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Aláírta lemondását 
az angol király

— jelentik vasárnap este Londonból
London, 'december 6.

Az angol korona éa a kormány között ki
tört viszály a várakozás ellenére vasárnap 
drámai fordulathoz érkezett. Még a beava
tottak is bizonyosra vették, hogy a hétvég 
nem hozza meg a döntést és legjobb esetben 
hétfőre várták az uralkodó és a kormány 
döntő elhatározását. A minisztertanácsot is 
eredetileg hétfő délelőttre hívták össze, 
szombaton éjszaka azonbar

váratlanul vasárnap estére a Downlng
Streetre rendelték a minisztereket, dend- 

klvül! minisztertanácsra.

EaMurfn miniszterelnök a szombat déli mi
nisztertanácson kérte minisztertársait, hogy 
lehetőleg London közelében tartózkodjanak,

A király Ügyvédje Baldwlnnál
Baldtvin miniszterelnök a vasárnapi na

pot Is folytonos tanácskozásokkal töltötte. 
Általában feltűnt, hogy

a miniszterelnök főleg jogászokkal 
tárgyalt.

Igv Anglia legkiválóbb jogászának Ismert 
Sir John Simon belügyminiszterrel Is több
ízben folytatott beható tanácskozásokat. 
Megjelent azonban a miniszterelnök szobá
jában Sommcrville főállamügyész is, to
vábbá a király jogtanácsosa, A. G. Allén, 
aki Anglia legelső ügyvédi irodájának az 
Allén & Overy néven ismert irodának a 
főnöke, továbbá

Walter Monckton ügyvéd, aki az ural
kodónak, mint Cornwall hercegének a 

jogtanácsosa.
Abból a körülményből, hogy a miniszter
elnök s nz uralkodó is legelsősorban jogá
szokkal tárgyal,

arra következtetnek, hogy az uralkodó 
lemondása már befejezett ténnyé vált, 

még mindig nincs azonban kizárva, hogy 
kompromisszumos megoldás lesz a súlyos

Mary királyné és a testvérek 
a király pártján

A királyi család megható módon veszi 
körül szerelőiének minden jelével és figyel
mességével a nagy lelki válsággal küzdő 
uralkodót.

A királyi családnak most már egyetlen 
tagja sincs, aki ellenezné a házasságot 

‘— mondják udvari körökben. VIII. 
Edward király testvérei szombaton közösen 
táviratoztak a Fórt Belvedere-ben tar
tózkodó bátyjuknak, s táviratukban szeren- 
csekivánataikat fejezik ki és kérik az ural
kodót, hogy tartson ki. Mary özvegy ki
rályné, aki az utóbbi napokig ellenezte fia 
házassági tervét, most

teljesen fia mellé állt
és támogatja öt abban a törekvésében, hogy 
« trón jogait megvédelmezze.

Baldivin miniszterelnök népszerűsége ez
rei szemben lényegesen megcsappant. Igen

A katolikus egyház Vili. Edward mellett
Érdekes, az egyházak magatartásában 

bekövetkezett hangulatváltozás. Az anglikán 
•gyház főpapjai, akik közül, mint ismere
tes. a bradfordi püspök volt az, aki beszé
dével a nagy nyilvánosság előtt kipattan- 

hogy szükséges esetben egybehívhassa a mi
nisztertanácsot Ez az eset be Is követke
zett. Most már nem lehet kétséges, hogy a 
vasárnap esti minisztertanács történelmi je
lentőségű határozatot hoz az alkotmányvál
ság ügyében.

A nagy kérdés: miképpen döntött Vili. 
Edtvard király? Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
az uralkodó szombaton éjszaka, amikor 
Baldtvin miniszterelnök egy napon belül 
már harmadszor jelent meg kihallgatáson a 
királynál,

közölte miniszterelnökével végleges el
határozását.

Ez volt az oka annak, hogy Baldtvin sürgő
sen a Dotoning Streetre kérette a miniszte
reket.

alkotmány válság befejezője.
Azok, akik a király lemondását már 
mint befejezett lényt közük, azt állít
ják, hogy a vasárnap esti miniszterta
nács megszövegezi majd annak a ki
rályi kiáltványnak a szövegét, amelyet 
az uralkodó az angol parlamenthez és 
a domíniumokhoz Intéz és amelyben 
közli, hogy milyen kényszerítő körül- 
ménvek hatása alatt válik meg trónjá

tól.
A kiáltványt — a beavatottak szerint — 
kedden olvassák majd fel az alsóházban és 
rádió utján közvetítik annak szövegét a 
domíniumok népeihez.

Mindezeket a híreket azonban még fenn
tartással kell fogadni.

Valószínűnek látszik az a feltevés is, 
hogy az uralkodó nem kívánja igénybe
venni a Winston Churchill köré csoporto
sult képviselők és lordok akcióját, akik 
feladatul tűzték ki maguk elé, hogy min
denáron megakadályozzák az uralkodó le
mondását.

sok konzervatív képviselő is szembefordult 
a miniszterelnökkel és támagatja a Chur- 
chill-íé\e csoportot. A kormányban magá
ban egyedül Halifax lord főpecsétör az, aki 
teljes mértékben támogatja Baldtvin állás
pontját.

Halifax lordban látják egyébként u 
egész viszály megindítóját.

A domíniumok magatartása sem annyira 
egyöntetűen királyellenes, mint ahogy ezt 
kormánvkörökben feltüntetni igyekeznek. 
Egyedül a délafrikai Unió kormánya mu
tatkozik hajthatatlannak a Hertzog tábor
nok a délafrikai unió miniszterelnöke nyi
latkozatot is telt, hogy abban az esetben, 

ha az uralkodó nem enged álláspont
jából, a délafrikai kormány lemond.

A többi domínium kormányai ezzel szem
ben mindinkább a király mellé állanak.

tóttá az uralkodó házassági tervével kap
csolatban kitört viszály ügyét, most 

engedékeny magatartást mutatnak.
A vasárnapi Istentiszteleteken szigorúan 
ügyeltek arra, hogy az uralkodó személyét

semmiféle formában ne érintsék. A lapok 
egyébként közük Blunt bradfordl püspök 
egy újabb nyilatkozatát, amely következő
képpen hangzik:

— Nem hiszem, hogy az angol alkot
mány a király számára lehetővé tenné, 
hogy miniszterei nélkül cselekedjék. Ne
kem nincsen törvényes hatalmam, hogy 
megakadályozzam egy olyan egyénnek egy
házi házasságkötését, aki törvényes formák 
között elvált. Az angol házassági törvény 
az egyház számára lehetetlenné teszi, hogy 
az egyház megakadályozza elvált emberek 
egyházi házasságkötését. Mégis remélem, 
hogy az egyház és az állam között egy há 
zasságkötés miatt nem tör ki viszály.

A katolikus egyház teljesen a király ál
láspontját támogatja.

A lemondólevél
A vasárnap reggeli lapok vezércikkeiket 

továbbra is az alkotmányválság ügyének 
szentelik. A sajtó hangjából összefoglalóan 
azt a képet lehet nyerni, hogy az uralkodó 
a trónról mond le. A vezetőlapok ugyanis, 
mintegy felső sugalmazásra, egyöntetűen 
utalnak Vili. Edward király fogadalmára, 
amelyet trónralépésekor tett. Az uralkodó 
ebben a fogadalmában megesküdött arra, 
hogy édesatyja nyomdokaiba lép és az el
hunyt király lesz a példaképe. V. György 
király valóban nagy tekintélynek és meg
becsülésnek örvendett és ez nem utolsósor
ban példás családi éleiének tudható be — 
írják a lapok

s felszólítják VIII. Edward királyt,

Írország nem ismeri el az utódot!
A Sunday Dispach szerint az alkotmány

válság ügyében közben újabb nehézség me
rült fel.

Az Ir szabadállam kormánya ugyanis 
elhatározta, hogy abban ar. esetben, ha 
a király lemond, utódját nem Ismeri cl.

Másrészről a lap azt hiszi, hogy azon n

Folyik a döntő minisztertanács
Baldtvin vasárnap délelőtt a miniszterek

kel folytatott tárgyalás közben otthagyta a 
Dotnning Streetet és a Mar/boruy/i-palotába 
hajlaton, ahol

Mary királynéval tárgyalt, majd gép
kocsin visszarobogott a miniszter

elnökségre, 
ahol folytatták a tanácskozásokat.

Délután a canterburyi érsek látogatta meg 
a miniszterelnököt. A főpapot a miniszter
elnökségi palota előtt tüntető tömeg fogadta, 
amely eztatikus lelkesedéssel, kórusban 
kiáltozta:

— Edwardot akarjuk a trónon!
A Sunday Dlspitch vasárnapi különkia

dása óriási belükkel jelenti, hogy a király 
döntött. Döntése az, hogy

nem fogadja el a kormány kívánságait.
A lap megjegyzi, hogy a király nem hal
landó beavatkozást engedni magánéletébe, 
viszont azt a kockázatot sem vállalja, hogy 
a kormányt lemondassa.

Vasárnap este a király mellett tünteté
sek voltak Londonban. Azt a bírt, hogy • 
kormány kompromisszumos megoldást ta
lált, nem erősítették meg.

A katolikus egyház lapja, e The TabM ve
zércikkében hangoztatja, hogy nem szabad 
a király számára lehetetlenné tenni olyan 
jogok gyakorlását, amelyek minden más 
angol állampolgár számára érvényben van
nak.

Különböző kommentárokat fűztek a ki
rály háziorvosának és a királyi család bi
zalmas barátjának. Lord Latvson of Pen- 
nek az uralkodónál szombaton délután tett 
látogatásához.

Minden ellenkező híreszteléssel szem
ben azonban udvari körükben a legha
tározottabban megállapítják, hogy a 
király a legjobb egészségnek örvend 

és a háziorvos látogatásának tisztán családi 
természetű okai voltak.

hogy ne feledkezzen meg fogadalmáról.
A vasárnapi lapok közül a Regnálás nevű 

baloldali lap azzal a szenzációs értesüléssel 
szolgál, hogy Vili. Edtvard király már alá 
is irta lemondó levelét. A lap azt állítja, 
hogy ezt az értesülését legmagasabb helyről 
szerezte. Abban az esetben,

ha ezt ■ lemondó kéziratot az ntolaó 
percben nem semmisítik meg, úgy ■ 
yorkl herceg VI. György néven elfog

lalja a trónt
és s koronázási ünnepségeket, mint ahogyan 
előre tervezték, jövő év május havában meg
tartják.

csaknem háromórás megbeszélésen, amely 
szombaton este Roldtoin miniszterelnök és 
Sir John Simon belügyminiszter között le
folyt, egy kompromisszumos formulát sző 
végezték meg, amely lehetővé teszi a jelen
legi nehézségek áthidalását és az egész pro
bléma megoldásának egy későbbi időpontra 
történő elhalasztását

Este félhétkor megkezdődött a minisz
tertanács.

Ezt megelőzőleg Baldtvin canterburyi érse
kével tanácskozott.

A király késő este elhagyta a wlndsort 
kastélyt és visszatért Londonba ■ Bu- 

ckinghnm palotába.
A rendkívül minisztertanács ülése alatt 
as a hír terjedi el, hogy Baldwln mi
niszterelnök a minisztertanácson be
jelentette a király lemondási szándé

kát
és egyben közölte, hogy az uralkodó üze
netét az alsóház hétfői ülésén olvassa fel.

Telefon
beszélgetés 

Mrs. Simpsonnal
Pirii, december 6.

M Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Mrs. Simpson vasárnapra virradó 
éjszaka

megérkezett Cannesba ■ Rogers-hAsas- 
pár villájába.
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barátságban van vele, sőt az angol királlyal 
is. A villát vasárnap a azó szoros értelmé
ben megostromolták a riporterek, de telje
ken eredménytelenül. Az ablakokat elfüggö
nyözték, rendörök éa detekitvek örködnek a 
hói körül.

Vasárnapra virradó éjjel Vili. Edward

Vili. Edward tizenhét évvel 
ezelőtt kijelentette, hogy 

szerelemből nősül
I Nemcsak az angol világbirodalom, de az 
régész világ Izgatott tekintete Windsor felé 
{Irányul, ahol a hatalmas királyi parkban, 
a Belvedere kastélyban, visszavonultan ké
szül a végső döntésre a nagy királydráina 
hőse: Vili. Edward. Nagybritannia uralko
dójának alkofmányválságot előidéző várat
lan lépését részben megdöbbenve, részben 
rajongva fogadtu a világ, de mindenki egyet 
értett abban •— az angol királyi udvar ben- 
fenlesei kivételével —, hogy páratlan meg- 
lepelét Edward király szándéka Pedig, aki 
figyelemmel kísérte a népszerű „Prince 
CbarmingH-ból lett uralkodó élete folyását 
és fejlődését, el lehetett készülve arra, hogy 
Edward ilyesfajta meglepetéssel /og szol
gálni a világnak.

1918 februárjában, huszonnégy éves ko
rában, foglalta el helyét az állami életben: 
nagykorú lett és a Lordok Házának tagja. 
Egy évvel később egy kijelentésével nagy 
izgalmat okozott a királyi házban. Amikor 
vulaki tapintatosan arra figyelmeztette, 
hogy mint Nagybritannia jövendőbeli kirá
lyának illene már megnősülnie és ezért he
lyes lenne, ha körülnézne Európa királyi 
családjaiban — amint udvari körökből ki
szivárgott a hir —, »zt felelte, hogy

ellensége minden olyan házaMágnak, 
amely államérdeken alapul. Kijelen
tette, hogy raak akkor nősül meg, ha 

igazán szeretni fog valakit.
A királyi családot felizgatta es a kijelen

tés, csak ar nyugtatta inog őket, hogy figye
lembe vették a walesi herceg fiatalságát és 
túlzott hevességét. Akkor még senki sem 
sejtette, hogy Edward hü marad elvéhei és 
ez tizenhét évvel később angol alkotmány
válság okozója less...

Es év januárjában, amikor V. György 
meghalt és Vili. Edward trónra lépett, ugy 
üdvözölte ez uj királyt a sajtó, hogy

„soha még aruk! sem volt alkalmasabb 
arra, hogy átvegye a világbirodalom 

vezetéséi."
Es a nép meg jobban rajong demokratikus 
házassági tervének kipattanása után 
„Teddy"-jééri, az angol királyért, mint az
előtt.

A mérleg nyelvének 
nem szabad félrebillenle
Mindamellett érthető Baldwln miniszter 

elnök, ax anglikán egyház, ar arisztokrácia egy 
része, a parlament többsége éa a mögöttük 
cionortosuló nagyközönség álláspontja Is, mely

Qfiáii^arU \ ImPERATon 
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felhívta telefonon Cannesban Mr. Her
mán Rogeral és bizalmas Információk 
szerint közölte vele, hogy előrelátható

lag hétfőn ő Is Cannesba érkezik, 
miután addigra már megtörténik lemondása 
a trónról Páris vasárnapra már természete
sen tele volt azzal a hírrel, hogy VIII. Ed
ward még ezen a napon lemond.

félti a birodalom érdekeit éltől a házasságtól. 
Ezeknek főszempontja, hogy Vili. Edwardnak 
Mrs. Simpsonnal kötendő házasságától az egész 
birodalmat összetartó korona tekintélyét fél
tik Ezek a konzervatív körök .amelyekhez a 
munkáspárt túlnyomó része is csatlakozik, 
azon az állásponton vannak, hogy

Angii, as egész világpolitika mérlegének 
nyelve, ennek a birodalomnak nem aubad 

megbilleule,
nem szabad ellentétekre kettéhasadni*.

Nem mintha Mrs. Simpson személye ellen 
lenne valakinek kifogása. Még a családját sem 
kifogásolja senki A világtörténetnek pillanat
nyilag legérdekesebb asszonya előkelő család
ból származik, bár amerikai, hitelesen kimu
tatható, hogy famíliája a nagy uralkodó, 
hódító Vilgios leszármazottja. Nem lenne az 
sem baj, ha szegény asszony lenne Mrs. 
Simpson, de gazdag: egy elhunyt amerikai ro
kona mór évtizedekkel ezelőtt tizenötezer dol
lár évjóradékol hagyott rá. Elképzelhető lenne 
tehát, hogy

egyöntetűen rajongana a birodalom népe 
— ha Edward akarata győsne — „Wallie 
királynéért", ba Min. Simpson nem lenne 

történetesen kétszer elvált asszony.
Simpsonné egyébként amióta Amerikából má
sodik férjével óthajókázott Angliába, mindig a 
legelőkelőbb körökben forgott. Legjobb barát
női Duff Cooper hadügyminiszter felesége és 
Glória Vanderhilt.

A két tábor az angol 
alkotmány nagy harcában

A király házassági terve és az ezt kővető 
ulkotiDányválság két táborra szakította az 
angol politikai élglpt. Az egyik tábor házas- 
ságpártl. Ez a király köré csoportosul. Leg
főbb támogatója a köznép, amely szereli a 
romantikát és amelyik arra vágyódik, hogy 
ennek a nagy történelmi regénynek happy 
endje legyen. Rendkívül érdekes, hogy

az angol közéletben elsősorban nem ■ 
fiatalság állt VIII. Edward mellé.

A haladó eszméket képviselő munkáspárt 
többsége a kormány mögé csoportosult és 
csak egy kisebbség támogatja Wedgwood 
őrnagy vezetése alatt a király tervét. 
Wedgwood őrnagy már nem fiatal ember, 
hatvankét éves és nagy katonai sikereinek 
színhelye még a búr háború volt.

A parlamentben alakult egy frakció, mely 
céljául elsősorban azt tűzte ki, hogy meg
akadályozza mindeu módon azt, hogy VIII. 
Edward lemondjon <« trónról. Ennek a cso
portnak, amelybe egyformán tartoznak 
konzervatív, liberális és munkáspárti kép
viselők, Winston Churchill a vezére. Chur-

chili acm fiatat ember, mar batvatkót évse 
Ö is végigszolgóita a búr háborút, ősi kon
zervatív családból származik, a Marlborough 
hercegektől, ő azonban liberális képviselő 
lett. A király táborának harmadik nagy tá
masza Duff Cooper hadügyminiszter, negy
vennégy éves. Nem száraz katonaember, ha
nem okos diplomata, aki azzal tűnt fel, 
hogy Talleyrandról irt ujzzerü szemponto
kat megvilágító tanulmányt. Nyíltan még 
nem mondotta ki, de a közhit szerint a há
zasság hive Sir John Simon belügyminisz
ter, a nemzeti szabadelvű párt vezére, az 
angol alkotmány legkiválóbb ismerője, aki 
szintén a régi generációhoz tartozik. Ugyan
csak állítólag Vili. Edwardol támogatja az 
ötvennégy éves Sir Sámuel Hoare, „a béke 
embere". A fiatalok közül, egyes jelek sze
rint, Edén külügyminiszter sem ellenzi a 
Mrs. Simpsonnal való házasságot.

Az ellentábor vezére Stanley Baldwln, a 
hatvankilenc éves konzervatív miniszter
elnök. A régi nagy politikus befolyását nagy 
mértékben erősiti a kérdésben a parlament 
támogatása, de még inkább az anglikán 
egyház érdekeinek és püspökeinek hátas- 
ságeilenes álláspontja.

II. Rlchard és Vili. Henrik
Anglia történetében a XIV. század második 

felében már volt egy * mostanihoz hasonló 
eset

IL Rlehárd király akart rangján alul nő- 
ettlnlt egyszeri psrasztleányt óhajtott 

feleségül venni.
A szigetország alkotmánya már akkor olyan 
fejlett volt, hogy a kérdésben a döntést a par
lamentre bízták, amely meg is találta a kielé
gítő kompromisszumos megoldást.

Vili. Edward regényére konkrét hatással 
van a XVI századbeli nagy angol uralkodó, 
Vili. Henrik hat házassága közül a második
nak története, amelynek az az anglikán egy
ház, * „High Church" köszönheti létezését, 
amely most megakadályozni kívánja a jelen
legi uralkodó nősülését.

Vili. Henriknek VII. Kelemen pápa ,xt hit 
védője" cimet adományozta, mert élesen 
szembeszállt az angol király Luther Márton ' 
tanaival. A katolikus vallás védelméért később 
Vili. Henrik ellenszolgáltatásul azt kérte a 
pápától, hogy

válassz* M eksá feleségétől,
V. Károly császár nagynénjétőL Arragontal 
Katalintól, hogy feleségül vehesse szerelmét, 
egy szép udvarhölgyet, Bolegn Annát. Amikor 
a pápa erre nem volt hajlandó, akkor alapí
totta meg Vili. Henrik az anglikán egyházat, 
amely kimondta válását is összeeskette Qoleyn 
Annával. Később a király maga deklarálta tör
vénytelennek ezt a házasságot és lefejeztette 
feleségét Mégis ebből a házasságból szárma
zott Anglia legnagyobb királynője, Erzsébet.

Az Ifjú walesi herceg 
és a nők

A jelenlegi angol király egyéniségét első
sorban ifjúsága ével és demokratikus neve
lése alakították ki. Ezekre a tényezőkre ve
zethető vissza sorsdöntő elhatározása. 
Edward édesapja, a januárban elhunyt 
V. György király, kívánsága voll, hogy a 
legdemokratikusabban neveljék a jöven.Tö- 
l>eli uralkodót. Amikor 1912-ben a hires 
oxfordi Magdolen College diákja lett az 
ifjú herceg, a jókedvű, de nőkkel szemben 
mindig kissé félszeg trónörököst egyenrangú 
tanulótársaknak tekintették a diákok.

A nőkkel szemben való félszegségére és 
diáktársaival való egyenrangúságára Jel
lemző eset történt ebbm az időben vele. 
Színtársulat vendégszerepelt Oxfordban. A 
fiuk mind megváltották jegyüket az elő
adásra. Betódultak a színházba és elfoglal
ták helyüket Csupán egyetlen diáknak nem 
jutott hely — bár volt jegye —: a trón vá
rományosának. Elfoglalta ugyanis helyét 
egy magas szőke hölgy. A trónörökös za
vartan állt a széksorok között és nézegette 
jegyét.

Diáktársai közül egynek zem Jutott 
eszébe, hogy átadja helyét a hercegnek.

Minek? Hiszen itt ő ü esak diák Edward 
pedig nem mert feláljitani helyéről az ide
gen hölgyet. Végre a jegyszedő megállapí
totta, hogy a szőke nő véletlenül egy sor
ral előbbre ült.

Hamarosan elröppentek a szép diákévek. 
Az utolsó kollégiumi Szilveszter-éjszakán 
Edward töltőtollával odapingálta autogram
ját valamennyi pajtása frakkjának ing
mellére ...

Amikor kitört a világháború, a walesi 
herceg bevonult. A tüzvonalba került, uant 
French tábornok első segédtisztje. Itt össze
barátkozott az egyszerű katonákkal, akik 
éppen ugy szerették, mint egykor diáktár
sai. Nem egyszer került életveszélybe. Egy 
alkalommal

bomba csapott autójába. Csodával ha
táros, hogy életben maradt. Sofőrjét

liwltt!
«N.en jubileum* 

akolmiiKM arait lelento.*.
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Javltkat, kantgiaiai 
vállalok.

megölte a robbanás.
Ekkor sem az életveszély hagyott lelkében 
maradandó nyomot, hanem a solőr
halála.

BBjGoestonyi Lajos

Darányi Kálmán 
a józsefvárosi 

református egyház
község főgondnoka

A józsefvárosi református egyházközség 
vasárnap délelőtt a rendes Istentisztelet 
után az llosvay Hugó nyugalmazott állam
titkár halálával megüresedett fögondnokl 
szék betöltésére jelölő értekezletet tartott.

Szabó Aladár lelkész indítványára as 
egyházközség

egyhangú helyesléssel a főgondnoki 
székre Darányi Kálmán miniszterelnököt 

jelölte, 
amiről küldöttségileg fogják értesíteni a 
miniszterelnököt.

A választás december M án less és két
ségtelenül egyhangúan választják meg a 
miniszterelnököt a fögondnokl tisztségre, As 
ünnepélyes beiktatásról később történik in
tézkedés.

zfc üfá 
életmód zavarjaazemésztést Gyakori 
következménye faj-éa derékfájás. 
Előzze tehát meg. önnek Is segít a

‘HMM

Halálos bányász
szerencsétlenség

Pécs, dsc«inber 6
(A Hitföl Napló tudósítójának telefónjelen- 

tise.) Halálos bányásjtszerencsétlenség történt 
a vasárnapra virradó éjszaka > Pécs-környékj 
mecsekszabolcsi szénbányában-

Imre Sándor segédvájár és Istókovtcs Mik
lós bányamunkás lámpája késő éjjel

hirtelen fellobbant és kialudt
Ebből megtudták, hogy a bányábap mérges, 
gáz, úgynevezett

•ujtólég terjedt el, 
visszasiettek és a bányamű légsűrítőjével srf» 
uottyuznl kezdték a gyilkos gázt, majd pár 
perc múlva visszatértek a fejlésguritóhoz. A 
bányában azonban még mindig terjengett a 
sujtólég. Pillanatok alatt rosszullcttck és 
Imre Sándor

elvesztette as eszméletét,
Istőkovics utolsó erejével, 

négykézláb kúszva meneküli ki a fejtés- 
gurltóbóL

Azonnal as eszmélet lenül fekvő bányász segít
ségére siettek, aki azonban, anélkül, hogy 
eszméletre tért volna,

meghalt
Vasárnap délután a pécsi bányakapitányság 

kiküldöttje helyszíni szemlét tartott és meg
állapította, hogy a szerencsétlenségért 

a két bányászt terheli a felelősség, 
mert a légsűrítőt a szabályzat szigorú utasí
tása szerint csak a bányamérnök felügyelete 
mellett szabad használni és minden valószínű
ség szerint tulrövidideig tartott a sújt ól ég szi
vattyúzása.

— As ajándékvásár fpvoritja a fibro tiszta 
selyemnyakkendő, ami érthető is, merj kevés 
pénzért értékeset, szépet és egyben hasznosat 
kap a megajándékozott.

-r- „Kissé ross|u zene nincs, mert ha nem égé, 
szén jó — egyáltalán r.em nevezhető muzs.ké, 
nak. A rádiókészülék hangján is észrevehető 
gyakran torzítás és emiatt a legszebb hangver, 
senyt is megnyomorítva halljuk Majdnem mim 
dig az elhasználódott csövek okoznák f’l ü 
hajt: ha tehát rossza) szól a rádiónk, cseréljük 
ki a régi csöveket modern Tungsram rádió
csövekre és a készülék egyszerre igazi muzsi
ké) ad

Népszinhá^-u

A 1^-nW

• Í3©r99nl->tér Aí

I (9 C^-újdonságok .................... P

valódi ezüstsevró ®$kui.. rfO-50 
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Budapest, 1936 december 7 HÉTFŐI NAPLŐ
9

NE KESSEN A KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÁSSAL! 
, .AU!ár X tel,°nÖ ,0ICSÓ írahon árusítjuk a legfinomabb 

nöl *• lérflsxöveU, valamint selyem-, bársony- és mosókelmálnket. 
FELTÉTLENÜL TEKENTSE MEG 

ESEMENYT JELENTŐ KIRAKATAINKAT!

LÁSZLÓés FEKETE
IV., Petőfi Sándor-utca 14—16

Kiiencezerpensős kölcsön 
miatt öngyilkos lett Herendi Gyula, a vasutas spőregylet pénztárosa

Közeledik a karácsony: megint spóregy- 
htl tragédia történt Budapesten! Tavaly 
karácsony előtt egymásután követtek el ön
gyilkosságot spóregyleti vezetők, amikor n 
karácsonyi felszámolás közeledett és zava
rok mutatkoztak a spóregvlelek pénze kő
iül. Három hét hiányzik még karácsony
hoz és

m éjszaka megint ^spóregyleti öngyil
kosságot" Jegyzett tel a rendőri kró

nika.
Vasárnapra virradóra kihívták a mentő

ket a GydW-uti JlfXV keresztezéshez, ahol 
a sinek között súlyos sebekből vérezve, fe
küdt egy ismeretlen férfi. A mentők kór
házba akarták szállítani a sérültet, azonban 

útközben meghalt.
Megállapították, hogy az. öngyilkos He

rendi Gyula MÁV főtisztviselő, aki ön
gyilkossági szándékból ugrott a Gpdfí-uti 
vasúti keresztezésen átrobogó vonat elé. Ki
derült az is, hogy

a szerencsétlen ember jószlvének nx Ál
dozata

és ezért követett el öngyilkosságot.
A MÁV egyes alkalmazottai külön segitő- 

egyesiiletbe tömörültek, azzal a céllal, 
hogy hetenként befizetnek bizonyos össze
geket és azután csekély kamat ellenében 
innen kölcsönöket vesznek fel. Karácsony 
előtt az egyesület felosztja a hasznot a ta
gok között, ugv, hogy ezzel csekély kará

Borzalmas szerencsétlenség
a Városligetben

Vasárnap hajnalban a Városliget szélén 
lévő Varannó-utcában hajtott kocsijával 
Tóth József jegcskocsis. A kocsin tizennyolc 
métermázsa jég volt és a hajnali fagyban a 
síkos utón a nagy teherrel elakadt a szekér.

A kocsis darab ideig noszogatta a lovakat, 
azonban a síkos utón nem tudtak meg
kapaszkodni és nem mozdították tovább a 
kocsit. Tóth szorult helyzetében a járókelők
höz fordult segítségért, akiket arra kért, 
hogy taszítsák meg a kocsit, hogy a lovak 
könnyebben indítsanak.

Többen készséggel segítségére is siettek aí 
elakadt kocsinak, közöltük Gál Imre négy 
venéves gyárimunkás. Gál a kocsi farának 
ahhoz az oldalához állott, amely a járda
szegélykő mellett volt s igv igyekezett a ko
csit előre lendíteni. Közben a hátsó kerekek 
váratlanul megcsúsztak és

a kocsi a járda mellett lévő villany

Színtársulatot alapított 
a műpártoló betörő
Nem sikerült a turné, bánatában egyetlen 
éiszakán át ezerötszáz pengőt pezsgőzött 
el, ráadásul pedig elfogta a rendőrség

vállas ur és nagy örömmel ráköszönt:
— Szervusz, Andrási Hát te itt vagy? 

Jó, hogy találkozom veled, már régen ke
reslek ...

Az elegáns fiatalember indignálódva til
takozott:

— Kikérem magamnak, ne molesztáljon, 
menjen ai útjára, nem ismerem önt!

__ Ne bolondozz, András! Mit okos
kodsz? Tudod jól, hogy

detektív vagyok, egy ki* elintézni
valónk van,

gyerünk csak szépen a főkapitányságra.
• A fiatalember most már nem sokat aka
dékoskodott, nem is igyekezett szökni, 
megadta magát és békésen követte a de
tektívet a főkapitányságra, ahol azután 
minden szépen kiderült. Az előállított em
ber Faragó András huszonhétéves rovott-

Tegnap délben jólöltözött fiatalember 
sétált a Népszínház-utcában a József-körut 
felé. Egyszerre csak eléje állt egy szálas

FELKÉREM 
mélyen tisztelt vevőimet, bogy karácsonyi 

lehdrnemu m háziKabat 
m -Krenrieléselket más most, ide ében feladni szíves 

ködjének, hovv azok cégemhez méltó kivitel
ben legyennk Ideiében elkéss Illetők 

csonyi jövedelemhez Jussanak a kisfizetésű 
alkalmazottak.

Ennek a segitőegyvsűletnek volt ■ 
pénztárnoka Herendi Gyula.

MÁV főtisztviselő. Most, hogy karácsony 
közeledik, került volna szétosztásra a 
pénz, azonban

kilencezer pengő hiányzott.

Herendi attól félt, hogy rájönnek a hiányra, 
állását veszti, börtönbe kerül és ezért vá
lasztotta inkább a halált.

Herendi, aki jószivü volt, nem tudta 
megtagadni az évközben segítségért hozzá
forduló, megszorult emberek kérését és 
mindenkinek, aki előtte szomorú helyzeté
ről beszélt, pénzt adott kölcsön. így össze
sen kilencezer pengőt adott kölcsön

olyanoknak, akik a pénzt sohasem 
tudják visszafizetni.

Mindezeket a spőregylet pénztárában lévő 
nyugták igazolják és bizonyítja az a sok 
kérőiévé! is, amelyeket Herendi iratai kö
zölt megtaláltak.

A tragikus sorsú főtisztviselő halála 
iránt nagy részvét nyilvánul meg. Különö
sen fájlalják barátai és hivataltársai, hogy 
Herendi attól való féltében, hogy egyleti 
társai feljelenthetik, követte el az öngyil
kosságot. Herendi egyébként búcsúlevelet 
is irt feleségének, amelyben pontos részle
tességgel megírja tragédiája okát.

oszlophoz lapította Gált.
Gál egyetlen jajszó nélkül, halottra mered

ten, tágra nyitott szemekkel maradt a vil 
lanyoszlopnál. A kocsi segítésével foglalatos- 
kodók eleinte észre sem vették, hogy mi tör 
lént. Mire felfedezték és a mentőket kérték, 
már késő volt. A mentők lehetetlenek vol
tak, mert

n kocsi és a villanyoszlop közül nem 
tudták Gált kiszabadítani.

Nagynehezen egy arra haladó kocsi von 
tállá el a jegesszekeret a villanyoszlop mel
lől, ahonnan a következő pillanatban

a földre zuhant Gál Imre holtteste.

A szerencsétlenség ügyében a rendőrség 
vizsgálatot indított. A szemtanuk kihallga
tása során azonban kiderült, hogy a halál
eset oka szerencsétlen véletlen és senkit nem 
terhel felelősség.

múltú tarkövei kereskedő, aki most
furcsa előzmények ntáa került rendőr

kézre.
A turkevei rendőrség néhány nappal 

ozelőtt értesítette a főkapitányságot, hogy 
Cs. Tóth Dánielné turkevei magánzónő ] 
lakásán betörő járt, készpénzt és értéktár
gyakat vitt el közel kétezer pengő érték
ben. Az ottani nyomozás során a gyanú 
Faragó Andrásra terelődött. A jócsaládból 
származó, elzüllött fiatalembert nemrégi
ben egy bűncselekmény miatt fogházra 
Ítélték. Budapesten töltötte ki a büntetését 
és utána kénvszeruton hazatoloncnlták. 
Megállapították, hogy Faragó András egy 
napon budapesti rendőrségi ember kísére
tében érkezeit Turkevére,

még azon az éjszakán történt ■ betörés 
és Faragó reggelre eltűnt a városból.

A turkevei rendőrség átirata alapján a 
budapesti detektívek is keresni kezdték 
Faragót. Megkapták a fényképét, a pontos 
személyleirását és kutatni kezdtek utána, 
így történt, hogy

egy detektív a Népszínház-utcában fel
ismerte és elfogta.

A főkapitánysági kihallgatáson Faragó be
ismerte a turkevei betörést és elmondotta, 
mi mindenféle kalandozáson esett át azóta.

Faragó, aki „nagyon szereti a színházat”, 
a zsákmánnyal Budapestre jött. Itt meg
ismerkedett egv fiatal nővel, aki bemutatta 
néhány állásnélküli vándorszínésznek. Fa
ragó könnyen dobálózott a pénzzel, a szí
nészek

azt hitték, hogy gazdag műpártoló 

és nagy örömmel fogadták, mikor vállal
kozott arra, hogy megalakítja a vándor
társulatot és „finanszírozza” a dolgot. 
A társulat megalakult, el Is indultak vidéki 
turnéra,

Faragó mint színigazgató cserepeit.
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Nagyszabású 
dollárhamisitást 
lepleztek le Budapesten 
Petzl Adolf egykor dúsgazdag kereskedőt 
letartóztatták

Fél-Európát behálózó nagyszabású dol
lárhamisitás bűnügyében zárult le a nyomo
zás most Budapesten azzal a letartóztatás
sal, amely most történt:

Petzl Adolf kereskedőt tartóztatták le 
hetekig tartó izgalmas nyomozás után.

Mielőtt ez a letartóztatás megtörtént, több 
állam rendőrsége nyomozott a nagystílű 
dollárhamisitás ügyében.

A vizsgálat Becsben indult meg.
A bécsi rendőrség megállapította, hogy 
hamis százdnllúrosokat hoztak forga

lomba Ausztriában.
A hamisítványok nem primitív utánzatok 
voltak, hanem olyan kitünően készítették a 
hamis amerikai bankjegyeket, hogy még a 
szakemberek is hosszabb vizsgálat után is
merték csak fel. Alighogy Bécsben felfedez
ték a hamisítványokat,

Németországban, Csehszlovákiában Is 
hamis százdollárosokat találtak.

Nem sokkal később a prágai lendőrség in
dította meg a nyomozást, majd Kassán buk
kantak fel a hamis százdollárosok.

A csehszlovákiai rendőrség nyomozásáról 
értesítést kaplak a magvar rendőrhatósá
gok, mert kiderült, hogy

Budapesten is készítettek klisét a hatnia 
bankjegyekről.

A pesti rendőrség gyorsan felkutatta a klisé- 
hamisitványokat és őrizetbe vette Gerstl 
József cinkografust, mert nz volt a gyanú, 
hogy ő készítette a hamis kliséket.

Pár nappal később már újabb meglepő

ctaZÓrd'#/ -

Dehogy — az urak remekül 
énekelnek — csak az elhasz
nált, kiöregedett rádiócsövek 
lorzitják el a vételt.

TUNGSRAM CSÖVEKKEL; 
reme kút szól rádiója •

nem vehetünk

valódi ékszert

Minden mulandú, 
arany, ezüst örüK
a turné azonban rosszul sikerült, mire ott
hagyta a vándortársulatot, visszajött Buda
pestre és bánatában, hogy a színigazgatói 
pálya nem sikerült, nagy pezsgős dáridót 
rendezett:

egyetlen éjszakán ezerötsxás pengőt 
mulatott eL

A zsákmányból ekkor már csak ötven 
pengő maradt a zsebében, ráadásul pedig 
rendőrkézre került.

Faragó Andrást letartóztatták és átadták 
az ügyészségnek.

K

fordulatot vett a nyomozás: 
előállították és őrizetbe vették Petxl 
Adolf kereskedőt, akinél nagyobb ér
tékben találtuk hamis százdoliárosokat.

Az volt a gyanú, hogy Petzl hozta forga
lomba Budapesten a hamisítványokat s kül
földről is kapott hamis százdollárosokat. 
Petzl. akinek régiségüzlete, iparművészet! 
műhelye volt Budapesten, tagadta, hogy 
bármiféle része lenne a hamisításban,

a gyanuokok alapján azonban letartóz
tatták.

A vizsgálóbíró részletesen kihallgatta a dol- 
lárhamisitással vádolt egykor dúsgazdag 
kereskedőt, aki alibit igyekezett bizonyítani. 
A vizsgálóbíró ekkor Petzl Adolfot szabadon 
bocsátotta, majd pár nappal később újabb 
kihallgatásra idézte be. hogy n nagyszabású 
dollárhamisitás újabb gyanúsítottjaival 
szembesítse. Petzl nem jelent meg az idé
zésre, mire a vizsgálóbíró levitette a fog
házba. így történt, hogy

■ dollárhamisitással gyanúsított keres
kedőt kétszer tartóztatták le.

A vizsgálóbíró utasítására tovább folytatják 
a nyomozási, melynek minden részletéről 
értesítik a bécsi, prágai, kassai rendőrséget.

A nyomozás eddigi megállapítása szerint 
.. •okezer pengő értékű százdolláros ke

rült forgalomba a pénzhamisító bűnszö
vetkezet utján.

Rövidesen újabb érdekes fordulata lesz és 
számos újabb letartóztatáshoz vezet • bűn
ügy.
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Az angol válság margójára.,. Edward 
király, mikor walesi herceg korában Buda- 
pesten járt, magyar ötvösékszereket Is vitt 
magával emlékbe. Londonban igen népszerű 
lett a magyar ötvösmunka és az utóbbi he
tekben nem kevesebb, mint nyolcvanezer 
pengő értékű ilyenfajta ékszert rendellek a 
koronázási ünnepségre készülő főúri angol 
hölgyek. Szombatig egyetlen ékszerrendelési 
se sztorníroztak. X budapesti ékszerpiac, üz
leti nyelven szólva, „feszt" a koronázásra!

<

II.
Darányi Kálmán miniszterelnöki kineve

zése után elfoglalta hivatalát a Sándor-palo
tában, de nem költözött oda, továbbra Is 
maros-utcai villájában lakott a családjával 
Ezen a héten azonban uiár beköltözik a mi
niszterelnöki magánlakosztályba.

Hl.
'A Nölruhakészltök Országos Szövetsége 

szombaton memorandumot nyújtott be Bor
nemisza Géza munkaügyi miniszterhez. X 
szabók, kalaposok, fodrászok, ékszerészek, 
kozmetikusok és még harmincöt szakma ne
vében kéri a minisztert, hasson oda, hogy I 
az idén tartsák meg az Operabálat.

IV.
Ml a titka annak, hogy karácsony előtt, 

amikor a színházak lasszóval vadásznak 
primadonnára, Kosáry E ni ínyt, legragyo- 
góbb primadonnánkat a Parlsette-ben lát- 
juk-halljuk! X titok nyitja a színházi embe
rek szemében egyszerű. Kosárynak nem kell 
félnie, ha hiányzik mögüle a slaffázs, a bon 
viuán, a boycsapat és a többi kellék. Kosáry 
Emmy akkor is Kosáry Emmy, ha diszlete- 
zett színpad nélkül, egy szál zongora mcl 
lett at elegáns, szolid cafibár pódiumáról 
keres közvetlen kapcsolatot a publikummal, 
amely rajong a vérbeli, nem mondvacsinált 
primadonnáért.

V.
Andrásig Sándor gróf, a Budapesti Mo 

tor-Yucht Club elnöke értesítést kapott, hogy 
az amerikai Yacht Szövetség meghívta a 
klubot a januári nemzetközi versenyre, ame
lyet a floridai öbölben rendeznek,

VI.
Két napja zajló szenzációja van a buda

pesti éjszakának. X rossz riportokban meg
szokott „futótűz" módján terjedt el a hír, 
hogy a Moulin llouge egyik táncosnője, aki 
anyai ágon görög származású, óriási össze
get örökölt az ágyukirály Zaharoff vágyó 
nából. X Kisnapló végül is elszánta magát 
hogtj nem engedi tovább borzolni az éjszaka 
Idegeit és erpressz-interjut csinált az ifjú 
hölgygyei, aki bánatosan csicseregte:

— Sajnos, egy szó se igaz a dologból. Az 
történt kérem, hogy karácsonyra Nizzába és 
Nontecarlóba szóló olcsó társasutazási je
gyet vettem. Flaschner igazgató úrtól sza
badságot kértem uz útra. A szabadságot 
megkaptam, de örökséget! , a.

V7L

Itt a jó békevilág: ezentúl minden vasár
nap honvédzenekar játszik a műjégpályán!

Vili.
Solti Hermin Hollywoodba megy. Nem 

filmszerződéiről van szó — családi ügy! 
Solti Hermin leánya, Király Kató, Kostcrlit: 
Universal-rendező felesége, Hollywoodban 
él. ök hívták meg hosszú tartózkodásra.

IX.
Konct János hegedűművész, a Zeneművé

szeti Főiskola kiváló tanára súlyos beteg, 
tüdőgyulladásban fekszik a lakásán.

X.
Szokatlan hirdetmény jelent meg a tör

vényszék fekete tábláján. X budapesti tör
vényszék gondnokság alá helyezte Waugli 
Percival Bantley angol állampolgárt,

Vásároljon karácsonyra is

N1KOPÁLL
szipkát és betétet!
karácsonyi csomagold ab an! Nemcsak 
örömet, do egónzsó^el Is tzerox vele. 
Trafikban kórjel

BAKTER: Uccu ni csak, Lepcses irom- 
széd, ugy-e bizony hogy Pesten vótak?

ÖRZSI: S ha még tűnni, hogy minő cél
irányzat végett.

BAKTER: Kottyancsa ki.
LEPCSES: Tanáccsal akartam axőgáJnl at 

ingói királ házassági Jógába.
BAKTER: Hinnye a szenvedésül Kemény 

dió az hájjá, mer sokan kapaszkonnak a 
királ palástjába.

LEPCSES: Há bizony, aki soknak ura, 
toknak ia szógájn.

BAKTER: Oszt mér ellenzik annyira, 
hogy elvegye aztat a Slmpsonné naccságát?

ÖRZSI: Főleg azér, mer mán vót néki két 
Térje is, oszt egyik se vót királ.

LEPCSES: Pedig a házasságba ipp az a 
fajú. Emlékszek, mikor Locsinándi Gábor 
elvette özvegy Taszajtó Bódizsárnét, oszt az 
asszonynak semmi se tcccett, folton illeneket 
mondott: „Bit a szegény első férjem jobb 
’azda vót!’4, vagy pedig: „Szegény első ura
mat jobban becsülték az elöljárók!44 — 
..Hcjnye44 — aszongya egy nap Locs- 
mándi — „legjobb felakasztott ember ötve- 
»yit elvenni, mer az nem mondhattya, hogy 

.»z első ura jobb vótl44
BAKTER: Nono. — De minő tanácsot 

akart annl maga az angol bírálnak?
LEPCSES: Hát aztat, hogy haggya ott az 

egész frekvenciáját, gyüjjön el hozzánk 
szógabirónak, mer abba ar állásba art tehet, 
amit akar.

BAKTER: Hátra nojaca. — Oszt azontúl 
mi újság Pesten?

ÖRZSI: Nagy értekezlet vót a választójog 
végett. Ot vótak jelenleg az összes pártvezé
rek és tudós politikusok.

BAKTER: Hát a népet nem kérdezik? 
ÖRZSI: Minek? Az üsse ért hozzá
LEPCSES: F.rrűl eszembe jut, hogy eccer 

Pesten, a klinikán, összeröffent a folosó 
végibe vagy tizenhat doktor, oszt ottan vi- 
lagzottak. Aszongya egyik, legjobb vóna 
annak az Agyeszméjű Gamó Jánosnak ki
operálni egyik szemit s a féllábát is le kéne 
nviszabolni. Megszólal egy parasztember, 
nki a pádon ül: — „Nem lesz a’ jó, tekénte 
les urak" — „Fogja be a száját atyafi44
— mordul rá a doktor —, „mi köze magá
nak ehhöz, orvos maga?!4* — „Nem a*"
- monta az atyafi —, „orvos nem vagyok, 

de az a bizonyos beteg én vagyok."
BAKTER: A fene tutulla ki! — Hát a fe

lekezeti béke helyre állott?
ÖRZSI: Hála légyen a Jó Istennek.

A Sztranyacki bocsánatot kért a katóliku- 
soktul.

készén vagy 
MÉRTÉK UTÁN BŐRKABÁT
BECK EMIL. MrmhAMa ta.me, RAkóczi-Ut 65, I. emelet

Egy fiatal tisztviselő zsebtolvajlási 
botránya a futballmeccsen

A büntető járásbíróság a napokban foflalko- 
rott azzal a zsebtolvajlási botránnyal, amely 
néhány héttel ezelőtt egyik nagy futballmeccsen 
történt.

Dr. Földváry Tivadar budapesti orvoa két 
fivérével együtt kint volt a meccsen • amikor 
eltávoztuk, a nagy tumultusban Földváry a 
zsebéhez kapva felkiáltott:

— Zsebtolvajt fogtam!...
Az orvos a következő pillanatban egy jól

öltözött fiatalember karját fogta meg s a rend
őrhöz vitte. A fiatalember: Sprach László 

erélyesen tiltakozott a gyanualtáa ellem
A rendőr előállította az firazobára. idesietett 

az orvos fivéreivel Is. Az őrszobán a fiatal ma
gántisztviselő igazolta magát, az orvos pedig 
kijelentette:

— lia bocsánatot kér ée megbánja, azntt tett, 
eltekintek a jel jelentéstől, meg nem történtté 
tesszük as ügyet.

— Kérjen ön bocsánatot, mert drtatkmal

CAPRI
TERÉZ-KÖRUT 34
KÉK BARLANGBAN:

BAKTER: Oszt most elfelejtik az egészet, 
igar-e?

LEPCSES: Nézze csak, eccer Lavórazájú 
Csorna Pál nagyhirtelen mérgibe Igen haté
konyan ódalbarúgta Csoportos Antalt Sze
rencsére ott vót jedző úr, aki békitőleg lé
pett közbe, Lavórszájú bocsánatot kért s a 
béke beire állott. Hát vagy egy hét múlva 
mén a Lavórszájú a kertek ajján s eccer 
csak valaki úgy kupán rotlyintotta ötét e 
jókora vendégmarasztaló furkósbottal, hogy 
még a veséje is belerázkódott. Hátrapillant: 
Csoportos Antal vót a tettes. — „Nini" 
— aszongya a fejbe indignált egyén igen 
megsértődve — „mér háborit maga így ku 
pán engemet, iszen azért a rúgásér én jedző 
úr előtt kértem bocsánatot magátul!44 — 
„Ippen aztat akarom javasóni44 — monta tej
jen belátással Csoportos —, „hogy most osz
tán gyerünk jedző úr elé, mer én is bocsána
tot akarok ké. n! magátul.44

ÖRZSI: Oszt mehetnénk Is, aptya.
BAKTER: Hő hő, arrul még nem nyfiat- 

kodzott Lepcses szomszéd, hogy ösztriába a 
halászok e* ménkű nagy krokogyélust fog
tak ki a Dunábul.

ÖRZSI: Az ám. Megszökött valami mena- 
zsérijátul, oszt vígan kosztolta a halakat.

LEPCSES: Előfordút odaát Cseplészen Is 
illen katasztróka Az a Nyomasztó Balog 
Dani eccer éjfél felé bóklált haza a kocsmá
kul. Ahogy a házához ért, igen fözándoro 
dott, mivel valamennyi ajtó tárva-nyitva 
vót. — „Az anyád ne szült vóna44 — káron- 
kodott, mikor a sötét szobába az asszony 
ágyához ért —, „hát így ügyelsz a házra?!4’ 
S evvel fökap e4 széket s tejjes erőből oda 
durrinl, ahun a feleségit gondúja. Ebbe a 
minutába rémitő ordítással emelkedik föl az 
ágyon egy menazsérijábul szökött oroszlány 
s akkorára táttya a száját, akar e* dagasztó- 
tekenö.

ÖRZSI: Jézus segéljl
BAKTER: Hál osztán??
LEPCSES: Gondúhattya. Szegény Nyo- 

masztó csak nézte, ahogy a rettentő bcstye 
féreg kiugrik az ágybul s elszalad. Másnap 
elgyült hozzá a menazsériás ember, oszt 
aszongya: — „Maga az az lletö, aki meg
verte az oroszlányomat??44 — „Kérem, ne 
tessen haragunnj" — pardonírozott Nyo 
masztó Balog —, „én aszitem, a feleségem 
fekszik az ágyba.44

ÖRZSI: De ax asszony, ax asszony! A* hun 
vót?

LEPCSES: Hát bún? Szomszédolói. Mei 
a fehérnép mind illen. Sohaslnc* otthnn, 
mikor otthun kéne lenni. — No, Isten 
álgya.

LEGOLCSÓBB 
A SPECIÁLIS 
készítőnél

meggyanúsított! Majd meglátja ennek következ
ményeit! — kiabálta szenvedélyesen a fiatal 
tisztviselő.

Ezekután az örszobán jegyzőkönyvet vettek 
fel a történtekről, jelentést teltek a kőbányai 
kapitányságnak és Sprach László ellen

lopás kísérlete miatt megindult aa eljárón.
A fiatal tisztviselő igy került most dr. Ková

éig büntető járásbiró elé.
— Nem érzem bűnösnek magam, nem Igaz, 

hogy én zsebébe nyúltam volna az orvos urnák. 
Soha büntetve nem voltam, rendes állásom, 
foglalkozásom van,

fel nem tehető rólam, hogy aMbtalvajUst 
kísérelnék meg, 

jelentette ki a bíróság előtt a fiatalember.
Kihallgattak két tanút is, akik arról vallot

tak, hogy Sprach László vállalatánál pénzt 
keze], bizalmi munkát végez, soha kifogás nem 
volt ellene, rendes állása van s tisztességes élet
körülmények között él.

szeniAolós deoemberl mdsorAbsn-

3BAKLAN0FF • PAINCE TITO 
BODNÁR PIRI • PERÉNYI ÜLI 

SZENTIVÁNYI Z.

csAkuArv-duo

Írón a legfinomabb grafitból gyártott lég. 
Jobb magyar írón. Ezt kérje mindenütt!

Gyártja SCHULER JÓZSEF Il.-r.

A bíróság tanúképpen kihallgatta Földvára 
Tivadar dr. két fivérét, akik

súlyosan terhelő vallomást lettek.
Elmondották, hogy Sprach keze ott volt fivé

rük zsebében, amikor leleplezték. Az orvos 
tanúvallomást tett » azt vallotta, hogy a fiatal* 
ember keze zsebében volt s onnan húzta ki a 
kezét.

A zsebtolvajlássa! vádolt tisztviselőt szembe
sítették nz orvossal s az izgalmas szembesítés 
után elhangzottak a perbeszédek, majd a bün
tető járásbiióság ítéletet hirdetett, amely igy 
hangzott:

— A bíróság tényként állapította meg, hogy 
a zsebtolvajlás megtörtént, az orvos és két fivé
rének eskü platt! vallomása Igazolja ezt Ezért

lopás kísérletében bűnösnek mondja ki a 
bíróság a vádlottat, büntetést azonban nem 
szab ki rá, megszűnteti vele szemben az 

eljárást, 
mert nyomatékos enyhítő körülményeket talált.

Az ítélet nyomban jogerőre emelkedett a 
ezzel befejeződött a különös xsebtolvajlásl 
kaland.

Ma folytatják le 
a bizonyítást 

az U!ain-Vukov 
sajtóperben 

Rendkivfll érdekes tárgyalás lesz hétfőn 
i büntetőtörvényszéken. Ma tárgyalja Szé
nák Jenő dr. tanácsa azt a rágalmazás) 
>ert, amelynek dr. Ulain Ferenc országgyü- 
ési képviselő a sértettje és Vukov Lukács 
• vádlottja.

Vukov néhány hónappal ezelőtt röplra- 
tot adott ki, ninely súlyosan sértő beál
lításban foglalkozott Mi’otuy Istvánnal, 

feleségével és Ulain Ferenccel.
Mllatay és felesége sérelmére elkövetett 

öbbrendebli rágalmazásért már többhónapi 
fogházbiintetésre Ítélték Vukov Lukácsot, 
Ezek a tárgyalások zárt ajtók mögött foly
tak le.

Abban a sajtóperben, amelyet Hóin 
Ferenc indított Vukov Lukács ellen, ugyan- 
sak több tárgyalás volt. Legutóbb a Kúria 

"oglalkozott ezzel a sajtóperrel és 
széleskörű bizonyítást rendelt el.

\ bizonyítási eljárás lefolytatásával a tör
vényszéket bízta meg a legfelsőbb bíróság. 
X mai tárgyaláson kerüli sor a bizonyításra:

■ Szemák-tanács előtt Iratokat fognak 
ismertetni, tanukat hallgatnak ki.

Értesülésünk szerint a felek indítványára 
nyilvános tárgyaláson folytatja le a bíróság 
a bizonyítást és hirdet Ítéletet az érdekes 
sajtórágalmazási perben.

Az uj Palesztina
Faragó László könyve — Danfe-kladás

Ax izgatóan aktuális világproblémák közt ép
penséggel nem áll utolsó helyen Palesztina 
problémája, ahol a zsidók kétezer esztendő 
után megkezdett új honfoglalása a közben 
megtelepedett arabok véresen megnyiatkozó 
gyűlöletébe ütközik. Nehéz világos képet al
kotni a gazdasági és vallási ellentétek zűrza
varáról, amelyben a mandatárlus Anglia Igyek
szik valahogy rendet teremteni. Büszkék lehe
tünk arra, hogy a legjobb, legfrissebb és leg- 
tárgyilagosabb könyvet erről a bonyolult kér
désről magyar ember írta: Faragó László, ur 
angol sajtónak „legtöbbet utaztatott44, nagy ri
portere. Faragó életének sűrű kockáztatásával 
utazta be a forrongó Palesztinát, országutakon, 
ahol az autót minduntalan rejtekből lövöldöző 
arabok golyói érik. Látta a bevándorolt zsidó 
országalnpítók gazdasági telepeit, kulturális in
tézményeit, virágzó és nyüzsgő, modern váro
sait — de megismerkedett az arab vezetőkkel, 
gondolkozásukkal, zsidóellenes harcuk gazda
sági és vallási okaival is Tökéletes objektivi
tással rajzolja meg a megoldhatatlannak látszó 
helyzet világos képét. Újságíró többet nem te
het. mint amennyit A tett —se pillanatban • 
legnagyobb politikusok sem tudnak töbl et 
nála. Érthető, hogy könyve minden művelt or
szág nyelvén megjelenik s hogy ax angol lapok 
hasábos cikkekben emlékeznek meg róla. Ba 
nemcsak újságírói, hanem írói teljesítmény is 
ej a könyv. Nemcsak helyzeteket és fogalma
kat tisztáz, hanem embereket, tömegeket állít 
elevenen a szemünk elé és résztvevőivé tesz 
liennür’et egy mindnyájunkat érdeklő drámát 
küzdelemnek.

—- 35 pengőért mérték ulán dlvatszövetből 
rfegtínj férfiöltönyt vagy télikabátot, 2 prója " 
val készít a Versenyszdbóság, Vll., Thököly' 
ut 6. /. em. (Keleti pályaudvar Indulási oldalá
val szemben).
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Felfüggesztette
a ..b.elü9V miniszter 
a Háztulajdonosok 
Országos Szövetségét 

Miniszteri biztost rendelt ki a szövetség élére
Nagy azenzSrió pattant ki rulrrxp, 

amely nemcsak a háztulajdonosuk ezreit, 
hanem a kUzBnség széles rétegelt Is ér- 
dekli;

■ belügyminiszter felfflgges/tette a 
Iláktu tojdonu.Mik Országos Szövetségé* 
nek működését és miniszteri biztost 
rendelt ki a szövetség élére. Dr. Kllb 
Gyula miniszteri tanácsos lett a szövet

ség miniszteri biztosa.
A mai naptól kezdve ő áll az élén a ház
tulajdonosok érdekképviseletének. A bel
ügyminiszter feltűnő intézkedéséről vasár
nap hivatalai értesítést kaptak az összes 
érdekeltek s hétfőn reggel már a kirendeli 
miniszteri biztos vezeti a szövetséget és 
egyben lefolytatja a szükséges vizsgálatot.

A Hétfői Napló Információi szerint, en
nek a feltűnő Intézkedésnek az az oka, 
hogy

a szövetség régi vezetőségével szemben 
különböző panaszok merőitek fel és a 
szövetség 1933 34. évi közgyűlése a 
vezetőségnek nem adta meg a felment
vényt, ami azt jelenti, hogy nem hagyta 
jóvá mindazokat az intézkedéseket, 
amelyeket a vezetőség tett a szövetség 

ügyelben.
A régi vezetőség ma már nincsen a helyén, 
tavaly uj vezetőket állítottak a szövetség 
élére. A szövetség régi elnöke Németh Béla 
volt, aki esztendőkön keresztül töltötte bei 
ezt a tisztségét. Mellette Teles Béla dr. ügy
véd igazgatóként működött. A tavalyi köz-l

jyflléwn Németh Bál, helyére Reményi- 
Schneller Lajost, az Altruista Bank vezér
igazgatóját választották meg elnökül, dr. 
Teles Béla Is leköszönt igazgatói tisztségé
ről és a szövetség Igazgató-választmányá
nak tagja lett. Reményi-Schneller Lajos
nak és a mai vezetőségnek nincsen köze 
mindazokhoz az eseményekhez, amelvck 
miatt a belügyminiszter a szövetség műkő 
désél felfüggesztette s miniszteri biztosi 
rendelt ki.

A szövetség felfüggesztésének érdekes 
kulisszatitkai is vannak. Információink 
szerint

a régi vezetőség ellen maga a Háztulaj
donosok Szövetségének Ügyésze, dr. 
TömÖsváry Tivadar ügy véd telt panaszt 

a belügyminisztériumban.
Rajta kívül özv. Fleissig Sándorod, egy 
nemrég elhunyt pesti háztulajdonosnő 
leánya is panaszt tett a minisztériumban. 
A panaszok alapján rendelte el a belügy
miniszter a szövetség müködésnéek felfüg
gesztését és rendelt ki miniszteri biztost.

A több évtizedes régi érdekképviselet 
működésének felfüggesztése után

a belíigyminiszter lefolytatja a vizsgá
latot mindazoknak a panaszoknak tisz
tázására, amelyeket a minisztérium elé 

tártak.
A vizsgálat előreláthatóan hosszú hetekig 
fog tartani Ezután történik döntés a Ház
tulajdonosok Országos Szövetségének to
vábbi sorsáról.

A baleset aránylag szerencsésen végződött, 
Szllvay Kornél nem kerüli a kocsi alá. csak 
elesett és könnyebb horzsolást szenvedett a 
halté rd én

őz alparancsnok, aki úgynevezett 
„stramm" ember, nem csinált nagy teke
tóriát a dologból, még csak nem is igazol 
tatta az autóvezetőt, hanem továbl>engedte 
az útjára, magi pedig hazament Otthon 
azután orvos nézte meg a sebét. Az orvos 
is látta, hogy

• horzsolás csuk könnyű természetit, 
de óvatossági rendszabályt tartott szüksé
gesnek. Szllvay Kornélnak az elesésnél el
szakadt a nadrágja, az úttest éppen sáros 
volt, a horzsolási seb érintkezett a földdel 
és ezért az orvos

helyénvalónak találta, ha tetanuazol- 
táat alkalmaz.

Nyomban adott is tetanuszoltást és úgy 
látszott, ezzel befejeződött a dolog, de nem 
így történt. Az orvos teljes precizitással 
végezte az oltást, semmiféle hiba nem tör
tént, vannak azonban emberek, akiknek a 
szervezete Igen erősen reagál az ilyenfajta 
oltásra. Szilvay Kornéllal is ez történt;

Betörővadászat a Rottenbiller- 
uccai háztetőn

Fllmreillő Izgalmas betöröhajsza játszó
dott le tegnap este a Rottenbiller-utcu 37/a. 
számú házban, majd később a háztetőn.

A betörővadászatnak többszál főnyi 
nézőközönsége volt, 

percekig megakadt a forgalom és alapos 
munkát adott a közeli Dob-utcai rendőrőr
szoba legénységének, mire sikerült elfogni 
a vakmerő betörőket.

A Rottenbiller-utca ől./e. számú ház ha
talmas bérpalota, amelynek egyik frontja a 
Dóm/onch-uteára néz és tőszomszédságában 
van a német birodalmi iskola. Este hét óra 
tájban az egyik második emeleti lakó fele
sége lélekszakadva rohant be a házfelügyelő
höz, hogy a hátsó lépcsőn

két gyanús férfi
osont fel a padlásfeljáróhoz. Azt is észre
vette, hogy az Idegen emberek feszegetni 
kezdték a padlás ajtaját.

A házfelügyelő felsietett a padláshoz és 
annak ajtaját nyitva találta. Attól tartva, 
hogy a betörők revolverrel vannak felsze
relve és rátámadnak, rendőröket hivott.

Négy rendőr vlllanylámpúk fénye mel
leti átkutatta

a padlás összes zeg-zugát, de a betörőket I 
nem találták. Később megállapították, hogy |

a betörők feltörték az egyik padlást és 
annak

• szellőztető ablakán keresztül kijutot
tak ■ tetőre.

A rendőrök utánuk mentek és a csúszós 
tetőjárdán nehéz csizmáikban életüket ve
szélyeztetve, hajszolták a menekülő emtiere- 
két. Az artistabravurral kuszó-mászó be 
törőknek

az volt a tervük, hogy átmennek a né
met Iskola tetejére, azonban ez a tervük 

nem sikerült,
az utolsó pillanatban nyakoncsipték és meg
kötözték őket

Az utca közönsége, amely végignézte a 
rendőrök életveszelyes hajszáját, annyira fel 
volt háborodva, hogy

meg akarta lincselni ax elszánt ban
ditákat

és a rendőrök csak migynehezen tudták 
megvédeni testi épségüket.

A főkapitányságra vitték az elfogott be
törőket, ahol megállapították személy
azonosságukat. Horváth János 22 éves pék
segéd és Andricsák László 23 éves szoba
festősegéd voltak a tétlenért betörök. Mind 
a kettő régi ismerőse a rendőrségnek, 
őrizetbe vették őket.

tetanuszoltfal-mérgezést kapott, amely 
Igen sulyiM tünetekkel Járt.

A kitűnő tüzotótiszt ágynak esett, auyo- 
san megbetegedett, a mérgezéssel járó tü
netek átterjedtek a gyomrára is és az ál 
Inpota napokon át komoly aggodalomra 
adott okot. Nagyszámú tisztelői és barátai 
szinte percenként érdeklődtek telefonon a 
lakásán és a laktanyában, de

napokig tartott, amíg gondos és odaadó 
orvosi ápolás után art a hírt hallhat
ták róla, hogy már túl van az életve

szélyen.
A betegség, amilyen heves lefolyású volt, 
szerencsére rövid Ideig tartott, Szilvay 
Kornél vasárnnpra már talpraállt és most 
már csak utókurára van szüksége, hogy ki
pihenje a veszedelmes betegség következ
ményeit.

tíz házmester
kereste ötezer pengő 
óvaaékját, de csak egy 

szélhámos álháziurat talált
Néhány nappal ezelőtt tiz házmesterjelöll 

jelent meg a rendőrségen és együttesen fel
jelentést tett Wellisch Gyula 45 éves voll 
szállítmányozó ellen.

A feljelentők elmondották hogy Wellisch, |

RÁDIÓ

Keszsfigesen bemutatja:

akt az Egressy-ul 104'a. száinu házban la
kik, hirdetéseket tett közzé az újságokban, 
amelyekben háza részére házfelügyelőt ke
res. Valósággal

sorban álltak Wellisch lakása előtt a Je
lentkezők,

akik közül tizet alkalmazott, egyenként 
500 pengő óvadékkal. A szerencsétlen hi
székeny emberektől ilyenformán ötezer 
pengői szedett össze.

Amikor az állást kellett volna elfoglal
ótok a jelölteknek, kiderült, hogy

Wcliischnck nincs Is háza.
Természetesen a letett óvadékot vissza

kérték tőle, azonban Wellisch ezt megta
gadta.

A feljelentések alapján vasárnap előállí
tották a rendőrségre, ahol beismerte a szél
hámosságot, mire letartóztatták.

Ajánlott cikkek:
Crepe de Chlne nernyó- 

selyemből, luü • garancia agy a n
®ég, mint a gyáros részéröl. Divatot •< Ülj 
színeit. 95 cm. széle-, nrs _ _ 1 VirfV

Goalherger Floconné, , nn 
országosán ismer- minőség, jói mou 1 /M 
ható voltáén garancia Most _ _ 1 ■•fcU

Teíanuszoltós-mérgezésben 
súlyosan megbetegedett 

Szllvay Kornél tllzoltéalparancsnok 
Egy autóbaleset kellemetlen utálatéba

Crepe de Chlne
műselyem. KOlön a cég -lámára 
nyomtatott exelnsiv mintázatok f) eves 
Mfiautt sehol som kaphatók. / Ülj 

B 4.00 «« I

A Hungária ««
színtiszta selyem, 1065 számú Crepe a fi ez
Satl/vje. Készlet csak korlátolt meny £1 ülj 
nyieógben. Ara — — - — — - B ■ •UV

Pon$viola crepon,
frtaa •zlntl, ötlete* mintájú mosó * I 
anyag, most _ _ _ _____ P •' 98

Egy tétel műsetyem,
jói mosható, változató*, kOiönöMs i 
sötétkék ée fekete-tehér mintázató*

Ara P •

I a sFUtex* 
'• gyár jó- 

P
Bútor-karton,...

minőségű ée mosható cikke _ _

78
1.16

A városházán és más hivatalos helyeken 
napok óta nagy sajnálkozással és részvét
tel beszélnek Szllvay Kornél tüzoltóulpa- 
rancsnok különös és esztendők óta párat
lanul álló balesetéről.

Szllvay Kornél a budapesti tüzoltótestü- 
lel egyik legnépszerűbb és köztiszteletben

álló vezetője volt, aki egymásután két tűz
oltási világszabadalommal emelte a magyar 
tűzoltóság liirnevél, néhány nappal ezelőtt 
hivatalos kiküldetésben járt a Vrfd-uton. 
A munkája befejezése után gyalog indult 
hazafelé. Mikor átment az úttesten, 

egy arra haladó kisautó elütötte.

Narocaln 
ivolr. eruvette, 
vakoadbarua stb. 
széles. Ara __ _

•Madonna*. Ismert, 
kiváló minőség, 
ölen elei, reseda. a gat 
színekben. Dupla- a|

Férfiöltöny szövetek. 7qn
Nagyobb tótel. több idHőségben _ i ■ •JU

-lói

Vittra príma. LT 1 qn 
művek k tűnő nyári moáounyaga tat- I /II 
netoe mlntózuíokban. Ara _ — B

Női kabátkelmék 0 cn
különösen fekete színben. Komoly fi 11 

értékek_____________________ P V»UU
tói

g felsorolt áruknál m'nden fillért mérlegeltem, 
hogy a minőségek Kintiének fenntartásával a lelte.ő- 
séglg olcsó lehessek.

P. S. A sikerrel bevezeloll „Kegy Kristóf" tuper-zif’on, 
valamim „Szervita" pamutvászon rokonszenvez ogodtatásánok 
viszonzása fejében e két cikknek amúgy is olcsóra kalkuált áraiból 

9 hó 24.-ig

1O°ío engedmény.
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I Inmlt héten vettük az MTK kivetkező 
kedves és megtisztelő levelét:

T.
Hétfői Napló tekintetes szerkesztőségének, 

Budapest.
A Hétfői Napló f. hó 20-lki Mónidnak 

brldgerovutóhun versenyünkről Irt kedves és 
megtisztelő soraikat a legliálásabban kö
szönjük és kérjük továbbra Is ezlrányu b. 
támogatásukat.

Felhasználjuk ezt az alkalmat Is arra, 
hogy a tekintetes Szerkesztőség b. tudomá
sára hozzuk, hogy b. lapjuknak kitűnő szer
kesztése és clubunkkal szemben tanúsított 
objektív és előzékeny bírálata annyira meg
nyerte tagjaink tetszését, hogy nyugodtan 
közölhetjük önökkel, MTK-tagok csaknem 
kizárólag a Hétfői Napló olvasótáborához 
farloznak.

Hozzájárult ehhez a majdnem Intim kap
csolathoz a Hétfői Napló által rendezett 
bridgeversenyek kitűnő sikere, mely verse
nyeken tagjaink tüntetőén nagy számbnn 
Indullak el. A bridgerovat szerkesztése pedig 
egyenesen hézagpótló és kiváló.

Ismételten kérve további b. támogatásu
kat, vagyunk

kiváló tisztelettel
MAGYAR TESTGYAKORLÓK KÖRE.

; ♦
A Fészek Klub január 30-31-1 vegyes 

páros zártkörű gulaverseny zsűrijének el
nöke: Dór m Andy Géza, a MBSz elnöke, tag 
jnl: dr. fíaron Sándor, Hudverniy László, 
Hollót Ödön, dr. Farkas Mihály, vitéz La
dányi László, dr. Miklós László, dr. Pótery 
Jenő. Szabó Nándor, dr. Szigeti Pál és 
dr. Ujj György.

Feladvány
♦ 95
V A B8
0 6 4
-fr A84

<3 K 3 
0 A75
4. K 2

4 764 tsz*i ♦ KDB
9 D 10 6 4 i 5 V 0

0 8 $ a 0 KB9

4 75 nrx * DB 10

♦ A 1O8

Sranssdu. Nyugat káró nyolcamat Indul és 
Dél kilencet üt.

*
Elmarad Idén a bankcsapatbajnokság és 

ehelyett a bankos brldgecaapatok a Hétfői 
Napló márciusi vállalati csapatversenyében 
mérik össze erejüket a „legjobb bankcso
port** elmért éa ennek a gyönyörű, értékes 
dijáért.

♦
Nagysikerű sicrencseversenyt rendezett a 

MAC az Országos Kaszinó dísztermében. A ver 
seny kiírása szerint nz első, második, hamm 
rlik tizenharmadik, huszonegyedik és utolsó 
előtti játékosokat díjazták A verseny érdekes 
sége, hogy a mezőny legjobbjai (dr. Pélery. 
Turnovszky és dr KAczián} küzdöttek az utolsó 
helyért A szerencsés győztesek: Phllippovlch 
Kátoly. Sírni Rudolfné f.«//é István, dr. Szalag 
Laj"S és Holub Józsefné. A kitűnő rendezésért 
dr. Htidoverniq László sok gratulációt kapott

*
A MTK villámtorna dátumát a MAC meghívá

sos csapatversenye miatt január 16—17-re ha
lasztották. A válogatott tririlon szereplő játéko
sok erre a dátumra már szabadok » így foko- 
latosan biztosítva van a verseny sikere, amely
nek kitűnő rendszere szerint egyszerre játssza 
at égést mezőny ugyanazon játszmákat.

A BECSI KÖZPEURÓPAI KUPA ESE
MÉNYÉBŐL LAPUNK MÁS HELYÉN KÜ
LÖN TI LEEONBIPORTBAN SZÁMOLUNK 
BE.

— Karácsonyi aütéa-főedarő! és ■ háztartási 
készülékekről. Szerdán <1. u 5»6 órakor a Ilon 
véd utca 22. sz. utalt! Elektromos Kiállítás elő 
adótér:,lében bemutató-előadást, hétfőn, csdtör 
tökön és pénteken d. e. ,'»IO órai kezdettel 
a villamos gvakorlókonvhában főzögyarkorla 
tol tartónak. Mákos , dtőstekercs, karácsonyi 
sütemények, slb készítése Az előadáson a kü 
lönbö/ö’villamos háztartási készülékeket Is be 
mutatják Felvilágosítást adunk az uj háztnr 
táti ársirtháara vonatkozólag A kiállítás 
nyitva: hétköznapokon <1. e. 8—2 éi d. u. 4— 
óráig. Belépés, ruhatár díjtalan.

Fái a liba?
He legyen hanyag l

TÜLLFELHÖ ÉS
ri Meteorológiai Intézet divathirsiol- 

gálata jelenti:
Derült egünket Páriából jövő vilá

gos tiillfelhők borítják helyenként aö- 
tétebb, sőt fekete inusrJinbáraony 
változatokban. Várható divatkiala- 
kuláa a következő két hónapra: 
derült, nyugodt „hó”-fehér toilettek 
légáramlása kisebb tüllködképződéack* 
kel. További kilátások : még kfiátóő- 
talanok.

Tüll felhő! Istenem milyen roman
tikusan hangzik. Es amilyen roman
tikusan hangzik, olyan szép is. Olyan 
nőies is. S ahogy közeledik a báli 
szezon — 1936 ide, hypermodernség 
oda, — ilyenkor mégis csak nőiesebb

Vegyen ajándékba!

FOggOnyt, Függönyanyagokat,

Dlszparnát, térítőt. Kfanmunut,
Szőnyeget, Sz.önyeganyagokat

Finom kötöttárut. Harisnyát

SZEKERES..
Vili., Rákóczl-ut 63. szám

divat után érdeklődnek a hölgyek és 
a női „döntőben" erre legalkalmasabb
nak a tíill találtatott. Lágy, lányos, 
elegáns, decens és (ami a leglényege- 
tíebb) nem is olyan drága a tüll.

És ne higyjék, Hölgyeim, hogy ez 
a viselet csak estére szól. Dehogy! 
Már délután is gyakran találkozunk 
a tüllel.

A nagy szalonokban igen sok tüll 
és tüllel kombinált toilettet rendeltek 
az utóbbi hetekben. Így készült már 
a de mi kollekció legtöbb ruhája is.

Ezek között a legszebb, szinte álom
szerű egy halványkék tüllruha két, 
nagyon sűrűn húzott fodorral. A felső 
fodrot övre dolgozták, amit ha levett 
és a vállára keritett a manneken, a 
fodor máris keppet alkotott. Ezüst 
payette öv és ezüst bőrcipő egészíti 
ki ezt a csodaszép ruhát.

Gyönyörű a fekete muszlinbársony- 
ruha fekete selyem tüllapplikációval, 
hosszú ujjakkal.

Nézze meg gyönyörű

A szerelmes cigánylány 
és a négyezerpengős táska 
romantikus története

A Népliget és • cigánybecsület romantikája 
elevenedik meg ma a törvényszéken Mer- 
schitz biró szobájában. Régen a filmeken és 
a romantikus regényekben olvastunk a tárgya 
lás tényállásához hasonló történeteket:

egy pénzbeszedő és egy gyönyörű cigány
leány szerelme

és bonyodalma egy ellopott táska körül, 
amelyben négyezer pengő indult el világgá.

Szép tavaszi napon egy előkelő fővárosi 
vállalni pénzbeszedője haladt a Népliget sétá 
nyain. Maga mellett tólla biciklijét, amikor 
Vörös Irén tizennyolc, éves, ragyogóan szép 
cigány leánnyal találkozott. Megismerkedtek. A 
fiatalok leültek egy padra. Rövid Ismeretség 
idillikus percei után felvetődött az elkövetke
zendő bosszú barátság nélkülözhetetlen alapja, 
oz anyagi kérdés it.

— Sebaj, ez nem gond — mondta n pénz- 
bcszedö tréfásan, — hiszen itt a biciklimen 
lógó táskámban három-négyerer pengő fek
szik.

Ezekután semmi >em állt útjában a fiatal 
szerelmesek boldogságának, amelyet csak a 
búcsúzát pillanatában zavart meg egy várat
lan körülmény:

a táska ellünk

nal'!?'eíuT«in;«:..,ini!eraior‘‘ lűSiaüi'-flie’Bi
Soka .’Arók vagy Álló munkát végzők nem nélkülöz- 
he:ik. Vegye eleiét a kellemetlen lAh- őr dorókfAiád
nak. Elő/zo meg h hokasdlyedés kifellődését. Leg
nagyobb orvosi elismerések. V , Phönlx-u, 4.

MUSZLINZÁPOR
Lehet a ruha fekete matt selyem, 

mondjuk marocain, tüll-teilos felső
résszel, amire a saját anyagból kis 
bubigallér hajlik ki. Ezekre a ruhákra 
vétek más díszt rakni, mint egy nagy 
strass-brossot.

A fekete, fényes, satin, vagy oirére 
dolgozott tűll-toilettek mondhatnám 
istenien öltöztetnek. Ezeket két nagy 
színes virággal díszíthetjük, ugyan
ilyen színű esti cipőt vehetünk hozzá 
és legújabban sikk a hajba is a ruha 
virágjának kicsinyített mását tűzni.

De nemcsak, mint egész ruha és mint 
applikáció szerepel a tüll, hanem mint 
belépő, vagy kepp is. Rengeteg as esti 
toilette színétől elütő, de vele har
monizáló erősen húzott, kapucnis tü/Z- 
kepp. így csodaszépen hatott egy 
barackszínü selyemcsipke nagy ruhán 
a méregzöld tiill-kepp, ami a földet 
seperte.

S valóban tavaszi felhők jutottak 
az eszünkbe, amint megláttuk a szép 
menyasszonyt — aki nemrég esküdött 
örök hűséget(?) egy daliás embernek 
—amikor esküvőjén uszályos fehér 
satinra dolgozott fehér tüll-ruhájában 
megjelent (hosszú sonkaujjakkal, elől 
visszaesés nyakkal és mirtus övvel).

A tüll, mint mondottam, szépségé
hez mérten nem drága viselet. De ha 
most a kereskedők a nagy divatravaló 
tekintettel váratlanul felemelnék a 
tüll árát, akkor — hogy a meteoroló
giánál maradjunk —, ugy hatna, mint

Karácsonyra
minden nő vágya
agy ragyogó ajándék

divatékszerboltjából. Kígyó u.4-6
a derült égből lesújtó villámcsapás.

Horoszkópunk azonban azt mutatja, 
hogy a gondos, velünk érző kereske
dőknél erre nem kerül a sor.

(Dr. Dévai né Erdős Böske).
♦

Jön a karácsony, jönnek a karácsonyi aján
dékozási gondok. De ez csak annak gond, aki 
nem megy be Salgó, Kristóf-téri üzletébe. Itt 
ugyanis mindent együtt talál, ami egy nőnek 
esak örömet okozhat. Szebbnél szebb pullove- 
rei vannak, gyönyörű, finom harisnyái, puhu 
fehérneműi. Salgó ma fogalom az elegánsan 
öltözködő asszonyok között.

bundáit — 
olcsó árait! 
szűcs, iu, tiaczi-utca 22.

A feketehaju, kékszemü kislány sirvafakadt, 
semmit sem akart tudni • táska sorsáról és 
filmre való naivitással, negyedóra szabadságot 
kért, hogy előkeritse a táskával eyütt a tettest. 
Meg is kapta a szabadságot. Hiba csak ott 
történt, hogy

a leányt hiába várta vissza a pénzbeazedő.
Hogy mi történt, az csak most derült ki, ami 
kor a kislány nemrégen jelentkezett a rend
őrségen is beszámolt nyomozásának eredmé
nyéről.

A tavaszi est másokat Is kivonzott a Népi! 
getbe és a mögöttük lévő pádon is egy pár 
húzódott meg az árnyékban: Hosszú Lajos 
ült olt egy ismerősével, ö hallotta meg, hogy

Színpadi kalapok speciális szállitója

ml van a táskában és el Is vitte a táskát A 
romantikus történet hőse, a cfgányleány rá is 
talált az Igazi tettesre. Az

megosztotta vele a pénzt s együtt végig
barangolták az országot.

A leány azonban most lelklismeretfurdalások- 
tói megtört, társát magóval vonszolva, jelent
kezett a rendőrségen. Hosszú is beismerte a 
lopást.

Minden romantikának egyszer vágesrafcad, 
amikor elfogy a pénz. Most pedig Merschttz 
biró előtt kell számot adni e szerelmeseknek 
a történtekről. A kis megszédült cigányleány 
dr. Traytler Endre védő segítségével, sírva 
Igyekszik bizonyítani, hogy minden romantika 
niegölője és as ő megrontója a pénz volt

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A közigazgatási bíróság döntése szerint a 

kincstár utólag is fölemelheti a már Jogerősen 
kivetett kereseti adót, ha kiderül, hogy az 
adózó adóbevallása hiányos volt.

★

A Kereskedelmi és Iparkamara 10-én, csü
törtökön tartja ez év| közgyűlését.

★

A Kúria egy magát önállósító üzleti alkal
mazottal szemben folyamatba tett tisztesség
telen versenyben hozott ítéletiben kimondotta, 
hogy a volt alkalmazott nem hirdetheti állan
dóan, hogy előzőleg hol működött.

*
Ebben a hónapban járnak le a főváros biz

tosításai és rövidesen megtörténik a döntés 
ezek meghosszabbításáról. Szó van arról, hogy 
a hivatali bútorok és egyéb ingóvngyontár- 
gyakra nem akarják a biztosításokat meghosz- 
szabhltanl és Igy ezeknek biztosításai jövő év
től kezdődőiig megszűnnének.

♦
A Bécsi Tavasz] Vásár, amely tudvalevőleg 

minden évben közvetlenül 8 lipcsei vásár után 
van, ez évben március 7-töl március 14 ig fog 
tartani. A Bécsi Nemzetközi őszi Vásár 1937. 
szeptember 5-e és 12 e közötti időre esik.

♦
A kaktuszok és szobanövények termesztésé

ről és ápolásáról, a dísznövényekről, mint a 
gyümölcsös köztesterményeiröl tart tanfolya- 
mot az Északpestvármegyei Gyümölcs- és Sző
lőtermelők Egyesülete. A tanfolyam december 
10 én kezdődik, a József Nádor Egyetem Me
zőgazdasági Osztályán (VIII,, Eszterházy-u. 
3.) délután 6 órakor, az elsőemeleti II. sz. 
lanteremben Beiratkozás és mindennemű fel
világosítás az Egyesület helyiségében, Buda
pest, IV., Gerlóczy u. 11. III. 2. délelőtt 9—2 
óráig és telefonon: 1-860-14 széni alatL

★

A Dréher—-Haggenmacher—Első Magyar 
Résrvénvserfőzöde most tartotta meg Metr- 
ler Jenő dr. elnöklete alntl rendes évi közgyű
lését a Magyar Országos Központi Takarék
pénztár tanácstermében.' A közgyűlés a zár
számadások megállapítása után 4.20 pengő 
osztalék kifizetését határozta el és a szebé- 
nyék december 7-tői kezdve a MOKTÁR-ná! 
és Magyar Kereskedelmi Banknál vállalnak be.

— Toscanlnl 100 tagú remek zenekarát 10 
tagú malacbar.dnnak tünteti fel egy rossz rá
dió. Az igazi élvezet: kiváló zenekart remek 
készüléken hallgatni. A Standard rádiókészülé
kek híresek pompás hangvisszaadásukról és 
szelektivitásukról. Standard Imperalor a tö
kéletes zenekar.
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nemcsak minimálni, hanem maximálni 
la na ajánlások azámáti 

mert a maximálás hiányában csak mégis 
métlődhetnek a mostani ajánlási rendszer
nél tapasztalt visszaélések.

As óvadékra vonatkozó Intézkedést a 
magam részéről a jelöltség komolysága 

érdekében elfogadhatónak tartom.

Politikusok nyilatkozata 
az ajánlási rendszer módosí

tásáról és az óvadékról
A visszalépő képviselőielölt Is elveszti kaucióját

A választójogi pártközi bizottság záróűlé- 
sén elhangzott miniszterelnöki nyilatkozat, 
amelyben Darányi Kálmán miniszterelnök 
bejelentette, hogy a kormány a mai aján
lási rendszert novellán* utón megrefor
málja, élénk érdeklődést kelteti politikai
körökben. A miniszterelnök ugyan a részle
tekről nem nyilatkozóit, annyi azonban
máris kiszivárgott, hogy az ajánlási rend
szer módosítása radikálisan végez a mos
tani ajánlási rendszer visszásságaival. Arról 
van szó, hogy száz, legfeljebb kétszáz aján
lás lesz szükséges ma jd a jelöltetéshez, ezek 
az ajánlások periig közjegyzőileg hitelesíttet
nek. Ezenkívül köztudomásúvá vált az is. 
hogy a jelölteknek bizonyos óvadékot — 
maximum kétezer pengőről van sző — kell 
letenni és arra az esetre, hogyha a jelölt 
nem kapná meg a leadott szavazatok bizo
nyos százalékát, az óvadékot elveszíti.

A Hétfői Napló jó helyről szerzett infor
mációja szerint a készpénzóvadék nemcsak 
arra szolgál biztosítékul, hogy a jelölt meg
kapja a leadott szavazatok meghatározott 
százalékát,

hanem elvész a kaució akkor is, ha a 
jelölt az ajánlás után visszalép a jelölt

ségtől.
A Hétfői Napló munkatársa kérdést in

tézett a pártközi bizottság néhány külön
böző felfogású tagjához arra vonatkozólag, 
hogy mi az álláspontja Darányi Kálmán 
miniszterelnök bejelentésével szemben.

RASSAY KÁROLY

nz ajánlási rendszer eltörléséről a követke
zőket mondotta:

— Nagyon örülünk annak, hogy nem
csak a mostani választójog, hanem különö
sen az ajánlási rendszer ellen is folytatott 
másfélévtizedes küzdelmünk végre hivatalos 
tényezők részéről is honoróltatott és

a kormány belátta ennek a rendszernek 
veszedelmes és romboló hatását.

Várjuk tehát a konkrét javaslatot. Annyi bi
zonyos, hogy ez a kezdő lépés reményt 
nyújt arra, hogy a választójog kérdésében 
a további reformok is hasonló megértő 
szellemben fognak elintéződni.

HOMONNAY TIVADAR
a miniszterelnök bejelentéséről a követke
zőket mondotta:

— A miniszterelnöknek az ajánlási rend
szer megváltoztatását célzó törvényjavasla
tát az első lépésnek tekintjük arra, hogy az 
uj választójogi törvény a képvlselöház elé 
olyan elgondolásban kerüljön, amely közel 
áll a kereszténypárt álláspontjához. A mai 
ajánlási rendszer még a lajstromos válasz
tások tekintetében is — mint Ernszt Sándor 
már kifejtette, —

nem biztosítéka a népakarat kifejezé
sének,

aminthogy csak az lehet ■ megvalósítandó 
választási rendszerben is a biztosíték: gon
doskodni kell arról, hogy a parlament

a népképviseleti rendszer alapján !• 
megfelelő kvalitású legyen.

A választójogi bizottság küiönlten is egy- 
öntetüleg azt az álláspontot foglalta el, hogy 
olyan választójogot kell alkotni, amely a 
népies politika alapján az ország érdekeit 
kellőképpen tekintetbe veszi.

BUCHINGER MANÓ,

a pártközi értekezletnek szocialista tagja, a 
következőket mondotta:

— A v.-.lasztójog kérdésében a munkás
osztálynak változatlan a véleménye, mi a 
legszélesebbkörü választói jogosultságot kí
vánjuk. A miniszterelnök nyilatkozata az 
ajánlások mostani rendszerének megszün
tetésére vonatkozólag nem elégíthet ki ben
nünket, mert ez csupán egy kis részletét or
vosolja a meglévő visszás állapotoknak.

Az óvadék letevését egyáltalában nem 
helyeselhetjük, 

mert a kaució követelését retrográd és reak
ciós intézkedésnek tartjuk.

FRIEDRICH ISTVÁN
• következőket mondotta a miniszterelnök 
bejelentéséről:

— A pártközi konferencián azt javasol-

illat, egészség a habban:

tam: terjesszen ■ kormány azonnal a Ház 
elé egy kétszakaszos törvényjavaslatot, 
amelyben

a még lebonyolítandó időközt választá
sokra vonatkozólag a titkos szavazási 
rendszert vezeti be é* a jelölést Is ak- 
kénl módosítja, hogy «záz választópol
gárnak közjegyzőileg hitelesített alá

írása elég legyen az ajánláshoz.
Javasoltam azt is, hogy kötelezzék egy bi
zonyos kaució letételére a jelöltet és akkor 
a helyzet mindenesetre jobb lesz, mint a 
mostani. Annyira szerény lettem tehát, hogy 
a miniszterelnöknek erre vonatkozó beje
lentését, ezt az egyetlenegy kis lépését is, 
amit az ajánlási rendszer próbareformja je
lent, hálásan tudomásul veszem.

VÁZSONY1 JÁNOS,
aki a kispártok delegáltja a pártközi bizott
ságban, a kővetkezőket mondotta:

— A mostani ajánlási rendszer bukásáról 
a legjobb bírálatot a közigazgatási bíróság 
ítéletei mondották, amelyek alapján megál
lapíthatjuk, hogy a mostani ajánlási rend
szerben a legnagyobb politikai önkény ér
vényesült és igy az nem is tartható fenn, 
amint nem maradhat meg a fővárosi tör
vényhatósági választásoknál a bolettarend- 
szer sem. Mindenesetre szükséges lesz

Az osztrák igazságügyminiszter 
hat bécsi Íróval és zeneszerzővel 

vasárnap Budapestre érkezett
Vasárnap délután két órakor előkelő 

osztrák vendégsereg érkezett Budapestre, 
élén Hans Hammerstein osztrák Igazság- 
ügyminiszterrel Megjött a miniszteren ki
vül

Guido Zernntto, a „hazafias front* ve
zére, öt osztrák Iró és egy zeneszerző, 

valamint Jacobi Jolán, at osztrák Kuttur- 
bund egyik vezetője.

Ilek'.er Antal egyetemi tanár, a szellemi 
együttműködés magyar egyesületének el
nöke és Kunz budapesti osztrák ügyvivő 
fogadta az államférfiakat, továbbá az iró 
kát: Friedrich Schreyvogelt, Franz Georg 
Ginskyt, Alexander Lernet-Holeniat, Hans 
Nichternt és Gustav Festenberget, valamint 
Joseph Marx zeneszerzőt.

Az osztrák kulturális élet Budapestre ér
kezett képviselői ma, hétfőn este ■ Zene- 
akadémián 

gyógy borotvaszappan 
Egy évig tarf, ha naponta használja. 

Kórja jobb illatszertárakban és drogériákban. |

aminthogy az ma is fennáll már as ango
loknál. az eseteknél és több északi állam-
bán, sőt még a Balkánon, Albániában Is. 
Angliában egyébként a kauciót akkor veszti 
el a jelölt, ha nem kapja meg a leadott sza
vazatoknak körülbelül nyolc százalékát és 
Igv azt a hírt, hogy a kormány huszonöt 
százalékban akarja megállapítani azt a mi
nimumot, amely a kauciót megmenti a je
lölt részére, túlzottnak tartom, viszont he
lyeslem azt, ha

ai ajánlások benyújtása után történő 
visszalépés esetén ugyancsak clvéss a 

Jelölt kauciója.
A legkülönbözőbb pártállásu — mondhat

juk világnézetű — képviselők tehát helyes
nek tartják a mai ajánlási rendszer reform
ját, amelynek előkészítő munkálatai seré
nyen folynak a belügyminisztériumban és 
igy biztosra vehető, hogy

a miniszterelnök által bejelentett re
form a parlamentet januárban foglal

koztatni fogja.
A pártközi választójogi bizottságban el

hangzott felszólalásokat különben Sztra- 
nyavszky Sándor, a képviselőház elnöke, a 
gyorsírói feljegyzések alapján kinyomatja, 
úgyhogy az néhány nap múlva már teljes 
szövegében nyilvánosságra kerül. A párt
közi bizottságban elhangzott felszólalások 
értékes anyagot szolgáltatnak a választójogi 
reform előkészítő munkálataihoz.

Irodalmi estélyt rendeznek.
A magyar-osztrák kulturegyezméng értel
mében határozták el Ilyen kulturestek ren
dezését.

Sirrablűí fogtak
a temetőben

Vasárnap hajnalban a Kerepesl-utl temető 
egyik őre észrevette, hogy egy férfl néhai Schli- 
béri Róbert csalódj sírboltjának bronzfiguráit 
le akarja venni. Ai őr lesben állott és meg 
figyelte, amint

három bronzkandellábert le b csavart
a nála lévő csavarhuzAval, azután továbbment.

Az őr nyomon követte és látta, hogy most 
más síremlékhez megv az előbbi ember ás on
nan ia bron/diszeket vesz el. Szerencsére

éppen arra jött egy rendőr,
akit aa őr figyelmeztetett, mire igazolásra sző 
lltották fel a különös munkát végző férfit.

A rendőrségen kiderült, hogy Lukács Dezső 
gépkovács. Elmondotta, hogy évek őta abból 
él, hogy a főváros temetőinek siriairól lexzede- 
geli a bronzdiszeket. Mint szakember, ponto
san meg tudta állapítani, hogy milyen díszek 
vannak valóban bronzból és

csak a drága pénzen értékesíthető bronz
szobrokat lopta el.

Lukács Dezsőt töredelmes vallomása ntán 
letartóztat iák.

A kormányzóért 
imádkoztak
vasárnap
a templomokban

Horthy Miklós kormányzó vasárnapi név
ünnepén

ax ország valamennyi egyházának temp
lomaiban Imádkoztak as államfőért.

A budapesti protestánsok központi Isten
tisztelete a reformátusok székháziban volt 
A miniszterelnököt dr. Tahy László állam
titkár képviselte, a kormány tagjai közül 
Lázár Andor dr. igazságügyminiszter, 7'«/s- 
nády Nagy András dr., Mikes Ödön dr. ál
lamtitkár, azonkívül, a társadalmi élet é» a 
honvédség főbb vezető egyénisége vett részt. 
Soltész Elemér dr. protestáns tábori püspök 
a 28-ik zsoltárból imádkozott Beszédében 
kiemelte, hogy

boldog az a nemzet, amelynek élén olya* 
vallásos és hazaszeretettől átitatott ál

lamfő áll, mint Magyarországon.
Isten áldását kérte Horthy Miklósra, utóiul 
a Himnusz eléneklésével véget ért at Isten
tisztelet.

Vasárnap délelőtt a honvédség is hálandó 
Istentiszteletet tartott a kormányzó névnap
ján, a helyőrségi templomban. As ünnepi 
istentiszteleten megjelent ftőder Vilmos 
honvédelmi miniszter, Bornemisza Géza 
iparügyi miniszter, bárcziházi Bárczy Ist
ván államtitkár, vitéz Sóngi Hugó, a hon
védség főparancsnoka, vitéz Bátz Jenő ve
zérkari főnök és még sokan mások.

Vitéz Hnáss István tábori püspök ponti- 
fikálts a szentmisét fényes papi segéd

lettel.
Szentbeszédet mondott, végül Te Deamol 

intonált a kormányzóért
A templomi Istentiszteleteken kívül 
szerte as egész országban ünnepelte 

a közönség a kormányzó nevenapját
Tegnap különben Darányi Kálmán mi

niszterelnök kiilönkihallgntáson jelent meg 
Horthy Miklós kormányzónál és kifejezte a 
kormány szerencsekivánatait névnapja al
kalmából.

FARAGÓ LÁSZLÓ

A művelt világ minden nyelvén meg
jelent aktuális beszámoló a Közel- 
Kelet tűzfészkéről, angolok, arabok 
és zsidók harcáról, a Szentföldért.
Dante-k/adás. Kötve P 5.80
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Havazás!
A Meteorológiai Inté

sét jelenti vasárnap dél
ben:

A hegyeket éa a ke
leti megyéket hő borítja. 
A hóréteg vastagsága va- 

hegyeken n kővetkező:

Javult a pápa állapota,
de még nem hagyhatja el az Agyat

aárnap reggel a ___ _ ____ ___
Budai hegyek, Svábhegy 3 cm., Pilis- 
Dobogókő 9, Visegrádi Nagyvillám 5, 
Mólra, Kékes 8, Mecsek—Mlsinalető 3 cm.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 1 C fok, a tengerszintro átszámított lég
nyomás 766 mm., gyengén emelkedő Irány
zatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Délnyugati-nyugati acél, sok helyen 
köd, egyes helyeken, kivált nyugaton 
és északon havnscső és hó. A begyeken 
csakis hó. A hőmérséklet nyugaton alig 
változik, keiden a hideg kissé csökken.

Vatlkánváros, december 6.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Amióta híre Jár, hogy a Szentatya 
beteg, a világ minden részéből ezrével érkez
nek a javulást kívánó táviratok, amelyekben 
visszatükröződik az egész világ keresztény 
népeinek hő óhajtása, hogy

a pápa minél hamarább nyerje vissza 
Ismét teljes egészségét.

A pápa a vasárnapra virradó éjszakát 
nyugodtan töltőié, de orvosai

állandóan közelében maradtak.
Állapotában egész a délelőtti órákig nem 
állott be változás. A reggel nyolc órakor 
megtartott orvosi vizsgálat alkalmával a

Szentatya kérte, hogy felkelhessen és szent
misét mondhasson, de Milánt A minta 
orvostanár

nem engedte meg, hogy elhagyja 
as ágyat

Az orvostanár látogatása után a következő 
értesülést kaptuk a pápai udvarnál:

— XI. Pius pápa állapota nagyjából 
változatlan és némi javulás volt észlel
hető. Az elmult napokban tapasztalt 
légzési nehézségek enyhültek. A pápa 

étvágya jó és jól megreggelizett.
A kora délelőtti órákban nővére látogatta 

meg a pápát, tiz órakor pedig Pacelll bíbo
ros-államtitkár jelent meg a Szentatyánál, 
aki hosszasan elbeszélgetett vele.

" _ VASÁRNAPI TANÁCSKOZÁS A MI
NISZTERELNÖKNÉL. Vasárnap délelőtt 
tizenegy ómkor n miniszterelnöki palotában 
Darányi Kálmán miniszterelnöknél megje
lentek Kánya Kálmán külügyminiszter, 
Kozma Miklós belügyminiszter és Hómon 
Bálint kultuszminiszter. A kormány négy 
Ingja közel három óra hosszáig megbeszé
lést folytatott különböző aktuális kérdések
ről éa egyúttal beható tanácskozást foly
tattak abból ax alkalomból Is, hogy Kozma 
Miklós belügyminiszter kedden Berlinbe 
utazik, ahol a német kormány tagjaival fog 
megbeszélést folytatni.

— Előadások. A Hétfőt Tártatágban ma, 
hétfőn este órakor a Royal-szálló külön 
termében Békrssy Imre főszerkesztő tart 
„Miért csak kétoldalú szerződések?" elmen 
előadást — A Blztositástiidományi Társulat f. 
hó 10-én, csütörtökön este 6 órakor megtar
tandó előadó ülésén Deutsch Endre neivyorkl 
biztosítási tanulmányul járói tart előadást 
titett képek kíséretében. A ~ 
dcklődéssel várt előadást 
ben (Eötvös-tér 1. I. em.) 
két is szívesen látnak.

— Hajtóhalrset a tanai 
Elemér földbirtokos tasst 
volt. A hajtők közül Szigetfl György kezében 
elsült egy töltésre átadott fegyver és a töltés 
a mellébe fúródott. Haldokolva hozták Buda
pestre és a Bokny-kllnikán ápolják.

— Hablg-knlap, Kossuth lajos-atea L ,
— Névmagyarosítás. Schwarcz Miklós, a 

Glóbus nyomda Rt műszaki tisztviselője, ne
vét a belügyminiszter engedélyével Svéd-re 
változtatta.

ve- 
rendkívül nagy ér- 

a BIOSz helyiségé- 
tartják és vendége

vadászaton. Strák 
birtokán vadászat

üte CÉGTÁBLÁK
& FÉM BETŰK

NAPFÉNYTABLÁK

VT.. Po4nsanlozky*iitca 18. Telefon i Í-1TB-T1

• - Rorgonylnál 3 knblnetkép 8 P. Kálvln-tér 5.
— Elfogták a szőrmcboltok tolvaját. Az őszi 

szezon óta egymásután teltek följelentést a 
rendőrségen a szűcsök, hogy egy férfi és egy 
nő Aliit be n boltjukba, vásárlás ürügyével vá
logatnak, azután elmennek és ilyenkor rend
szerint hiányzik néhány értékes azörmedarab. 
Legutóbb Berkes Tibor Podmaniczky-ulcai 
azörmenagykercskcdö üzletéből vittek el ha
sonló módon értékes perzsiabőröket. A rend
őrség vasárnap n személylcirás alapján elfogta 
Adler Lajos 27 éves fodrászsegédet. Adler be 
Ismerte n padmantczky-ulcnl lopást. 
Igyekeznek kinyomozni, ö követte-e el a 
lopást is és ki volt u társnője.

— Megnyílt a Magyar l’rlassronyok

Most 
többi

— Karácsonyt, újévi üdvözlők, Chrtstmas 
C.ardok minden nyelven a legszebb kivitelben

im-
munka Boltja, melynek tulajdonosa dr. Kertén 
Elek, Kertén Bélának, a Magyar Uriasszonyok
Lapja köztiszteletben álló főszerkesztőjének fia. Minerva-cégnól, Kossuth Lajos-utca 20,

A boldogság és könnyes romantika filmlé

Rendezte: BALOGH BÉLA
Irta: Orsy Mária __ _ Zene: Papír Viktor

Főszereplők:
Csortos Gyula, Dobos Annié, Sziklai 
Szeréna, Simor Erzsébet, Básthy Lajos

A magyar filmszínészet meglepetése 

PÉCSI GIZI és AdAM KLÁRI 
a két zseniális gyermekszel epIA

(KArpát-ulmi
Prtmlar csütörtökén

METRÓ ÖTRIUW

Alföldy Béla

re^r,eidiss°_ jlcoló Jé 
díszeket

képviselő nem fogadta el 
Bácsalmás díszpolgárságát

Baja, december fi.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Szokatlanul érdekes bonyodalom 
támadt Alföldg Béla dr. országgyűlési kép
viselő bácsalmási diszpolgársága körül.

Alföldy Bélát a bácsalmási kerület NEP- 
programma! választotta meg. Nemrégiben 
összeült a bácsalmási képviselőtestület és 
indítvány hangzott el, hogy

Alföldy Bélát, érdemeire való tekintet
tel, válasszák a község díszpolgárává.

A képviselőtestületi ellenzék ellenezte a dol
got és a vita egészen odáig fejlődött, hogy 

az ellenzék kivonult a szavazás elől.
Az ellenzék nélkül maradt képviselőtestület 
azután egyhangúan díszpolgárrá választotta 
Alföldy Bélát.

Ösxl dlvatszövetolnkböl mérték után térit- *S>atSS3B , 
öltönyt vagy télikabátot 2 próbával készítünk ■ “ÓTt
Meggyőződésünk, hogy egyszeri rendelés után állandó vevőnk marad. 
VERSENYSZABÓSÁG, VII., Thököly-ut 6.1. em. ’JSSlr.,“■.'."Xw

Hajnali mulatság vége - 
koponyatörés
saerencsétlenség történt vaaárnpa 
Tóth István 28 éves kőműves

Különös 
hajnalban 
segéddel.

TÓth egy 
mulatott hajnalig, 
rótt állapotban indult haza. __r........
volt az egyensúlyát megtartani, egyik barótja 

a vállára vette a vékonydongdja kőművest 
és ttgy cipelte haza a Toldy Ferenc-ulca 71. 
szám alntt lévő lakása felé.

Tóth barátja vállán tovább éviekéit, közben 
ez elejtette, mégpedig olyan szerencsétlenül, 
hogy Tóth István a fejeletejére esett és ájul- 
tan terült el a földön. Azonnal kihívták a men
tékért, akik 
állapotban

Toldy Ferenc-utcal kocsmában 
ahonnan alaposan beboro- 

Miután képtelen

a szerencsétlen embert eszméletlen

szállították
koponyaalap! töréssel 

az üj Szent /daoi-kórházba.

Aji ellenzék viszont nem nyugodott meg 
ebben, hanem megfellebbezte a dolgot

Alföldy Bálát értesítették arról, hogy diaz- 
polgárrá választották, de mikor a képviselő 
megtudta, milyen körülmények között aaj- 
lőtt le a választás, kijelentette,

nem hajlandó ilyen módon elfogadni ■ 
diszpolgárságot 

és most értesítette is erről a községet
A választókerületben nagy érdeklődéssel 

beszélnek az esetről és várják a további 
fejleményeket is, mert még három község
ben, Kunbaján, Tatárházán és Madarason is 
hasonló körülmények között választották 
Alföldy Bélát díszpolgárrá. Valószínűnek 
tartják, hogy ezeket a diszpolgárságokat is 
visszautasítja.

—• A szovjet nj alkotmánya. A Szovjet Táv
irati Iroda jelenti, hogy a rendkívüli azovjet- 
nngygyülés tagjai egyhangúan elfogadták 
Szovjetoroszország uj alkotmányát

Áa elmult hét kiugró slágere as „Esős 
délután** volt, amelyet, mint megjósol
tuk, észrevett a publikum Is és zsúfolt 
házakkal játsszák a Cityben és a 
Casinoban. — A Royal Apolló
ban rekordbevételeket csinált a „L1U‘* 
az első héten, a második hét üzleti ered
ménye azonban kissé gyengült. — Az 
„Aratás**, amely az utóbbi idők egyik 
legszebb filmje, három moziban kétkét 
hétig táblás házat vonzott, a jövő héten 
azonban, mint hetedik hetet, a Ka
mara játssza egyedül. — Tart még az 
érdeklődés a Metróban a „San Fran
cisco** Iránt Is és a „Stuart Mária** agy 
a Fórumban, mint a Rádiósban 
eddig kielégítő üzleti eredményt muta
tott. — A Stúdióban csak most futja 
ki nagy formáját a „Nászút féláron** c. 
film, amelyet összesen már ötödik hete 
játszanak.

mii várhatunk?
SZERDA: Lillán Harvey filmje, • 

„Csókvásár** a Bécsiben.
CSÜTÖRTÖK: „leányok egymás kö

zött** a Royalban, „Tomy“ elmfl magyar 
film Uránia, Metró és Átrium és „A fe
kete légió** az Omnlában.

— A 30 éve fennálló Bergmann csónak- és 
iiüzem jubileuma nlkalmóből árait Jelentősen 
leszállította. Ezen közismert cég elsőrendű ké
szítményeivel a legelső helyen áll és most a le
szállított árak révén príma slléceit mindenki
számára horzáférlielövé leli. Címe: Icbella-ilcl á, megóvja a Sört a vérzés okozta Infekció- 
tér 6., a Magyar Színháznál. | tói. Használjunk REX gyógyborolvaszappantl

A

Rudas uszeda
Nyitva
rpggel 27-este 6-tg.
i Vasárnap £7—2-ig.)

h az eolsz ullág

maanariaihoz szói
JÓKAI legendás alakia. az

■

Halálos fejesugrás
ból 30.000 pengős 
kártérítési per

Haláloe aportbalezet epilógusaként érdeket 
per került a törvényszék Henkovszky-tenk- 
cn elé.

Még szeptember első napjaiban történt, 
hogy a Danubius strandfürdőn

halálos szerencsétlenség történt
Dancsó Petkov tizenhétéves tanuló fejest 

ugrott a medencébe, amelynek vizét ugyan
akkor eresztették le, úgyhogy a medencé
ben csak hetven centiméter mély volt a víz,

A szerencsétlen fiú feje a medence betón 
alapzatához csapódott. Az irtózatos ütés 
összetörte koponyacsontját és Dancsó Pet
kov

nyomban meghalt
A fiú édesapja, Dancsó Iván budapesti 

kereskedő fia haláláért a strandfürdő tulaj
donosát, Zakariás Árpád gyógyszerészt tette 
felelőssé. Azt Állította, hogy

• fürdő vezetőségének gondatlansága 
Idézte elő a szerencsétlenséget.

Kártérítési pert indított Zakariás Árpád 
gyógyszerész ellen.

Harmincezer pengő anyagi kár megté
rítését kérte.

A tárgyaláson Zakariás Árpád jogi kép
viselője igazolta, hogy a strandon megafo- 
non hirdették ki, hogy a vizet Meresztik a 
medencéből. Táblák hirdették, hogy

tilos a fejesugrás.
Ezek után történt a szerencsétlenség, 

amelyért csak a fiút terheli a felelősség.
A biróság a L-'xonyitás lefolytatása után 

kihirdette az Ítéletet, amelyben Dancsót 
elutasította a keresetével. Az ítélet indoko
lásában kimondotta, hogy a szerencsétlen
ségért csak Dancsov Petkovot terheli a fe
lelősség.

— Tömegszélhámosság a Gróf Rédey 
Gedeon betegsegélyzőegylet nevében. Vasár
nap 65 aláirásos feljelentés érkezett a fő
kapitányságra. Az aláírók elmondják pa
naszukban, hogy felkereste őket egy férfi, 
aki a Gróf Ráday Gedeon-betegscgélyző- 
egylet megbízottjának adta ki magát. El
mondotta, hogy aki 2 pengő 40 fillér be- 
iratási dijat és 3 pengő 60 fillér tagdijat 
befizet, azt egy évre biztosítja a betegse- 
gélyzőegylet arról, hogy betegség esetén or
vossal és gyógyszerrel látja el. A pénzek 
lefizetése után is adott egy tagsági köny
vecskét és receptkönyvet is az újonnan be
lépett tagnak. Az egyik tag néhány nappal 
ezelőtt megbetegedett és felakarta ke
resni nz egyletet, ekkor látta csak, hogy 
a tagsági könyvön nincs m^g az egvesület 
elme. Kiderült, hogy igen sok embert veze
tett félre néhánypengős csalásával a szél
hámos. A rendőrség nyomozást indított, 
hogy kézrekeritse.

— Használjunk olyan borolvaszappmit, amely 
egyenletesen puhít meg minden egyes szőrszá-

a város bármely pontjáról villa
mossal vagy autóbusszal gyorsan 
és kényelmesen elérhető.
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Reuslueres vérfürdő 
egv bécsi sorozottén

Béta, december 6.
’ (A Hétfőt Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Ai amerikai

véres gangsterbosszukra

emlékeztető lövöldözés színhelye volt va- 
lárnap hajnali négy órakor a belvárosi 
Wollzeilén lévő Zíp/er-sörözö. A csatának 

két halottja és öt súlyos sebesUltje van.
' A sörözőhelyiségben a hajnali órákban 
már emelkedett volt a hangulat, amikor 
erősen illuminált állapotban belépett Franz 
l’annek ügynök. Megállt az ajtóban és 
izemügyre vette a helyiségben lévő vendé
geket. A következő percek eseményei film
szerűen viharzottak. Pannek megpillantotta 
régi vetélytársát és ellenfelét, Hans Bikán 
ügynököt,

előrántotta és elsütötte revolverét.

Bikán a fején találva, holtan összeesett.
A sörözőben vad pánik keletkezett. A ven

dégek egy része a hátsó kijárat felé mene
kült, a földön vérében fekvő Bikán társa
sága pedig söröskancsókkal, székekkel, asz
tallábakkal támadt Franz Pannekre. A ré

szeg ügynök meghátrált támadói elöl, az
után hátát a falnak vetve, revolverével véde
kezett:

egymásután lőtte ki a fegyver vala
mennyi töltényét a söröző vendégei felé.

Mire az éjszakai csatazajra és lövöldö
zésre elösietö rendőrök behatoltak a sörö
zőbe, Franz Pannek már a földön feküdt 
és Hans Bikán társaságának tagjai 

tombolva ütlegelték.
Nagynehezen sikerült az őrjöngő embe

reket az eszméletlenül fekvő revolveres tá
madó testéről eltávolítani és a helyiségben 
a rendet helyreállítani. A söröző véráztatta 
padlóján ekkor

még öt sebesült feküdt,
akiket a mentők vittek el. Mentők szállitot
ták kórházba a lövöldöző ügynököt is, akit 
Bikán társasága olyan súlyosan bántalma
zott, hogy vasárnap délelőtt sérüléseibe 

belehalt.
A bécsi hajnali gangsterdráma szereplői 

ellen megindult az eljárás.

’ — BÁRCZIHÁZI BÁRCZY ISTVÁN KI
TÜNTETÉSE. Politikai köröklien általános 
rokonszenvet kelteti bárcziházi Bárczy Ist
ván miniszterelnökségi államtitkár kitünte
tése: a kormányzó ugyanis bárcziházi 
Bárczy Istvánnak a magyar királyi titkos 
tanácsosi méltóságot adományozta. Az uj 
titkos tanácsos távoiáll a napi politikától s 
éppen azért aki ismeri az ö közhivatali 
pályafutását, aki értékeli az uj titkos taná
csos csendes, hangtalan és mindig rokon
szenves egyéniségét, nagy örömmel vette 
tudomásul az államfő kitüntető bizalmának 
megnyilatkozását vele szemben, aki mint a 
miniszterelnökség adminisztratív államtit
kára, de már jóval előbb is minden pozí
ciójában csak szimpátiákat keltett.

JF.ÉSERVÉ ÁMÉRICAIN
— Harminckettes ezrednap a 32-esek 

terén. A 32-cs volt háziezred egykori ka
tonái vasárnap délelőtt ünnepelték ezred- 
napjukat. A Belvárosi Plébániatemplomban 
zenés mise vezette be az ünnepségeket. A 
szenlbeszédct vitéz Haasz István tábori 
püspök mondotta. Mise után az egykori 
frontharcosok diszmenetben vonultak a 
32-esek terére, ahol az emlékmű elölt 
Tinódi Varga Sándor tábornok mondott 
beszédei, azután a karácsonyi segélyeket 
osztották ki az egykori ezred hadirokkant 
katonái között. Majd megkoszorúzták a 
32-esek emlékszobrát, végül a Mária Te
rézia-laktanya elé vonultak, ahol koszorút 
helyeztek el az ezred emléktábláján.

Úszás, vívás, box sőt kézi tusa?
Haja mégis fix és nőm lett kusza! $$

3RVLCREEMI

az angol sportsman gumimentes K 
hairögzitőle és haPnyesitője. Rí

— Halálos katasztrófa ért egy csehszlo
vák repülőt. Prágából jelentik: Protestov 
katonai repülőterének hangárjára rázuhant 
egy katonai repülőgép. A pilóta nyomban 
meghalt.

— Házasság. Szegő Vera és Ábel György je
gyesek. (Minden külön értesítés helyett.)

— A Tiszába ölte magát egy szolnoki fiatal 
leány. Vasárnap Szolnok közelében kifogták 
■ Tiszából Forgó Lenke 17 éves elárusitónö 
holttestét, aki á szolnoki Filléres Bazárban 
volt alkalmazva és még a nyáron a Tiszába 
ölte magát, öngyilkosságának okát nem tud
ták megállapítani.

— Hetvenezerrel több a munkanélküli Cseh
szlovákiában. Prágából jelentik: A munkanél
küliek száma novemberben októberrel szem
ben 70.000-rel, vagyis 14 százalékkal enielkc 
dett.

— Modern függöny és anyag... A lakásdiszl- 
*és művészi feladatat könnyen megoldja, ha 
felkeresi a kitűnő hírnevű Lipótvárosi Fonal 
Rt. Llpól-körut 25. szám alatti üzletét. Az 
óriási viilaszték lehetővé teszi n legkülönbö 
löbb igények százszázalékos kielégítését.

— MAGYAR SIKER AZ ELSŐ BÉCSI 
KÖZÉPEURÓPAI BRIDGE-KUPA MÉRKŐ
ZÉSEIN. A késő esti órákban jelentették, 
hogy a bécsi első középeurópai brldge-kupa 
mérkőzésein vasárnap Magyarország csa
pata, amelynek tagjai: Cohen, Décsi, Fe
rencit, Keleti, Klór, Alpár, kilenc pont 
előnyt szerzett az osztrákok előtt, a jugo
szláv csapatnak viszont nyolc pont előnye 
van a csehszlovák együttessel szemben.

— Polnitzky Llpót főispán beiktatása. 
Polnitzky Lipótot, az uj győri főispánt hét
főn ünnepélyes keretek között iktatják be 
hivatalába. Délelőtt féltiz órakor szentmise 
lesz a székesegyházban, majd megtörténik 
a beiktatás, amelyen a belügyi kormány
zatot Mikecz Ödön dr. államtitkár képvi
seli.

— Polgármestert választ Karcag. Hajnal 
István karcagi polgármester nyugalomba- 
vonult. A polgármesteri székre ketten pá
lyáznak, dr. Sándor Miklós karcagi ügyvéd 
és Madarász István hajdúböszörményi nyu
galmazott főjegyző. A polgármesterválasz- 
lás dátumát vasárnap állapították meg, de
cember 15-ben.

— Halálos lovasszerencsétlenség. Barit Sán
dor jászberényi gazdálkodó ittas fővel kilova
golt a határba. A ló ledobta s olyan szeren
csétlenül cselt ki a nyeregből hogv koponya
alapi törést szenvedett. Nyomban meghalt.

— Gyilkosság a tanyán. A jászberényi tanyá
kon Nótárius Pál, Marcsik Pintér József és Ha
mar János gazdálkodó összeverekedtek. A ve
rekedés során Nótáriust szivenszurták éa 
nyomban meghalt. A rendőrségen Hamar János 
azt vallotta, hogy ő a gyilkos. Letartóztatása 
után néhány órával kiderült, hogy a verekedés
nek negyedik részese is volt, Bessemjey János 
gazdálkodó és ö követte el a gyilkosságot. A 
rendőrség most tovább nyomoz a titokzatos 
ügyben, azt akarják megállapítani, hogy m> 
késztette Hamart a bűntény vállalására.

— Halálozás. Dr. Scháfer Adolf soroksári 
ügyvéd vasárnap hajnalban váratlanul elhunyt 
Az elhalálozott ügyvéd élénk szerepet játszott 
városának politikai és társadalmi életében. A 
temetés kedden délután két órakor lesz a gyász 
házból (Soroksár, Grassalkovich-utca 62).

— Befagyott lóra futott egy autó, négy 
halott. Egy stockholmi gépkocsi, amelyben 
hat személy ült, a sötétben eltévesztette a: 
utat és a befagyott Siljan-tó jegére futott. 
A jég betört a gépkocsi súlya alatt és utasai 
a lóba zuhantak. Négy ember a vízbe fűlt.

_  Gazdátlan c.senipészholml a bécsi gyorson. 
Vasárnap a győri rendőrség emberei a Bécsből 
érkező vonaton kél gazdátlan uj bőröndöt ta
láltak. Az egyik bőröndben 371 darab öngyújtó, 
a másikban szacharin volt. Ezeket a rendőrség 
elkobozta, a csempészeket keresik.

— RablógylIkoMÚg Szárazvám határában. 
Száraznám község határában szétvert fejjel, 
holtan, kiraboltat! találták Jáni Ferencet, a sin- 
falvai cukorgyár gépészét. A cscndörség a nyo
mozás során őrizelhe vett egy gazdálkodót 
meri az a gyanú, hogy az ölte meg.

— A gondos éa előrelátó kereskedőnek minta 
képe a Sugár cipőáruházak (Népszinhdz-u. 11.. 
Berlini-tér J.) főnöke, akit az elmúlt napokban 
megkérdeztünk, hogy mi a titka annak, hogy 
■i Sugár cégnél a legdivatosabb clpőujdonságok 
még 'mindig P 8.5O-ért kaphatók. Erre a kővet
kező választ kaptuk: A gyárakkal az év elején 
ekötötlem nz egész évre elégséges bőranyagot 
•s az ebből származó előnyöket nem a saját 
hasznomra, hanem hűséges vevőim ezreinek 
mitalom azáltal, hogy a lehető legolcsóbban 
árusítom a változatlanul jómlnőségü Sugár
cipőket.

DIADALSZEKÉR
uj ragyogásban mutatja be Liszt Ferencet, az embert, a művészt, 

a hívőt, a magyart.
Dante-ktadás. 2 kötetben kötve P 1O.—
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— Temesvár? Imre kél mandátuma. 
Kedden adják át Gyöngyösön Temesváry 
Imrének, a kerület egyhangúlag megválasz
tott képviselőjének — hir szerint Kozma 
Miklós belügyminiszter jelenlétében — a 
mandátumot, szerdán pedig a közigazgatási 
bíróság tárgyalja a Temesváry Imre szeg
halmi mandátuma ellen Tildy Zoltán hivei 
által beadott petíciót, amelyben nemcsak a 
választás megsemmisítését kérik, hanem 
elsősorban a választás kiigazítását, Tildy 
Zoltán, a független kisgazdapárt jelöltjé
nek javára. Éppen ezért akár lemond Te
mesváry Imre a szeghalmi mandtátumról, 
akár nem, a közigazgatási bíróság Ítéletet 
fog mondani a szeghalmi petíció ügyében.

Lilian Harvey 
magyar birtokvásárlását 

mégis engedélyezik
Lilian Harvey, az ismert német film

primadonna, a Dunántúlon egy nagyobb 
birtokot vásárolt. A birtok átírása elé azon
ban nehézségek gördültek, mert u környék
beli kisbirtokosok opciót jelenteitek be 
ugyanerre a birtokra és a helyzetet még sú
lyosbította az, hogy Lilian Harvey német 
állampolgár Amint értesülünk, e héten hi
vatalos lépés történt Lilian Harvey bírtok" 
vásárlásának engedélyezése tárgyában. A mű
vésznő hajlandó kárpótolni a környékbeli 
kisbirtokosokat és a különböző magyar ha
tóságok most már jóindulatúan támogatják 
Lilian Harveynek azt a törekvését, hogy 
magyar földhirtokosasszony legyen.

— A belga király Svájcba átázott, fírilsz- 
szélből jelentik, hogy a belga király néhány 
napi tartózkodásra Svájcba utazott.

— Estély és bál. Hétfő este tartja a MAC a 
Dunapalotában ellő estélyét Főrendezők: dr. 
Oláh Dezső és Telkes Tibor. Az estély a buda
pesti szezon előkelő és nagy társadalmi esemé
nye lesz. — A KKKOSz Cukorkakereskedők 
Órszágoa Egyesülete február 6-án, szombat 
este ^10 órái kezdettel tartja meg hagyomá
nyos „Cukrosbóljót" ar. Utazók Egyesületének 
székhazában.

— A Madách Inire-glmnázlum Székely Berta
lan Köre 10 éves fennállásának alkalmából 
(december hő 5-én és 6-án) igen jól sikerült 
és nívós műsoros estélvt rendezett Rőmer Ca- 
miliő vezető tanár rendezésében, aki az ünnepi 
megnyitót tartotta. Különösen az „Aranyóra*" 
cimü egyfelvonásosnak és Arany János „Hld- 
nvalás" c. balladájából készült szimbolikus da
rabnak volt nagy sikere, amelyet az intézel két 
VII. osztályos növendéke irt A műsoros est 
jövedelmét a diákjóléti alapnak juttatták.

— Letartóztattak két álszerkesztőt eim alatt 
legutóbbi számunkban beszámoltunk két ügy
nök elöfizclésgyüjtéssel elkövetett sorozatos 
visszaéléseiről. Ezzel kapcsolatban meggyőződ
tünk niról, hogy a „Magyar L’rigyennckek 
Lapja" című újság, amelynek revébm az elő
fizetési dijakat jogosulatlanul fölvették, tény
leg létezik és többezer előfizetője van.

KOSÁRY ÍMMY
esténként a

_ PARISETTE kávéfázban• rRlllWfc ■ ■ fc (lELSi-OS: t-siu-17.

Zongoránál: Barabás Sári Neszmélyi Tibor
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HÉTFŐI I1APLŰ 
bemutatia a fét 

legérdekesebb filmjét
A főszerepben 

Dániellé Darrieux

LÁNYOK 
EGYMÁS KÖZÖTT

A „Reflektor Film" a Royal Apollóban 
le clitelte előttem n közeli napok egyik 
legérdekesebb filmjét. Francia film, problé
mát tárgyal, igazságot keres, amellett a 
le;;művészibb eszközökkel szórakoztat. Egy 
gazdag magánzónő minden vagyonát egy 
olyan női penzió alapítására adja, ahol 
igazi otthont találnak a nagy város erkölcsi 
es' látásúnak, viharának kitett egyedülálló 
fiatal leányok. Szigorú a szabály: az otthon 
küszöbét soha fér/I öt nem lépheti. És feltárul 
nz otthon különös, furcsa belső élete, ez uz 
expanzív, túlfűtött, forrólevegöjü atmosz
féra, amely megüli eme női fellegvár szo
báit. Férfiszereplőt nem látunk, de itt-ott 
egy férfi sziluett oson a folyosó mentén, egy 
férfikéz nyúl a nő után. Bravúros fotográ
fiák, szellemes ötletek! Feltűnik a sok Ifny 
1 zölt a lélckkufárok ügynöknője is, aki 
sikerrel inételyezi meg és küldi a vásárra 
a gyanútlan, vagy éppen a romlani akaró 
„portékát". Apró tragédiák játszódnak le 
egy beteges hajlamú leány körül is, de van 
ill azonban egy bűbájos, fiatal, szűzies te
remtés, aki idegenül és csodálkozó szem
mel nézi nz érzékek tombolását maga kö
rül. Megismerkedik egy férfivel kinn a vá
rosi.an, találkozásaik során szerelem fejlő
dik köztük és a leány unja már azt, hogy 
mindig pályaudvarokon, postahivatalokban 
kelljen találkoznia szerelmesével. Szeretné 
megmutatni a fiúnak otthonát, ahol él, ezt 
azonban tiltja n szabály. Tehát női ruhá
ban becsempészi szerelmesét a szobájába, 
ahol ugyan megpróbálnak tisztességesek 
maradni, de hát a kislány rövid idő múlva 
gyereket vár. A dolog gyorsan kipattan, 
az intézet igazgatónője, aki eddig a filmben 
a konrervutiv álláspontot képviselte me
neszteni akarja a leányt, de a bűbájos 
apróság láttán megenyhül. Nem történt 
n így haj, hiszen a csecsemő-irány. A sza
bályok szerint ottmaradhat ö is az intézet- 
1 en. Végülis az igazgatónő levonja a tör
ténet rezüméjét: ö aki védővárat akar épí
teni az angyaloknak, belátja, hogy védencei 
nem angyalok, hanem nők, szerelmes és 
szeretni vágyó asszonyok. Ez a világ sora, 
ezen változtatni nem lehet...

A film, amely már szüzséjeben is egészen 
különleges, technikájában, felépítésében 
azonban könnyed és eredeti. Uj rendezőt 
ismerünk meg .laques Dévai, a kiváló iró 
személyében és egy uj francia sztárt, a 
gyönyörű Dániellé Darrieux-t. Csak a fran
ciák tudnak ennyire ártatlanul elsuhanni a 
legkényesebb szituációk fölött és nz igazi 
művészet jellegével ékesíteni azt, ami 
másutt nehézkes, darabos esetleg obszcén 
lenne.

A Pódium
nagysikerű megnyitó műsorának

T
utolsó o OadAss

Bókeffl Láaxló konferál
Iádon: l-SIW-75

ROKONAINAK és barátainak ajándékozzon 
Színházi Élet előflzetést. Minden héten három 
lupát kapnak.

* Milyen téma érdekli a film közönségét? 
Számok beigazolták, hogy nyolcvan százalék
ban olyan müvek hódítottak filmen, amelyek 
már könyvben vagy színpadon is sikert arat
tak. Jókai Mór ..Áranyember"-ének filmválto- 
nilával kapcsolatban készült el az. n kimuta
tás és egvhangu o vélemény, hogy a halhatat
lan elbeszélő legszebb regény ének megfilmesí
tése sikerült eddig a legjobbat.! A főszerepek
ben Kiss Ferenc, Csortos, Rózsahegyi, Pelheő 
Attila, Egry Mária Mczey Mária művészetük 
javát nyújtják Gaál Béla rendezésében

• Egy amerikai irö ötlet. A legújabb magyar 
film, a „Dimapartl randevú" hőse egy Bodó 
hívón nevű falai iró, akinek regénye körül ho- 
nyelődik le a vlpjál. k meséje Egyik népszerű 
könvvkindóvállalatunk igazgatója a film szak- 
bemutatója után azzal az érdekes ötletei állt 
elő, hogy egyik neves fiatal Írónkul Bodó Ist
ván álnéven és ugyancsak ..Dunnparti randevú" | 
elmen könyvet irat, ugy állítva be tehát a dn|
g >. mintha Bodó hívón tényleg élő személy 
volna.

1. Stuart JVÍária, a slágerrá tlélz

AZ ANGOL TÖRTÉNELEM sohasem 
volt érdekesebb, mint naplóinkban. 
Edmard király és Mrs. Simpson szerelmi 
regénye, amely a világbirodalom leghatal
masabb trónjának árnyékában teljesedett 
ki, természetes, hogy felhívja a figyelmet 
a király-drámákra. A pesti publikum kü
lönben is alaposan nerzátus az angol ki
rályi családok szerelmi ügyeiben, hiszen 
Erzsébet királynő önkényesen megrefor
mált színházi története éppen a közelmúlt
ban versengett Viktória királynő Disraeli- 
lével magánszínházaink színpadán. .4 tör
ténelmi, speciálisan az angol történelmi 
színmüvek divatja átcsapott a film terü
letére is és két pesti mozi is bemutatott 
egy Amerikában készült filmet, amely 
Stuart Máriának, a tragikussorsu skót ki
rálynőnek életével foglalkozik. Minden
képpen érthető tehát az érdeklődés, mely
igei a közönség beült a mozi nézőterére- 
lássuk csak, mit tudnak Amerikában 
Stuart Máriáról.

Igy kezdődik a film. Erzsébet királynő 
megtudta, hogy Stuart Mária útban van 
Anglia felé, félti Iránját, tehát mozgósítja 
hajóhadát s martalócait Stuart megsemmi
sítésére. A skót kikötő nagyon is illúzió
rontó díszletében azonban egy rozoga de
reglyével mégis csak partot ér Stuart, aki 
bár üldözik, Rica mugántitkárával és né
hány főnyi csatlósának kíséretében mégis 
kényelmesen heüget Edinbourgli közelé
ben lévő várába. Itt éppen a főurak szö
vik a zármányt és ugratják Stuart Mária 
féltcstvérét, a régenst: baj lesz abból, ha 
megjön a húga és átveszi az uralmat. A 
hug csakhamar megérkezik és a főurak, 
nem tudni, mi okból, sürgős házasságot 
tanácsolnak II. Ferenc francia király fia
tal özvegyének. Miután Stuart Mária a bá
tor és szemtelen Bot hív elit szereti, aki 
csak ugy ukmu^fuk derékon ragadja a 
királynőt, ö mégis inkább a nőies Darn- 
léghez megy férjhez, akt részegen arról 
panaszkodik, hogy felesége állandóan ki
zárja a hálószobából: Csodák csodáin 
azonban, egy év múlva mégis ott a gyerek.

MIG IDÁIG ÉRTÜNK azonban, arra let
tünk figyelmesek, hogy mellettünk horkol 
valaki. Illedelmesen vállára koppintot
tunk embertársunknak, miután azt hittük, 
hamarosan világos lesz és vége a filmnek

Az Illető azonban nem zavartatta ma
gát, csak ugy, mint a film hősei. Hol az ár
mányát főurak (skót módra takarékos
kodva a statisztákkal) tizenöl-husz főnyi 
„haderővel" verekedtek Bothwell -huszonöt 
főnyi túlerejével szemben hol néhány he
ringes hordó barrikádjáiv át ugratott a vi
téz lovag, aki meglehetős naiv módon 
hagyta bccsapal.ni mpgát Stuart ellenségei- 
tő'. De minden viccet félretéve, valóban 
lempótlan, lassú, terjengős és izgalommcn- 
tes a film addig, ameddig hősnőnk elérke
zik Erzsébet királyné vészbírósága elé. Ez 
a jelenet valóban annyira mesteri, oly ki
tűnő, hogy szinte hajlandók vagyunk meg
bocsátani az előbbi másfél órát, pedig Hol
lywood számított a ninb történelmi tájéko
zatlanságára és hol Styart Máriával, , hol 
Erzsébet királynővel mondatja el közép
iskolás diák módjára saját élete történelmi 
leckéjét. Igen, hát ezen a ponton nem té
vedhet Amerika. A történelmi blöf- 
f e I szemben ne á'ljon tájékozatlanul a 
szegény, műveletlen tömeg, amely például 
nem olvasta Stefan Zuteia Stuart Máriáját. 
John Ford ur, Stuart Mária nem, túlságo
san nagyfantáziálu rendezője, mint név
rokona, a szériakocsikat, ugylátszik, tucat
filmeket gyárt. Egyetlen érdeme, hogy Ka- 
therine Hepburn komoly művészi márkája 
fémlelezi a filmjét. Sokon szeretik ezt a 
különösen érdekes egyéni színésznőt, aki 
ebben a fl'mben azonban számomra olyan, 
mint egy halálfejü pillangó. Láttuk nem
rég Greta Garbó Krisztina királynőiét. Ar 
RKO-gyár, ugylátszik, Garbo-pótlélcnak 
szánta Hepburnt, mi pedig a filmet csak 
slégerpótléknak ismerjük el.

2. Vasárnapi premier 
az Of>erakázlan

SZERETŐ GONDOSSÁGGAL nijait/H * * 
évről-évrc az'Operaház a maga név
napi ajándékát Horthy Miklós kor
mányzónak és a figyelem mértekét bizo
nyítja az a körülmény, hogy ezek a Mik- 
lós-napi bemutatók rendszerint az egész 
szezón legnagyobb sikereivé válnak. Va
sárnap Ginek bűbájos „Május ki

rály nő- jének reprizével és Hu bay 
Jenő világhíres „Csárdajelene tjei
ből összeállított táncjátékának bemutató- 
ával kedveskedett az Operaház az állam

főnek Gluck nemesen klasszikus mu
zsikájának üde tisztasága, humoráénak an
gyali derűje Oláh Gusztáv színpadi képé
ben olyan keretet kapott, amelynél művé
szibbet, sikerültebbet talán még sohasem 
láttunk az Operaházban. Kár, hogy ezzel 
a ragyogó színpadi képpel az énekesek 
éne ktcljesit menye nem áll azo
nos nívón. Rékai András rendezése. 
B e r g Ottó vezénylése tiszta eszközli 
munkák. Külön öröm Kosztolányi 
Dezső posthumus verseinek csengő-bongó 
zenéje. Robbanó sikere van azonban a 
Huba y-táncjátéknak. A magyar zene
élet nesztorának tüzes fiatalkort hegedű- 
kompozició-hoz Lón y i Viktor költött 
ügyes, fordulatos, ötletes mesét. A müvet 
hangszerelő és betanító K e n e s s e y Jenő 
szombaton este a megerőltető munkában 
kidőlt és igy az utolsó percben a vezény
lést az Opera másik fiatal tehetséges kar
mesterének, R u b á n y i Vilmosnak kel 
lett átvenni. A beugrás bravúrosan sike 
rült, mert R u b á n y i pálcája alatt olyun 
fergeteges jókedv támadt a színpadon 
hogy nem csodálkoznánk, ha egy későbbi 
előadás kevésbé ünnepélyes közönsége 
maga is táncra perdülne a nézőtéren. A 
H u b a y-mű azonban egy beugrás mellett 
egy „kiugrás" t is hoz: Harangozó 
Gyuláét, aki a mü koreográfiáját készí
tette, rendezte és betanította.

3. Mi történt i
Uajor Gizi körül?

A NEMZETI SZÍNHÁZ e hiten akarta 
szinreliozni Bónyi Adorján „Hódítás" c. 
színmüvét, amely közel másfél éve várja 
a bemutatót. A Nemzeti Színház karácso
nyi premierjének különös díszt kölcsön
zött volna Bajor Gizi fellépte, amely a da
rab premierjével együtt természetesen 
szintén elmaradt. Az ügyben nyilatkozott 
már a szerző s kijelentette, hogy a Nem
zeti Színház igazgatójának gestiója ellen, 
amellyel a darab próbáit hirtelen beszün
tette, nem tehet semmit, nyilatkozott a 
színház is, amely technikai okokra hivat
kozik, de mélyen hallgat a dologról maga 
a főszereplő, Bajor Gizi, akinek nem lehel 
teljesen közömbös, hogy egy darab, amely
ben ő vál'.alt vezető szerepet, már színre- 
hozatala előtt lekerüljön a müsortervezel 
ről. Természetesen igy tág tér nyílik a ta
lálgatásokra és a színházhoz közelállók a 
próbabeszüntetés okát éppen Bajor Gizi
ben jelölik meg. A művésznő szerepében 
á'litólag olyan mértékű változtatást óhaj
tott, amelynek természete túlnő a próbák 
alatti korrekció lehetőségén. Magyarán 
mondva, Bajor Gizi ismét visszaadott egy 
szerepel. Bár nem udhatunk hitelt ennek 
nz egyoldalú információnak, miután Bajor 
Gizit ebben az ügyben szólásra bírni nem 
lehet, utalnunk kell arra, hogy Bajor 
Gizi, aki a Nemzeti Színház legnagyobb 
fizetésű, egyben a legvonzóbb sztárja, a 
szezon e'sö felében csak egyetlenegy sze
repet játszott el az ország első színpadján. 
Már pedig olyan gazdagok nem vagyunk, 
hogy ezt a luxust megengedhessük ma
gunknak.

4. Színházi hét
A MÁRIA-NÖVÉR cimü filmet forgatják 

most a Hunniában. Hatszázezer pengős 
költséggel készül ez a magyar-németnyelvű 
óriásfilm, amelynek egyik legérdekesebb 
jelenetét vasárnap vették f e I és 
amelyre táviratilag hívták Pestre Fényes 
Szabolesot, a film zeneszerzőjét. A különö
sen zeneileg nagy felkészültséget igénylő 
film egyik főszereplője Svéd Sándor, akit 
e filmszcrcplése után egész biztosan a ma
gyar Kiepuraként fognak emlegetni. Svéd 
Sándor vasárnap az „Álarcosbál" nagy 
áriáját énekelte el és az Operaház teljes 
zenekara kísérte. Erre az alkalomra előkelő 
és fényes közönség gyűlt össze a Hunniá
ban, ahol a magasrangu vendégeket S c i - 
t o v s z k y Béla, volt belügyminiszter, a 
filmgyártó társaság elnöke, fogadta. Fényes

Csathő Kálmán bemutató 
a MAGYAR SZINHÁZ-banl

Szómba on, december 12-án először:

Szakítani nehéz dolog
Komédia zenével - Jrfa: és rendezte: Csathó Kálmán 

Zenéjét Pécsén Mihály verseire Buday Dénes szerezte

SANc'NG - 
AVAR ANTÓNIA 

bécsi sikerei után ulra Pe Ion

BOGNÁR MAGDA 
varsói vendégfeilápéce után 

KISS KLÁRI 
a lagtemperamen umosabb jazz-enek.snő 

JERO, UERTES, OlSSI M
Szabolcs, aki Berlinben ugylátszik Ábra
hám Pál örökét vette út, elmondotta, 
hogy ebben a pillanatban három filmet ké
szít Berlinben, egy operettet lient.te Müller- 
rel, valamint bulváry rendezésében egy 
zenésvigjátékot és ő készili a Bováryné ze
néjét, amely filmnek főszerepét Pola Negri 
játssza. Ugyancsak most folytat tárgyaláso
kat egy uj Kiepura—Eggerth-filmre, amely
nek felvételei lehet, hogy Pesten történnek.

BECSUKTA KAPUIT vasárnap este a 
Royal színház, amely csak a jövő hét köze
pén mutatju be következő újdonságát, ame
lyet Szabolcs Ernő rendez. A Royal 
Színházban esti préibák folynak, a szín
padot elől levágják, i<ogy a nagy operett
zenekarnak helyet csináljanak, valamint a 
színház belső átépítéséhez és csinosításához 
is idő kellett. — Vasárnap este végre meg
tartották az elmaradt Bohémek előadását a 
Városi Szinházban. Pataky Kálmán éne
kelte Rodolphot, Mimi az amerikai Tenny- 
son volt, míg Musettet, mint ismert és ki
tűnő szerepét, Falus Edith énekelte rend
kívül nagy sikerrel. Berlinből írják:
.4 Méltóságot asszony című víg
játék szinrekcriil, főszerepére a budapesti 
hírekkel elleniéiben, Kát he Go ld o t szer
ződtették. — A Pódium uj műsorra készül. 
Az óriási sikerű megnyitó műsort már csak 
e héten lehet látni. — Vasárnap délelőtt el
temették szegény Halmi Margitot, néhai 
Tanay Frigyes özvegyét. A temetésen a 
Nemzeti Színház néhány tagja veit részt, 
Németh Antal igazgató, majd Nagy Jenő a 
Színészt gyesület nevében mondott beszédet, 
de távolmaradtak az összes pesti színigaz
gatók és mindazok, akik valaha a feledhe
tetlen emlékű Tanai baráti körét képezték. 
Igy múlnak el a magyar színészet nagy 
múltjának emlékei...

_________ (** '■)

Váratlanul rendkívül érdekes filmet ho
zott az Uránia és Omnia e héten. A

Havasok höso
című uj UFA-ÜImben a háború legérdekesebb 
és legizgalmasabb napjai peregnek le. Hőse egy 
kispapbó) leli tiroli császárvadász. A filmnek 
festői hátteret ad a tiroli gleccserek fantasztiku
san érdekes világa. Werner Kiinger, a film ren
dezője. derék munkát végzett és kellemesen 
mutatkozott be a magyar közönségnek Fran- 
ziska Kinz nevű uj színésznő.

Mint a Hétfői Naplónak jelentik:
végre ragyogó mozit kap a Belváros

mert rövidesen megnyílik az újjáépített 
Corso. Az eddig háromszáz személyes film
színház nézőterét kilencszáz személyes ha*  
talmas filmszínházzá építették át, amely ki
állításának gazdagságával, kényelmével és 
pompás fekvésével a belvárosi elitközönségre 
számit .A Váci-utcai Corso-moziban seré
nyen dolgoznak a munkások, mert kará
csony elölt feltétlenül megnyitja kapuit ez 
a pompás filmpalota, amelynek törzsközön
sége eddig is fájdalmasan nélkülözte az elő
kelő tónusú Váci-utcai szórakozóhelyét. 
A megujhódott Corso természetesen nagy 
felkészültséggel várja a publikumot, a lég*  
rcmekobb filmeket, a legnagyszerűbb előadó- 
sokat akarja nvuítnni a legfigyelmesebb 
vendéglátás keretében.

««rm. pollennek, 
modellek szerint rendkívül olcsó é'ban 

Schmideg szü ss RArlal-utoa 3.
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Orosz tankokat 
zsákmányoltak a spanyol 
nemzetiek a legújabb 
véres harcokban

Madrid, december 6.
A madridi hadszíntéren a nemzetiek 

repülőgépei folytatták légi támadásaikat. 
Délelőtt több bombát dobtak le, amelyek 
sok embert megsebesítettek.

A bombák épületekben és emberéletben 
egyaránt nagy károkat okoztak.

Este Madridtól délnyugatra támadtak a 
nemzetiek, de a vörösök ellenállásán meg
törött támadási kísérletük. A: ütközetnek 
igen sok halotjn és sebesültje volt.

A nemzeti csapatok főhadiszállásának hivata
los közlemény szerint a nemzetiek

o.jah támadást Indítottak Pozuelo éa Eseu-

rial Irányában,
hogy elvágjuk a kormánycsapatok összekötteté- 
»i • A nemzetiek elfoglalták Lat Matas helysé- 
get- A csata során

három orosz gyártmányú tankot zsákmá
nyoltak.

A nemzeti csapatok tüzérsége állandóan tflz - 
alatt tartja a vörösök állásait.
. 2a,>'ll,ero miniszterelnök beszélgetést folyta
tott Rosenberg szovjetorosz követtel s htr ue- 
nnt kijelentette, hogy

Madrldot nem lehet tovább védeni
s az a szándéka, hogy az ellenállást a keleti 
tartományokban szervezi meg.

Súlyos hibát követ el a szülő, aki a házas
társával szemben a gyermeknek ad igazat 
Feltűnő kúriai Ítélet a házasság kényes problémáiról

A válóperek, nőtartási pereskedések mozgalmas 
krónikájából kiemelkedik aa a feltűnő elvi jelen
tőségű ítélet, amely egy válóperben hangzott 
most el a Korín Tóth-tanácsábau.

Egy budapesti kereskedő fe.esége Indítóit váló
pert férje ellen hűtlen elhagyás eúnén.

Aa alsófoku bíróságok az asszonyt elutasították 
válóperével. A házastársak ugyanis azért akartak 
elválni, mert a férj első házasságából származott 
kisfia különböző vádakat emelt mostohaanyja 
ellen.

Az apa hlteh adott a kisfiú fantasztikus vád**- 
kodásainak éa otthagyta feleségét, 

adre aa asszony válópert indított ellene és arra 
kérte a bíróságot, hogy a férj hibájából bontsák 
tel a házasságot. Az alsófoku bíróságok úgy talál
ták, hogy a gyermek vádaskodása nem szolgálhat 
okul a férj vétkességének megállapítására. A Kúria 
azonban máskép ítélkezett: megsemmisítette a 
törvényszék és a tábla ítéletét és

a férj vétkességét ál'apitotta meg a következő 
rendkívül érdekes megokolássai :

—- A férj első házasságából származó kilenc 
esztendős fia nehezen fegyelmezhető gyermek volt. 
A fin alaptalanul vádaskodott a mostohaanyja 
ellen. Az apa ezeknek a vádaknak hitelt adott és 
ezek miatt veszekedett a feleségével. A férjnek 
* • viselkedése nyomatékosan esik terhére.

Súlyos hibát követ el aa a szülő, aki a
társával szemben a gyermeknek ad Igazat. ' 

Ezzel nemcsak házastársinak tekintélyét rontja le 
a gyermek előtt, de vessílysstsli gyermekének helyes 
neveléséi is, mert megingatja benne a szülők iránti 
tiszteletet és köteles engedelmességet

— Még súlyosabb beszámítás alá esik aa ilyen 
eljárás akkor, ha a gyermek nem is az édesstülővel, ■ 
hanem

a luostohával áll aaembru.
A mostoha helyzete — ha csak a gyermekek nem 
egészen kicsinyek — e családban mindig nagyon; 
nehéz és nagyon kényes. A mostoha a gyermekkel j 
szemben még komoly szükség esetén sem léphet 
fel kellő eréllyel éa szigorra! nem alkalmazhat 
testi fenyítéket, hacsak nem akarja, hogy a kör
nyezet benne a „gonosz mostohát" lássa

— A férjnek tehát elsőrendű házastársi köteles
sége lett volna, hogy felesége helyzetét meg
könnyítse.

A férj azonban éppen ellenkezően járt el, ami
kor a gyermek alaptalan vádaskodásainak 

hitelt adott.

Ezzel a magatartásával a mostohaanya helyzetét 
teljesen lehetetlenné tette

így hangzott a Kúria érdeke* Ítélete, amely a 
házasélet legkényesebb problémáira felelt meg 
bölcs megállapításaival.

A modern technika 
elválasztott egy házaspárt
Amikor a rádió nemcsak szórakoztat, hanem válóok 
is és a rádióméi nők száilitia a légköri zavarokat

Még 1933 karácsonyán 
történt, hogy fi. Gábor 
banktisztviselő, aki más 
fél évvel ezelőtt nősült, 
modern négycsöves rádió
készülékkel lepte meg 
feleségét, a Ceglédről 
Budapestre került S. Li
lit. Az ajándékozásnak 
előzménye Is volt.

fi. régi álmát látta megvalósulni azzal, hogy 
Budapestre kerül és azt hitte, itt a fővárosban 

az egész élet csupa színház,
mozi, szórakozóhely, kávéház és ötórai tea. Egy 
darab ideig igy Is ment az életük, amikor azon
ban a mézesheteknek vége szakadt, a férj le- 
higgadva feleségéhez fordult:

— Nézze, gyönyörű, az élet nem fenékig tej
fel. amint ezt a körmondás Is mondja és bi
zony, sajnos.

az én anyagi viszonyaim nem olyanok, hogy 
állandóan szórakozóhelyekre tudjunk járni, 

tehát tartsunk kis szünetet a szórakozásokban.
— Hát akkor mi lesz én velem amíg maga 

hivatalba jár és amikor néha késő éjszaka tér

CHRISTMAS CARDS
Angol, Francin, Olasz Nőmet nyelvű

MIM m W A Kossuth Lajos u. 20. 
■ I Inl Eű V X aSTORI Vízállóvals»mb'D

r»ák haza nagy elfoglaltsága miatt. — pityere
déit el a kis asszonyka.

Ez 1933 novemberében történt és a férj azon 
tört • fejéi, míképen tudná asszonyát megvigasz
talni, szórakozlntni. de úgy. hogy ez ne haladja 
*u> azt a mértéket, amelyet az ő anyagi viszo
nyai megengednek.

így történi tcháf. hogy két évvel ezelőtt ka 
ricsonykor

«gy rádlómeatcrmüvrl lepte meg Lilikét 
Kilátszott, ezzel a boldogság helyreállt mert

az asszonyka nagy gyönyörűséggel hallgatta ■ 
világ minden városából felcsendülő jazzt, az elő
adást, színdarabokat.

Néhány hétig kettesben hallgatták a rádiót, 
azután a férj — óh, ezek a férjek mindent meg
unnak, — megunta a kettesben való rádiózást, 
úgy hogy az asszonyka bizony Javarészt egye
dül hallgatta a leadásokat.

A sors azonban ezt az egyedüli szórakozást 
megirigyelte Lililől, mert egy szép napon

a rádió felmondta a szolgálatot
Az asjzonyka pltyeregve közölte férjével, hogy 
elromlott rádiójuk és mi lesz most vele.

— Ezért csak nem fogsz sírni —- vigasztalta 
férje —. telefonálok n céghez, amely a gépet 
szállította és órák alatt megjavítják.

így Is történt, másnap megjeleni egy mérnök 
fi. Gábor lakásán, ahol csak az asszony volt 
odahaza. Azért jött, hogy a rádiózavarokat el
hárítsa és ekkor még sejtelme sem volt, hogy ö 
lesz az. aki a rádiózavaroknál nagyobb

légköri zavarokat fog előidézni
fi. Gáborék lakása táján.

A javítás bizony elég hosszú Ideig tartott, ifit 
több napon át és mindig -i mérnök Járt ki javít- 
gatnl. Úgy látszik.-a férjnek nem nagyon tet
szett a mérnök ur sűrű „javitgatása”, mert agy- 
szer, amikor véletlenül ott találta a mérnök 
arat feleségével kettesben, illetve

a rádióval hármasban,
megállapodott vele abban, hogy »/ gépet küld 
a cég és fi Inkább ráfizet.

C.sodálatosképen két héttel az uj gép meg 
érkezése ulán ..................

Ismét elromlott
és most már tilt asszony maga telefonált a eég- 
nők, küldjenek ki egy emberi aa uj gépet meg
javítani.

A mérnök, ezúttal egy másik mérnök, meg
állapította. hogy nem annyira a gép romlott el, 
mini inkább elrontották és art meg Is mondta 
B. Gáboriénak.
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TÓIIkabát elsőrendű szö
vetből, kitűnő szabásban nA
szürkeés fekete színben 89. -, lyt#’1"5
Puplin "íny tartós anyag
ból, gyönyörű színekben,
2 gallérral és sportformában A nn

8.90, O-80 
Popelin-ing k|tOnfl
anvauból,a legdivatosabb min-

............ 12.BO. íU.eo 
Hálóing knunó «itóoböi, 
divatos színtartó dísszel 6.90, 
Hálóing kitűnő popelln- 
ból, felgombo ható formában, 
kék, szürke, drapp és fehér 
Pyjama jó meleg flanell
ból, izlésesszioekben, komplett 

............  9.50,
Pyjama kitűnő popelin- en 
ból, ízléses kivitelben .......... |f|.wU
Alsónadrág rövid, kt>- 
perből, Igeu tartós minőség 

2.80,
Alsónadrág
Igen tartós köperanyagból

4.90, 
Héziksbát jó meleg 
anyagból.....................................
Házikabát <6 meíeg 
doublé flanellból, dúsan zsioó- 
rozva .........................................
Reggeli köntös 
meleg doublé flanellból, jó 
kidolgozásban .........................
Nyakkendömuseivem- 
anyagból, a legdivatosabb szí
nekben és mintákban .. 5.50, 
Nyakkendő tiszta se
lyemből, óriási színválaszték
ban ...................... 5.80, 4.90,
Sál jó, meleg anyagból, nagy 
színválasztékban.........  2.50,
Sál tiszta gyapjúból divat- 
színekben és mintákban 3.80, 
Sálkendö műhelyemből, 
divatos mintázatban .. 3.80, 
Zsebkendő fehér és 
színes alapon, vagy fehér szín
ben, szegett .. —.98, —.85,

Keménykalap _ __ 
kitűnő gyapjúból 12.80,9.80, 7,ö° 
Keménykaiap
kitűnő nyúlszőrből................. |Q«wU
Puhakalap eró, w.p. 
iuból, divatos színekben és e an 
tormákban..................... 7.90,
BOX télcipők fekete 
vagy barna, varrott talppal, ■* 
divatos formákban ................. |Ö’®M
Box magas kap
csos Cipők tokét., .. 
varrott talppal, erős kivitel lö’DU 
Skí-CtpÖÚ zsíros dura- 
bel bőrből, golzerer-varrott, 
la kivitel 40-46 sz. .. 31.50 ma Kn

36-39 sz 2ö-80
Sárcipők la Idei hibát
lan gyártmányok, nehéz mi
nőség ............................. 7.90,
könnyebb kivitel.....................
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12.80, 11.80, IU °Ö
félgyapjuből, 
n. belül boly

SwCUJor télpynpjiiból, 
mintás kötésben, belül boly-

i hozva, villámzárral .. 9.8Ö,
Trikót alsóing
jő maccoból, 3. sz....................

, számonként 40 f. emelkedéssel
Trikó! alsóing 
féltryapjuból, |ó minőség, 3. sz. 
számonként 70f. emelkedéssel
Trikót nadrág
Jó maccoból, 3 az. 95cm hosszú 
számonként (ficm)50 f. emelt
Trikót nadrág 
félgyapluból, 3. ez.95cm hosszú, 
számonként (5 cm) 80 f emelk.
Tóit zokni
pamutból.... -.88, -.88, -.78, 
Gyapjuzokni
egész jó minőség..........
Meleg szövött 
kesztyű
végig bélelve.... 1.78, 1.58,
Kötött kesztyű
tartós jó minőség 2.90, 2.50,

Kérje 
legújabb 

képe, 
Árjegyzékünket I

Keresse 
fel

Játékáru- 
osztály unkát 

a IL emeleten

CORVIN
A JÓ MINŐSÉGEK ARUHAZA

— Na Igen, lehet, takarítás közben történt 
valami baja —, felelte az aszonyka és elpirult.

Másnap reggel újra telefonált a céghez és azt 
a mérnököt kérte, aki a régi rádiót járt Javít
gatni. Kívánságára ki is küldték a megbízható 
mérnököt, II. Gézát, aki kijelentette, hogy

■ géppel kísérleteznie kell,
még pedig a helyszínén, B. Gáborok lakásán, 
különben nem tudja pontosan megállapítani a 
baj Okát.

öt napon át minden délelőtt fi. Gáborék la
kásán tartózkodott B. Géza mérnök és

hol a gépel javítgatta, hol pedig IJIIke 8ss- 
azetfirt érzelmeit igyekezett eggyé forrasz

tani,
heves udvarlásával. Az udvarlásra hajlott Is az 
Asszony, — Ilyenek az unatkozó asszonyok —» 
és úgy látszott, hogy az elromlott rádióból no 
velfriiéma lesz, amikor egy napon váratlan bal
eset érte az ébredő szerelemben turhékoló fiatal 
párt. A mérnök olyankor szokott kísérletezni, 
amikor a férjnek a bankban volt hivatalos el 
fegláltsdga. így zavartalanul javítgathatta a gé
pet éa udvarolhatott az asszonykának. 1935 jú
lius 4-én azután. — mint a pcriralok mond
ják —, megtörtént a baj.

B. Gábor rosszul lett hivatalában és egy al 
tiszt kíséretében autóba fiit és .«azahajtnfntf. A 
férjnek kulcsa volt az előszobához, észrevétle

nül ment be és a felesége meg udvariúja annál 
kevésbé hallhatták meg hazatértét, mert a

rádió olyan lármát csapolt, hegy ők maguk 
is kénytelenek voltak egymás fülébe sut

togni a mondanivalójukat..,
A banktisztviselő abba a szobába érkezve^ 

ahol a rádió van, Iván helyzetben találta ifjú 
nejét éj a rúdióniérnőköl, hogy ez nem szorult 
bővebb magyarázatra. Sarknnfordult és úgy, 
ahogy volt, betegen, szanatóriumba vitette ma
gát. Majd betegágyához hivatta ügyvédjét, és 
beadta a válópört a rádió, helyesebben felesége 
ellen.

— Eltemették T. ITalml Margltot. Vasár
nap délelőtt helyezték örök nyugalomra a 
KerepeM-utl temetőben Tanay Frigyesná 
Halmi Margitot, a Nemzeti Színház tagját. 
A beszenfelés után Németh Antal dr., a 
Nemzeti Színház igazgatója búcsúztatta a 
nagy halottat.

— Hatszáz gombostűt nyelt egy azahósegéd. 
Sterelin Tibor buszonhároméveg stahősegéd 
tstvdn-ut 40. szám alatti lakásán szerelmi ’ á- 
natában 67/ darab gombostűt nyelt. Élctvtsxó- 
Iyes állapotban vitték a Rókus kórházba.
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Angliában kiképzett tréner tanításával Igyek
szik a fogyatékosságoktól megszabadítani 

a különben extraklasszist képviselő játékosain- 
kai. Ezzel nemcsak a válogatott csapat nyerne, 
hanem az egyesületek is, amelyek — sajnoa — 
nincsenek abban a helyzetben, hogy trénereiket 
angol tanulmányútra küldhessék.

Spéci, minden idők legjobb lövőcsatára a vádlottak padján

Feltűnő válasz a megvádolt 
futballisták és trénerek védelmére
Lövés nélkül nincs találat és pihenő nélkül nincs lövőforma

Tek van n világsajtó a magyar futball 
dicséretével, de ugyanakkor a dicséretekkel 
párhuzamosan megállapítják, hogy a fut
ballistáink nem tudják kihasználni soroza
tos kedvező helyzeteiket, mert — nem tud
nak, vagy nem mernek kapura lőni. Ez 
alapjában véve mentség és magyarázat a 
londoni 2:6-ra. De egyben vád is!

Vád a magyar futballisták és a magyar 
trénerek ellen.

A iportügyész szerepében e súlyos vád 
Iratcsomőivai felkerestük Schaffer Alfrédot, 
a Hungária kontinentális hlrü trénerét. Vé
dekezzék a vád ellen:

miért nem tudnak a magyar Játékosok 
gólt lőni éa miért nem tanítják meg a 

trénerek őket?
Schaffer, a legendás Spéci, a világ egy

kori legjobb lövőcsatára, nem sokáig ha
bozik a felelettel, Ugy szakad ki belőle, 
mint egy dogma, mint egy természetes lé
legzet.

Boncolóasztalon 
a beteg futball

— Nagyon jól tudom, hogy mi a hibánk. 
Tudom, hogy játékosaink nem tudnak lőni. 
Í zen azonban senki sem csodálkozhat, aki 
ismerős a helyzettel. A mi időnkben, ami
kor egy-cgy lövés ritkán tévesztette cl a 
célját, hetenként háromszor kora délutántól 
késő estig szakadatlanul lövőgyakorlatot 
folytattunk. Ilim... bum... bim ... bum. 
Szünet nélkül igy ment ez. egész délután. 
Mondhatnám: holtra lövöldöztük magunkat. 
Ebből aztán következett, hogy

nem adódhatott meccsen olyan helyzet, 
nem kerülhetett elénk labda, amelyet 
azonnal, kapásból, a rutinndta bizton

sággal ne lőhettünk volna.
Ez volt akkor.

Nagy lélegzetet vesz, mélyet szippant a 
cigarettából s aztán kérdést sem várva foly
tatja a „műtétet'*, a beteg magyar futball 
narkótikus tetemének boncolását.

— Ma mindezt másként kell csinálnunk. 
Nem meggyőződésből, nem azért, mintha 
jónak tartanánk, hanem egyszerűen, mert 
nem tehetünk másként. Van lövötrénin- 
giink, de kevés, nagyon kevés. Ha az én 
koromban egy héten 25 órán gyakoroltuk a 
lövést, mo összesen két órát tesz ez ki. 
Könnyű megérteni, hogy

ebből fakad a magyar futball 
tehetetlensége.

Minthogy kevesebb, sőt kifejezetten elégte
len a gyakorlatozás, elmarad n rutin, a já
tékos a meccsen nem mer kockáztatni és 
ahelyett, hogy kapásból továbbítaná a lab
dát — leállít. Ezzel időt veszt és nz ellen
félnek bőséges alkalmat ad arra, hogy vé
dekezzék.

Hát ez bizony igy van. Láthattuk eleget 
n bajnoki meccseken és láthatták az ango
lok is. Sőt, ha van bennük érzék a humor 
iránt, élvezhettek is. Schaffer bölcs diagnó
zisa reményt kelthet a futballdrukkerck- 
ben: lia ilyen jól ismerik a „betegség", a 
lőiszony okot, akkor könnyű lesz a kór 
gyógyítása. Sajnos, a helyzet sokkal súlyo
sabb. Kitűnik ez rögtön, amikor Spéci némi 
rczignációval lelohasztja n reményeket.

A csőd sötét árnyéka 
a'tyonhajszolja a futballistát

— A ml játékosaink rossz lövökészsége 
nem alapbaj. Ez csuk tünet.

A betegség főoka az egész futbnllrend- 
szerünk egészségtelen állapota.

"h'em gyakoroltathatjuk a játékosainkkal a 
lövést a régi, helyes mértékben, mert erre 
fizikailag képtelenek.

A ml Játékosaink agyonhajszolt, ki 
nem pihent (Hibalisták.

A szövetség és az egyesületek ha életben 
ekarnak maradni, gazdasági kényszerből 
kénytelenek minden időt kihasználni és 
játszani, játszani, mert kell a pénz, mert 
másként nem lehetne az üzemet fenntar
tani. Tudják, vigv legalább Is tudhatják, 
hogy a kipihent gárdával sokkal több ered

ményt érhetnénk cl, de hiába minden, ha 
hátuk mögött a csőd sötét árnyéka 
hajszolja a klubot és szövetséget ujahb 

és ujahb pénzcslnálás útjára.
Ez uz alapvető baj! Mi legalább három hó
napot pihentünk annakidején. Az angol já
tékosok ma is ennyit pihennek. Természe
tes, hogy több nz erőtartalékuk, több lövő

A magyar futballistának nincs mit tanulni 
az angoloktól

Most kényes kérdést teszünk fel. Nem 
tartaná célszerűnek, ha trénerek tanul
mányútra kelnének és Angliában ellesnék 
a csapatcsinálás titkait?

— Szükségtelen! — mondja szinte heve
sen Spéci. —

Magyarország futballistáinak nincs mit 
tanulniuk az angoloktól.

Mi mindent tudunk vagy tudnánk, ha olyan 
helyzetben lennénk, mint az angol futball.

Puhára szuggerálták a londoni csapatot 
a fair-játék humbugjával

A londoni mérkőzésre terelődik a szó. 
Az adóit körülmények mellett lehetett volna 
jobb is a: eredmény?

— Feltétlenül! — mondja Spéci. — Ké
születlenül mentek ki Londonba. En aján
lottam, hogy három hétig tartsák együtt a 
csapatot. Azt mondták: nem lehel. Akkor 
azt ajánlottam, hogy legalább november 
22-töl legyenek együtt és készüljenek. Ezt 
som csinálták meg.

— De volt még nagyobb hiba Is! — foly
tatja most meggyőződéssel. —

Puhára szuggerálták a Játékosokat a

Tavaszra a Hungária jelentősen javul
Mi lesz tavasszal? Kérdezzük Spécit El

érti a kérdést és a Hungáriáról beszél.
— Tovább folytatom a munkát és főként 

a lövőkészséget fogom fejleszteni. Ame.ny- 
nyit csak lehet, gyakorolni fogjuk. Száz
százalékos eredményt az előző okoknál 
fogva sem érhetünk cl,

Az Arsenal Budapestre jön!
TagadhatalLm, hogy nz angol válogatott csa

pat nagy sikere jórészt az Arsenal világhírű 
együttesének számlájára irhaló. Hogy egyebet 
ne is említsünk, a győztes csapat tengelyében 
ott állott

at ágyuslábu Drake,
a földkerekség legveszedelmesebb és legeredmé
nyesebb centere, aki nz „Arsenal-istálló" szeme- 
fénye. Világhírűvé tette a nevét azzal, hogy egy 
nehéz meccsen egyedül, egymásután hét gólt 
lőtt. Sérülése mialt kimaradt ugyan egy időre 
az első vonalból, de most éppen ellenünk, n mi 
hagyományos pcebünkre igazolta be, hogy n 
kényszerű szünet alatt sem vesztette cl góllövö 
cipőjét.

Gyökeres reformokat 
robbant ki a londoni 2:6

Ha a halálban van szépség, akkor nz angol 
é» magyar futballközönség joggal mondhatja, 
hogy a magyar csapat a szépségben hall meg. 
Mesoszcríl mezőnyjáték, hiányos lövőkészség — 
ez a legrövidebb és Icglalúlóbb kritika a ma
gyarok londoni szerepléséről. Az angol szak
értők nzt vallják, hogy ba a magyar csatárok 
csak feleannyira tudnának lőni, mint ahogy 
játszani tudnak, akkor a csapatunk verhetetlen 
lenne.

Ez a vélemény, amely n világ leghozzáértőbb 
futbnllmcstereinck arájából hangzóit el,

gyökeres reformokra kényszeríti
a magyar futball vezérkarát is.

Sajuoa, most utólag vonják a konzekven

tréninget vehetnek és igy eredményesebbek 
is. .1 mi játékosainkban megvan az akarat, 
bennünk, mestereikben megvan a tanítás 
szándéka, de mindez hiábavaló, ha a test 
nem engedelmeskedik, mert fáradt. Sajnos, 
ez igy van és igy is marad mindaddig, mig 
segítséget kap a futball és a csőd veszélye 
nélkül adhat pihenőt a játékosoknak.

Amiben ők ma többek, az a Jobb unyagí 
helyzetük következménye.

Ha n ml játékosaink olyan pihenten 
állítatnának starthoz, mint az övék, ak
kor csak Anglia tanulhatna tőlünk 

és nem fordítva. Ezt bizonyítja — bármily 
furcsán hangzik — az elvesztett londoni 
meccsünk is. Több pihenés több lövőgya
korlatra adna alkalmat nekünk s akkor 
nem 2:6 lenne az eredmény.

fair Játék humbugjával.

Az a csapat, amelyik kiment Londonba, 
minden figyelmeztetés nélkül is fair csapat 
volt. Az a tizenegy ember ott kint termé
szeténél fogva sem tudott volna durva lenni.

A mágusok szuggerálása, a sok locso
gás n fairségről mcgszédltelte őket és 
olyan puhák lettek, mint amilyeneknek 

itthon sem láthattuk őket.

Ez hiba volt. De pokolba vele, hiszen ma 
már ugy sincs értelme a konzekvenciáknak. 
Mi még a saját kárunkon sem tanulunk.

relatíve azonban jelentős Javulást lát
hat majd a közönség, de az ellen

felek is.

Tanulságos beszélgetés ér véget... talán 
haszna is lesz.

H. Z.

Draken kivül még jónéhány nagyágyú vonult 
fel ellenünk nz Arsenalból s Igy nem csoda, 
hogy a magyar közönség érdeklődése az angol 
csodacsapat iránt óriási méreteket öltött. Nyil
ván ezzel magyarázható a szakkörök terve is: 

elhatározták, hogy az Arsenal! nz első 
kínálkozó szabadnapon Budapestre ho

zatják.
Minthogy erre csak az angol futballszezón 

befejezése után kerülhet sor, amikor — köz
tudomás szerint — az angol játékosok már túl
futottak legjobb formájukon, a szenzáció máris 
előreveti nz árnyékát: a világhírű Arsenal ki
adós vereséget kaphat nálunk. Sajnos, még ez 
is gyenge vigasz lenne a londoni 6:2 után.

ciáit az eddigi rendszernek és ennek nyomán 
szervezik újjá a válogatott csapat előkészítését 
a nagy csalókra. Eddig

dcfcrált a szövetség a nagycsapatok veze
tőinek kívánságára 

és elhitte, hogy a szóbajövö játékosok kikép 
zése az egyesületi trénerek kezében van a leg
jobb helyen. Londonban bebizonyosodott, hogy 
ezt jólhnngzó kifogásnál egyébnek nem tekint
hetjük. nebizonyosodott, hogy az egyesületi tré
nerek kiválóan oktatják a játékosokat, csők
éppen nem tanítják meg őket a lövés tudomá
nyára.

L szövetség — az egész magyar futball elő
nyére — azzal a tervvel foglalkozik, hogy

Vidám sorok
a szomorú meccs uíán

ELLENTÉTES VÉLEMÉNY

— Mit szól hozzá, az egyik angol tréner 
Zsengellért emelte ki a csatársorból?

— Nekem más a véleményem. Szerintem 
Dietznek kellett volna Zsengellért kiemel
nie a csatársorból...

★
ALAPTALAN MELLŐZÉS

Az angol szélső alaposan belelépett Biró 
lábába, de a szabadrúgás elmaradt. Toldi 
felsóhajt a tribünön:

— Nekem itt kell ülnöm, pedig ennek a 
Leclerq-nek fogalma sincs a „blrósértés“- 
rőt

*
A KRITIKA ÁRA

— Érdemes volt hat gólt beszednünk.
— ? ? ?
—• Legalább az angolok meg vannak tő

lünk hatva..,
★

ELISMERÉS

Cseh Matyi, a borkedvelő nngy csatár, 
keresztfiútól kérdezik:

— Na, hogy játszott Dudás bácsi ar an
golokkal?

— Mint apa a piával... — aejpitette 
találóan a kisfiú.

KÜLFÖLDI LAPVÉLEMÉNYEK AZ 
ANGOL—MAGYARRÓL

A Hétfői Naplónak sikerült kíböngésznie 
azoknak a külföldi lapoknak a kritikáját n 
nagy mérkőzésről, amelyekről a magyar 
sajtó eddig még nem számolt be. íme:

Sekéa — Sevilla
A magyar csapat ragyogóan játszott, azon

ban az angol favágók hihetetlen szerencséje 
előtt meg kellett hajolnia a nagyobb tudás
nak. Zsengellér isteni volt.

Heau — Lili®
A lSi.'13-as dribliaráng mutatja a mér

kőzés igazi képét. Az angolok hat potya
gólja semmit sem von le a magyar csapat 
remek teljesítményéből.

Nyakamra — Hága
Patakokban folyt az angol közönség 

nyála a magyarok csemegejátéka alatt. 
Drake annyira félt Sárositól, hogy gyakran 
elszaladt tőle. A mérkőzés gőlaránya leg
alább is annyira túlzott, mint ez a kritika.

Sportmó — Kairó
A magyar csapat úri játékmodora való

sággal lebilincselte az elfogult és tempera
mentumos angol közönséget. Toldi a tribü
nön pukkedlivel fogadta az izgatottan ér
kező angol drukkereket.

Córcsz —- Révai
Ha a lovagias magyar csatárok tulzott 

előzékenységből nem restellik kihagyni a 
kétlépéscs tiszta helyzeteket, az eredmény 
fordított is leheléit volna. Ezer szerencséje 
az angol csapatnak, hogy Turay, Szűcs és 
Toldi nem játszott, mert ha ők is játszanak, 
akkor a magyarok Í4 emberrel a győzelmet 
biztosan kiharcolták volna.

Összegyűjtötte: Mottó

Öllé Edlth, kiváló műkorcsolyázó bajnok
nőnk, vakbéloperáción esett át és most újra 
tréningbe kezdett, — azt mondják, hogy lán
cai még tökéletesebbek lettek.

Szezonnyitó gyorskorcsolyázó verseny. A 
BKE gyorskorcsolyázói vasárnap reggel 
órakor szezonnyitó versenyt rendezlek a mü- 
jégen. Tizenkét induló közül Hidvégliy futott 
be a 3000 méter szeniorversenven elsőnek a 
célba 5p 17 5 mp-es idővel. Utána Lindner 
Gedeon és Ernő érkeztek he. Az 1000 méteres 
Juniorversenyt Tcrták, a 600 méteres junior
versenyt pedig Szederkényi nyerte meg. A ver
senyek érdekes pikantériája, hogv Sógor az 
1500 m-es és .3000 m-es verhetetlen magyar 
bajnok, megvált szakosztályától: a BKE ifi 
jéghokklcsapat tagja lett
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Óriási felháborodás
k.l.lk.ielt egy hétköibcni Interjú nyo
mén. emelyben Schaff.r — íllltrtl.g _ 
■n mondott*. hogy a Hunglrie 
pata jobb, egységesebb és eredménye, 
sebb lett volna Londonban, mint a 
válogatott.

Schaffsr felháborodással tagadja 
hogy ilyen nyilatkozatot bármilyen uj’ 
ság számára adott. A Hungária berkei
ben és a jóérzésü sportközönség sorai, 
bán • tények ilyen beállítása mellett 
kétségtelennek tartják, hogy az egész 
Jégből kapott interjú célja csupán za- 
varkeltés volt. Nem szorul különösebb 
bizonyításra, hogy Schaffer, ez a min
den porcikájában régiveretü sport
ember, aligha mond olyan problema
tikus mondatokat, amelyek a sport
béke megbontására alkalmasak.

£DES LESZ A SOFŐRÖK TÉLI ALMA 
gxOrfcetaxL—ARAK 8:1 (1:1). Góllővök: KI 

•zely (2) és Daráik, Illetve Varga. Most már 
nyugodtan elhatnak télen a sofőrök Vác FC— 
Eresébe! 4:2 (2:1). Az Erzsébetre rá sem lehe
tett ismerni.

magyar „csorba-köszörűsök" nehéz és győzelmes vasárnapia ÍrországbanA

Szűcs és Toldi fényes elégtételt 
futballozott össze Dublinben
Pálinkás megsérült s utána Szabó „bedrótozta" 
a magyar hálót a tajtékzó ir csatárok előtt
Magyarország—Írország 3:2 (2:1)

Dublin, dec. A.

M Hétfőt Napló tudósítójának telefon 
jelentése.) Ködpárái, havasesös időre vir
radtak vasárnap a magyar fiuk Dublinben. 
Az időjárás nyomasztó hatása azonban 
csakhamar felolvadt a lelkekben és később, 
amikor a nap la áttörte a bús, sötétszürke, 
ólmos felhőket, a magyar futballisták han
gulata is derűre robbant. Rövid séta uláu 
hamarosan ebédhez ült az egész magyar ko
lónia. Az ebéd természetesen könnyű éte
lekből állott, étkezés után rövid pihenő, 
majd masszázs következett és két óra után 
néhány perccel autóbuszon megindult a tár
saság a nagy érdeklődéssel várt futballesata 
színhelyére. Pompás, modem, melegvizes 
öltöző várta a fiukat, akik tréfás beszélge
tés közben gyors tempóban öltözködtek s 
mikop Nattras angol biró sipjelzéssel invi
tálta pályára a csapatokat, már teljesen fel
készülve Indultak kifelé. A közönség nagy 
ovációval fogadta a magyar fiukat, akikrő' 
a? ir sajtó is áradozva alkotta meg vélemé
nyét. Általában az volt a felfogás, hogy

a futballnak utolérhetetlen művészei 
mutatkoznak be Immár másodízben az 
|r fővárosban, de ezeket a zsonglőröket 
le fogják győzni, csak lendületet kell 

vinni a játékba.
Az írek ezúttal Ismét a legjobb csapató 

kát állították porondra,
a mérkőzés sikere érdekében három 
nagy ágyújukat: Turnert, Moulsont és 

Dewlst Angliából hozatták haza.

A magyar csapat ezúttal nemcsak techni
kai iskolázottságának csillogtatására, de a 
góllövés tudományára is súlyt fektetett,

Aa Ir csapat alig volt könnyebb ellen
fél, mint a londoni angol együttes 

« a győzelem értéke némileg feledteti ar 
igazságtalanul elszenvedett, túlzott gólará- 
nyu londoni vereséget. Viszont az Is igaz, 
hogy

ea a mai összetételű magyar csapat lé
nyegesen erőteljesebbnek bizonyult 

« a pia gyár vezetőkben is 8« 8 vélemény
alakult ki, hagg hq Anglia ellen ebben er 
ősszed litásban játszottunk volna, úgy feltét
lenül elkerülhettük volna a sulgos vereséget.

A magyar esapal tehát vasárnap Dublin
ben nagy sikert aratott a

a 3:2-es győzelmi gólaráay korántsem 
hű kiefejzője a mutatott játéknak és ai 

erőviszonyoknak.

Nemcsak technikailag, de taktikailag s a 
fulballjáték minden kívánalmát figyelembe 
'éve, a magyar csapat, mint együttes, 0 - 
lókkal múlta felül Írország reperezentán- 
sóit. Az egyéni teljesítmények is egészen 
elsőrendüek voltak. Mindent egybevetve, 
sikerült kiköszörülnünk a fájó 
nak beillő londoni csorbát — legalább rész
ben.

Egyúttal sikerült revánsol vennünk az 
üekan a budapesti SJarápyu, keserves, em

Fájdalmasan szép emlék Londonból
Londont tzerkesztisigünk helyszíni vázlata alapján

k londoni meccs legszebb magyar jelenete és gólja. As első félidő 27. percében 
8 magyar játékművészet Ihletéből született meg az első gólunk, amellyel egyenlítettünk. 
A futball-sakk ellen tehetetlen volt a csodás angol védelem, ami nem csoda, ha rajs- 
rlportunkban végigkísérjük a labdát néhány másodperces tüneményes utján. Először 
és utoljára cselekedett ekkor Cseh habozás nélkül és nem is maradt el a jutalom. Kiasz. 
szlkus felépítésű támadás taktikájával érték el a gólt. (Copyright by Hétfői Napló — 
System Horváth.)

lékezetesen rossz döntetlenért is.
A kölcsönös üdvözlés és zászlócsere után 

farkasszemet néz egymással a két ország 
válogatott legénysége

Magyarország: Pálinkás — Polgár, Vágó

Meglepetéssel kezdődik, de gólokkal 
folytatódik a második ír-magyar

Sárost Gyurka indította el a labdát 
kilencven perces útjára, azonban a hosszan 
szöktetett Cseh Matyit szerelték és azonnal 
az ir csapat lendült támadásba. A közönség 
hangos biztatására egymást követték az erő
teljes ir támadások s a magyar csapat csak 
arra fordította a figyelmét, hogy tapoga
tódzva kikémlelje az ellenfele gyengébb 
pontjait. Az első ir támadások részint Pol
gáron, részint Vágón akadtak meg, de Pálin
kásnak is hamarosan módjában volt kitűnő 
formájáról tanúságot nyújtani. A 16. perc
nél tartott a játék, amikor

Davis hosszan szöktette ERIM, aki egé
szen a tizenhatos vonalig futott le nagy 
sebességgel, a magyar védők ösztlin- 
szerücn a jobboldalra helyezkedtek, a 
leleményes Ellis azonban gyors elhatá
rozással átívelte a labdát a bulszélső 
Falionhoz, akinek Ideje volt nyugodtan 
maga elé percenteni és néhány méterről 

élesen a magyar hálóba lőni. 0:1.
A huszonötezer főnyi közönség hihetetlen 
lelkesedéssel fogadta az ir csapat vezető
gólját. Szinte tombolt a tömeg és ütemes 
buzdítással küldte csapatát újra és újra a 
tüzbe. A kétségtelenül nagyobb rutinu ma
gyar játékosok azonban a negyedórás ir fö

Széchenyi
=, gyógyfürdő
Tökéletesen felszerelt rheumagyógyfürdő

970 m mélységből tellörő 74 C'-os kénes 
gyógyforrás. Termálfürdők Iszapkeze
lés. Elektra- és fénytherapia. Hölég. 
kezelés. Mesterséges szénsavas- és sós
fürdők. Gépgyógyászat. fZander).

OTBA, MÁV, MABI és Segitőalapi tagok 
gyógykezelése

—- Turay, Szűcs, Dudás —■ Cseh, Vince, Sá
rosi dr., Toldi, Titkos.

Írország: Foley — O’Neill, Gorman 
O’Reilly, Turner, Moulson Ellis, Do- 
nelly, Davis, Moore, Falion.

lény közben teljesen kitapasztalták az ellen
fél taktikáját és a magyar csapat ekkorra 
már annyira belemelegedett a játékba, hogy 
átvehette a kezdeményezést is. Most soroza
tot szebbnél-szebb magyar akciók ejtették 
ámulatba az ir publikumot Sárosi remekül 
osztogatta jobbra-balra a labdát és az ő s?ök- 
tetéséve! a 20. percben

Toldi áttörte az ellenfél védelmé!, azon
ban megbotlot a hbddbun s így lövés 
helyett hátrajátszolta Szűcshöz, akt ki- 
driblizte az ir középfcdezetcl, Turnert, 
majd jól tálalta a labdát Titkosnak, akit 
■ két robusztus ir hátvéd egyszerre tá
madt meg, ő azonban klgyószerüen el- 
siklott mellettük és éles félmagas lövést 

küldött az Ir hálóba. 1:1,
Foley kapus lehetetlennek bizonyult a pom
pás technikájú magyar csatárra) szemben, 
a lövés pedig oly éles és helyezett volt, hogy 
védésről szó sem lehetett. A kiegyenlítés 
nem esett jól az Ír közönségnek, de a ma
gyar akció oly tündöklőén szép volt, hogy 
önkéntelenül is tapsra verődött össze az 
ötvenezer tenyér. A magyar csapat most már 
teljesen magára talált és állandó támadásai
val ax ellenfél kifárasztására törekedett. 
A 25 percben

Dudás uAklrtésével Titkos futott le, a 
tizenhatot Iáján remek kereactpasezel 
juttatta a labdát Caehbes. akit O'Neíll 
durva gánccsal Igyekezeti megakasztani, 
azonban as ördöngős technikájú 
„Matyi** félreugrott, természetesen a 
labdával együtt a most már csak a re
megő, hHláhápadt kapussal állt szem
ben, ukl macskaligyességgel rávetette 
ugyan magát Cseh lábára, azonban ml
elő! még u labdát elkaparinthatta volna, 
az már régen az ir kapuban táncolt. 2:1.

Most hideg, csípős szél szántott végig a pá
lyán és a havaseső valósággal korcsolya
pályává varázsolta a különben szép, gyepéé 
játékteret Rendkívül nehézzé vált a síkos 
talajon a játék. Mindkét csapat tagjai so
kat csúszkáltak, ami lassanként felőrölte az 
erejüket. A félidő végefelé ilyenformán 
csökkent az iram, az Írek ugyan újra és 
újra kisérletet tettek a kiegvenlitésre, azon
ban a magvar védelem, különösen

Vágó pompás szerelései, 
minden gólveszélyt még csirájában elhárí
tottak. Csatáraink egy két jó gólhelyzetet 
as ismét tulságba vitt technikázássul és fe* 
'esleges cselezgetéssel kihasználatlanul hagy
tak.

Nincs ír az íreknél
Toldi ellen

Szünet után kezdetben ismét heves ir tá
madások zajlottak le, de Toldi csakhamar 
megunta a meddő tologatást a az 6. percben 

áttörte az ir falanxot, egyedül rohant, 
feltartóztathatatlanul száguldott az 
ir kapu felé, a bek kék a nyomába sze- 
gődek, gáncsolták, lökték, de a magyar 
tank elrobogott előlük és mintaszerű 
bombagóllal fejezte he az akcióját. 3:1.

Ez már sok volt az Ir közönségnek! Újabb 
és újabb harcratiizelés felvillanyozta az ir 
csapatot, amely most szívósan ostromolta 
■i magyar kaput. Nehéz perceket állt ki a 
közvetlen magyar védelem, a szövetségi ka
pitány az összekötőket is hátravezényelte a 
már-már úgy látszott, hogy a nagy nyomást 
sikerül gól nélkül megúszni, azonban

Vágónak egy azerenc.sétlen hendsze 
tizenegyeshez juttatta az íreket. Turner 
vad erővel értékesítette a büntetőt. 3:2.

Az Írek ezután hallatlan erővel fokozták ac 
iramot, helyenként durván támadták Pálin
kást is, akit védés közben gáncsoltak, úgy
hogy a kitűnő magyar kapus elterült a föl
dön. Néhány perc múlva sikerült kábultsá. 
yábó! Pálinkást magához téríteni, közben 
azonban

Szabó foglalta el a helyét, aki pompáé 
védéseivel egymásután tette ártalmat

lanná az Ir csatárok lövéselL
Az utolsó negyedórában a magyar csapat 
mindent beleadott a Játékba és remek fö
lényt harcolt ki magúnak. Ekkor mutatta 
meg a magyar csapat oroszlánkörmeit és 
magas iskolázottságával teljes sikert ért el.

Dietz Károly dr. szövetségi kapitány " 
kővetkezőket mondotta a mérkőzés utón:

— Nagyon meg vagyok elégedve a mar 
gyár csapat minden tagjával. Kiválót nyúj
tottunk és megérdemelten győztünk. Az írek 
semmivel sem voltak gyengébbek, mint az 
angolok.

Fodor Henrik dr., az NB főtitkára:
— Nagyon jól játszott a Cseh—Vlncze 

■ohbszárny, de Toldi és Szűcs is teljes ér- 
’ékü játékosnak bizonyult. A védelem ősz- 
’opa ezúttal Vágó volt. Mindkét kapusunk 
nagyszerűen védett. Az Ir csapat nagy ellen
fél volt, a győzelmünk rendkívül értékes.

Az UTE elbúcsúzott 
a bajnokságtól 

Biró-csoport
Pamutlpar—BLK 4:1 (1:1). Góllövők: Ktrör.lt 

(3. kettőt 11-esből), Mersva, illetve Lukács. A> 
MPSC Igen jól Hermlnamező—LTE 3:1 (2:0). 
A felfrissített HAC pompásan játszott. Gól
lövők: Szanyiszló (2), Kiéin, illetve Salamon. 
BSzKRT—BVSC A:0 (2:0). A jeges pályán jól 
mozgott a BSzKRT. Góllövők: Szallcr (3) és 
Király (2). Postás—Turul 4:0 (1:0). Fölényes 
győzelem Góllövők: Héthelyi, Bene, Bajkal és 
Bokor. URAK—ZSE 0:1 (3:1). Góllövök. Murin 
(4). Jenel II. és Varga, illetve Spindler Varga 
góljáért érdemes volt kimenni a meccsre.

Pártos-csoport
Törekvés—BMTE 4:0 (4:0). Góllövők; Ger

gely (3), Dóri és Regős II A vasutas csatársor 
újra tündökölt. SzFC—MAFC 4:3 (2:2). fivér 
zeles mérkőzés, melyben igen jól játszott a 
két csatársor. MAVAO—WSC 3:0 (1:0). GóJ- 
lövők: Ivanlcs, Pintér és Zavadszky. A wekerla? 
telepiek csatársora rossz napol fogott ki. 
EMTK-MTK 4:2 (1:1). Góllövök: Varga (2), 
Matlag, Fekete, illetve Pintér és Vidor. Sima 
győzelem. SsAC—KAC 1:1 (1:0). Góllövők.
Kürthy (11 esböl), illetve Frledvulizky.

A MAC győzött a svábhegyi álversenyen. A 
Slszövetség lialkilomélercs svábhegyi slverse- 
nyén négyes csapatok vettek részt. A tizen- 
kilenc induló közül n MAC győzött 2 óra 20 
perc 43 I másodperc alatt. 2 BBTE 2 óra 24 
perc II mp. 3. BEAC. 4. MAFC. 5. UTE. 0. 
Postás

As MTK klubhelyiségében december 12 én, 
pomhaton este Jelűkor neves fővé-ősi művé- 

. szék közreműködésével műsoros estélye ren- 
| de*. Jelentkezés 10 élg 1—374—51 alatt.

Ktr%25c3%25b6r.lt
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Visszavonulnak az atlétavezérek 
a férfisporttól

K magyar atlétika a kulisszák mögött 
még mindig forrong. Csak látszólag csitult 
el a harc, az ellentétek még kiélezettebbek, 
mint valaha. Ezt bizonyítja az alábbi in
terjú ia, amelyet

aa allétaellenzék vezérével, László 
Lajossal

folytattunk. Három kérdés szerepelt tár
gyalásunk anyagaként: a LESOK, a KISOK 
és a női atlétika problémája. László Lajos 
a három lényeges kérdéssel kapcsolatban a 
kővetkező érdekes nyilatkozatot tette:

— Szívesen világítom meg az ellenzék 
álláspontját az önök utján, mert

a Hétfői Napló ■ magyar atlétikától 
minden elismerést megérdemel

’.á női atlétika érdekében bevezetett akció
jukhoz engedje meg, hogy melegen gratu
láljak. Már most ami .a konkrét kérdéseket 
illeti, a LESOK-egyezményt feltétlenül he
lyesnek tartom, de csak vidéki viszonylat
ban, ahol nincsenek társadalmi egyesületek 
és nhol valóban szükség van nrrn, hogy fel
karolják a vidék ismeretlen ifjúságát és te
hetségeit. He Budapesten, ahol annyi lár- 
sndalmi egyesület van és ahol „nyers- 
anyagról“, vagy pláne tehetségről, sajnos, 
csak ritkán beszélhetünk,

es as egyezmény kész öngyilkosság.
Itt nálunk ha fel ia tűnik valahol egy tehet
ség, azt a nagvegyesilletek úgyis azonnal el
szippantják. Nem megyek messzire, csak 
a saját egyesületemről, a KAOE-röl beszé
lek. Mi már régen lemondtunk a KISOK- 
istókról, a főiskolásokról és nz iskolán- 
kiviili testnevelés alanyairól. Es megeléged
tünk a kereskedő és ipnrosifjusággal, ame
lyet az előbb említőit faktorok elöl sikerült 
megszerezni. A LESOK-egyezmény után 
azonban elképzelhető, hogy milyen anya
gunk marad. Legfeljebb negyvenéven felüli, 
joviális, kedélyes urak, nkik kitűnőek le
helnek bridgeben, de például diszkoszvetés
ben aligha juthatnak szóhoz.

Akármilyen azélmalomhnrcot folytat
nak a MASz ural a LESOK-egyezmény 
kritikusai ellen, véleményem szerint ez. 
mégis n fővárosi társadalmi egyesületek 

halála.
A KISOK-ról — folytatta László Lajos

- - nem változhatott meg a véleményem, 
mert ez az intézmény a sport számára való
sággal nemlélezfí. Az a néhány diák, akit a 
KISOK-bó! kiadnak, nem jelent lényeges 
erősznporulalot, már csak azért sem, inért 
» kiadatás körül szánalmasan átlátszó sze
mélyi érdekek érvényesülnek.

Ezután a női atlétika kérdésével foglal 
koriunk. László Lajos nz alábbi érdekes 
véleményt mondotta:

— .4 női atlétikára feltétlenül szükségünk 
van. Sajnos, a MASz sem Csák Ibolya 
világbajnoksága elölt, sem azóta nem törő
dik ezzel a problémával. Mindössze csak 
két három ember dolgozik s ezeknek is — 
< rlhelő okokból — alább hagy a kedvük. 
Mi jövőre még uz eddiginél is komolyabban

"HÉTFŐI IMPIÖ^ >reSí/rQjfy®nyQ
VÍZSZINTES:

1. Mihály bccé 
6. Germán nyelv. 10. 
Dallam. 11. Munkás. 
13. Füvet eszik. 15. 
Txsánynév, 16. Hely
ség a Duna melleit. 
18. Magyar sláger- 
szerző. 19. Járom. 20. 
A ,.leg"-nél is több. 
22. Lett - volt. 23. Ez 
a Hétfői Napló. 25. 
Egy ismert Arany
versből származó szálló 
Igeszerü tréfás kife
jezés. 26. Lehajitasz. 
?7. Tnntigvi rövidítés.
29. Költő és kritikus.
30. Tóparton nő. 32. 
Színházi függönvfélc. 
34. Madár. 35. Görög 
betű. 36. Learat. 38. 
Nemes gáz. 39. Nincs 
alku belőle. 40. Park
szerű hely. 41. Olasz 
folyó.

FÜGGŐLEGES:
1. Nyaralóhely USA- 

bán. 2. Külföldi fegy
vergyár. 3. Falusi 
leánynév. 4. Szláv he
lyeslés »>, Az emberi
ség Írott szellemi ter
mékei összessége. 6. Rag. nál < 
párja. 7. Dal, nóta. 8. Bif- 
lázik. 9. Olimpiai bajnok volt, i 
12. Pesti utca 14. Óvatos. 1«. 
Vutballkapua dolga. 17. A 
Nagy Szunda-szigctek egyike. I 

20. Bőr — szerbül. 21. Ma
gyar impresszionista festő és 
grafikus. 23. Kérdöizó 24.
Pénz — falusiasán. 27. Ma
gyar szobrász. 20. Kancsó. 30.

foglalkozunk ezzel, mert hiszen érdemes, 
minthogy — női LESOK még nincs. Csak 
az a tanácsom lehet mindazoknak az egye
sületeknek, amelyeket a LESOK-egyezmény 
ugy érint, mint bennünket, hogv foglalkoz
zanak komolyan a női atlétikával, mert

•IWltfii ■ ....... .

Aggasztóan (aszúit a viszony 
a kispestiek vez»ráijau

A Kispest csapata a leleményes vezetésnek, 
az áldozatkész sportszeretetnek, az ideális kö
zépcsapatnak megtestesüléseként áll a futball 
közönsége előtt Nem a vezérkaron múlott, 
hogy nz idén nem lendült még nagyobb magas
ságokba Kispest legendás tizenegye. A futball
ban is áll a széria törvénye s ez minden aka
rattal szemben dacol. A Kispest éppen emiatt 
az őszi szezónban kissé lejebb csúszott a rang
listán. Csak n kispestiek agytrösztjének lelki
ismeretességét jellemzi, hogy emiatt szigorú 
szócsalák folytak le az elnökség kebelében s 
ezek nyomán

Mayer Béla, a kispesti vezetők kiváló tagja 
elkedvetlenedett éa a visszavonulás gondo

latával foglalkozik.
Nem avatkoznánk egy klub belügyébe egyéb

ként, de most ez a bel ügy a futball közügye 
lett. Mayer Béla és vezetőtársai között mielőbb
imiiniwiiiiiiiiiiiiiiniiniiimjiiiiiiiiiniiiiiinnfniiiiiuiiiiiiiiiiiinniiniuiiiiiniiniiDniniiiiiiiiiiiiiiiiimnuiiimiiiiiiiniiiBiiiiiiiiiiKiiimiiinni

Torkos nyerte a
A nap főversenye remek küzdelmet eredmé

nyezett Torkos, Engelbert és Rózsi között. A 
legjobb napjaira emlékeztető Engelbert és Ró
zsi végig külön versenyt futottak, de Torkos 
önmagát múlta felül s rekordját megjavítva a 
célegyenesben mindkettőt lefiniselte A többi 
verseny nyerői közül: Mentő ismét javult, Bok
ros csak a célban ugró Buzakalász diszkvalifi- 
kálása révén jutott a díjhoz, Janka. Muscicapa 
és Veronika kimagasló esélyek voltak, Orsolya 
jó startjának köszönheti győzelmét, Bakafántos 
nem tudott annyit hibázni, hogy versenyét el
veszítse, Zápor olyan előnyösen volt handicap- 
jében. hogy nem volt verhető, végül Princessin 
ha nehezen is, de hazaért. A favoritok tehát 
nagyszerűen viselték magukat.

Részletes eredmények:
I. Rózsahegyl-dlj. 1. Mentő (2) Benkő, 2.

Balbo (5) Zwill. T., 3. Szendrő (10) Hauser
F. m.: Nagymogul (l‘/«) Mann, Bimbl (2%) 
Montagh, Céda (6) Marschall R., Árvácska (6) 
lősz (4 Jónás. — 10:25, 12, 12 15. Olasz: 10:34. 
Jónás. Contra (6i Feiscr, Tóni (5) Molnár. 
Könnyén. 10:30. 23, 51, 53. Olasz: 10:138. Be
futók; 10:202, 453. Idő; 36.8.

II. Háromévesek versenye. 1 Bokrot (p) 
Wiesner. 2. Jóság (254) Raymer, 3. Pusztakür
tös (6) Mann. F. ni.: Capua (6) Maszár I., Pa
lóc (254) Zwillinger, Rába (ő) Fityd, Buzaka- 
Befuló. 10:98. Idő: 37.8. 

| Olasz költőnő. 81. Az olasz 
irodalom kiemelkedő aiakja. 
33. Gabonaféle. 35. Magyar 

| bányaközség. 37. Kis villa. 38. 
I Fémtiszlitószer.

erre az egyetemes magyar sportnak nagy 
szüksége lesz.

Az érdekes interjúnak ezzel vége és ki 
derül, hogy a LESOK-egyezménynek már 
megvan a maga hatása:

az atlétika évtizedes szakértői és nagy- 
gyáfe.|leazlői éppen az egyezmény ha
tása alatt abbahagyják a (érilsportolás 

intenzív fejlesztését
és a női atlétika térére lépnek Hogy ebből 
mennyi a haszon és mennyi a kár, arra az 
idő ad választ és a MASz felel érte. t. I.

helyre kell állítani a régi jó viszonyt, mert 
sem a Kispest, sem a futball nem lehet olyan 
szerencsés helyzet ben, hogy munkásságáról kár 
nélkül lemondhasson.

Hírek keringenek arról, hogy
Maycrt szemrehányás érte a Nemes-esetből 

kifolyóan.
Mayer ugyanis körömszakadtáig sikeresen 

védekezett a francia frankkal szemben és meg
akadályozta, hogy Nemest, bár tekintélyes le- 
lépésért. Franciaországba vihessék. Már ez nz 
egy lény is Mayer remek sportfelfogásút és ki 
tűnő sportérzékét bizonyítja. Nem kételkedünk 
ugyanis abban, hogy Nemes, a kispestiek gól
zsákja átmeneti testi és lelki letöréséből rövi
desen kilóból és tavasszal ismét csapata üdvös
kéjévé válik. Ebben az esetben pedig a francia 
kínálat kétszereséért sem érdemes megbontani 
a nagyszerű kispesti támadósort.

(4)
12.

(5

nap lóversenyét
IIT. Bajnok-dij. 1. Janka (5:10) Zwillinger, 

2. Bájos (3) Treso, 3. Irénke (4) Marschall. 
F. m.: Varázsfuvola (254) Kovács II., Vág 
Marék, Tallér (10) Jónás. Könnven. 10:14, 
18 Olasz: 10:38. Befutó: 10:14. Idő: 30.3.

IV. Mechanikus handicap. 1. Musclcapn 
reá) Steinitz, 2. Kuruc (4) Feiser, 3. Oda (10) 
Marék. F. ni.: Szeszélyes (20) Maszár I. Köny- 
nyen. 10:10. Olasz: 10:14. Befutó: 10:16. Idő: 
27.8.

V. Mikulás-díj. 1. Veronika (4 reá) Kovács 
II., 2. Drégely (4) Marschall R., 3. Johnv J. F. 
(4) Feiser. F. m.: Sterling (20) Hauser. Köny- 
nyen. 10:12. Olasz: 10:20. Befutó: 10:20. Idő; 
32.7.

VI. Mechanikus handicap. 1. Orsolya (6) 
Marschall, 2. Ond (4) Baik, 3. Ragyogó (5) 
Vorst. F. m.: Leó (6' Maszár I., Chalimár (154) 
Raymer, Murány (l’/t) Bedekovits, Simba (4) 
Filyó, Lord of Pamuk (254) Simkó, András 
(10) Hauser, Penny (10) Jónás, Varázsló (16) 
Tomann, Bolond (8) Steinitz, Elvira (6) Feiser. 
Biztosan. 10:102, 38. 22, 45. Olasz: 10:52. Be
futók: 10:470, 756. Idő: 29.5.

VII. Nemzetközi verseny. 1. Torkos (l‘/4) 
Wiesner, 2. Engclbcrt (6) Jónás. 3. Rózsi (!’/«) 
Felser. F. ni.: Krista (254) Zwillinger, Tatiana 
(6) Filyó, Erich U. (5) Kovács. Küzdelem 
10:35, 22, 59. Olasz: 10:111. Befutó: 10:782 
Idő: 25.9.

Vili. IIaraiig-<liJ. 1. Rakafáutos (pari) Ray
mer, 2. Zengő (8) Maszár, 3. Látrány (2) Jó
nás. F. m.: Imréd II. (5) Benkő, Bandika (6) 
Földi. Küzdelem. 10:15, 13, 15. Olasz: 10:45 
Befutó: 10:98. Idő: 33.1.

IX. X Handlcap. 1. Zápor (pari) Wiesner, 2. 
Róla (4) Jónás, 3. Osztalék (5) Steinitz. F. ni.: 
Gyarmati (254) Vorst, Helios (6) Filyó, Paris 
(10) Marschall, Minor (6) Simkó, Guardian 
Todd (3) Kovács 1., Arvalegény (8) Zwillinger. 
Könnyen. 10:18, 13, 22. 21. Olasz: 10:106. Be
futók: 10:64, 74. Idő: 31.6.

X. Nyitral-dlJ. 1. Prlnccssin (8:10) Jónás, 2. 
Kálmán (4) Zwillinger. 3. Bicskái (4) Tomann. 
F. m.: Csongor (10) Steinitz. Elsőm (154) Fi
lyó, Epilog (5) Baik, Nemes (6) Benkő. Toli 
(6) Földi. Biztosan. 10:19, 13 18, 16. Olasz-

:56. Befutók: 10:46, 45. Idő: 32.7.

Erdődy Rudolf grófnak, a MLE elnökének éa 
Dreher Jenőnek, a MLE Igazgatójának titkos 
tanácsosi kinevezése sasránap reggel Jelent meg 
a hivatalos lapban. A két kiváló sporLsinann 
má révek óta osztatlan megelégedésre vezeti a 
galopp-sport Ügyeit.

♦
Feiser, a többszörös ügető champion-hajlő a 

héten aratta 100ik győzelmét a: idén. A sokat 
szidott, de legalább annyiszor megtapsolt 
„Sdnr, mint idomár, s mint hajtó egyaránt rá
szolgál a sikerre. Mint idomár azért, mert lovai 
tényleg ügetnek, mint hajtó azért, mert van 
benne stílus, s a győzelemért ha cl is követ 
mindent, a súlyban soha nem verekszik.

♦
Carlslake a béke idők legendás emlékű jo 

ckeyja, aki a háboru vége óla Angliában lova 
goi, most van karrierje csúcspontján. Az ölve 
non már jóval túl lévő „Brownief a jövő sze 

| zonrn Anglia legelőkelőbb Istállója szerződtette

December hó B-án és 13-An d. u. (43-kor

lovasául. Az Illető: Lord Derby (akinek a szi- 
neiben szerepelnek a gyászév alatt az angol 
királyi istálló lovai) olyan szerepet játszik sí 
angol túrion, mint nálunk a Festellcs-istálló.

*
A „Brauné Band“-ra, ■ németek legjobba* 

díjazott versenyére, ezúttal la nevezték a kg. 
Jobb francia, olasz és néhány Jobb klasazEu 
angol lovat A 100.090 márkás díjra február 
elejéig még lehet nevezni, a Igy nem leheleden, 
hogy — legalább a nevezettek között — ml is 
.szerepelünk néhány lóval. Az Idén veretlenül 
végzett Try Well ugyanis valószínűleg nevezve 
lesz a versenyre.

*
Az angol ét francia galoppszezon korai nagy 

eseményei, a háború előtt kedvelt fogadási ob
jektumai voltak a magyar közönségnek. A nizzai 
nagy gátverseny, n Lincolnshire, a Grand Na- 
tional stb. győztesei akárhányszor jelentősen 
emelték a Király-díj prezumtiv nyerőjének 
oddsát. A M L. E. igazgatósága azzal a tervvel 
foglalkozik, hogy jövőre ezekre a versenyekre 
ismét lehessen fogadni.

A december 12-lkl olasz-magyar nemzetköz! 
bokszvlatlalt, amelyet a szövetség az Újságírók 
Szanatóriumegyesülete Javára rendez, Buda
pest egyéni bajnokságai előzték meg és a 
nagy főpróba döntőjén zsúfolásig megtelt a 
Beszkárt tornaterme. Részletes eredmények a 
következők: Légsuly: bajnok Róka MÁV. Ban- 
tainsuly: bajnok Bondy B. Vasutas. Pehely, 
súly; bajnok Frigyes, Beszkárt. Könnyüsulyi 
bajnok Kaltenecker, BTK. Weltersuly: bajnok 
Oláh, BTK. Középsuly: bajnok Mándy, FTC. 
Kisnehézsnly: bajnok Szigeti, FTC. Nehézsúly: 
bajnok Nagy, B. Vasutas.

A Homonnay vándordíja* uszóveraeny a tel
jes részvéllenség jegyében folyt le a Nemzeti 
Sportuszodában. A verseny szenzációs megle
petést hozott: Zólyomy legyőzte Grófot. Rész
letes eredmények: 200 méteres gyorsuszás: 1. 
Zólyomy BBTE 2 p 21.2 mp. 2 Grót UTE 2 p 
22.2 mp. 100 méteres liátuszás: 1. Lengyel 
BEAC 1 p 12 mp. 100 méteres mellúszás: 1, 
Fábián MAC 1 p 17.2 mp. 100 méteres hölgy 
gyors: 1. Ács BSE 1 p 14.4 mp.

— Kilopták a Mikulás-cipőt az ablakból, mert 
Philips rádió volt benne. Mikulás is tudja 
már, hogy a legnagyobb örömet olyan aján
dékkal szerzi, arncívnek maradandó értéke 
van. A Philips világmárka maradandó érték. 
A világ minden nagyobb városának gazdag 
műsorát varázsolja otthonunkba.

— Ajtó nyílik ... elénk tárul a szép karácsonyfa 
a csillagszórók, gyertyák áhitatos fényben v'lá- 
gitják meg az ünnepi szobát. Egyszerre (hogy 
honnan, senki sem tudja) felcsendül az örök
szép karácsonyi ének: „Mennyből az angval,..“ 
Valakinek örömkönnyek ragyognak a szemé
ben... gramofont kapott ajándékba! Ma, ami
kor egy jó hordozható táskagramofon modern 
lemeztartóval együtt csak P 44.50. mindenki 
valóra válthatja az idei jelszót: Ajándékozz ál
landó örömet. Csodálatos olcsó áron vásárol
hatjuk az öröm maradandó forrásait: gramo
font, hanglemezt, rádiókészüléket, hegedűt, har
monikát és minden hangszert, az ország leg
nagyobb gramofon-handszerrádió termeiben, n 
Stcrnbcrg kir. udvari hangszergyárban, a Vll., 
Bákóczi-ut 60. sz. alatt.

— Az. esernyő megkíméli a kalapunkat, meg
kíméli a ruhánkat, még a kesztyűnket is meg
óvja attól, hogy esőcseppeket kapjanak. Az 
egyetlen, az árvagyerek, akiről kedves párt 
fogónk, nz esernyő megfeledkezett: az a cipőnk. 
A cipőnket bizony az esernyő alatt is elcsípik 
nz esőcseppek és alnposnn clázlatják. Van azon
ban cipő szépszámmal hálistennek, amelyik ki
kéri magának, hogy akármilyen zivatarban meg
sajnálják: az a cipő tudniillik, amelyet Schmoll- 
Pasiéval ápolnak. Mer szerencsére a Schmoll- 
nak a többi jólulajdonsága közt az a jótulaj
donsága is megvan, hogy vízbiztos, hóbizlos, 
sárbiztos. Eső után, sárba járás után, hóbalapo- 
sás után letöröljük a cipőt: vidáman ragyog a 
Schmoll.fény rajta, mintha misem történt volna!
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AZ ELŐFIZETÉS ARA:
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