. Vártléány,
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Szegedi szellem szállta meg 
a Budait 4:1-ről 4:4-re javított a helyzetén

HUNGÁRIA—BUDAI 11 4:4 (3:0)
Úgy látszik, hogy nem 

akarnak népszerűvé válni 
nálunk az angol közön
ség kedvelt kupaküzdel
mei, mert alig 3000 em
ber áldotta fel vasárnapi 
ebédjét azért az élveze
tért, hogy jelen lehessen 
a Hungária—Budai II 
kupameccs startjánál. Pe

dig néni volt igazuk a kényelmesen ebédelők- 
nek, mert ha jó sportot nem is nyújtott a ku
pameccs, annál többi

izgalmat, botrányt ég 
tálalt

ebéd helyett n kisszámú 
A Hungária komolyan 

rnór r.z első percben hatalmas gólhelyzete van. 
<le Cseh biztos helyzetben félrelő. Továbbra is 
támadásban marad a tetszetősen kombináló 
kék-fehér csatársor és a 6. percben

Titkos szép beadását Cseh II. a hálóba so
dorja. 1:0.

Unalmas középjáték követi a Hungária vezető

sportazcrütlcnséget 
fel 
nézőcsoportnak, 
veszi a küzdelmet és

©

& ®
gólját. A tempó öreguras. A budai csatárok 
nem képesek összehozni egy formás táma
dási. csak rendszertelen lefutásokkal kísérle
teznek, de ezeket kényelmesen tisztázza a 
lliiugária-védelem. Az ásításra késztető una
lomban csak egy

parázs és csúnya botrány
hoz élénkséget. A 30. percben Cseh II. fakép- 
nél hagyja az előrchuzódott budai védőket és

szép gólt ragaszt
a budai hálóba, amit Rubint biró meg Is Ítél. 
9:01 K biró kettős sípjelére

óriási botrány tör kL
A budai játékosok a B-közép parázs tüntetése 
közben körülveszik, rángni jók a birót ofTszáj 
dót reklamálnak és urnikor a biró kőszivét a 
sok beszéd sem lágyítja meg,

Sztancslk vezetésével el akarják hagyni a 
pályát

és csak Faragó Lója éréivé akadályozni meg 
a súlyos következményekkel járó legnagyobb 

sportszerűtlenséget. Tovább folyik a játék. A 
Hungária balszarny feltűnően élénk. A 89. 
percben Titkos, Szabó III., Kis szép összjáté- 
kából utóbbi háromra szaporítja a Hungária 
gólok számát. A pályán a Hungária marad az 
ur a félidő végéig. Egy negyedik gólt is sike
rül elérnie Titkos révén, de a megszeppent 
biró a szabályosan elért gólt lesállás címén 
annullálja.

Újrakezdés után teljesen megváltozik a já
ték képe. A budaiak — akiket szeminellálha- 
tólag felüditctt a félidőben kapott fejmosás 
— egymásután vezetik a szép támadásokat és 
a 10. percben

Pozsonyi befelé cselezve szökteti Rökköt, 
aki hatalmas gólt rúg a Ilungárla-kapu 

jobbsarkába. 3:1!
Két perc múlva a Hungária rúg gólt, Budai 
rövidre öklöz egy magas beadást és az élelmes

0

Oe*

A BUDAI egyenlítő göl rajziiipoutja. 
Hadrévi (1) szöktet! Rökköt (2), aki nagy ív
ben küldi a labdát Pozsonyi (3) elé. Szabó 
kapus (5) csakúgy nem avatkozhat a gólba, 
mint az árván álló Mandl (4). Második félidő 
31. perc. 4:4. (Copyright by Hétfői Napló — 

System Horváth.)

Kis kamatoztatja a hibát. 4:1! Ezután potyog
nak a budai gólok. A 14. percben

Sztancslk védelmi hibából gólt ér eL
A budai fölényt veszedelmes Hungária 
dósok tarkítják, de az ideges kék-fehér 
rok a legjobb gólhelyzeteket is elügyetlenke
dik. A 29. percben

Rökk lefut és lövésszertl keresztlabdáját a 
jól érkező Pozsonyi a hálóba vágja. 4:3!

A 37. percben 'megismétlődik az előbbi gól és 
eldöntetlenné teszi a kupaküzdeimet. 4.4.

Senki sem tudja a tribünön, mi fog követ
kezni: meghosszabbítás, vagy újrajátszás?
Amint a biró sípja szól, berohannak a veze
tők: Kisfalvi, Faragó, Langfclder, Mayer és 
pillanatok alatt megállapodnak abban, hogy a 
mérkőzést

február 17-én Ismétlik meg.
Hát nincs egyetértés a vezetők között?

4:2!
táma- 
csatá-

Elképesztő aiányfalanság a magyar 
és olasz iálékosfizelések közöli 
Egyetlen mérkőzés prémiuma kétszer annyi Oliszország- 
ban, mint a magyar klasszis-játékos havi lövedelme

Nem vitás, az olaszok sem tagadják, hogy 
magyar futballistáktól és trénerektől tanulták 
meg a labdarúgást annyira, hogy őt esztendeje 
szinte tetszésük szerint verik el a port egykori 
tanítómesterük hátán. Mi ennek a titka? Ha 
egy pillantást velünk az olasz egyesületek tit
kos, sőt lassanként már nem is titkos dosz- 
sziéibe, akkor egyhamar megtaláljuk a magya
rázatot Tanulság*'* számoktól bökkenhetünk 
meg, ha megvizsgáljuk az olasz „amatör-tut- 
ball“ műhelytitkait. Az olasz labdarugó nagy
üzemet

részvénytársaságok
alkotják Az Ismerlek közű! részvénytársaság a 
Juventus, a Torino, a Milán, a bajnokság élén 
haladó meglepetés: a Fiorentina, a Lazio, a 
Roma, a Napoli és a még nagyobb meglepetésre 
hátul kullogó Bologna. No, most tessék meg- 
fogózkodni.

A Juventus játékosainak haviflzetése fejen
ként 2500 pengő!

Hatszor annyi, mint — mondjuk —, Sárosié.
Kétszer annyi, mint a magyar miniszteri 

fizetés.
Az Ambrosiana már „csak" havi 2000 pengőt 

Ulabb nagy vérveszteség 
vár a magyar futballra

Ftegnyilik ez ut BeFgium felé 
a magyar prohjálékcsok előtt

A belga labdarugó szövetség legutóbbi ülé
sén elvileg döntött egy nagyon lényeges kér
désben és úgy határozott, hegy

szakit az eddigi tiszta amatőr-rendszerrel.
Januárban tartanak közgyűlést, amelyen a rész
letek tekintetében is végleges m< goldást tár
gyalnak. A szövetség választmánya már most 
elkészült egy tervezettel, amely az előjelek után 
ítélve, minden változtatás nélkül emelkedik 
jogerőre. Eszerint már a jövő évben

minden llgaegyesUIct díjazásban részesítheti 
játékosait.

Tetszésükre bízzák, hogy állandó gázsi alakjá
ban, vagy a mérkőzések után fizetendő prémium 
formájában klvánják-e az ellenszolgáltatásban 
részesíteni játékosait. Egyetlen lényeges és 
szinte példa nélkül átló megszorítás az, hogy 

nem szabad olyan játékosokat alkalmazni, 
akiknek a labdarúgáson kívül más foglal

kozásuk nincs.
A magyar labdarúgást közelről érinti a ter

vezetnek az a része, amely szakit a régi rend

fizet és így tovább. De ez még nem minden. 
Az olasz válogatott B-csapat, amely a közel
múltban legyőzte az osztrák B-csapatot 8:1 
arányban, a mérkőzés után közel 9000 pengő 
jutalmat kapott,

fejenként tehát 800 pengői egyetlen 
mérkőzésért.

Ez több mint kétszerese a legjobb magyar 
profljátékos havi fizetésének. Még ennél is töb
bet kaplak azok a válogatottak, akik Lordon** 
bán vereséget szenvedtek az angoloktól. Elszó- 
dül az ember a nagy aránytalanság láttán. 
Honnan, miből fedezik ezt a fantasztikusan 
nagy rezsit? Sokkal több a néző és sokkal ma
gasabb a helyár Olaszországban, mint nálurk. 
Ezenkívül nem utolsó pénzforrás a — deficit 
sem. Az FC Milán ezévi mérlege 100.000 lirás 
veszteséggel zárult. A jövő évet azonban egyet
len fillér teher nélkül kezdik, meri

az egész deficitet egy összegben kiegyenlíti 
a legnagyobb olasz pneumatlkgyár aján

déka.
Igv lesz a deficit jövedelemforrás. Ezek isme
retében tehát nem lesz a nagy fejlődés és fö
lény sem érthetetlen a szegény magyarok 
előtt.

szerre! és megengedi hogy 
minden külföldi egyesület két külföldi játé

kost Is szerződtethet,
de ezek nem lehetnek tiszta profik, hanem a 
futballon kívül még állást is kell vállalniok. A 
múlt számos példája lebeg a szemünk előtt, 
amikor matematikai biztonsággal megjósoljuk, 
hogy

az újjáéledő belga labdarúgás játékosszer
zői tevékenységét a kiváló magyar anyagra 

fogja koncentrálni.
Az állással kombinált profiiszerződés a magyar 
játékosok előtt a legkívánatosabb helyzet s igy 
aligha lehet megakadályozni a megmaradt erők 
kiszivárgását. Olaszország és Franciaország 
után most Belgium lesz a profi-eldorádó — 
mérhetetlen kárára a magyar labdarúgásnak. 
Hir szerint már megtörténtek az első tapoga
tózó lépések a belga játékosszerzők részéről. 
A januári közgyűlés után nyomban megkötik a 
szerződéseket a kiszemelt játékosokkal és az 
uj szezón már friss magyar erők csatasorba 
állításával indul meg Belgiumban.

Óbuda két gólját két pont jutalmazta
ni. KERÜLET—BOCSKAI 2.-0 (0:0).

Debrecen, december 2.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjclcnté- 
se.) Körülbelül kétezer 
néző elölt futott ki va
sárnap délután a debre
ceni pályára a Hl. kér. 
és a Bocskai csapata. A 
dólnlött még áthatolha
tatlan köd délutánra kissé 
szétoszlott, úgyhogy a 

mérkőzést minden várakozás ellenére meg tud
lak tartani.

A III. kér. vendégszereplését érthető izga
lommal várták Debrecenben. A drukkerek 
előre elkönyvelték, hogy a Bocskai játékosai 
2 ponttal nehezebben térnek vissza a pályáról 
az öltözőbe. Ezt a könyvelést a debreceni 
sportrajongóknak most, ha fújó szívvel is, de 
kj kellett javítani és a két pont pluszt a ///. 
kerület számlájára Írni.

Már a mérkőzés első perceiben látszott, hogy 
a.Bocskoi nem nyújtja azt a játékot, amit elő
kelő helyezése miatt nyújtania kellene:

a debreceniek formán khül, 
kapkodva játsznnnk. A III kerület biztosabban 
niozog és akcióiban több a lendület és nz erő. 
Az első félidő valamennyire meg váltakozó 
erők küzdelmét mutatja. A III. kerület Sárvári 
révén veszélyezteti a debreceni kaput, majd 
Vig kerül nagy helyzetbe: hat méterről halai* 
inas kapufát rúg. Utána Schmartz küldi a lab
dát a kapu mellé. A Bocskai támadásokkal kí
sérletezik. de a ///. kerület védelme szikluszi- 
ló'rdan áll a gyönge próbálkozásokkal szem
ben. A félidő lassan végelér és mindkét csapat 
elégedetlenül vonul le a pályáról. A mérkőzés 
állasa a félidő végén 0:0

A második félidőben változik a kép. Egy
másután zúdulnak a Bocskai rohamok a III. 
kerületi kapu felé*. A 11. |>ercbcn, ugylálszik, 
hogy a Bocskai mégis csak győzni fog: Markos 
hatalmas bombája <1 hálóban köt ki.

A bíró nem ítéli meg a gólt,
Markost lcsálláson találln. A debreceni csapat 
tovább támad, Markos lövését Vali nehezen 
tolja kornerre. Most n /// kerület veszi át n 
tempói, mind erősebb és erősebb nz Iram, 
amelynek eredményeként u 21. percben meg

születik az első gól.
Sárvári Belesik és Vágó mellett villám
gyorsan elhúz, aztán hat méterről védhe- 

tétlenül küldi a labdát a kapuba. 1:0.
A gól megzavarja a Bocskait, a III. kerület pe
dig folytatja a támadást. Négy perc múlva 
megszületik a második és egyben utolsó gól is. 
A Hl. kerület Gyulai faultja miatt a 16-osról 
szabadrúgást rúg.

Sárvári rugaszkodik neki, de a bíró még 
nem fütyült és a labda emberről pattau 
vissza. Másodszor Is Sárvári megy a lab
dára és hiába áll a Bocskai-legéuység sor
falat. a szépen ívelő lövés a játékosok feje 
fölött közvetlenül a felsőléc mellett esik 

gólba. 2:0.
A gól után Bocskai-próbúlkozások következ

nek, de minden fönnakad a III. kerületi védel
men. Hiába indul egymásután rohamra Mar 
kos, hiába van nagy helyzetben Hevesi és A'd- 
vai, az. eredményt nem tudják megváltoztatni. 
A mérkőzés eredménytelen flocsAaí-lámadások- 
kal végződik.

A IH. kerület—Bocskai küzdelem nem sok 
örömet szerez a válogalóbizotlságnak. A deb
receniek közül csak Palotást és Telekit emüt
hetjük meg, a III. kerületből pedig különösen 
Győri, Lutz és Sárvári mulatlak nagy formát. 
Váll a kapuban szépen dolgozott. A ///. kerü
let céltudatos, gólramenö játékával megérde
melten győzött a Bocskai tologató játékával 
szemben.

A HÉT VICCE
Mikes, a Fradi hallja, találkozik az utcán 

egyik kedves ismerősével, aki örömmel üd
vözli a kitűnő játékost:

— Gratulálok, Mlkeském!
— Mihez?
— Hogy bevágődtál a Fradiba.
— Ne haragudj — mondja Mikes , <lc 

nem fogadom a grat-iláclót. Szívesebben ster- 
zódlcm volna a 100 pengővel olcsóbban a 
Szegedhez.

— Csak nem?
— De Igen. Megér 100 pengőt az. hogy egy 

évben kétszer • kell játszani » Szeged ellen.

Nyílt levél
Dr. Diefz Károly szövetségi 

kapitány úrhoz
Válogatott csapatunk mindenekfeletti győ

zelme az a közös érzés, amely áthatja mind
kettőnk lelkét és ez a közös érzés adja kczcin- 
bo a szedögépet, hogy jóelöre felemeljem intő 
szavam a válogatás módját illetőleg.

Úgy hallom, hogy Kapitány Ur össze akar 
ülni a trénerekkel és azok véleménye lesz 
irányadó a színeinket képviselni hivatott ti
zenegy összeállításában. Hát ezt ne tegye, Ka
pitány Url Az Istenre kérem, ne tegyel Ez a 
metódus nem vezet jóra, mert — jól tudjuk — 
hogy minden tréner a maga lovát dicséri.

En az ötletszerű, kabalisztikus, az úgyneve
zett célválogatásnak vagyok a híve. Hogy ez 
miben áll? Leghelyesebb, ha példával illusztrá
lom.

Séta közben feltettem magamban, hogy szö
vetségi kapitány vagyok és fejvesztés terhe 
alatt egv csapatot kell összeáIrtanom öt per
cen belül. Már magával a feltevéssel eltelt két 
perc s igy azonnal cselekednem kellett. Oda
léptem nz egyik hirdctőoszlophoz, amelyen 
véletlenül az összes színházak szinlapjal ékes
kedtek és lázasan olvasni kezdtem a szerep
lőket ... Két perc múlva kész volt a csapat, 
íme, a célválogatás diadala:

Sarkadl
(Szürketaxi)

Kiss Rátkai
(Hungária) (Kispest)

Odry Sárosl Somlai
(Hungária) (Ferencváros) (Kispest)

Rökk Jávor Solti Tural Titkos
(Budai 11) (Újpest) (Phőbus) (Hung.) (Hung.)

Tartalék Bajor (VÁC), Dénes (Budafoki.
Azt méltózlallk kifogásolni, hogy ezek mind 

szinéstnevekf Annvl haj legyen! A fontos az, 
hogy győzzenek nz olaszok ellen

üdvözli, újabb tanácsokra kész híve
Mottó.

Testnevelési főiskolán
írásbeli vizsgatétel

Ha egy futballhiró aránylag könnyen ad 
me8 «<y tizenegyest, milyen nehezen adna meg 
ugyanaz a bíró egy tízest?

♦
SZERÉNY VÉLEMÉNY

Bizonytalan a Szél biró
— A bíróknál ez nem uj —• 
A faultoknál sose tudni, 
Hogy a Szél most merre fúj?

*
TEXAS

Mi a különbség a Szeged és a Fradi kös 
zött?

— Vájjon mi?
— A Szeged erőssége a paprika ...
— És n Fradié?
— A Papp—Lyka . ..

A Ferencváros csaknem egy tucat gólt rúgott 
—- a VIII. kér. Gázmüveknek. A túrára induló 
Fradi vasárnap délelőtt tartotta utolsó íré- 
ningmeccsét a VIII. kerület’ Gázmüvek csapa
tával, amelyet 7:0 ás félidő után 11:0 arány
ban győzött le. Sárosi, Toldi és Moóré csak 
egy félidőt játszottak.

A CAPAVO—MIKÉFE-niérközésrőI Irt tudó
sításunkban megemlítettük a meccsen történt 
súlyos lágtörést is. A megindult vizsgálat meg
állapította, hogy véletlen szerencsétlenségről 
volt szó és senkit sem terhel felelősség a saj
nálatos esetért.

összeállították a kézilabda válogatott csapa
tot a németek ellen. Angyal (MAFC) — Kis
faludy (Elektromos), Kostyál (MAFC) — 
Benőn (UTE), Rikkcr, Zúkopcsán (Elektromos) 
— Clcvnrek (UTE). Takács (MAFC), Vo.lkey 
(Elektromps), Frisehmann (VÁC), Csillag (UTE). 
Tnrtalék: Engel (VÁC) és Strossz (L'TE). Az 
összeállítás nagyon gyengén sikerült. Megint 
nem visznek kapustartalékot!

A szerkc^zlósőrf kiadóért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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