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Nyilas botrány a Budai Vigadó előtt
Világszenzáció s

Lipőt belga király feleségül 
vesz egy húszéves angol lányt

Királyházadig szenzációja pattant ki va
sárnap Brüsszelben és Londonban:

Lipőt király, Belgium fiatal uralkodója 
nősül, egy előkelő angol arisztokrata 
család huszonegyéves leányát veszi fe

leségül.
A belga uralkodó édesanyjával, Erzsébet 

özvegy királynéval és öccsével, Károly her
ceggel rangrejtve, meglepetésszerűen Ang
liába utazott, ahonnan rövid idővel ezelőtt 
tért vissza. A második angliai utazás egyet
len célja: a leánykérés.

A fiatal belga uralkodó angliai útjáról és 
készülő házasságáról a következő brüsszeli 
távirat sxámol be:

Lipőt belga király, ■ jelek szerint, háza
sodni készül. A kiéály, akinek

első hieaége, Astrld svéd hercegnő tud
valevőén autószerencsétlenség áldozata 

lett,
beavatott politikai körök értesülése szerint 
egy előkelő angol arisztokrata család 21 éves 
leányát, Cavendlsh-Bentinck Viktória Mar
garétát akarja feleségül venni és most

azért utazott édesanyjával, Erzsébet ki
rálynéval és öccsével, Károly herceggel 
Angliába, hogy megkérje a fiatal leány 

kezét.
Llpót király egészen váratlanul alázott 

el szombaton Brüsszelből s elutazását az 
utolsó pillanatig titokban tartották. Az 
uralkodó a legszigorúbb inkognitóban uta
zott s Angliában semmiféle hivatalos fogad
tatásban nem részesítették. Eleinte még azt 
sem tudták Brüsszelben, hogy a király, aki 
tudvalévőén

alig két hete tett hivatalos látogatást 
Londonban, 

ezúttal Is angol fővárosba megy-e, vasár
napra azonban kiderült, hogy a főváros he
lyett Portiam! hercegének vidéki birtokára, 
Walbeck-Abbey-ba utazott a néhány napig 
s herceg vendége lesz.

Portland hercege nagybátyja Cavendlsh- 
Bentinck Viktóriának s ez a körülmény Is 

valószínűvé teszi, hogy az ut célja 
leánykérés.

Lehetséges, hogy az uralkodó walbcck- 
abbey-| tartózkodása valamivel hosszabbra 
Ing nyúlni, mint eredetileg tervezték, meri 
■ rossz idő miatt ugy Llpót király, mint 
édesanyja, erősen meghűlt az utazás alatt.

Királyi lánykérés
Ezeket mondja a brtlsszell tiivlral a lé- 

«zU16 klrúlyhiirassin azenziielójíeól. Vasár
nap éjszaka Oslendéböl érkezett uj távirat 
egészíti ki a brüsszeli jelentési! Károly 
brlSa királyi bércen (Menüében hajóra 
■'állt és Angliába utazik.

Belgium fiatal uralkodójának, édesanyjá
nak és ttecsének angliai útja és készülő liá- 
"ssáaa az egész világon rendkívüli me-le- 
Petést keltett. Már hosszú hónapok óta a 
IvgklllünbUzőbb és legérdekesebb komblná- 
-lók látlak napvilágot arról, hogy kit vesz 
nőül Llpót király.

Az e-rópal uralkodóházak eladósorban 
lévő klrdlyklsasszonyalról beszéltek. 

Azl váriák, hogy a belga uralkodó közülük 
választ feleséget és ezért okozott oly nagy 
■oralepetést a legújabb hír, amely an-ól 
■'él, hogy as angol lord ragyogó szépségű 

fiatal leányát veszi nőül.
III. Llpót király, aki most Ilyen roman

tikus, meglepő házasságot köt, harminchat 
esztendős, közel négy esztendővel ezelőtt 
foglalta el Belgium trónját. Egy megdöb
bentő katasztrófa után került a trónra az 
uj uralkodó. 1934 február 17-én

Llpót király édesatyját, Belgium nép
szerű uralkodóját, I. Albert királyt ha

lálos turistaszcrcncsétlenség érte.
Az uralkodó szenvedélyes turista volt és a 
N a m u r környékére rándult ki. Egyedül 
vágott neki a hegyóriásoknak és hajnalban 
egy szakadék mélyén, bcztizotT'kononyával, 
holtan találtak rá. Az uralkodó a M a r c h e 
les D a ni e s szikláit akarta megmászni, 
eközben történt, hogy szakadékba zuhant 
és halálraseheztc magát. Albert király 
nemcsak Belgium bálványozott, népszerű 
uralkodója volt, linneni egész Európában 
jól ismerték a közvetlen, szeretetreméltó 
uralkodót és halála az egész világon rend
kívüli részvétet keltett. A belga nép gyászát 
még fokozta az, hogy éppen a szerencsét
lenség ideién a király negyedszázados ural
kodói Jubileumára készült a belga nép.

A harminchároméves III. Llpót király Igy 
került Belgium trónjára és hamarosan épp
oly népszerű uralkodója lett Belgiumnak, 
mint édesatyja volt.

Alig múlt egy esztendeje annak, hogy Ll
pót király Irónralépett és ujahb szörnyű sze
rencsétlenség történt a beP'a uralkodói csa
ládban. Llpót király fiatal feleségével, Ast-

Újabb izgalmak a felsőházi 
tagválasztás körül

Darányi ma tisztelgő látogatást tesz a kormányzónál —
Előreláthatólag 17-én terjesztik be a választójogi javaslatot

Amióta lecsillapodtak az Eckhardt—Hó- 
man-affér hullámai, a politikai életben vi
harutáni csend van. Akik azonban tisztában 
vannak azzal, hogy a közeljövőben nagy
jelentőségű politikai események bekövetke
zése várható — tudják, hogy ez a nyugalom 
legalább is annyira niharelőtti, mint vihar
utáni. A néhánynapos teljes csendnek egyik 
oka

Darányi miniszterelnök gyengélkedése 
is. Tudvalevőleg Darányi Kálmán erősen 
meghűlt és meghűlését családja körében 
kúrálja ki birtokán, Anyácsán. Ezzel azon
ban néhány napra sem kapcsolódott ki a 
miniszterelnök a politikai éleiből :

szombaton délután llóman Bálint kul
tuszminiszter látogatását fogadta 

nz anyácsai kúrián.

Széli belügyminiszter 
karácsony előtt 
beterjeszti a választó
jogi javaslatot

Vasárnapra a miniszterelnök állapota lé
nyegesen javult, Darányi Kálmán már tel
jesen láztalan, ágyon kívül töltötte a vasár

rid svéd hercegnővel Svájcban nagyobb autó- 
turál lelt. Az Ifjú uralkodópár Luzern köze
lében robogott kocsijával. Az autót a király 
vezette, amikor a kormánykerék felmondta 
a szolgálatot s a kocsi lezuhant az úttest
ről, fának rohant, darabokra tört.

A királyné életébe került a szörnyű ka
tasztrófa, a király Is megsebesüli.

A fiatal uralkodó maga állapította meg elő
ször, hogy felesége halolt, amikor magához 
tért a katasztrófa első rémületéből.

Tiz esztendei boldog házasélet után hnlt 
meg Astrld királyné s három gyermeket ha-

Mit mondanak a budapesti belga 
követségen

Llpót király érdekes és meglepő házassági 
tervével kapcsolatban fel kell eleveníteni azt 
Is, hogy II. Llpót király, aki a szcrcncsé’.lc- 
nül Járt Albert király elölt uralkodott, a 
Habsburg uralkodóházzal került rokonságba. 
II. Lipót király ugyanis József nádor leányát 
vette nőül s nz ő házasságukból született leá
nyuk pedig Rudolf trónörökös felesége volt. 
Rudolf halála után Lónyay Elemér herceg 
vette nőül II. Lipót belga király leányát.

A Hétfői Napló szerkesztősége az érdekes 
királyházasság híréről érdeklődött a buda
pesti belga királyi követségnél, ahol a kö
vetkező felvilágosítást adták:

— Az utóbbi Időben több hir járta be a 
világot arról, hogy III. Lipót belga király 

napot és
ma, hétfőn reggel bejön Budapestre, 
abol mindenekelőtt tisztelgő látogatást 

tesz a kormányzónál,
•akit névnapja alkalmából üdvözöl.

A miniszterelnök a jövő hét folyamán 
valószínűleg nem is megy vissza Anyácsára, 
mert a fővároshoz kötik az aktuális politi
kai kérdések, elsősorban a belügyminiszté
riumban expressz-tempóban készülő

választójogi törvénytervezel.
Több tervezetet készítenek és ezek közűi n 
pénteken, 10-én tartandó minisztertanács 
választja ki azl, amelyet Darányi a pártve
zérek elé tár. A december 10-i miniszterta
nács az utolsó, amely a készülő tervezettel 
foglalkozik, mert előreláthatólag

december 17-én, pénteken a képviselő
háznak külön e célból összehívott tör
ténelmi Jelentőségű formális ülésén 
terjeszti be Széli József heliigyinlniazler 

a vólusztójogl reformot.
E héten egyébként csak egyetlen ülést 

tart a képviselőhöz: holnap, kedden formá
lis ülésen harmadszori olvasásban elfogad
ják a mezőgazdasági kamarák felsőházi

gyott Itt. Alig hatesztendős volt Llpót ki
rály fia, amikor trónörökös lett, édcsatyja 
pedig özvegyen maradt...

A borzalmas katasztrófa és a királyné ha
lála a fiatal uralkodó Idegeit is megviselték, 

hosszú hónapokba telt, amig egészsége 
hclyrcállott s visszanyerte életkedvét, 

de a brüsszeli királyi palotából jóidéig ki 
sem mozdult. A gyászév letelte után sem 
igen mutatkozott sehol az uralkodó. Felesége 
elvesztése óta hosszabb külföldi utat csak 
most tett, amikor néhány héttel ezelőtt elő
ször Járt Angliában.

őfelsége nősülni készül. Hivatalosan eddig 
még egyik házassági hírről sem kaptunk 

értesítést
és mint később ki Is derült, egyik sem felelt 
meg a valóságnak. Információink szerint, 
amelyek a nálunk megforduló magasrangu 
belga személyiségektől származnak, de csak 
magáninformáció jelentőségével bírnak, a 
király még nem óhajt nősülni. Ez a kérdés 
természetesen Belgiumban Is állandóan 
napirenden van, mert

az alattvalók r.agy szeretettel és érdek
lődéssel foglalkoznak uralkodójuk sze

mélyével,
de a kialakult vélemény Belgiumban az, 
hogy a király nem akar nősülni.

képviseletére vonatkozó, valamint az ügy
védi meghatalmazásokról szóló törvényja
vaslatot.

Holnapra összehívták 
a felsőházi 
tagválasztókat

A karácsony előtt bekövetkező politikai 
események közül a választójogi javaslat be
nyújtásán kívül még ke.tőt vár feszült ér
deklődéssel az egész ország közvéleménye, 
Ezek közül az egyik:

Eckhardt Tibor Interpellációját a Hó- 
man-ügyben,

A másik küszöbönálló politikai esemény:
• felsőház uj főrangú tagjainak meg

választása.
A főrangú tagválasztók annakidején tizen- 
egytagú bizottságot delegállak, amelynek 
feladata, hogy elnöke, gróf Károlyi Gyula 
volt miniszterelnök vezetésével állítsa össze 
a felsőházi tugválaszlás „hivatalos !islá* ‘-ját, 
A választóknak jelentékeny csoportja, 
amelynek élén gróf Széchenyi György or
szággyűlési képviselő áll, hibáztatta, hogy a 
bizottság túlságosan késön óhajtja uyilvá-
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gr fii Azéehcnyl holnap, kedd délelőtt 11 
órára itasíahlvla a főrangu felsőházi 

lugvulaHzlók.it.
A mágnások ezen nz érlekezfctch, nmelyel 
h folMíhíix egyik bizottsági termében larin- 
nMÍt, a tizenegyes blzotlsüytól /ilgyellenill 
finnteállllttnak egy Ihlát, amely mindért Való
színűség tekintetében különbözni fog a „hi
vatalos" lajstromtól.

A nagy fájdalomtól mótyen lé
sújtva tudatjuk, hogy csalá (lünk 
bűuliMágat

Leiner Guidó
<*  hó fl-én csendesen elhunyt.

A Megboldogultban n legjobb em
bert és rokont veszítettük cl, kinek 
emlékét örökké szeretettel fogjuk 
megőrizni.

Temetése e hó 7-én, kedden délben 
’/il órakor lesz az iíjpesli izr. teme
tőben.

A gyászoló család.

Mélyen megrendülve, szomorú szív
vel tudatom, hogy szeretett unoká
iéit vérem, közel négy évtizeden át 
hűséges barátom és munkatársam,

Leiner Guidó
a Leiner Taatvérek-cég tánfönilkc,

e lió 5-én elhunyt.
A Megboldogultban nemcsak a jó 

rokont, hanem a megértő és megbíz
ható társat is gyászolom. Emléké: 
r’crctettcl fogom megőrizni.

Nyugodjék békében!
I/elner Miksa.

?g
?-

..s
sg

;

lx*lner  Tcstvérek-cég éa leiner 
Szőrmcárugyár kft. tlszlvisolői éa 
munkásai mély fájdalommal Jelentik, 
hogy nagyrnhecsült és szeretett 
főnökük,

Leiner Guidó
ur

e hó 5-én elhunyt.

Nagy ateretetével, jóságával, példa
adó munkásságával, tiszteletet ér
demlő atyai főnökünk volt. Emlékét 
kegyelettel fogjuk megőrizni,

Vjptsl,. 1M7 december 8.

£// háború!
Véres méaaárláa Halit 
és San Domingo határán

New York, december 5.
Haiti szigetéről ujahb háborús hírek ér

keznek. A sziget két köztársasága, Haifa és 
San Domlnyo köxött ismét végsőkig feszült 
a viszony s komoly bonyodalmaktól kell tar
tani. Haiti köztársaság fővárosában, Port au 
Prlncc-ben és a kis szigelköztársaság több 
más városában viharos háboríts tüntetésekre 
került a sor s a lakosság mindenütt

azt követeli Vlnetnl köddranságl elnök
től. hogy üzenje meg a háborút San 

Domlngo köztársaságnak,

•I

Vasárnap eltemették József Attilát
4 magyar irodalmi világ kísérte utolsó útjára a tragikus módon 

elhunyt fiatal poétát
Balatonszárszó, december 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Költőt temettek vasárnap délután 
a szárszói temetőben: a megrendítő módon 
öngyilkossá lett József Attilát kisérték utolsó 
útjára. Ritkán jelenik meg egyszerű falusi 
temetőben olyan

hatalmai tömeg,
mint nmilyen ezen n hideg Őszi napon Jóitól 
Attila koporsóját kísérti. A fővárosból mégis 

százával utaztak lé Balatonszárszóra 
költők, írók, újságírók és intellektuellek, 

akik igaián szeretik az irodalmat, akik él
vezni tudták Jótsef Attila csodálatos mély- ...... (|ségü verseit, akiket mélyen megrendített 
zseniális költő végzettragédlájn.

Az első gyászbeszédet Ignotus Pál mon
dotta,

a Szép Szó elmfi folyóirat nevében. Ezt a 
magasnivóju Irodalmi folyóiratot Ignotus 
Pál József Attilával együtt alapította néhány 
esztendővel ezelőtt.

Ezután Horváth Béla, a kiváló fiatal nco-

-1

Sztojadinovics 
jugoszláv miniszterelnök 
megérkezett Rómába

Róma, december 5.
(A Hétfői Naptó tudósítójának telefonjc- 
ntéte.) Az egész olasz közvélemény rend- 
vűll érdeklődéssel várja azokat n tárgya
sokat, amelyeket az Olaszországba érke- 
tt Sztojadinovics Jugoszláv miniszterelnök

Vasárnapra virradó éjszaka utazott el 
Sztojadinovlcs Bóhta felé,

délután már Velencébe érkezett a 
nyomban folytatta útját Róma felé, 

ahová éjjel érkezett meg.
Mindenütt fcllobogózott pályaudvarok vár
ták n jugoszláv miniszterelnök vonatát s az 
iilnsz-Jugoszláv határon ni olasz kormány 
is n hadsereg képviselői köszöntötték.

A Glnrnnle d'lfalla vasárnapi számában 
Gayda érdekes cikket irt Sztojadinovics lá
togatásával kapcsolatban. A cikk szerint

-■HMM-—--

Franco születésnapját ünnepli 
a nemzeti Spanyolország
Salnmanca, december 5.

Az uj spanyol nemteli állam legfőbb t«e- 
lületc, a „spanyol phatanx nemzeti tanácsa", 
Franca tábornok 45. születésnapja alkal
mából megkezdte első ülésszakát, amelyet 
Franco tábornok nagy programbcs2éde nyi
tott meg. A nemzeti Spanyolország kor
mányelnöke aszni a megállapítással kezdte 
beszédét, hogy Spanyolország az utóbbi 
időkben erősen elmaradt a szociális haladás 
terén és ezért a megujhodott nemzeti Spa
nyolországnak sürgősen pótolnia kell a mii- 
foszlottakat. A Spanyol nemzeti kormány 

meMeemenő szociális reformokra Mé
rtül,

amelyek emberhez méltó életet biztosítanak 
a munkásnak és a parasztnak. Az uj Spa- . . ...

nyug-
nyolortzág alkotmányának alapja a 
képviselet Imz, amely ezon az elven 
szik, hogy

csakis a munka ad jogokat, 
özeket a Jogokat azonban az állam minden 
tekintélyével védelmezi éa érvényesül. Az 
uj Spanpolartiágbart nem fi nfigytőko fog 
uralkodni.

Franco tábornok érintette a monarchia

amelynek határőrsége néhány héttel ezelőtt 
. vórlürdőt rendezőit a Haitiből Jövő munka- 
} nélküliek körében. Haiti köztársaság parln- 
I mentje kél nap óta permancnciáb&n ülésezik 
. és várja az elnök elhatározását.
i A haiti— sandomlngói határvidéken
> vasárnap reggel véres hare folyt le ■ 

kél állam pol«drfil közölt.
Mintegy harminc haiti-i paraszt állig felfegy
verkezve átlépte n határt és megtámadta a 
szomszédos Capotillo sandomingói falut, 
amelynek lakosságát részben lemészárolták.

fo-

meleghtmgu be-

költő balaton*

József Attila

katolikus poéta a kÖllőtársak nevében nagy
hatású gyászbeszédben körvonalazta József 
Attila művészetét nehéz életét és megrázó 
halálát. Végül Mónut Illés, a Népszava 
szerkesztője lapja és

a szociáldemokrata párt nevében 
búcsúzott mélyenszántó és 
síidben József Attilától.

Az Öngyilkossá lett fiatal 
szárszói lakásán

megtalálták vasárnap 
utolsó verselt, 

leveleit és Jegyzetelt. Etek kivétel hélköl ar
ról szólunk, hogy a költő egész lelkét át
hatja n hatdlvágy, nem birja tovább a lelki 
konfliktusokat és be akarja fejezni életéi, .

A vizsgálat nz öngyilkosság körülményei
ről is újabb adatokat állapított meg. József 
Attilát nem — mint nz olsö hírek mondták 
— a mozdony tépte széjjel, a költő fejjel 
neki rohant a szerelvény egyik teherkocsi' 
jónak és halálónak közvetlen oka 
alapi tőrés volt.

koponya'

három kérdésről lesz szó a római tár
gyalásom

/. fi béke fentnrlását érintő általános kér
dések, 2. Olaszország és Jugoszlávia viszo
nya a középeurópai és a balkáni államokhoz,
3. Olaszország és Jugoszlávia viszonya po
litikai, gazdasági és kulturális téren.

Szto/adinovics hétfőn leteszi névjegyét a 
királyi palotában, majd koszorút helyez a 
világháború és a fasizmus hősi halottainak 
emlékművére. Ezután

a Chlgl palotában megkezdi tnnácsko- 
aásnlt Glfino gróf külügyminiszterrel. 
Délben Mussolini, rtdna pedig Vidor 
Emanuel császár és király fogadja őt.

Kedden és szerdán fi jugoszláv miniszter
elnök ujahb hivatalos látogatásokat fog 
tenni és tanácskozik Ciano gróffal. Hir sze
rint kihallgatáson jelenik meg a pápánál is 
a Vatikánban.

K«

vIsszaAllllásánflk kérdését Is és kijelentette, 
hogy elvben nem ellensége n monarchiának, 
• gyakorlatban azonban előbb még 

újjá kell építeni Spanyolországot én 
csak azután kerülhet sor a monarchia 

viMsaállitósára, 
fóliává, hogy a nép ragaszkodik nhhoz, hogy 
Szuverenitását koronás államfő jelképezze. 

A nemzeti Spanyolország lapjai Inlkos- 
hangu cikkekben ünnepük u 45 éves Franco 
tábornokot, akit a spanyol kultúra meg- 
mcnlöjénck és Spanyolország felszabadiló- 
jának neveznek.

— Mit tanulhatunk ezen a héten a Níp- 
művelési Bizottság háztartási telepén, a (Itta- 
művek VI., Vilmos császár út 3 szóm alatti 
bemutató-helyiségében. December g-dn, hétfőn 
este tt órakor: Dr Mikes Margit: Anyageserc- 
hetegságek étrendjei. FAaőbemi tató: Diétás 
élekk kósHtéae. December fi én. csfllfirlfikőn 
este fi órakort Dr Slftár Kamilla; A llázlszemól 
higiénikus elhelyezése. Hogyan érlékoallik a 
húílszemelet Németországban és Angliában. 
Dr Waldbauer Olga: Az egéuségss és gaad«- 
sógos fűtés. December tl-eíi, szombaton dél
után fi őrskor: SHII Lrnnlin: Ebód- és vacsora-

o ■ , -- uvi- unna j, nivniniii. Bnniwrin tviir.cn ■ •
után 5 órakor: Sitii Lrnnlin: Ebód- és vacsora- i pókkal gátat emelni, elkészülhetünk arra, hogv 
vendégek Főzöbemulató Marcipán, aulán- csakhamar Budapoatra i*  átterjed a „aböppfo' 
cukor karácsonyi édességek. • go lás" láaa.

Magyarországra 
tön nászúira 
Starhemberg herceg 
és felesége

Bécs, december 5.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Mim 

reléi, Starhemberg Ernst Büdiger herceg, 
volt osztrák alkanceilár, a napokban oltár 
elé vaeetto Nóra (iregort, n bécsi Burgtlien- 
tér kttufiő művésznőiéi. Az Ifjú pár nász, 
útra Olaszországba, onnan pedig Indiáim 
utazik. Megbízható érlesilléscink szerint 
Starhemberg herceg és felesége még olasz- 
országi ütjük előtt

pár napig egy magyar arisztokrata kas
télyában 

fognak vendégeskedni.
•—«aaaMKe

Msdgyessy nyerte 
Párisban a szobrászati 

nagydiiat
Debrecen, december 5.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefon
jelentése.) Párisból értesités érkezett dr. 
SiörQpi Jánoshoz, a debreceni Déri-muzeutn 
igazgatójához, hogy Medgyessp Fereftc, 
Rkobrászmüvészt a párisi világkiállításon

a szobrászati er {díjjal Hintették ki.
Medgyessy Ferencnek négy hatalmas 

bronzszobra állott a Déri muzeum előtt,
ezeket vitték ki Pdrlsba,

ahol a magyar kiállítás kertjében állították 
fel.

Hajsza az ékszer- 
tolvalnű után

Vasárnap tovább folytatták a detektívek 
a nyomozást abban a rejtélyes lopási lib
ben, amelynek az áldozata egy fővárosi ke
reskedő.

A feljelentés szerint a kereskedő a Belvá
rosban megismerkedett egy Csinos fiatal 
nővel, akivel egy dohúnyutcai lakásra men
tők. A kereskedő később Vette eSzre, hogy 
n zsebéből értékes ékszerek é*S  készpénz 
hiányzik, mintegy nyolcezer pengő ériekben.

A lopással kapcsolatban
több előállítás történt,

Igy többek között elöúllilolták a lakás tulaj
donosnőjét is. Ez és a többi előállítottak is 
ftzt hangoztatják, hogy nem ismerik a tol
vajnői.

Bécs legújabb divatja: 
a shojipinflolás

Bécs a „shoppingolúa" lázában ég Az ameri
kai dámák szórakozása, az üzletek bekalandó- 
zása — gyakran vásárlási szándék nélkül, 
puszin kíváncsiságból — Bécsbcn is elterjedt, 
valósággal szenvedéllyé vált. A ..shoppingolás" 
divatja azonban nemcsak az amerikai Import
nak köszönhető, hanem annak a figyelemre' 
méltó lénynek is, hogy az osztrák főváros las
san kezdi visszaszerezni évszázadokon át tar
tott hegemóniáiét az elegancia terén.

Bécs — amelyet a hóboru után annyiszor 
próbáltak elparentálnl — újból a régi fénytan 
ragyog és újból elfoglalja azt a helyet az 
európai fővárosok sorában, amely a híres M<»i 
társadalmi élet és az elegancia Jogún megillette- 
Bécs évszázadokon keresztül az európai divat 
központja volt. Sőt a középkor elejéig vezet
hető vissza hírneve ezen a téren. Egykori írá
sok blzonyiljók, hogy Attila, a hunok klrnlyn. 
amikor menyasszonyáért, Ktimhildúért elküldte 
követeit Németországba, megpnrancsolta nekik, 
hogy útközben Becsben csináltassanak maguk
nak díszes ruhát, minél fényesebben jelen! el
sőnek meg a királyi ara előtt Ez blíonydjn, 
hogy Bécs mit ebben as Időben Is a divat köz
pontja volt és az akkori ..szabómesterek" nem 
kisebb hírnévnek Örvendettek, mint ma élű 
utódaik.

Bécs kereskedői újból Önmagukra találtak. 
Az utóbbi hónapokban mintegy varázsszóra 
isméi megindult az üzleti negyed pezsgő vér
keringése Aki váglg'órjft a bécsi Üzleteket, la- 
pántolhatja, hogy kevés bolyén a vibgnaK 
értékelik jobban a női szépséget, mint Bécsien. 
Erről gondoskodik a bécsi dlvAt ízlése és m*  
lálékonysága, amelynek termékei vásári ars 
csábítják n csillogó kirakatok nézőit óz űzte
lek üvegablakot mögött megjelentek már n Kö
zelgő farsang divalkreációj és a téli sport'1*h»>« 
'költséges dresszek amelvok valóban a W’*’* 
kéletas’bbck és logrzellek, mert hiszen 
Auszlrlt a téli sportok hazája.

A „shopplngolős*  dlvut'A mór odáig 
Bécsben, hogy a bécsi nők Zsórozás és egy*  
délutánt szőrakozfe helyett csoportosan J* r"K 
délutánonkint a Belváros üzleteit, áruházait, 
hogy megcsodáljak a legújabb divatot •; minca- 
utána n divatnak sohasem lehetett hatórsoroirr

lugvulaHzl%25c3%25b3k.it
tviir.cn
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A nagy sibolás 
vasárnapi szenzációja: 

leleplezték a siberközpontota 
három embert őrizetbe 
vettek, százezer pengő 
értékű valutát lefoglaltak

Vasárnap a valularendőrségcn lázas tem
póban folyt a nyomozás abban a nagy
arányú valutasibolási bűnügyben, amelyet a 
héten lepleztek le. Megállapították, hogy

Budapestről, Nyíregyházáról és Kisvár*  
dáról klsebb-nagyobb értékű valutákat, 
pengőösszegeket csempésztek kid földre. 

Fnedmann Ármin pesti kereskedő irányítá
sával folyt a nagy sibolás. Rajta kívül 
Gliick Hermán, Jakobovics Lipót vetlek 
részt a sibolásban.

A valutarendőrség detektivjei heteken ke
resztül nyomoztak Nyíregyházán és környé
kén Itt találtak rá Friedmannra és bűntár
saira, akiket

vasárnap Budapestre kisértek és kihall
gattuk.

A vasárnapi kihallgatásokból a valutarend
őrség előtt feltárult a nagy sibolás minden 
részlete.

A síberek központja Budapesten volt, 
egy valamikor jól Ismert pesti tőzsdés 

lakásán.
'A tőzsdés hirtelen eltűnt Budapestről és 
most kutatják: hol tartózkodik.

■1 pesti siberközpontban köze! százezer 
pengő értékű valutát és nagyobb pengőösz- 
szeget talállak, amelyet azonnal lefoglaltak 
és a valularendőrség Lipót-köruti helyisé
gébe szállítottak.

A szenzációs leleplezés után újból kihall
gatták Fricd mannt és gyanúba vett társait 
es nem sokkal később már három újabb 
gyanúsítottja volt a bűnügynek.

A valutarendőrségre előállították
Flelsehmann Dániel kereskedőt és fivé
rét, Fleiselimann Lipótot, majd Mosko- 
vlcs Lipót ügynököt, akiket nyomban 

őrizetbe vettek.
Az a gyanú ellenük, hogy ők vásárolták 
össze zugforgalomban a valutákat, amelye
ket azután Friedmann, Jakobovics és Glück 
külföldre sibolt.

Értesülésünk szerint a nagyszabású sibo
lás nyomozása e héten még újabb szenzációs 
eseményeket produkál:

számos előállítás és letartóztatás vár
ható a bűnügyben 

és napok múlva a valutarendőrségen lesz
nek mindazok, akik a sibcrekkel összekötte
tésben állottak.

Borzalmas
repülőkatasztrófa

tizennégy utasával tengerbe zuhant 
egy angol gép

egytól-egyig különleges rövidhullámú résszel, nagy skálával, 
nagy dinamikus hangszóróval ellátott kiváló teljesítményű ké
szülékek, nemes-faanyagból készült műbútor szekrényekben

London, december 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Borzalmas repülőgépkatasztrófa 
kire érkezett vasárnap Londonba:

egy négymotoros angol utasszállító re
pülőgép, amely Indiából London felé 
tartott, Brindisinél a tengerbe zuhant.

Abban a pillanatban, amikor a gép felszál
lód és a tenger fölé emelkedett, hirtelen 
megbillent, pár perc alatt a tengerbe zuhant 
és a viz alá süllyedt. Az első pillanatban azt

Kína és lanán megegyeztek
abban az igazságban, hogy a valódi 
ékszert, a pontos órát, e legkedvesebb 
karácsonyi ajándékokat már most kell 
beszerezni. r

Misiden múlandó, 
arany, ezüst őrök!

Az ellopott aktatáska leplezte le 
a Kruspér-utcai rablótámadás
tetteseit

Vasárnap délben n rendőrség letartóztatta 
a Kruspér-utcai vakmerő rablótámadás tet
teseit. A gyógyszerlárlula jdonosnő rablói 
alig pár órával a rablás után már a rendőr
ség foglyai voltak, és vasárnap

beismerő vallomást tettek.
Szombaton, a késő esti órákban jelentet

ték u főkapitányság központi ügyeletének, 
hogy a Krusp ér-utca 10 számú ház harma
dik emeleti lakásába, ahol özv. Sűttö La
josáé gyógyszertártulajdonosnö lakik, két 
fiatalember behatolt, az összes szekrényeket 
feltörték és amikor a zsákmánnyal mene
külni akartak, az előszobában összetalálkoz

hitték, hogy a repülőgép valamennyi utasa 
szörnyethalt.

A katasztrófa után megindult az izgalmas 
mentési munka. A gépben lévő tizenhárom 
utas közül tizenegy utast sikerült élve meg
menteni, de csaknem valamennyien ki$ebb- 
nagyobb sérüléseket szenvedlek. Két ulas 
szörnyethalt.

A sebesöltek között van Sir John Sal- 
rnond angol légügyi tábornok, 

aki keleti ellenőrző útjáról utazott vissza.

Az elfogott betörök beismerték a rablás:
tak a lakás tulajdonosnőjével, aki éppen 
akkor érkezeit haza. A kél suhanc rátámadt 
az uriasszonyra, az egyik kést rántoll elő 
és azzal fenyegette meg, hogy leszúrja, ha 
kiáltozni mer, a másik pedig boxert veti 
elő és azzal sújtott az özvegyasszony felé, 
aki azonban elkapta fejét és igy szerencsére 
nem érte ülés. Sültőné nem vesztette el lé
lekjelenlétét, segítségért kiáltozott, mire a 
tettenért betörők

elmeneküllek a lakásból.
Mire a házfelügyelő tudomást szerzett a tör
téntekről, a kél rablónak már

sikerült kijutnia a kapun.
Hiúba kutatták át a környéket, nem akad
lak a nvomukra.

A helyszínre kiszállott detektívek alapo
san átkutatták a lakást és a daktiloszkópus 
a szekrényen több

ujjlenyomatot talált.
A detektívek is érdekes felfedezésre ju

tottak. Az előszobában egy kopott, fekete 
aktatáskát talállak, nmelyről kiderült, hogy 
a menekülő betörők valamelyike vesztette 
el. Ebben a táskában több Iratot és egy ki
adóvállalat előfizetésgyüjtő listáját találták. 
Az egyik detektív ezen a nyomon elindulva, 
előállított a főkapitányságra egy fiatalem
bert, akiről kiderült, hogy

Minden Orion ráaiókereskedónél kaphatók

MORURIRáDIÓPontos 
kiszolgálással 
- részletreíb.

ő az aktatáska tulajdonosa,
de semmi tudomása nincs a budai betörés
ről. Elmondotta, hogy két fiatalemberrel, 
Borzák László 26 éves pincérrel és Fisch 
Iván 25 éves volt magántisztviselővel pár 
nappal ezelőtt egy vendéglőben együtt volt 
és csak később vette észre, hogy 

eltűnt az aktatáskája.
Valószínűleg a két fiatalember közül vala
melyik lophatta azt el. Mialatt a detektívek 
az aktatáska tulajdonosával foglalkoztak, a 
rablótámadás áldozatának megmutatták a 
bűnügyi nyilvántartóban a rovottmultu be
törők fényképeit. Az uriasszony, aki ponto
san emlékezett „látogatóira", Borzák Lász
lóban és Fisch Ivánban, akik mindketten 
nyilvántartott, rovottmultu bűnözők, 

felismerte a rablókat.
Detektívek mentek ki tehát a két fiatalem
ber lakására és az éjszaka folyamán 

sikerült mindkettőjüket elfogni.
Megtalálták náluk azokat az ékszereket is, 
amelyeket a lakásból vittek cl.

Vasárnap délben részletesen kihallgatták 
Borzákot és Fischt a Kruspér utcai rabló
merénylettel kapcsolatban. Elmondták, hogy 
már többször követlek cl kisebb betörése
ket és lopásokat és néhány héttel ezelőtt elLINGEL VII, Rózsa-utca 4.

ALKALMI AJÁNDÉKOK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN 
OLCSÓ ARAKON
Angol teaasztalok, görpiccolók, tálca - 
asztalok Ready Boy, bárkocsik, össze
rakható könyvszekrények, íróasztalok, 
bútorszövetek, dísztárgyak és egyéb 
LAKBERENDEZÉSEK

Erzsébct-körut 40 
Telefoni 184-804. Kérje 
díjtalanul képen árjegyzékünket

határozták, hogy újból csinálnak valamit, 
mert az volt a tervük, hogy pénzhez jutva, 
kimennek külföldre és ott telepednek le. 
Több terv merült fel, mire a legalkalmasabb
nak azt találták, hogy valami alkalmas 
helyre betörnek. Napokig tartó terepszem
lék után jutottak el Sültőné lakásához. 
Mind a kelten felmentek az emeletre és be
csengetlek az ajtón. Gondolták, ha odahaza 
van valaki, ajtót nyitnak, akkor

Eíüifillégoilalmi lirsögoezfilö
í.ur.H.i «n«M l6Niht!3rSZal3(|0K

plron-fehér-zöld azlnben. Cí>U .•ACroit papíripari
anyaik és fel z.-re'éHek Vidor A., IV., Ma?var-utca 27 
és XIV., Boanyák-utca 6. Telefon: 180-301

mint ügynökök jelentkeznek.
Többszöri csengetésükre sem kaptak vá
laszt,- senki sem tartózkodott n folyosón 
elővették az álkulcsot és felnyitották az aj
tót Már elvégezték dolgukat, mikor haza
tért a lakás tulajdonosnője. Borzák került 
először szembe Sül főnével, ő fenyegette meg 
a késsel. Fisch volt a boreres támadó. A 
két rablót beismerő vallomása után letar
tóztatta a rendőrség.



Az egykori 10-cs huszárok tzom balon ün
nepséget rendeznek Székesfehérvárott a lí- 
manostai huszúrhösök emlékezetére.

II.
'Megjelent Tarján Vilmos könyve. Cime: 

„(I. u.i-löl a Tarjánig". Tartalma egy nagy 
riporter visszanéz az útra ... Jőnéhány éve 
nézi már Budapestet egy okos szempár. So- 
kát látott. Táncosnők, királyok, kalandorok, 
nagy dániák és még nagyobb kokollok, mi
niszterek, kártyások, főkapitányok, híres 
gavallérok, rablógyilkosok, é'szakai emberek 
figuráit rögzítette meg csillogó monoklija 
fényérzékeny lemezen Tarján Vilmos és most 
ci nk velili a képeket — úgy, amint ő látta. 
F.r 'ekés könyv, okos könyv, olyan, amit cl 
kell olvaspi. fis akt elolvasta, biztosan azt 
mondja, meg kellene változtatni a címet. A 
helyes ctm ez lenne: „t. v.-től — t. v dg". 
Mert ez a könyv Tarján legjobb riportjai

III. §
Zita királyné fivére, Félix bourbon-pármni 

herceg vezetésivel megalakult az európai 
golfszövetség. Félix herceg luxemburgi birto
kán gyönyörű golfpálya van, innen indult 
ki a mozgalom, amelyben nagy része van a 
magyar 1 aul'ir Dezsőnek Is.

IV.
Budapest mondén közönsége hónapokig 

barilkozott Olgával, a szürke kétpupu tevé
vel. amelynek hátán Miss Arizona éjszakáról- 
éjszakára bevonult az arab oázissá varázsolt 
parkettre. Rozsnyaiék Hamburgból hozatták 
ezt a remek tevepéldányt. Most, hogy be
felezte színpadi pályafutását, „Olga művész
nőt" gauallérosan az Állatkcrtnck ajándékoz
ták Rozsnyaiék.

V.
Adum ezredes, az osztrák szövetségi saltó- 

’főnök Budapestre jön és szombaton előadási 
iáit az Országos Kaszinóban.

VI.
Rudapest újra fölfedezte Medgyaszay Vil

mát, a , János vitéz" első fiaskóját, minden 
idők legnagyobb magyar dizözél, aki körül 
az Ady feli epésével jelentkező irodalmi fór 
dvlóban megszül, tett a franciával vetekedő 
magyar sanzón. Régi, híres dalait énekli a 
Dunaconában „az isteni Mimi", tenyerére 
veszi éj sirás-mnsoljfgásra^ctróqatja a szlve- 
7él... Ügy,*ahogyan  egyedül csak Ő tudja 
ezen a kerek világon.

VII.
Az idei szezón leaelfíkelőbb társasági ese

ménye lesz a rendőri rlnorterek koktél-dél
után la az Arizonában. Összesen háromszáz 
kiválasztott, elsövonalbeli hölgy és ur kap 
meghívót az exkluzív koktélpartira.

Vili.
Elegáns és finom karácsonyivásár-boR 

nyílt meg a Belvárosban, a Galamb-utcában. 
.1 szép kis bolt gazdája: vitéz Endre 
Ldszlóné.

IX.
Nagypecsétes levelet küldött a hatvani 

Pclöfl-oimnázlumnak Da Vinci gróf buda
pesti olasz követ. Néhány hónappal ezelőtt 
ih-tvanban egy olasz misszió ki hántoltat  t a 
kilenc hadifogoly olasz katona földi marad
ványait. A kcgueletes aktusnál segédkeztek 
a Pelöfi-glmnáziiim cserkészei is. Az olasz 
kö'-et most értesifette a diákokat, hagy Mits- 
sn'tni köszönetét küldi nekik és nyárra meg
hívta őket magához vendégségbe.

X.
Kivonat az újonnan alakult korlátolt fele- 

lősségü társaságok lajstromából: Gróf Teleki 
Jó-sef k. f t, Eskü-ut 5. ügyvezetői: gróf 
Teleli Krt ni in és Zerkonilz Oszkár. Törzs
tőke 10.000 pengő, üzletköre bortermelés és 
borértékesítés.

XI.
Szalag Karola, nz Operahdz nagyszerű pri- 

mabrllerlnája németországi tanulmányútra 
készül, egy hercegi családnál vendégeskedik 
majd a tanulmányút idején.

XII.
Előkelő színházunkban ősmagyar tárgyú 

darabol próbálnak, l/ászcsaprf is szerepel a 
dombban. Amint az egyik harci jelenet el pró
báljak, az Ijászstatiszták bizony kicsit gya- 
korlatlanul kezelik a tegezt, purdrdt, meg a 
nyilat Az igazgató odaszól a rendezőnek:

— Valamelyik szakértő sportemberrel kel
lene átvétetni ezt a nyilas-jelenetet.

• s.tnpad mélyéről, a hát'érből megszólal 
egy bong:

Szerződtessék talán rendezőnek Kémért- 
Nagy lmr» t...

CHRISTIYIQS CARDS
a I” aubb budupontt fo'vAtvIekiVl 
rn<ro tranoU-, oiwr, némvtnyeivQ

MINERVA (AatorU AMlltval r»itmbün)

Legmelegebb 
ajándék egy

SZUO.M utAni Arakoni

Ítíxcuv Bunda

BAKTER: Ihaj szottyom, Lepcses szom
széd, én legyek az ellenfele a Kamera ökör
vívó világba inok úrnak, ha maguk nem 
Pestről gyűllek megen.

ÖRZSI: Onnan hát.
BAKTER: Ezennel benyújtom nz inter- 

penációmat: mi a mennydörgés ménkűnek 
alázták fel ujfent?

ÖRZSI: Most osztón igazán semmi dó
sunk se vót Pesten.

BAKTER: Hát akkor??
LEPCSES: Csak azér tastajkottunk fel, 

hogy meg legyen a jubilom.
BAKTER: Hogy micsoda legyen meg?
LEPCSES: A Jubilom. Mer ippen százac- 

cor szeltük n betyárbutort az örzsimmel, oszt 
rázattuk magunkat a harmadosztállon, 
Pestig.

BAKTER: Hinnye a (átlntóját! Százaccor 
mesélik nékem, hogy mi újság??

ÖRZSI: Ippen százaccor.
BAKTER: No, akkor engeggye meg Lép

esén szomszéd, hogyig az szívből fel- 
köszöncsem.

ÖRZSI: Hajjuk!
BAKTER: Méllcn tisztőtt felem, úgyis 

mint fajfenntartó elem, nz ászlómat magá
nak emelem. S miként tavasszal a főd ki- 
ággyá nz alulfakatt életet, úgy bújjék ki 
magábuj a magyar virtus tűstül-csűstül, 
elől-hátul, szekerestül-lalyigáslul. Legyen 
ölég ereje, no meg eszeveleje, borhoz torka, 
húshoz foga, választáshoz titkos joga. És 
türelme az adóhoz, ahhoz a jó dagadóhoz, 
nyilas istentagadóhoz, a rádijó-leadóhoz. 
Azonkívül fühöz-fához, meg a sok sajtó
hibához, ünnepi csöröge-fánkhoz s főleg 
Darányi apánkhoz. Aggyon Isten ippen 
százat: fődet, asszonyt, hízót, házat s ami 
köll ■ jókedv végeit: tyúktaréjjos, szűrdol
mányos. fecskcfarkos, gilicetüskés, cintá- 
nyéros, fafirhéces rontom-bontom egéssé- 
.,’etl Isten éltessel

LEPCSES: Köszönöm is szépen.
BAKTER: Oszt azontúl mongya el gyor

san: ml újság Pesten?
ÖRZSI: Hómany miniszter úr kimonta, 

hogy a faj n nemzet alapja.
BAKTER: Igaza is van. Faj nélkül az 

ember fajtalan vóna.
ÖRZSI: Csakhogy ám a Hómany komája, 

n Székfű Gyuszi meg aszonta, hogy tiszta 
fajrul mán nem is lehet beszélni.

BAKTER: Aki rendessen mosakodik, a’ 
tiszta fajta.

LEPCSES: Hábizonv bakterom, be köll 
látni, hogy van e’ kis kavarodás a faj kö
rül. Mer ha valaki a Petőfi költő úrrul 
aszondaná, hogv nem vót színtiszta magyar, 
arra az emberre csak eggyel lehetne mon
dani: hogy marha. De ha megen valaki 
uszondaná, hogy a Petőfi költö úr idespa-

DIVATCSEVEGÉS
a gyöngy és flitter diadaláról a demi-kollekcióban

A nagy és a demi-kollekció bemuta
tója között nincsen lényeges eltérés. 
Azaz, hogy valami mégis van, mert 
Istenem, ha nem volna, miért csinál
nának a nagy szalónok bemutatót?! 
A legszembeötlőbb talán az, hogy 
rövidebbek lettek a szoknyák. Egy
két centiméter a jólábuak javára! 
Aaután valahogy úgy vettük észre, 
hogy lealkonyult a rücskös, klokés- 
lelületü selymek napja és helyüket 
ismét a sima, tisztaaefyem maroccain 
és romain anyagok foglalták el. Persze 
legtöbbjük fekete és a kis délutáni 

(

púja fajmggyar vót, arra is nyugottan ki le
hetne mondani, hogy marha.

BAKTER: Ne izéjjen mái Tán aztat 
akarja állittani, hogy a Hómany miniszter 
úr nem színtiszta fajmagyar? Iszen a neve 
is mutaltya, aszongya: hó, meg osztán 
hogy: many.

LEPCSES; Nézze, hájjá, a magyarságot 
nem a név mutattya, hanem a belső lelki 
érzés.

ÖRZSI; A hazaszeretet.
LEPCSES: Ügy hát. Emlékszck, eccer az 

a Purcsi Lajos prímás kegyetlenül össze
akaszkodott ezen ifjabb Hányóka Antal 
nagybőgőssel. Mert Hányóka aszonta a prí
másnak, hogy aszongya: — „Ereggy má, 
iszen te tisztára normális vagy!" — „Nor
mális a kínkeserű köröszlanyúd" — verte 
a mellét Purcsi prímás, — „én színtiszta 
fajmagyar cigány vagyok."

BAKTER: Igaza is vót. ösmercm űtel. — 
Hát a Kémeri Nagy Imrus? Accsak tiszta 
magyar faj. Mégis lecsukták Dcbrecenybe.

ÖRZSI: De ki Is engették.
BAKTER: Bizonyomra az Imrus úgy van 

a dutyival, mint komáromi sikér tóba a 
béka: hun beugrik, hun ki...

LEPCSES: Erről eszembe jut Gatyalen
geti Ugrik Antal, aki törvény elé kerüt bi- 
gámija végett...

BAKTER: Mi az a bigámija?
LEPCSES: Ha valaki kétnejuségbe szen

ved. No, szóval a bíró elítélte másfél esz
tendőre. — „Föjjebbezck" — aszongya a 
vádlott — „tessen elítélni három • eszten
dőre." —■ „Mi a ragya?" —- csudólkozott a 
bíró — „mér ítéljem mégeccer annyira?"
— „Hát azér" — monta Gatyalengető, — 
„mer most akarom elvenni estet a Locs- 
mándi Rozit, oszt nem szeretném, ha megen 
kezdődne a bírósági herce-hurca!"

ÖRZSI: A fényé rágja ki a jónősülős faj
táját. — Oszt gyerünk aptyi.

BAKTER: Hő, höl — Arrul még nem 
szólt Lepcses szomszéd, hogy a németek 
békét közvetítettek Japánv és Kína között.

ÖRZSI: De a kínajiak nem akarnak 
békülni.

LEPCSES: Hájjá, tuggya, mikor annak a 
lloldrágó Güzű Andrásnak mán végit járta 
a szegény felesége, odahívatta az urát, oszt 
aszonta néki: — „E'Wellen kívánságom 
van András, ha meghalok. Hogy hát maga a 
temetésemen béküjjön ki az idesanyámmal." 
- „Isten orozz!" — kajálott nagy mérges- 

sen Holdrágó, — „hát ne lehessen az em
bernek egyetlen nyugotl, békés napja se?'

BAKTER: No fene. Végin mi lett a Hold
rágó val?

LEPCSES: Ikább elhozatta Pestről a leg
jobb orvost, oszt kigyőgyíttatta a feleségit.
— No, Isten álgya bakterom.

Remek vacsora menü 
borral

F 1.70 és 2.20
a METROFOLE újjáalakított

Kávéházi éttermében

ruháknak majdnem általános jellem
vonása az elől beadott két-három 
glokni. Néhány ruhánál ez a glokni 
az övre dolgozva szerepel s igy a ruhát 
gloknival, de enélkül is lehet viselni.

Páratlan az a csillogás, ami flitter, 
gyöngy képében teszi pompőzzé az 
esti és nagy vacsorázó ruhákat. Ren
gett a tetszés zajától a bemutató
terem, amikor a manneken egy fekete 
tisztaselyem maroccain szűk, sima 
vacsorázőruhában jelent meg, tülke 
dolgozott gyöngy, hosszú ujjakkal,

Budapest, IV, VéeMtoa M, félwnulut
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Tál diós kérdés: 
Egyszer adod csak egy tyt>en

Mégis eljön ötvenlcetszer

Mi ex?
as^azi/oja 'ijpupiizsu^ * 

7^ izpyuiz$ V
ugyanilyen váltakkal és hattal. (A 
hát középet szabadon hagyva). A tóm- 
holás és taps elérte azután a tetőfokát, 
amikor fekete, füst-ezüst szinü telje
sen begyöngyözött, derékban színes 
gyöngyvirágokkal hímzett estó.yi ru
hában vonult be a soronkövetkező 
tündér.

♦
A tüllapplikációs vacsorázó és es

télyiruhák is erősen „tartják” még 
pozíciójukat. A demin is legalább 
2—3 uj tüll- vagy tüllapplikációs 
toilette szerepelt.

*

Az estélyi kabátok finom angol 
bársonyból készülnek, végig fehér, 
vagy sajátszinü satin béléssel és nagy 
szőrmeanyaggal, amelyhez gazdaságo
san felhasználhatjuk otthoníévő ezüst
rókánkat (?) vagy nerzeinket is, mert 
a prémet nem kell elvágni. Csak az 
fontos, hogy a nyak körül sok legyen 
a szőrmedisz,

♦
Nagyon érdekes esti ruhában lát

tuk a legelegánsabb bárónőnket az 
Arizona egyik előadásán.

Fekete satin, mély dekoltázsu, szűk 
esti ruhát viselt, derékban sűrűn 
húzott, kis ujjas tüll kabáttal, amelyre 
ötpengős nagyságú fekete 6atin pety- 
tyek voltak rádolgozva. Elől a kabát 
éppen csak hogy összeért egy strassz 
csattal a deréknál. Különös érdekes
séget ad az összeállításnak az, hogy 
a satin ruha tulajdonképpen nagy 
estélyi toilette, a tüll kabáttal nagy 
vacsorázó és a tüll kabát egyedül is, 
bármilyen más estiruhához remek 
estélyi kabátként szerepelhet.

... És mindezeket a szép „demi- 
ruhákat” az Andrássy-uti Geiger- 
szalonban láttuk.

(Dr. Dévainó Erdős Böske.)
★

A nagy szalonok demi. félbemutatót tartanak, 
a Calvin-térí Fenyves Áruház pedig, mint min
dig, most is szenzációs teljes egészet ad. Íme: 
fémmel átszőtt csodaszép ruhaselymek 3.90-töl. 
miroire satin különlegességek 3.40 P. Valódi, 
tiszta gyapjúszövetek már 1.90 tői és a ruhákat 
díszítő csodaszép különleges csattok már 2.90 
P-töl kaphatók

— Az Orlon-rátTl.tk arról nevezetesek, hogy 
az öt világrész minden számottevő adóállomá
sát, mé< ha a föld tulsó felén van is, époly 
tökéletesen szólaltatják meg, mintha azok a 
szomszédban lennének. Jó rádió értéke meg
becsülhetetlen. Gondolkozzék, nem volna-e cél
szerű család írnak az ünnepekre egy ilyen 
Orion vilíigrúdiót ajándékozni. Meglckinthelök 
vélelkötclczetlség nélkül minden Orion rádió
kereskedőnél.

— Hasznos ajándékot a karácsonyfa alá vagy 
luxuscikkeket? Ez régebben problémája volt a 
hölgyközönségnek, de ma a közönség széles ré
tege már döntött: hasznos ajándék kerül mád- 
nem minden polgárcsalád karácsonyfája alá. De 
mi legyen ez a hasznos meglepetés, ebben segít 
a hölgyeknek a Gólya-áruházak pazar kirakat
sora. ahol szebbnél-szcbb olcsó ajándék-tipw’ 't 
kaphat mindenki. Apának 1.25-ért lehet egv szép 
nyakkendőt venni, Anyának 9.R0-ért egy csinos 
si'.Avetruhát, a nővérnek 9.80-ért egy ele? ín*  
■mllovert. és öcsinek egy krepdesin sálkend >1. 
csak 2.58-ba kerül. A szobalány és szakácsnő 
ajándéka is fillérekbe kerül, mert 4.40 egy csi
nos munkaköpeny és 03 fillérért mór jó kf.lcn.vt 
tehet kapni. Ha meg mnradnndftbbal akarunk 
ajándékozni, egy damaszt kávéskészlelet 0.7.)-ért 
vehetünk, vagy egy vég kelengyegyolcsot mólé- 
renkini 1.25-ért.

— Karácsonyi süléa főaés vi:h.iiytflxhelycn. 
Az Elektromos Művek V., Honvéd ucca 22 »*•  
alatti htműlalújúnak vlllainoa-konyhújabaii 
hétfőn, csütörtökön és pénteken délelőtt t^i 
10 órai kezdettel tart iák most, karácson v el'« 
Is a szokásos fözörlőadósokat, fözögynkorlnto- 
kai. A vlllamoslűzhclytk és h.VtnrlósI Ké
szülékek kezelésének ismertetése során idő
szerű programként dlós-mókoslekcrcs. dios- 
rumos sütemény foszlós kalács, habkarika 
'karácsonyfadlazl.

— T.n,óh.rmánlk. „ llrhBIpvrk JeKkcdvM- 
lebb szórakozása Nemcsak otthon, de nv - 
denült, ahol vldím hangulatra vógyunk, 
jöveteleken, házikótokon, mlndgyakrnhban s.m 
a hó jós hölgyek kezében a Sternberg l,nní?sZS^ 
gyár modern ókszerzzépségü hangszere: a láng ■ 
harmonika. Ingven Ismertetőt fs árjegyzéke. 

Imcly n különböző modellek részletes leirósf’ 
is tartalmazza, azlvesen küld a Sternberg Armm 
is Testvére királyi ég udvari hangszerg)^r» 
VII., Rákóczi-ut 00. ».



Budapest, 1937 december 6. HÉTFŐI NAPLÓ s
Kél nap óta folynak a kihallgatások 
Cseh András ismert pesll ügyvéd 

állásszerzési ügyében
A budapesti ügyészségen érdekes kihall

gatások voltak vasárnap délelölt. Dr. Cseh 
András, ismert budapesti ügyvéd állásszer
zési bűnügyében hallgattak ki sértetteket, 
tanukat.

Az ügyvéd ellen már hónapokkal ezelőtt 
vádiratot adott ki az ügyészség, mert

házmesteri állások megszerzésére pén
zeket vett fel, 

de az állásokból nem lett semmi és a pénzt 
sem adta vissza. Merschitz Kálmán törvény
széki biró már több tárgyalást tartott a bűn
ügyben, kihallgatta Cseh Andrást, aki ár
tatlanságát hangoztatta és kijelentette, hogy 
ügyfeleivel elszámolt, senkit nem károsított 
meg. A bíróság december 14-én hirdet íté
letet a bünperben.

Ilyen előzmények után érthető feltűnést

Az igazságiigyminiszter elé 
viszik az ügyvédi kamara 
költségvetésének ügyét

Egyre szélesebb körben foglalkoztat ja a' 
nyilvánosságot az Ügyvédi Kamara kisgyii- 
lésén támadt vihar, amely Lehel Antal ügy
véd felszólalása körül keletkezett. A kamara 
kisgyiilésének szónoka kijelentette, hogy til
takozik a kamara uj költségvetése ellen, 
amely

százezerpengős tlszteletdljakka] és irodai 
költségekkel operál akkor, mikor évente 
5—600 ügyvédet hátralékai miatt töröl

nek a kamara tagjai sorából.
A kisgyülésen a nagy vihart keltő felszólalás 
ellenére megszavazták az uj költségvetést, 
ezzel azonban még nem jutott nyugvópontra 
az ügy, amelynek előzményei még a kamarai 
választások elötlre nyúlnak vissza.

Az Ügyvédi Kamarában a legutóbbi vá
lasztások előtt pártszövetség alakult, amely 
a választások után is megmaradt és most 
szinte teljhatalommal irányítja és vezeti a 
kamarai életet. A pártszövetség mögött álló 
öt ügyvédi párt vezére állította össze a költ
ségvetéstervezetet, amely körül most a vihar 
támadt

A vezetőséggel elégedetlen tagok nem 
kaphattak megfelelő hangot a kisgyü

lésen, 
amelynek mindössze csak 160 tagja van, a

REGENT
Keleti Károlv-utca 1. Buda legnívósabb vacsorázóhelve!

Budapesten megmérgezíe 
magát egy szerelmes 
bécsi mérnök

Vasárnap délben a főkapitányság rádió- 
gram utján értesítette a bécsi rendőrigazga
tóságot, hogy Binder József 28 éves gépész
mérnök, aki egy héttel ezelőtt tűnt el szülei 
bécsi lakásáról, Budapesten öngyilkosságot 
kísérelt meg és a Rókus-kórházban fekszik 
súlyos állapotban.

A budapesti rendőrség rádiógramjának 
hátterében érdekes történet húzódik meg. 
Binder József, akinek szülei jómódú nagy
kereskedők, családi ügyekből kifolyólag 
már régebben rossz viszonyban él a szülei
vel. A fiatalember meg akart házasodni,

szegény leányt akart feleségül venni, de 
szülei megakadályozták ezt a tervét, 

és azóta napirenden voltak a veszekedések.
Sokszor élesebb jelenetben robbantak ki 

az ellentétek, mire egy héttel ezelőtt a fiatal 
gépészmérnök elsietett hazulról és többé 
nem tért vissza. Többször hangoztatta, hogy 

öngyilkos lesz, mert úgy sincs semmi 
célja életének, 

ha nem veheti el feledéiül azt a leányt, akit 
szeret.

Függönyök, iüggönykelmók, 

finom kötöttáruk, fonalak, 
harisnyák 

60X100 festett szőn.vegalan P 2.50 
u. a. 80 deka fonállal és rojttal I f 1-TO 
Tiszta gyapjú kabát ......... P <2.90
,300 cm gittertüll ................  £
la. tartós müselyemharisnya P
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kellettek azok a kihallgatások, amelyek 
szombaton kezdődtek és vasárnap folytatód
lak az ügyészségen: Cseh András ellen újabb 
feljelentések érkeztek és ezekből kiderült, 
hogy

a jól ismert pesti ügyvéd arra vállal
kozott. hogy a BESZKÁRT-nál és kü
lönböző fővárosi intézményeknél állást 

szerez ügyfeleinek,
akik többezer pengőt adlak át neki, de a 
felvett pénzekkel nem tud elszámolni és 
nem volt módjában a megígért állásokba 
juttatni őket. Több mint tiz embert hallgat
tak ki és a két nap óta tartó kihallgatások 
eredményét az újabb állásszerzési bűn
ügyekkel gyanúsított ügyvéd elé tárják, akit 
c héten fognak részletesen kihallgatni.

költségvetés megszavazása alkalmával össze
sen csak százan maradtak a teremben,, mi
kor pedig az elnök szavazásra föltette a kér
dést, mindössze hetvenötön járultak hozzá a 
költségvetés megszavazásához, huszonötén 
pedig kijelentették, hogy nem szavaznak.

Szerintük a költségvetés megszavazása 
szabálytalan volt.

A döntést megfelebbezik. Az igazságügy mi
niszterhez fordulnak panaszukkal. A kama
rai költségvetés ügyét a közérdekeltségckct 
ellenőrző hatóság elé is elviszik, mert ada
taik szerint

nemlétcző bevételekkel szándékoznak a 
kiadásokat fedezni.

Az Ügyvédi Kamara költségvetése ügyében 
tehát

nz utolsó szót az igazságügyminiszter 
fogja kimondani.

A példátlan üggyel egyébként a közeli na
pokban a választmány is fog foglalkozni. A 
választmányi tagok cgyrésze szintén helyte
lennek tartja a költségvetés összeállítását. 
Véleményük szerint a kifogásolt százezer 
pengőnek egy része is elegendő lenne arra, 
hogy a törléstől megmentsék a nehéz hely 
zetbe jutott ügyvédeket és ezen a módon az 
ügyvédi kar tekintélyét is meg lehet óvni.

Barabás Sári 
és Horváth |enő 
2 zongorás énekes együttese

A szülök az eltűnés után kezdték csak 
komolyan venni fiuk fenyegetőzését és most 
már komoly aggodalom vett rajtuk erőt, 
attól tartva, hogy beváltja fenyegetőzését. 
Először magándetektíveket bíztak meg a 
nyomozással és amikor azok nem értek célt, 
a bécsi rendőrséghez fordullak. A bécsi de
tektívek tűvé tették Binder József után az 
egész osztrák fővárosi és környékét, de ők 
sem jutottak eredményre. Ezután merült 
lel az a gyanú, hogy a fiatalember talán 
Magyarországra utazott, mert

néhány régi jóbarátja él Budapesten 
és a nagyobb vidéki városokban.

A pesti rendőrség vasárnap alig kezdte 
meg a nyomozást, L...Í!........ "
életvédelmi osztályára jelentés érkezett 
Hókus-kórházból, amelyben közlik, hogy

szombaton éjszaka a kórházba mérgezés 
tünetei között beszállították Binder Jó

zsef bécsi gépészmérnököt, 
aki súlyos, eszméletlen állapotban fekszik

amikor a főkapitányság 
a

aki súlyos, eszméletlen állapotban fekszik a 
kórházban, kihallgatni nem lehet, azonban 
a delcktivek megállapították nz öngyilkosság 
pontos előzményeit .

Szombatin délután a tüzollóulcni Fehér- 
kereszt-kórházban Gárdos István orvost egy

Prolongálva!I Prolongálva! m

Rátkai Mártái 
uj műsorral ||

a kávéhÁzban ■

elegáns fiatalember kereste. A portás útba
igazította a fiatalembert, közölte vele, hogy 
Gárdos dr. benn lakik a kórházban, de je
lenleg az egyik kórteremben tartózkodik. 
A németül beszélő férfi izgatottan fcl-ulá- 
sétált egv darabig, azután orvosbarátjának 
keresésére indult. Meg is találta és a két 
régi barát nagyon megörüli egymásnak. 
Közben Gárdost ismét beteghez hívták, mire 
bécsi barátját

bevezette lakására és kérte, hogy vára
kozzon rá addig, amíg a betegtől vissza

jön.
Binder József be is ment nz orvos kórházi 
lakosztályába. Gárdos dr. tizenöt percig le
hetett elfoglalva a beteggel és azután laká
sára sietett, hogy elbeszélgessen rég nem 
látott, kedves barátjával. Alig lépett azon
ban a szobájába, amikor legnagyobb meg
lepetésére

Bindcrt a divánon eszméletlen állapot
ban, hörögve, habzó szájjal találta, 

az életunt fiatalember az orvos szekrényé
ből orvosságokat vett ki, összekeverte és a 
mérget bevette.

Gárdos dr. első segélyben részesítette ba
rátját, azután értesítette a mentőket, akik a 
súlyos állapotban lévő mérnököt a Rókus- 
kórházba vitték. Bindcrt eddig még nem 
tudták kihallgatni öngyilkosságának oka 
felől, valószínű azonban, hogy családi okok 
miatt követte el az öngyilkosságot.

lffiw iK

Elfogták a budai 
ékszerészek 

rémeit
A Rózsadombon, a Statisztika-kert köze

lében szolgálatot teljesítő rendőr vasár
napra virradó éjszaka két gyanús férfira 
lelt figyelmes, akik pádon ülve, nagyban 
vitatkoztak és mindkettőnél egy-cgy zsák 
volt. Amikor észrevették a rendőrt, eldobták 
a zsákokat és futásnak eredlek. A rendőr 
sípjába fújt és csakhamar két kerékpáros 
rendőr jelentkezett, akik üldözőbe vették a 
menekülő embereket.

Pár perces hajsza után már az őrszo
bán volt a két férfi.

Rövidesen kiderült, hogy Varga József 22 
éves és Mcszlák Jenő 29 éves napszámosok 
személyében veszedelmes betörők kerüllek 
kézre. Sorozatos üzletbetöréseket követtek 
el, divatáruüzletekbe és ékszerüzletekbe' tör
lek be, mintegy’ tizenkét esetben. Állandóan 
Budán dolgozlak, Pestre soha nem jöttek 
ál. Mcgmotozásukkor ékszereket találtak, 
náluk, amiket egy Margit-köruli ékszerüzlet 
kirakatából loplak el. Beismerték, hogy leg
szívesebben az ékszerüzlelckct látogatták,

négy budai ékszerüzlet kirakatát fosz
tották ki.

A lopott ékszereket orgazdáknál értékesítet
ték. A budai betörőket letartóztatta a rend
őrség, orgazdáikat pedig keresik.

Hírek szerint:

Anglia annektálja Palesztinát 
éselíogtaSja az Azon szigeteket

Paris, december 5.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A nyugateurópai politikai világ
ban nagy feltűnést keltett nz a hír, hogy 
bizonyos nemzetközi katonai körök rend
kívül érdekes és nagy fontosságú okiratot 
szereztek meg. Az okiratból, amelyet az an
gol admiralilás első lordja, az angol flotta 
legmagasabb rangú vezetőihez küldött, vi
lágosan kitűnnek azok a gondok és tervek, 
amelyek Angliát a pillanatnyi nemzetközi 
politikai és tengeri helyzettel kapcsolatban 
foglalkoztatják.

Az érdekes dokumentum többek közölt 
azokkal a stratégiai következményekkel is 
foglalkozik, amelyek a .líbiai partvonal ki
építéséből, a líbiai olasz csapatok megerő
sítéséből, a szicíliai repülőkikötő felállításá
ból és az olasz tengeralattjáró-erő kifejlesz
téséből alakultak. Legnagyobb fontosságot 
kölcsönöz az okiratnak az, hogv világossá
got vet Anglia legközelebbi céljaira.

A körlevél azzal a megjegyzéssel végző
dik, hogy az angol kormány a következő 
tervekkel foglalkozik:

Palesztinát iiz adott pillanatban annek- 
tálnl és az Azorl szigeteket, különösen 
Fayal szigetét — ha szükséges — erő

szakkal elfoglalni.
Az A//on//-óceáni tengeri utak szabadságát 
teljesen biztosítani kell, — Írja a körlevél, 
— azonkívül fennáll az a veszedelmes lehe- 

Ai elavult .olcsó ' lámpák lénye gyenge, 
mégis valósággal falják at áramol. 
Ha takarékosan akarunk világítani, Itt az 
uj Kryplonlámpal Izzófehér a Kryplon- 
lámpa lánya, sokkal gazdaságosabb az 
áramfogyasztása.

a világítás, ha lámpánk
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tőség, hogy egy esetleges háborúban nz el
lenség ezeket a szigeteket tengeralattjáró
bázisként felhasználhatja, más oldalról pe
dig kevés a kilátás arra, hogy erre vonat
kozólag a portugál kormánnyal külön meg
állapodást lehessen kölni.

A nagyjelentőségű dokumentumról szóló 
hírek szerint, az okirat valódiságához semmi 
kétség nem férhet.

A nyilvánosság elé tárt okirat megdob*  
beütő dokumentuma annak, hogy

Anglia elérkezettnek találja az Időt az 
erélyes fellépésre.

Az angol flotta vezetőihez intézett titkos 
körlevél szerint Anglia le akar számolni a 
Palesztinái zavargásokkal, hogy

figyelmét teljes egészében más. sokkal 
súlyosabb problémák felé fordíthassa.

Az Azori-szigetek tervbevett — szükség ese
tén erőszakos — elfoglalása 
nyílt lépés lenne, úgyhogy í 
erről szóló része fokozott 
szorul.

i már egészen 
a titkos okirat 
t megerősitésre
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Decemberbon is jól fog mulatni nálunk, 
várjuk Ont! Véghalyl li» 

Hatász Ed-th 
uj slágerekkel t

Tánczene: KÓLA
HANGULAT REGGELIG



AZ ALÁBBI ragyogó felvétett nem ugync-
5 ereit mesterjátékns, sót még nem li ver- 
MnyzŐ, hanem egy magasállása bank
igazgató, a Icguzlmpntlkiisahb bridgező ját
szotta, aki klubjában arról híres, hogy min- 
denld vele szeretne játszani. Rássben asért, 
hogy élvezhessék szellemen bemondásait,
másrészt, mert otl, ahol ő játszik, hangulat
és kedély nz ar • íme, ■ kiosztás:

► A B 10
7 B 8 2

A B 2
b A 10 8 2

♦ 7 4 £SZAK 4 K D 8 6 3 2
ü fi 4 V D
0 8 7 5 4 > 3 0 D 10 9 6
♦ D B 9 5 4 DÉL + K6

♦ 92
V AK109758
0 K 3
♦ 73

Dél Nyugat Észak Kelet
1 kör passz 2 treff 2 pikk
3 kör passr 8 pikk possz
4 kör passz. 4 szán passz
6 kör passz pasas passz

Nyugat a pikk 7-esse indult. A felvevő
Ütött Ásszal és kis adut hívott, majd, miután 
Kelet fámája esett, leaduiott, sőt az összes 
aduit Is lehívta, miközben az asztalról pik
ket és terffet dobott. Az utolsó adu lehívása 
után treff ásszal az asztalra ment, ekkor 
Kelet, aki treffjeit korábban eldobta, már a 
pikk dámát adta. A helyzet e pillanatban a 
kővetkező volt:

♦ -
V - 
ó A B 2
♦ 10

♦ -
9 -
0 8
♦ D B 9

ÉSZAK

5 DÉL

♦ K
9 -
0 D ÍO B
♦

♦ 0
V -
♦ K 8
♦ 7

Most a felvevő a káró királlyal kézbejött 
és kiadta az ütést a pikk 9-easel Keletnek, 
aki kénytelen volt a káró A.—B. góbiiba 
belchivnl, ami által a felvevő teljesíti a kis 
szlemmet! Brávó, Igazgató Ur!

★

SZOMBAT—VASÁRNAP lesz a szezón 
egyik legérdekesebb mérkőzése: az MTK 
versenye, l'gy az elsőosztályu, mint a má
sodosztályú csapatok majdnem teljes szám
mal játszanak. A szövetség engedélyezte az 
igazolatlan játékosok szerepeltetését is; sőt 
a versenyjátékosok más egyesület színeiben 
is Indulhatnak. A kétnapos versenyen nincs 
kiesés, minden csapat végig játszik és a he
lyezési sorrend csak a legutolsó kiosztások 
után alakul ki. A zsűri elnöke: dr. Pétery 
Jenő szövetségi kapitány, tagjai Keleti Andor 
és dr. Szigeti Pál. Nevezést zárlat: december
0. Első dij Öt gyönyörű ezüst serleg.

♦
IMRÉK és LÁSZLÓK versenye less péntek 

este a Brldge (Juhbán. Az „Imrék“ csapatának 
kapitánya Alpár Imre. Tagjai: Bokor, dr. Ha
jós, Kéri Szántó és dr. Kotzián. A „Lászlók*  
r.sapatának kapitánya: Décal LA'iló. Tagjai: 
dr. Hudovernlg, Klór, Kovács éa Vándor. A ver
seny nem meccspontra, hanem porosaidéra 
megy. Nagy aa érdeklődés a verseny Iránt, már 
a fogadások egész tómegél kötötték meg.

♦
JANUÁR S-Ü-h'N lesz a vegyes páros csa- 

patverstny a Királyi Magyar Aula Clubban. A 
szövetség e héten küldi szét a meghívókat at 
egyesületnek. A hölgyek bármilyen egyesületi 
színekben indulhatnak, a férfi játékosok azon
ban csak a saját egyesületüket képviselhetik. 
Legaláhb hat csapatnak kell jelentkeznie, kű- 
lönben elmarad a verseny.

♦
„A BRIDGE KIRÁLY'*  cimü hóromtóvo- 

násos vígjáték lesz Paris karácsonyi újdon
sága. Szerzői a világhírű francia Armont és 
Marchand. Ez n vígjáték n kártyások da
rabja, inért minden cselekménye a kártyá
val van összefüggésben. A budapesti brldge- 
tők már tervezik, hogy saját maguk, saját 
rendezésben előadják a darabol.

— Igazán jó rövidhulláma vételt csak rŐvld- 
hullámu előerösilő fokozatial lehet elérni. Ilyen 
elócrólilő fokozattal pedig az Idei szezonban 
csakis n Standard Grand Supcr rendelkezik. 
A Grand Snner optikai jelzőberendezése, élvilá 
gitásu órlátskálálk, önműködő fénymutatóváltós 
hullámkörzctjcIzÁje, dinamik expanziója,, csen
des hangolása révén az idei Super készUlékek 
között vezet

_____________ HÉTFŐI NAPLÓ

Hazánk mindaddig veszélyben 
van, amig a lakosság önvédelmét 

meg nem szervezzük!
— mondotta József királyi herceg 
a Légoltalmi Liga alakuló gyűlésén

A Vigadó árkádjai alatt és a délszaki növé
nyekkel díszített, vörös szőnyeggel bcfutlutolt 
előcsarnokban gázálarcot és gumlruhába öltö
zött csapatok álltak föl vasárnap délelőtt. Nem 
sokkal később felsorakoztak a ílu- és leánycser
készek is, hogy várják a Légoltalmi Liga zászló
bontó díszközgyűlésére érkező előkelőségeket. 
Egymásután érkeztek meg Röder Vilmos hon
védelmi, Bornemisza Géza iparügyi és kereske
delmi miniszter és Széli József belügyminiszter, 
báró Petényi Zsigmond koronaőr, Vargha Imre, 
n Legfelsőbb Állami Számvevőszék elnöke, vitéz 
Sóiiyi Hugó, a honvédség főparancsnoka, Szendy 
Károly polgármester, Bcssenycy Zénó, a Köz
munkatanács elnöke, s a katonai, politikai cs 
társadalmi élet sok más kitűnősége.

Tizenegy óra előtt néhány perccol megérke
zett József királyi herceg és Auguszta királyi 
bercegasszony, majd tizenegy órakor n Vigadó 
főbejárata elé kanyarodott a kormányzó autója, 
Horthy Miklós kormányzót dr. vitéz Fábry Dá
niel vezérkari ezredes, az országos légvédelem 
parancsnoka, Petróczy István nyugalmazott 
repülőezredes és dr l-.liássy Sándor főkapitány 
fogadták és kisérték föl a nagyterembe.

Az elnöki emelvény hátterét nemzetiszinü lo
bogók és művészi kivitelben készült nagyítóit 
légoltalmi plakátok díszítették. Az elnöki asztal
nál József királyi herceg, dr. vitéz Fábry Dániel 
ezredes, Petróczy István repülőezredes, Csatth 
Béla, az első ligakerülct elnöke, Kudriczky őr
nagy, az országos légvédelmi parancsnokság 
vezérkari főnöke, Tcasdnle Oltó tűzoltó másod
főparancsnok és vitéz Németh Károly ny. tábor
nok ültek. ,

A Himnusz eléneklése utón Fábry ezredes 
beszéde nyitotta meg a közgyűlést. Köszöntötte 
a kormányzót, a királyi herceget és hercegasz- 
szonyt és a megjeleni előkelőségeket, majd a 
légoltalmi liga feladatát vázolta.

— Az ellenséges légitámadás elleni védekezés
nek kétféle módja van: az egyik a légvédelem, 
a másik a légoltalom. „

Az egyes polgárok egyéni légoltalma csak 
társadalmi szervezkedéssel oldható meg 

eredményesen.
Ezt a célt kívánja szolgálni

a nemzet valamennyi tagját egyformán ma
gában foglalni hivatott

és most élelrekelő Légoltalmi Liga, amelynek 
feladata a társadalom széles rétegeit kioktatni 
és kiképezni, a légvédelem és légoltnlom gondo
latát és intézményeit népszerűsíteni, n légoltalmi 
házi tűzoltó, mentő, első segélynyujtó, műszaki 
és gázvédelmi szolgálat megszervezését és veze
tését végezni

Fábry ezredes ezután, felkérte József királyi 
horceget, hogy a Légvédelmi Liga alakuló köz
gyűlésének elnökségéi vállalja el. Józkef királyi 
herceg átvette a közgyűlés vezetését és felolvasta 
Darányi Kálmán miniszterelnök sürgönyét, 
amelyben közli, hogy a közgyűlésen nem tud 
megjelenni, de a liga nagy nemzetvédelmi jelen

A Habsburgokat, Bethlent, a 1ÉBE4, 
a GYOSZ-t és a zsidóságot támadták 
Csilléryék ifjúsági gyűlésén

A Keresztény Községi Párt józsefvárosi 
fiatal választói szervezete vasárnap délelőtt 
nagygyűlést tartott. Az első szónok Pálfy 
Géza, n szervezet körzeti elnöke volt, aki 
beszédében gróf Bethlen Istvánt támadta.

— ö volt a letűnt liberális korszak utolsó 
élharcosa — jelentette ki nagy taps közben.

Ezután a munkásszervezet egyik vezetője, 
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tőségét teljes mértékben átérezve, már koráb
ban belépett tagjai sorába.

At alapszabály tervezet Petróczy István ny. 
repülőezredes ismertette. A tervezet szerint a 
liga tagja lehet minden nemzett és erkölcsi 
szempontból kifogástalan társadalmi egyesület, 
testület és más jógi személy és minden feddhe
tetlen életű, tizennegyedik életévét betöltött ma
gyar állampolgár. Tagfelvételre a Légoltalmi 
Liga budapesti főcsoportjának Kossuth Lajos- 
utca 14. szám alatti helyiségében lehet jelent
kezni. A tervezetet a közgyűlés egyhangúan fo
gadta cl, majd betöltötték a budapesti első liga
kerület tisztségeit. Ami után Józscef királyi her
ceg tartotta meg elnöki székfoglaló beszédét.

— Harctéri tapasztalataim alapján — mon
dotta a királyi herceg —, el tudom képzelni és 
értékelni tudom a folyton ismétlődő repülő
támadások következményét olyan országban, 
amelynek lakossága a légi veszély komolyságát 
nem ismeri és nem veszi elég komolyan.

Nincs ma Európának olyan városa és tele
pülése, amelyet nem érhetne repülötáma- 

, dás.
A távolban háborúk folynak, melyek a világot 
újból lángbaborilhatják ég habár körülöttünk 
teljes a béke és hazánk békés szándékában 
senki sem kételkedhetik, mégis megeshetik, hogy 
szándékunk ellenére háborúba sodortatunk.

— Hogyan állhatnók meg tehát helyünket a 
jövő háborújában — folytatta beszédét József ki
rályi herceg, — ha a lakosságot nem készíte
nénk elő.

Mindent meg kell tennünk az anyaország 
fegyelmezése és megvédése érdekében, mert 
zavartalanul termelő hátsó országrész nél
kül nem lehet háborút vezetni. Nyomaté
kosan hangsúlyozom, hogy ■ légoltalom 
megszervezését a trianoni békeszerződés 

nem tiltja s nem korlátozza.
A liga nincs tekintettel az állampolgárok világ
nézetére és pártpolitikai beállítottságára, mert 
csak egy cél vezeti, hogy a lakosság összességét 
önvédelemre serkentse, megszervezze és vezesse. 
Innen az elnöki székből hirdetem, hogy

hazánk mindaddig veszélyben van, amig a 
lakosság önvédelmét alaposan meg nem 

szerveztük.
Felhívom a magyar társadalmat, 

teljesítse kötelességét és karolja fel a lakos
ság önvédelmének sorsdöntő fontossága 

munkáját.
Felszólítom Végül mindazokat, akik vagyonilag 
tehetősebbek, hogy a ligát lehetőleg anyagilag is 
támogassák, mert csak áldozatkészséggé! mun
kálkodhatunk eredményesen hazánk jövőjéért.

József királyi herceg beszédét nagy tapssal 
fogadták és a közgyűlés n Magyar Hiszekegy 
eléneklésével véget ért. A kormányzó távozása
kor rövid cerclet tartott és elbeszélgetett a meg
jelent előkelőségeket.

Szenlirmay Márton a munkásság követeléseit 
ismertette. A 48 órás munkahétről és a fi
zetéses szabadság törvénj’beiktatásáról be
szélt.

Nógrády Tibor, az ifjúság szónoka, poli
tikai és világnézeti kérdéseket fejtegetett. 
Szélsőséges hangú beszédét gyakran szakí
tották félbe izgatott, nyilasérzelmü közbe-

Bodapwl, 19»7 Jewmb-r j. 
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szólások. A fiatal szónok az alkotmányvédo 
lapok ellen intézett éles kirohanást.

— Hiába írnak akármit, — mondotta •— 
nekünk Hitler, Mussolini és Franco Imponál, 

Ezekre a szavakra a közönség viharos tün
tetésben tört ki,

a tömeg a diktatúrát éltette.
A gyűlés elnökének minden igyekezete kár- 
baveszett, a közbeszólókat nem sikerül! le- 
csendesiteni. Nagy viharban emelkedett szó- 
lásra Müllcr Antal, ö az ifjúság problémái
ról, elhelyezkedési nehézségeiről beszélt.

Ezután került sor a nagygyűlés diszszó- 
nokára: Csilléry Andrásra A keresztény 
községi párt elnöke a liberális sajtót és a zsi
dóságot támadta, majd a párt egységének 
megbontó! ellen fordult. Kitért a királykér
désre is. Többek között kijelentette:

—- Nekem nem kell uralkodónak az, 
akit a zsidók a nyakunkra hoznak.

A keresztény községi párt hallgatósága 
most viharosan tüntetett a Habsburgok el
len. A vihar csak akkor ült el, amikor 
CtUlínl a CrOSZ-t is a FÉBÉ-t lámadta, 
majd pedig a zsidókérdés rendezését sür
gette. Valaki a hallgatóság soraiból közbe
szólt:

— Radikális intézkedéseket követelünk! 
Csilléry igy válaszolt a közbeszólónak: 
— Én, ha kell, a barrikádokra la ki

megyek verekedni.
Hosszan fejtegette végül azt a kérdést, 

miért csökkent le a községi kereszténypárt 
kötelékébe tartozó bizottsági tagok száma’ 
Szerinte azért, mert titokzatos hatalmak be
folyására újabb és újabb választásokat írtak 
ki és megalakították a NÉP fővárosi frak
cióját.

«■*■!  mim*

Baden városának 
óriási nyeresége 
a rouletten

Bécs melletti Baden városka festői Kőpark
jában a szépen ápolt sétányok között szinte 
máról holnapra gyönyörű, modern uj palota 
épült fel, amelyről a közszájon forgó adoma 
azt állítja, hogy Bnden városa ezt a pazar épü
letet a rouletten nyerte ... Tényleg igy is van-< 
Az uj épület ugyanis a játékkaszinó most el
készült palotája, amely a régi lebontott Kurj 
szalon helyén létesült. Mint ismeretes, • játék
kaszinó helyiségei eddig a Baden városa tulaj
donát képező pseudo-renaissance stílusban 
épült Kursalonban voltak elhelyezve. Ezt a 
régi épületet az Osztrák Játékkaszinók vezető
sége kényelmetlennek és célszerűtlennek talál
ván elhatározta, hogy egy uj és modern játék
palotát építtet a régi helyén — é« ez a terv «x 
Ősztől miig tartó szakadatlan nappal és éjsza
kai munka után végre megvalósult.

Az uj Játékkaszinó termel a modern világb 
táti technika legszellemesebben megoldott rend
szerének igénybevételével állandóan pazar nap- 
pali fényben fognak tündökölni és a kitünően 
beépített fűtőtestek gondoskodnak arról, hogy 
a hatalmas termeknek akkor is kellemes tem- 
neraturájuk legyen, mikor a badeni dombokat 
vastagon takarja a fehér hó.

Külön meglepetés a mflértők részére a nagy 
játékterem mennyezetének hatalmas stukáin- 
rája, amely a modern slukaturmüvészet remeke.

Megemlítendő n baccarat-terem, a diszkrét 
eleganciával berendezett intim hangulatú cercle 
•'rivé és ecv minden tekintetben kellemes p’hc- 
nésre szolgáló elragndónn berendezett kis bar, 
ahol a játékosok frissítőket vehetnek maguk- 
hot.

Mindent összegezve, a régi és nem minden 
tekintetben kielégítő Kurszalon helyén épült uj 
látékkaszinó nemcsak mint modern épület jön 
tekintetbe, de ízléses és elegáns berndezésénel, 
kellemes belső architektúrájánál fogva n W*  
kényesebb Ízlésű közönségnek is olyan minőt 
nyújt, amelyhez hasonlót csak a leghíresebb 
nemzetközi mondáin helyeken is ritkán talnl-

Kétségtelen, hogv as u.i Kaszinó az idegenek 
tömegeit fogja Badenbe vonzani és attrakciója 
lett ennek a bécsi erdő tövében fekvő és kénes

a téli sport magaslati 
gyógyhelyek hazája

„CIFI“ 
utján nyújt felvilágosítást

Vizűm, utazás, szálloda, 
valutalgénylés’ 

„élFI“ csehszlovák hivatalos 
lürdfi- *a  Idogenforgatml Informá

ciós Iroda, V, Josaof-tór 8. 
Telefon 182-062 és 193-520
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Dunaparti pádon álomba 
merülve fogott el a rendőrség 
egy régen keresett lakásfosztogató szélhámost

Jó családból származó, de kártya- és mór- 
fiiimszenvedélye miatt teljesen elzüllött em
ber került egy hónapokkal ezelőtt történt 
lakásfosztogatás tetteseként vasárnap a 
rendőrségre.

Még júniusban történt, hogy dr. Scholtz 
Elemér nyugalmazott törvényszéki biró 
VflC(-utca 69. számú házban lévő lakásán 
megjelent egy kopottruhás, teljesen lesová
nyodott idősebb férfi. A szánalmas külsejű 
ember egy előkelő ur — Scholtz régi barát
jának — ajánló soraival jelentkezett. A pro- 
lektor arra kérte a nyugalmazott törvény- 
«?;ki bírót, ismerve jó szivét és összekötte
téseit, hogy segítsen a nála megjelenő férfin, 
akinek

ügyvédi diplomája van és valamikor vá
rosi tisztviselő volt.

Dr. Scholtz behivatta szobájába a dr. Jirasek 
néven szereplő férfit és hosszasan elbeszél
getett vele. Nagyon megsajnálta az 56 esz
tendős diplomás embert és miután állásra 
nem volt hamarjában kilátás,

felajánlotta neki lakása udvari szobáját, 
hogy lakjon ott, azonkívül kosztot is kapott.

Jirasek igyekezett kedvében járni Schol- 
izéknak, szolgálatkész, megbízható embernek 
mutatkozott és igy történt, hogy amikor a 
törvényszéki biró július közepén családjá
val együtt nyaralni utazott, lakóját bízta meg 
a lakás felügyeletével és egyéb teendőkkel.

Dr. Scholtz Elemér és családja nyugodtan 
nyaraltak a Balaton mellett, azt hitték, hogy 
a lakás a legjobb felügyelet alatt van és 
nem kell aggódniok. Annál nagyobb volt az
után a meglepetésük, amikor szeptember 
elején hazatérve a nyaralásból, felfedezték, 
hogy a „megbízhatónak*'  vélt idős férfi kö
zönséges kalandor, aki

távollétükben kifosztotta a lakást.
A nyugalmazott törvényszéki biró, akinek 

.családi ékszerei, mintegy tízezer pengő ér

tékben, tűnlek el, a rendőrséghez fordult és 
a nyomozás csakhamar megállapította, hogy 
Jirasek Ferenc nem ismeretlen egyén a 
rendőrségen. Soha nem volt doktor, ellenben 
a múltban is állandóan annak adta ki ma
gát és már többször volt kellemetlensége. Az 
lény, hogy városi tisztviselő volt, de ebből 
az állásából különböző

szabálytalanságok miatt már régen el- 
bocsájtották

és nyugdíjra sem jogosult. Kisebb-nagyobb 
csalási ügyekkel kapcsolatban szerepelt a 
rendőrség előtt. A nyugalmazott törvény
széki biró magánnyomozást is végzett és 
megtudta, hogy volt lakója, aki olyan meg
rázó történeteket adott elő saját és családja 
kálváriájáról,

szenvedélyes kártyás és morfinista 
és két szenvedélye vitte a züllés útjára. 
Emiatt vesztette el a városi állását és elő
kelő rokonsága is megszakított vele minden 
összeköttetést, mert állandóan pumpolta 
őket és nevükben visszaéléseket követett el.

Heteken keresztül sikertelenül nyomoztak 
a detektívek a törvényszéki biró lakásának 
kifosztója után, amikor most különös körül
mények között került kézre u megtévedt 
ember. Jirasek, akinek már a Népszállóra 
sem tellett pénze, egy ideig álnéven az Üdv
hadsereg egyik tömegszállásán húzta meg 
magát, majd félt, hogy leleplezik és két 
napja éjszakánként nz utcákon kóborolt. Az 
éhségtől és fáradságtól kimerülve, az éjszaka 
a budai Dunaparton egy padra

roskadt le, olt elaludt
és álmából a rendőr rázta fel. Miután nem 
tudta magát megfelelően igazolni, elöxlli- 
totta a rendőr a-főkapitányságra, ott azután 
megállapították pontos személyazonosságát. 
Jirasek Ferenc letartóztatásakor beismerte, 
hogy tényleg ő fosztotta ki Scholízék laká
sát, nagyon megbánta feliét, de átkos szen
vedélyei vitték rá a bűn útjára

fehérnemüszekrényből a tisztaság üde illata árad.

Viharos közgyűlésen tiltakoztak 
az ügyvédjelöltek a kamarai 
numerus clausus ellen

törvény az uzsorásoknál, a hazaárulóknál 
és mi most ezekkel egyenrangositva, vád
lottként f-ogunk megjelenni a kamaránál,, 
ahol ügyész dönti el, hogy vájjon felvehe
tők vagyunk-e vagy sem.

Ml nem akarunk semmi mást, mint 
ügyvédek akarunk lenni.

Ifj. dr. Schweiger Béla ügyvezető társel
nök

a nyugdíjasoknak az ügyvédi pályára 
való tódulása ellen

szólalt fel. *
Mauthncr László dr. határozati javasla

tot terjesztett elő, amely szerint
száz tagból álló küldöttség törvényter

vezeti szöveggel jelenjen meg a minisz
terelnök urnái.

.4 törvénytervezet kifejezetten kimondaná, 
hogy a szerzett jogokat nem érinti az uj 
törvény. Mi a szokástól eltérően nem indo
koljuk meg törvényjavaslatunkat, hanem 
odajárulunk a miniszterelnök ur elé, aki az 
ifjúság barátja és kérjük, hogv

ne scmmizzenek ki minket.
Dr. Neumann István főtitkár kijelentette, 

hogy 1938. évre összehívták az ügyvédjelöl
tek világkongresszusát Budapestre.

Ezután a vidéki csoportok vezetői jelen
tették be csatlakozásukat a szövetség moz
galmához.

Száztagú küldöttség keresi fel a miniszterelnököt 
uj törvénytervezettel

Légitámadás a Normafánál!
A mentők vasárnapi főpróbája a légvédelmi gyakorlatra

Vasárnap délelőtt országos rendkívüli 
közgyűlést tartott az ügyvédjelöltek Orszá-\ 
gos Szövetsége. A közgyűlésen tömegesen 
vonultak fel a szövetség tagjai, megjelent az 
ügyvédi Kamara néhány funkcionáriusa és 
az ifjúság sorsa iránt érdeklődő ügyvédség. 
'A közgyűlés mindvégig

Izgatott hangulatban folyt le.______
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ÉS A RAGYOGÓ GÖRLÖK!
TÁNC REGGELIGl

Erélyes hangon tiltakoztak az ellen, hogy az 
uj életbelépő ügyvédi rendtartási törvénynek 
az czidőszerint már bejegyzett jelöltekre is 
visszaható ereje legyen.

Dr. Zsitvay Leó országos elnök nyitotta 
meg szenvedélyes hangon a közgyűlést.

__ Január 1-én — mondotta — életbelép 
az uj ügyvédi rendtartási törvény. Ezzel a 
ténnyel újra fenyegetően előtérbe nyomul 
az ügyvédi numerus clausus réme is.

Ez a lény pedig a bejegyzett ügyvéd
jelöllek megsemmisítését jelenti. 

Ezért jöttünk össze, hogy fenhangon hir
dessük igazságunk lebirhalatlan erejét. Két 
feladatunk van! Az egyik az uj ügyvédi rend
tartás módosítását minden törvényes esz
közzel elérni, a másik, az ügyvédi kamarák 
lelkiismcretét felébreszteni. Az. igazságügy
miniszter felelősségének tudatában kijelen
tette, hogy szerzett jogokról nem beszélhe
tünk az ügyvédjelölteknél, csak az ügyvé
deknél. mert ilyet nem ítmer a jog. Való
ban nincs ez kodifikálva, de a lefektetett 
szakasz fölött él a szellem és

a szerzett jog védelme természetes kö
vetkezménye egész jogalkotásunk szel
lemének. És ennek ellenkezője jogbi

zonytalanságot jelent.
Mi memorandumban fordulunk a kamarák- 
hoz, appellálva az ügyvédség lelkiismeretére- 
A kormánytól sem koldulunk állást, hanem 
jogainkat kérjütc és törvényesen követeljük. 

Nem dobhatnak bennünket oda a jobb
vagy bdloldall agitáció áldozatául. 

bennünket.
Ezután Névai László országos főtitkár 

olvasta fel a Bibáry ügyvédcsoport baráti 
és a vidéki csoportok távirati üdvözletét és 
tiltakozását » kormány intézkedéseivel 
szemben. Majd dr. Regéczy Kiss Zoltán or
szágos társelnök emelkedett szólásra.

— Gondoljon mindenki arra —•’ kezdette 
szavait hogy az igazságügyminiszter be
jelentése szerint, az intézkedéseknek hu
szonöt-harminc év múlva mutatkozhatnak 
előnyei, de a hátrányai azonnal jelentkez
nek. Nem volt még példa a magyar tör
vényhozás történetében olyan szervezeti és 
minősítési törvényre, amelynél cl ne ismer
ték volna a szerzett jogokat. És először tör
ténne meg minálunk, akik a törvény által 
előirt módón kezdtünk pályánk felépítésé
hez, bízva a törvény szentségében. Mert a 
szerzett jogokat valóban, nem ismeri ti a

A Budapesti önkéntes Mentő Egyesület 
vasárnap reggel főpróbát tartott a csütörtöki 
nagy légvédelmi gyakorlatra. Kilenc órakor 
riadójelre gyülekezett a mentők orvosi és 
ápolókara a székház udvarán, majd feltéte
lezve, hogv

a Normafa környékét repülőtámadás 
érte,

gázmaszkokkal és gumiruhákkal felszerelve 
a Svábhegyre sietlek.

Hat perc alatt mentőállomást állítottak

fel és teljes készültségben siettek a feltétele
zett

légitámadás sebesültjcinek segítségére.
Ezután a gázmaszkkal és gumiruhákkal fel
szerelt csapatok, hogv a nehéz felszerelést 
megszokják,

fufógyakorlatot tartottak.
A főpróba kitünően sikerült és a-mentők 
most is megmutatták, hogy a főváros lakos
sága mindenkor számíthat a mentők segítsé
gére.

omlóig, C4cd< 
cxkkaf*  \raJlótL£ 
fa a. rxáíáw, ott a Tnat/tfai/w:

GOLDBERGER GOLDSOL
£%, tjettamtaíja a voJládi.
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MIKLÓS NAPJA
virrad ránk ma is immár közel két évtizede 
minden évben nz egész magyarság Ünnepe ez 
a Miklós-nap. őszinte, bensőséges szeretette! 
fordul ezen a napon az ország minden pol
gára a budai királyi vár lakója felé és 
imádságba foglalja nevét. Állami életünk 
szilárdsága és társadalmi rendünk biztonsága 
nyugszik Horthy Miklós kormányzó vállain, 
amelyek rendületlenül magasodnak a fel
forgató és forradalmi törekvések zavaros 
hulláma! fölé. Mindannyian, az igaz magyar- 
sz.ivü magyarok, osztályra és pártra való te
kintet nélkül ünnepeljük n kormányzót és 
az elmúlt közel kétévlizcdes történelmi idő
szak tanulságaival szivünkben és agyunk
ban, a forrongó jelenből nyugodtan nézünk 
a jövő felé, amelynek biztos fényű világitó 
fáklyája a kormányzó, aki mindnyájunk fölé 
emelkedve, vezeti a magyarok hajóját, a te
kintélyromboló, vallást, egyházat és alkot
mányt fenyegető törekvések szírijei között. 
.Vitéz nagybányai Horthy Miklós visszaadta 
az. elgyötört, elcsüggedt magyarság hitét és 
bizalmat öntött a sors csapásai alatt leros
kadni készülő nemzettestbe, megbecsülést 
szerzett a magyar névnek az európai népek 
kulturközösségében és súlyt adott Magyar
országnak, amely az ő kormányzása alatt 
ismét fontos tényezőjévé vált Kőzépeurópá- 
nak. Minden magyar hő kívánsága, hogy a 
kormányzó sok-sok éven át folytathassa pár
tokon és viszálykodásokon felülálló állam
fői tevékenységét.

— A HERCEGPRÍMÁS A DOROGI BÁ
NYÁSZOK ÜNNEPÉN. A dorogi bányáitok 
Szent Borbála-ünnepén vasárnap megjelent 
Serédl Jusztinján bíboros hercegprímás is, 
aki beszédet mondott a vezetők és a mun
kásság cgyüttmüödésénck szükségességéről. 
Rámutatott arra, hogy a kereskedő legna
gyobb baja a tőkeszegénység és a kisiparos
ság is azért nem boldogul, mert nincs forgó
tőkéje. Ugyanebből az okból nem tikerül a 
magyar földreform sem. Felszólalt többek 
közt ('.borin Ferenc felsőházi tag is, aki 
megemlékezett a kormányzó névnapjáról. A 
munkásság sürgönyt Jcüldött az államfőnek.

— Huszonhárom év után hazaérkezett egy 
hadifogoly. A zalai Balt községbe vasárnap 
hazaérkezett Horváth János, aki 23 évvel ez
előtt kerütt orosz fogságba. Több mint tizen
egy hónapig jött Szibériából. A« ut jelentékeny 
részét gyalog tette meg. Elmondotta, hogy míg 
rengeteg magyar él Szibériában ós várja, hogy 
hazajöhessen.

— Vls helyett sósavat Ivott egy leány. Hollóit 
Margit 19 éves baboadöbrétei leány egy pohár 
vizet akart Inni, de ■ pohárban sósav volt, 
amely nyelőcsövét teljesen összemarta. A leányt 
életveszélyes állapotban vjtték kórházba.

— Ilalálraégelt a kemencénél egy borsod- 
Ivánkái asszony. Fittért Istvánná ötvenhárom
övez borsodivónkai asszony vasárnap reggel 
ttlzet rakott a kemencében. Kipattanó szikrától 
lángot fogott a ruhája, súlyosan összeégett és 
belehalt sebeibe.

— Medikus-tea. Tegnap zajlott le fényes ke
retek között dr. Vámosig Zoltán egyet, tanár 
védnöksége alatt a HungArla-szálló termeiben 
a második Medikus-tea. A kitünően sikerült tea 
máris biztosítja n Január 15-én, a Gellértben 
tnrlandó hagyományos Medikus-bál sikerét.

— Nagygyűlést tart Nyíregyházán a NÉP. A 
kormánypárt nyíregyházi szervezete december 
M án a nyíregyházi Korona-stállóban nagygyű
lést tarl. amelyen valószínűleg megjelenik Bor
nemisza Géza Iparügyi miniszter és Nikéét 
ék|ön államtitkár Is.

— Asonos fogalom! szolid árak —< Elbán- 
Brücs.

— Kriptafosztogatás Debrecenben. Vasár
napra virradó éjszaka a debreceni Kossuth- 
utcai temetőben feltörték és felforgatták a 
Kondássy-család sírboltját, amelyből éksze
reket vittek el.

— MINISZTERELNÖKSÉGI SOFFÖRÖK KI- 
TÜNTETÉSE. A miniszterelnökség két kitűnő 
■M>fför.lének adott szép kitüntetést a KMAC: 
Péss Ferenc, aki 25 éve autóvezető ás 19 éve 
áll a miniszterelnökség szolgálatában, arany
érmet, Gerlel Ferenc pedig, aki 10 éve vetet 
miniszterelnökségi gépkocsit, ezüstérmet ka
pott.

— Shvoy püspök helyette el a remetekert- 
városi templom alapküvét. Vasárnap ünnepé
lyes külsőségek közölt helyezték el Remete- 
Kertvárosban a háromszázezerpengös költ- 
seggel tervezett katolikus templom és kripta 
alapkövét. Az ünnepi aktuson részivel! 
Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök 
és ö helyezte cl nz ulapküvct.

— „FóvófmI Vseml Újság" elmen, Nóti Jó
zsef, régi, kiválik üzemi szakember sserkcszté- 
s*'ben  folyóirat Indult meg, amely a fővárosi 
üzemük ügyelve! óhajt foglalkozni. A« első 
szám igen érdekes tartalommal, izléns klvitsl- 
bfn jelent meg.

— A legdleséróbb jeliónéi Is többet ár, ha ai 
árul u „márka" fémjelzi. A női fehérnemű- 
•nyaa finomságára és eleganciájára garancia n 
Goldberger—Goldeol név, nmcly a fehérnemű- 
■ayag szélén olvasható.

Pesti kereskedő 
súlyos autőkatasztrőffájas 

öt sebesült
Vasárnap délután Szentmártonkáta köz

ségbe hívták ki a kispesti mentőket. A Bu
dapest felé vezető országúton megdöbbentő, 
súlyos kimenetelű autószerencsétlenség tör
tént.

Frbehmán Salamon budapesti keres
kedő autója öt utasával az árokba 

fordult.
Frlschmdn Salamon vasárnap reggel 

Wesselényi-utca 37. számú lakásáról indult 
cl feleségével, 18 és 20 éves leányaival vidéki 
rokonainak látogatására. Saját autójukon 
mentek, a kocsit Hlrsch Ferenc soffőr ve
zette. Estefelé Indultok haza. A főváros felé 
vezető országúton, Szentmártonkáta község 
határában, Kispesttől nem messze,

az autó kormánya felmondta a szolgá

— LEPCSES SZOMSZÉD JUBILÁL. 
Mai számunkban századszor folytatja 
ízes diskurzusát a Hétfői Napló hasáb
jain Török Rezső három pompás alak
ja: Lepcses szomszéd, a falusi bakter és 
Lepcses felesége, ürzse. A nagyközön
ség közel két év óta minden héten derűs izgalommal várja a falusi trió tracs- 
csát, amely a népies humor torzító tük
rében mutatja be a hét eseményeit, a 
politikai, társadalmi, törvényszéki és 
rendőri eseményeket egyaránt. Ezt a 
három kabinet figurát a száz beszélge
tésből megismerte az egész ország. Nem 
egy mondásuk szállóigévé lett és széllé- 
ben-hosszában, mint a kacagtató mű
fajok speciális termékét emlegetik a 
„Lepcses-humort”, Ezeknek a beszélge
téseknek a lényege azonban nemcsak a 
múl altat ás. Lepcses, felesége és a bak
ter nem egyszer komoly igazságokra is 
mutatnak rá jóízű adomáikkal. És igy 
a Török Rezső-féle torzító tükörben 
gyakran hlvebb képét látjuk meg a va
lóságnak, mint sok komolykodó elmél
kedésben.
*— Kommunista puccsot lepleztek le Bra

zíliában. A brazillal kormány újabb messze 
szétágazó kommunista összeesküvést leple
zett le, amely a szélsőbaloldali érzelmű 
egyetemi ifjúság köréből indult ki. A ki
adott hivatalos jelentés szerint, több nagy 
városban sorozatos házkutatásokat tartottak 
egyetemi tanároknál és diákoknál s a le
foglalt, súlyosan kompromittáló anyag 
alánján megállapították, hogy a szélsőbalol
dali ifjúság néhány egyetemi tanárral egyet
értésben kommunista puccsot készített elő. 
Az összeesküvők vezérei közű! több mint 
ötvenöt börtönbe vetettek.

— Azonos fogaloms remek modellek —- 
Elkán-szücs.

— A keceli Jegyző tragédiája. Vasárnapra 
virradó éjszaka az Erzsébethid pesti hídfőjénél 
főbelötte magát Csabán Jenő 50 éves keceli 
Jegyző, Az életunt férfi, mire a men'ök kiér
keztek, meghalt. Holttestét a törvényszéki or
vostani intézetbe vitték. Átkutatták a halott 
zsebeit, azonban búcsúlevelet nem találtak 
nála. Vasárnap a rendőrség telefonon érintke
zésbe lépett Kecel község elöljáróságával. Ke- 
ceten u legnagyobb megdöbbenéssel értesültek 
a jegyző öngyilkosságáról és azt hangoztatták, 
hogv valószínűleg Idegösszeomlás miatt lett 
öngyilkos.

— Rocgonylnél 3 kablnetkép 8 P. Calvin-tér 5. 
_ Vasárnap felavatták • azentlmrevárosl

tanoncotthont. A Vöröskereszt harmincszemé- 
lyes tanoncotthont létesített a XI. kerületben, a 
Szentimrevirosban. Az otthont ünnepélyesen 
avatták fel vasárnap délelőtt, Milbich Tamás 
plébános áldotta meg az uj intézményt, majd 
dr. Duday Alajos tanácsnok mondott ünnepi 
beszédet.

— Művészi síremlékek Elchbaumnál, V., Ru- 
dolf-tér 8. (Morglthld.)

— KARÁCSONYI-ÚJÉVI üdvözlök, Chrlstmas 
Hordok minden nyelven, a legszebb kivitelben. 
Minerva cégnél, Kossuth Lnjos-ulca 20.

Uj magyar rendező kiUWldl diadala

A SZERELEM SZÉLHÁMOSA
Borsody Ede különlegea, njworll bűnügyi Rímje

F«Morepi«k: Hansi Knoteck, Vlctor Staal, 
Hllde Kürber, Hans Olden

Klkérőmüeor: A JÉG FEJEDELMEI
Maxi Herber. Ilar Paasln, Hedy 8 tenni, 
Erika Kralt. Kari 8cbaeler. Ernát Baier. 

Erlch Pausln, Félix Kuk per *

Premier legközelebb lrAivia

latot, a soffőr hiába fékezett, a szeren
csétlenség elkerülhetetlen volt.

Az autó az első ulkanyarnál az árokba for
dult és utasait maga alá temette. A járókelők 
vették észre a szerencsétlenséget. A felborult 
és összetört kocsi roncsai alól kiemelték az 
öt vérző embert. Értesítették a kispesti men
tőket, akik az autószerencsétlenség áldoza
tait beszállították a fővárosba.

Legsúlyosabban Frlschmán Salamon éa 
felesége sérüli meg, kopouyatöréat, agy
rázkódást és bordatörést szenvedtek.

A G/dcA-szanatóriumba szállították őket. A 
soffőr sérülése könnyebb természetű, öt a 
Rókus-kórházban vették ápolás alá, a két 
Frischmán-lányt pedig bekötözésük után a 
lakásukra szállították.

— A polgár a viharban. (Gál Imre uj köny
ve.) Gál Imre kitűnő kollégánk az iró sze
mével és a riporter fürgeségével, alapossá
gával irta meg naplószerüen a vörös dikta
túra rémnapjainak történetét. Nem arro- 
gólja a jogot, hogy történelmet írjon, csak 
azokat az epizódokat vetette papírra, ame
lyeknek részese volt, de kontúrjaiból mégis 
kirajzolódik a félelmetes vörös rém iszo
nyatos torzfigurája. Nevekkel, adatok töme
gével dolgozik, mégis minden sora minden 
regénynél izgalmasabb élmény. Irásmüvé- 
szete összefogja a szétfolyó cselekményeket 
és demonslrációszerüen bebizonyítja olva
sóinak, hogy ebben a vörös viharban az 
igazi vesztes a polgár volt, a kispolgár, aki 
nem menekülhetett külföldre a rém nap
jaiban, aki itt tartotta a hátát és itt vérzett 
el a diktatúra brutálisan zuhogó puska
ütéseinek nyomán. Olyan korrajzot kapunk 
Gál Imrétől, amely több a pragmatikus tör
ténelemnél is.

— Hantos Elemér előadása a Cobden Szövet- 
lgben. A Magyar Cobden Szövetség szeminá 

riumában folyó hó 7-én, kedden este Hantos 
Elemér ny. államtitkár „A Danamedence föld
rajzi, gazdasági és kulturális egysége' címmel 
előadást tart. A rendkívüli nagy érdeklődéssel 
várt előadást az Ernst-muzeum (VL, Nagymező- 
u. 8.) nagytermében tartják és pontosan ’/<7 
órakor kezdik meg.

— Házasság. Wakun Joli és Lóránth Emil 
házasságot kötöttek.

— Halálos autógázolás Szegeden. Szegeden 
egy taxi elgázolta Dobozi István 34 éves cipész, 
mestert. Koponyaalapi töréssel került kórházba 
és vasárnap délelőtt belehalt sérüléseibe. A gá
zolás ügyében a nyomozás folyik,

— Jubilál ■ Salétrom-utcai református 
templom. A budapest-józsefvárosl reformá
tus egyházközség vasárnap ünnepélyes isten- 
liszteletet tartott a Salétrom-utcai templom 
megnyitásának tizedik évfordulója alkalmá
ból. Az egyházközség vezeö lekésze, Szabó 
Aladár dr. prédikációjában^ emlékezett meg 
az évfordulóról s rámutatott orra a minden 
keresztyént irányitó feladtra, hogy egyház 
és haza mindig testvéri közösségben legyen.

— Almában ttaazeégett egy gazda. Vitéz 
Nagy Gyula zajki gazda tüzet rakott és meg
sütötte vacsoráját. Vacsora után a tűz mellett 
elaludt. Ruhájába kaptak a lángok és szörnyű 
égési sebeket szenvedett. Haldokolva vitték 
kórházba.

— Felavatták ■ pestazenferuébetl Iparosok 
székházát. Vasárnap ünnepélyes keretek között 
adták át rendeltetésének a Pestszenterzsíbeti 
Ipartestillet 200.000 pengői költséggel épült 
székházét. Kruchina Károly báró iparügyi mi
nisztériumi osztályfőnök mondott avató beszé
det. Ereszig Elemér titkos tanácsos, főispán, 
Ney Géza, Pestmegye főjegyzője, Chlkdn Béla 
polgármester és a vidéki ipartestületek kikül
döttel mondottak beszédeket. Prinez Lajos 
ipartestületi elnök vette ót az ország egyik leg
szebb és legmodernebb ipartestületi aaékházát.

— A Charité Pollkliolka sorsjegyeinek bu
sását elhalasztották. A Charité Poliklinika 
sorcjegycinek húzását 1938 január 15-re halasz
tották.

Szeles idő
A Mel.oroMjtal Inííz.t Jelenti vasárnan 

délben: H
Budapesten a hőmérséklet 6 fok Celsius 

a légnyomás 754 milliméter, gyengén süly- 
lyedö irányzatú. Várható időjárás a követ
kező 24 órára:

Elénk szél, változó felhőzet; helyenként, 
inkább csak nyugaton, eső, havas eső. 
A hőmérséklet nem változik lényegesen.

Gyarmati világkonferencia lesz Londonban
London, december 5.

A Sunday Express értesülése szerint az 
angol kormány már javában tárgyal a gyar
mati problémában érdekelt hatalmakkal, 
hogy minél előbb érdemleges választ ad
hasson Németország gyarmati követeléseire. 
Az angol kormány gyarmati világkonferen
ciára hívja össze a gyarmatokkal rendel
kező hatalmak kormányait és a német kor
mányt is fel fogja kérni, hogy küldje ki 
megbízottját erre az értekezletre.

— ERNSZT SÁNDOR VASÁRNAP NAGY 
BESZÉDET MONDOTT ÚJPESTEN. Vasár
nap Újpesten Tobler János képviselő beszá- 
molóbeszéde keretében nagygvülést tartott 
az Egyesült Kereszténypárt. Ernszt Sándor 
rámutatott arra, hogy amint a kormány
vezetők, úgy az emberek sem tudnak mérsé
kelten gondolkozni és igazságosan csele
kedni. Beszélt a spanyol polgárháború és a 
távolkeleti harc borzalmairól. Meg kell vál
toztatni a földtulajdon mai rendszerét és az 
iparpolitikában is reformokat kell megvaló
sítani. Nem tűrhető, hogy a kisipar rab
szolgája legyen a nagytőkének. Tobler János 
a diktatúra ellen beszélt és hangsúlyozta, 
hogy a diktátorok hatalmi tobzódásba es
nek, isteni jogokat vindikálnak maguknak 
és az egyház erkölcsi törvényeit sem enge
dik érvényesülni. Végül Zichy-Czikann Mó
ric báró és Kovásznay Anta) beszélt.

— Bajtárai találkozó. A debreceni volt cs. és 
kir 39-ik gyalogezred tagjai ebben a hónapban 
9-én este 8 órakor a Tiszti Kaszinó éttermében, 
Váci-utca 38. ez. alatt tartják bajtársi találko
zójukat.

— A szolnoki polgármester-per két fővád
lottja nagybeteg. Csütörtökre tűzte ki a szol
noki törvényszék dr. Tóth Tamás volt polgár
mester és négy társa bűnügyének tárgyalását. 
Tóth volt polgármester súlyos beteg és vasár
nap súlyosan megbetegedett a per egv másik 
vádlottja, Tóth Tamás apósa. Gyulay Gál Imre 
volt vlzüzeml igazgató is. Gyulay Gál Imréi va
sárnap egy budapesti klinikára szállították.

— Sulyok Dezső előadása. Dr. Sulyok Dezső 
országgyűlési képviselő folyó hó fi-én, csütör
tökön este W9 órakor tartja a Lipótvárosi Tár
saskörben (V., Szent István-körul 1.) „Mi, ma
gyarok" címmel előadását. Meghívó n Kör tit- 
tárj hivatalában (telefon: 118-294) Igényelhető.

— Azonos fogalom: elegáns nő — Elkán< 
bunda.

— Benárd Ágoston beszámolója. Benárd 
Ágoston, Veszprém országgyűlési képviselője 
vasárnap tartotta beszámolóját, amelyen 
megjelent Halla Aurél kereskedelmi állam
titkár Is. Benárd beszédében külpolitikával 
és belpolitikával foglalkozott, a zsidókérdés 
és a tőke működésének szabályozását fejte
gette. Halla Aurél Is felszólalt, a titkos vá
lasztójog problémájáról beszélt, kijelentette, 
hogy a legközelebbi választás már titkos 
lesz és a kormány gazdasági terveit ismer
tette.

— A Vakok SxöveUégének felhívása. A 
Vakok Szövetségének elnöksége kéri a nagy
közönséget, hogy a vakok és családjaik kará
csonyi felruházásához, használt éa fölöslegessé 
váll ruhák, cipők, fehérnemüek és egyéb ado
mányokká) hozzájárulni «zlvesked|ék. A leg
kisebb adományt i» hálával fogodjuk, egy le
velezőlap vagy telefóni értesítésre azt készsé
gei elszállítja az elnökség. Cím: dr Kassav Béla 
elnök. Budapest, L, Fenyő ucca 7. lelcfón. 
156-121.
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— A KORMÁNYZÓ NÉVNAPI ÜNNEPE. 
Magyarország kormányzójának ncvenapja 
alkalmából vitéz levcldi Kozma Miklós ma
gyar királyi titkos tanácsos, a Magyar Hádió 
clnökigazgatója vasárnap délután 1 at órakor 
rádióűdvózlettcl köszöntötte a kormányzót. 
A rádióüdvözlet viaszlemezről hangzott el, 
tekintette! arra, hogy Kozma Miklós Rómá
ban időzik. — A kormányzó ncvenapja al
kalmából az Ereklyés Országzászló Nagybi- 
zotlsága vasárnap ünnepi tisztelgést tartott, 
mely fényes keretek között, nagyszámú kö 
zönség és külföldiek részvételével folyt le az 
Országzászlónál. — A debreceni egyetemi 
diákság vasárnap este nagy fáklyás felvonu
lással ünnepelte meg a kormányzó neve- 
napját. S mint itthon, a külföldön élő 
magyarok mindenütt bensőséges ünnepséget 
rendezlek Horthy Miklós kormányzó név
napja alkalmából. Berlinben és München
ben vasárnap délelőtt ünnepi szentmise 
volt. Délután Sztojay Döme berlini magyar 
kővel teát adott a berlini magyar kolónia 
számára. Bécsbcn fogadás volt a magyar 
követségen az oltélő magyarok részvételével.
„ Gyulai diétát rendezett a Nemzetpolltiknl 

Társaság. A Magyar Nemzetpolitikai Társaság 
a Gyula Vezér Bajtársi Egyesülettel együtt va
sárnap a történelmi emlékű pozsonvi diéta min
táidra Gyulai Diétát rendezett Gyulán. Több 
kultúrpolitikai és gazdasági előadás hangzott el. 
Az előadásokat hétfőn és kedden folytatják.

Az Actio Catholica munkásszervezetének 
központja vasárnap délután a Budai Vigadó
ban munkásgyülésl tartott. A zsúfolásig telt 
teremben Illyés L. Ágoston nyitotta meg a 
gyűlést, utána P. Vargha László beszélt a 
szociális igazságtalanságok megszüntetésé
ről, majd Szalag Gábor, Bihary Ferenc. 
Horváth Mihály és Közg Horváth József 
mondottak beszédeket, a Quadragesimo 
Anno kezdetű pápai enciklikát idézték s azt 
hangoztatták, hogy

elsőnek a kereszténység hirdette az 
Igazságos jövedelemelosztást

s a szociális igazságtalanságok megszünteté
sét. A beszédeket többizben is

nyilas közheszólúsok zavarták meg.
A zavargókat azonban a rendezőség ki
emelte a hallgatóság soraiból és kivezették 
őket az utcára.

TÖRLEY
RÉSERVÉ ’ "AMÉRICAIN

SangMJ, december 6.
A kínai főváros ellen előnyomuló japán 

csapatok délkelet felől minden komolyabb 
ellenállás nélkül közelednek Nanking felé és 

vasárnap a Japán előőrsök már csak 30 
kilométerre álltak a fővárostól. I.isuj és 
Kunj ung városok a japánok kezére ke

rültek.
A kínai hadvezetőség ugyan minden rendel
kezésre álló csapalleslel a veszélyeztetett 
frontra dob, miután azonban sem tüzérség, 
sem repülőgép nincs elegendő számban, 

Nanking helyzete reménytelen, 
annál is inkább, minthogy az újonnan ér
kező kínai csapatok katonai és erkölcsi ereje 
egészen minimális és össze sem hasonlítható

— Az erdélyi második nemzedék Íróinak 
bemutatkozása. Vasárnap délután a fővá
rosba érkeztek a Láthatár meghívására az 
erdélyi második nemzedéknek fiatal gár
dája, amely elsöizben jött el Magyaror
szágra, hogy elmondja Erdély fiataljainak 
szellemi állásfoglalását. Bözödi György, 
Flórián Tibor, Szemlét Ferenc, Vass Albert 
gróf, az irói csoport tagjai, akik Nyíregy
házán, Debrecenben, Békéscsabán és az or
szág fővárosában tartanak felolvasást. A bu
dapesti szerda esti zeneakadémiai előadást 
a rádió is közvetíti. A kis csoport három 
héttel ezelőtt a brassói unitárius templom
ban alakult meg egy irodalmi est keretében 
az Erdélyi Tizenegyek Társaságának min
tájára.

— Élő Baccarat az OKÉ-ban!
*- Debreceni háztulajdonosok az Igazság- 

flgymlnlszternél. Lázár Andor igazságügy
miniszter vasárnap délelőtt Debrecenben fo
gadta a Debreceni Háztulajdonosok Egyesü
letének küldöttségét, akik ezer aláirásos me
morandumot adtak át, amelyben kérik, hogy 
a háztulajdont mentesítsék a súlyos terhek
től. Az igazságügyminiszter válaszában kije
lentette, hogy átérzi a huszonháromezer 
debreceni háztulajdonos sérelmeit és kije
lenti, hogy Debrecent kiveszik a lakásügyi 
miniszteri biztos hatásköre alól.

— Élő Baccarat az OKÉ-ban!
— Ncuber Edét küldi a felsőházba a deb

receni egyelem. A debreceni egyetem 49 ta
nára vasárnapi választásának eredménye
ként a debreceni egyetem Neuber Ede egye
temi tanárt küldi be tiz évre a felsőházba.

— Szabályozza emésztését Darmollal.
— Teleki-téren vásárolt uniformisban szél- 

Mmoakodott egy ügynök. A rendőrség letar
tóztatta Ouminccz Vendel 48 éves ügynököt, 
aki házmester! állások Ígéretével tiz embertől 
csa!t ki kétszáz-ötszáz pengőig terjedő össze
seket. Guminccz a Teleki-téren vásárolt egy 
katonatiszti zubbonyt és ugy szerepelt, mint 
nyugdíjas tiszt, aki az egyik állami ház gond
noka, azonkívül a többi állami házakban is be
folyással bir és tőle függ, hogy kit alkalmaz 
nak házfelügyelőnek. A hiszékeny embereket 
ai uniformis megtévesztette és elhilték a szél
hámos meséjét. Az egyik károsult feljelentésére 
Indult meg ellene az eljárás, vasárnap felis
merték uz utcán és rendőrnek adták át.
„ A Dreher—Haggenmncher -Első Msgym 
hészvénvacrfőzAde most tartotta meg dr.
ler Jenő elnöklete alatt rendes évi közgyűlését 
a Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
tanácstermében. A közgyűlés a zárszómadAsot' 
meíáltapiiósa után 4 80 pengő osztalék kif'ze 
lését határozta el és a szelvények e hó ö-lol 
kezdve a MOKTAR-nál és a I’csti Magyar Ke
reskedelmi Banknál váltandók be.

— Véletlenül lelőtte barátját. Vasárnap 
délután az ujszegedi ártéren Ifjabb Torok 
Mihály 21 éves fiatalember, egv nyugalma- 
zott postnfelügvelö fin, a verebekre vadá
szott. vclc volt jóbarátja, Katona József 21 
éves hcnlcs, aki egy leshely kikutatására a 
füzesbe ment. Török egy verébre lölt,, de « 
£lyó célt tévesztett és barátját találta cl. 

itonát haldokolva vitték a kórházba.

Botrányos uereHedOst rendeztek 
a nyilasok a Budai Visadű előtt

A gyülésteremböl kiutasított nyilaskeresz
tes izgatók és elvbarátaik a Budai Vigadót 
környező utcácskákban a kapualjak alá hú
zódva várták a gyűlés végét. Este nyolc óra 
után, mikor az utolsó szónok is befejezte 
beszédét és a gyűlés résztvevői megjelentek 
az utcán,

akcióba léptek a nyilasok.
Papírból kivágott nyilaskereszteket szórtak 
széjjel, a nemzeti szocializmust, Festeticset 
éltették.

A felháborodott tömeg erre a nyilas lz- 
gatókra támadt,

több helyen verekedés kezdődött, öklök 
emelkedtek a levegőbe, pofonok csattantak, 
a rendőrség azonban még idejében közbe
lépett és véget vetett a tumultuózus jelene
teknek.

■MENYECZKE caokofacle
MENYECSKE aütemónu.akkregukötteménu.
MENYECSKE torta, _
MENYECSKE kékAZ-'too&crtnem^/ietjsxs.

Nanking előtt állnak már 
a győzelmes japán csapatok

a sangháji elitcsapatokéval, amelyek teljes 
három hónapig ellenálltak a japán nyomás
nak. Kiképzett kínai sorkatonaság most már 
csak a nanking—csinkiangi vonalon áll, ha 
azonban

a japának délkelet felől áttörik a védő
csapatok gyűrűjét, 

akkor a kínaiak Csinkiangot is kénytelenek 
lesznek feladni.

Délkinában a japánok egyre több szigetet 
szállnak meg Á Hongkongtól 20 tengeri 
mérföldnyire délnyugatra fekvő

Ganzlan szigeten vasárnap japán csa
patok szálltak partra

s a szomszédos Cslkkai-szigetct Is elfoglal- 

Nem
5 százalékos fizetésemelés, 

de
100 százalékos javításnak fe'el meg a 

családi 
PÓTLÉK 
Kun Magda és Gyergyay István

utolsó magyar íilmvigjátéka

Csupa derű, ötlet, mulatság!
Főszerepeket játsszák még:

Fenvvessy Éva, Vaszary Piri, 
Billcsl Tivadar, Mély Gerö

Muzsika: Abrahám Pál - Rendezte: Csepreghy Jené

Bamuiaiű e hí’.en
(Budapest Film - Smolka-produltotó)

Ne kísérletezzen!

DOXA
megbízható, tökéletes

svájci óra
Az uj DOXA órák ólomplombéval 

jönnek forgalomba, ami biztosítja 
a vevőt, hogy valóban uj és nem 
javított vagy felújított órát kap.

Saját érdekében tehát mindenki 
ügyeljen arra, hogy a DOXA órán 
az ólomplombe, amelyen a DOXA 
szó olvasható, rajta legyen.

Gyári jótállás!

— Előkelő szórakozóhellyel gyarapodott Buda
pest. Hétfőn, december 6-án nyílik meg az 
Országház-kávéház Grillje a Kossuth Lejos-téren. 
Káprázatos berendezés, luzus, kényelem, Korda
trió, Csöpi dobol, Rózsa Aunie énekek

— Szerelmi bánatában ■ vonat elé ve
tette magát egy vasutas. Murakeresztur és 
Nagykanizsa között, a 65-ös őrház előtt va
sárnap délben Orczy Ferenc 21 éves buda
pesti vasutas a Kanizsa felé haladó teher
vonat utolsó két kocsija közé vetette magét 
A sinek közölt szörnyethalt Azért követte 
el az öngyilkosságot, mert menyasszonya 
azt mondta neki, balasszák el az esküvőt 
addig, amig megfelelő jövedelme lesz.

«

AW

4

Pizsama ió iu..ub«i.....
Férfi sálkendő,r.,aMi»wi 
Nyakkendő ;‘XrlUlk„ . 
Férfi ing div.i r™ubói .... 
Női ágy kabát X .... 
K8t’-ittk°sztq0ia n.pinwi 
bzoóa ánu ruha i%thbAi

20 tippje, I 
olcsó ajándéknak! 
Női ruha uuut .. 9.80
Tánc ruha.r^a»inM> ... 15.80
PonrV’Q'a Mlelt matlaasoból 9.80
I &ft nehíz mlnásér ... ............. 2.55
Férfi házikabát 13.80

4.95
2.58
1.25
3.98
5.90
1.48 

______ 4.40 
S-oha'ánu kft*én'l  ui,w, -.90

9.80
6.75
550
8.80

Divat puilover 
Kávéskészlet
Zsúrkészlet .....
EtkéS7let limai dammibíl

Ke'engpe guolcs 1.25 
Női zsebkendő 'í®'*  "25 
Férfi zsebkendő ',„1,^, ".45

Vií.,Báköwi-út 38. Vt.,Iirílr«t«a»a.



HÉTFŐI NAPLÓ

Az Ellák vasárnapi 
díszelőadása 

a Nemzeti Színházban
Vasárnap este Horthy Miklós kormányzó 

névünnepének előestéjén ünnepi előadásban, 
uj betanulással, mutatta be a Nemzeti Szín
ház a nemrégiben elhunyt Harsányt Kál
mán Ellák cimü tragédiáját. Attila udvará
ban játszódik le az Ellák cselekménye, ahol 
Ellák, a legidősebb királyfi, beleszeret 
Attila túszába, Hildcgtind burgund király
lányba. Mig Attila az egyik népet a 
után csatolja birodalmához, addig 
mint a nemzeti egység képviselője 
vele szembe és lázadást szil atyja
A hun világbirodalom álmának összeomlása 
képezi Harsányt Kálmán csodálatosan szép 
tragédiájának magvál. Németh Antal ren
dezésében és Borsi Ödön, a szerző unoka
öccsének játékmesteri tevékenységével elő- 
ndolt tragédia mély hatást telt az egybegyült 
előkelő közönségre, amely lelkesen ünne
pelte a szereplőket, Kürtiig Józsefet, Tímár 
Józsefet, Tőkés Annát, Mátray Erzsit. A 
többiek: Kovács Károly, Rubinyi Tibor, 
Ungvári László. Pataky Jenő, Hosszú Zol
tán, Matány Antal is kivették részüket a 
sikerből.

♦

Az ünnepi esten részivel! Horthy Miklós 
kormányzó és családja, valamint a politikai, 
társadalmi és irodalmi életnek számos elő
kelősége.

Színházi hét
MÉLY RÉSZVÉT MELLETT temették cl 

n héten n színházi élei elhunyt, igen szim
patikus, fiatal tagját, Werthcimer Imrét, a 
Magyar -Színház igazgatójának, Werthcimer 
Eleméi nek Icslvéröccsét. A 38 éves fialnl- 
ember egyhónapos élethalálharc után 
hunyta le örökre szemeit. Werthcimer Imre 
n Központi Szinházjcgyiroda megteremtője 
volt, de azelőtt is jelentős szerepel vitt az 
Andrássy-uli és a Magyar Színház ügyvite
lében. A mindig mosolygó, rendkívül meg
nyerő modern, tragikusan elhunyt fiatalem
bert a zuhogó decemberi esőben barátainak 
és tisztelőinek hatalmas tábora kísérte cl 
utolsó útjára. — SOMLYÓ ZOLTÁN-EM- 
LEKEST lesz december 19-én, vasárnap 
este fel 6 órai kezdettel a Zeneművészeti 
Főiskola nagytermében. Az előadás teljes 
jövedelme az elhunyt költő özvegyének és 
árváinak felsegélyezésére szolgál. Az estén 
bevezetőt Karinthy Frigyes mond és közre
működnek a színházi élet és a hangverseny
pódium kitűnőségei. — KITÜNŐEN SIKE
RÜLT TÁNCMATINÉ volt vasárnap dél
előtt a Magyar Színházban. Milos Aurél és 
lunilványainak ragyogó produkcióit tap
solta végig a közönség és különösen tetszett 
n Haláltánc cimü koreográfia, amelyet a 
Nemzeti Színház művészei táncollak végig. 
1 va Karina, a kiváló láncmüvésznő orosz 
produkciói arattak még nagy sikert.

* A CMilúil minden tagja ürülni 'ár
probléma többé a karácsonyi ajándék. Kriszt- 
kindlire legalkidinnsabli a Színházi Élet aján- 
<li kelőfizeli'-se, amely minden héten visszatérő 
örömet jelent Fizessen elő külföldi barátainak 
n Színházi Életre.

PÁRIZSI NŐK 
ZenfisuiDiaiÉKaEeiuarosiSzinníznsn 
Bemutató: pénteken, december 10-én
Az újdonságot Armonl és Gerbidon vlgjáté 
kából Irta ószonó jót szerzettel Ralpli Bcnatzky 
Magyarra átdolgozta ós az énokszöveffoket 

Irta: Pilnkösti Andor.
Főszereplők:

Mezcy Mária 
Pálócsy I ászló 
RAtkay Márton 
Vidor Feri
Rendező' Hormán 

yisehcr Sándor, Díszlettervező: Gara Zoltán 
A táncokat betanította: Fcleky Camlll.

Jegyrendelést 188-407,

Tóth Btíake 
Költés*  Annié 
Ralfny Blanka 
Fényes Kató 
RIchArd, Karmester

1. Egy pletyka halálára

rfo-

SZÍNHÁZI TÁRSASÁGOKBAN hetek óta 
beszédtéma, hogy Páger Antal, a Vígszín
ház kitűnő művésze belépett volna a Turul- 
Szövetségbe, amely ifjúsági alakulat, — 
mint ezt gyűléseikről szóló tudósításokban 
olvasom — erősen jobboldali színezettel 
szeretne beleszólni a kulturális, színházi, 
és filmügyek vezetésébe. Néhány vezéré
nek meglehetősen horogkcresztcstzü szó
noklatából kicsendül az az óhaj, hogy kü
lönösen a filmgyártás területén gondolják 
véghezvinni elképzelésüket. Komoly fakto
rok, igy legutóbb a kultuszminiszter, aki 
legélesebben kikelt a diákság politizálása 
ellen, az akció jelentőségét természetesen 
a maga értékére csökkentette le, de ez mit 
sem vont le annak a hírnek furcsa érde
kességéből, hogy Páger Antal is csatlako
zott volna ehhez a mozgalomhoz. Miután 
a magunk részéről nem adhattunk hitelt a 
mende-mondának, megkérdeztük Páger .4n- 
talt, mi igaz a hírből.

Páger meglehetősen fclindultan válaszolt:
— Egyetlen szó sem igaz! 

Több oldalról hallottam már ezt a pletykát, 
amelyet minden alkalommal a legerélye
sebben megcáfoltam. Semmiféle politikai 
párthoz nem csatlakoztam és nem csatla
kozom most sem. Színész ne poli
tizáljon! — Szerintem a művészetnek 
nincs politikai célkitűzése és nincs feleke- 
zete. Művészi életem a nagyközönség előtt 
játszódik le, magánéletem pedig a négy fal 
között. Úgy látszik, szálka lehetek sokak 
szemében, mert egymásután eregetik fel 
rólam az ilyen vakhireket, légbombákat, 
amelyek szétpukkannak és azt hiszik egye
sek, hogy ezzel megsebezhetnek. Semmi 
közöm sincs semilyen politikai párthoz. 
Ismételten nem győzöm eléggé hangsú
lyozni, nem léptem be a Turul-Szövetségbe 
és semilyen másféle alakulatba. Egy cé
lom van: lehetőleg jól eljátszani azokat a 
szerepeket, amiket rám osztanak...

A pletyka tehát meghalt. Nem mondunk 
gyászbeszédet fölötte. Kivégeztük, punk
tum.

2. Turay az ágyban

EGY S7.El.ES CIIÉPE SATIN AGY 
minálja Békcffy István és Stella Adorján 
Holnap ágyban marad cimü uj vigjátéká- 
nak második felvonását. Az ágyban Turay 
Ida. Itt gondol először arra a méltóságos 
bankvezér gépirónőjéböl avanzsált hitvese, 
hogy tulajdonképpen férje csak cserét 
csinált akkor, amikor kitessékelte ebből az 
ágyból a régi méltóságos asszonyt, az első 
feleségét, ö, a második feleség, ugyanolyan 
piroskörmü, vörösre festett hajú „kompli
kált" kis bestia lett időközben. Egy kis ta
vaszi láz és sok mindenre rájön az ember, 
ha még olyan tyukcszü is, mint ez a kis 
méltóságos asszony az ágyban és olyan ér
dektelen, mint általában a hamis étvággyal 
a szegénységbe visszavágyó, uborkafára fel
kapaszkodott gépirónők lenni szoktak. Ha 
a szerzők az elindított szatíra vágá
nyán maradtak volna, amikor a gépirónö- 
bői lett méltóságos asszony házaséletét ki
teregetni kezdték, akkor a Magyar Színház 
újdonsága valóban újat is hozott volna. 
Igy azonban a darab és Turay nagy ágy
jelenete csak szórakoztat. Viszont ez is va
lami, de kár, hogy a csendes és úri Békcffy, 
a gondolkozásában is elegáns Stella óvako
dott minden vitrioltól, amely pedig szinte 
kikivánkozik a: iró tollából. A Magyar Szín
ház kitűnő előadással támogatta a szerző
ket vígjátéki törekvésükben. Turay Idán 
és a nagyszerű ruháin kívül egy egész sereg 
remek színész, igy Torz s Jenő. Titkos 
Ilona, Kabos Gyula, Szakács Zoltán, Da
nát h Ági, Dénes György, Kovács Terus, Fi- 
lippi Irén, Boros Géza, László Tivadar és 
néhány jelenésében nyiltszini tapsot arató 
Pethcs Ferenc viszik sikerre a premier
től a második előadásig megkurtitott, ösz- 
szevont, tempósabbd telt és most már ki
tünően gördülő vígjátékot, amelyet estén
ként végigtapsol a közönség.

3. A Nobel-díjas iró
és közönsége

PREMIEREN ritkán nézek meg darabot., 
rendszerint első kézből, a főpróbán kapom 
a színházak legújabb termését. Az azonban 
valóságos tanulmánynak számított szá
momra, ahogy a Vígszínház pazar estélyi 
ruhákba és prémekbe burkolt, helyenként 
bajndérnak, Mikulás-néninek, vagy magyar

DUNAPART GYÖNGYE

DARVAS zsuzsi-nADAS Béla
UJ MŰSORA

a DUBARRY KÁVÉHÁZBAN

menyecskének öltözött premierközönsége 
fogadta a Nobel-dijas O'Neill Mind
örökké cimíi müvét. Miután a sajtó 
szinte osztatlanul állapította meg, hogy 
O'Neill a legeurópaibb amerikai iró s műve 
a szellem emelkedettségét, az igazi irodal
mi nívót képviseli, a közönség lélegzetfoj- 
tbtt csendben, áhítattal foglalt helyet a né
zőtéren,' készülődve egy ünnepi est ünnepi 
fogadtatására. Az első negyedóra, amely 
különben a színdarab leglerjengösebb, leg
érdektelenebb része, baj nélkül múlott el. 
Később itt-olt nem tudtak elfojtani egy-egy 
ásitást, óvatosan egymásra pillanlgattak a 
szmokingot urak és estélyiruhás hölgyek, 
s az első felvonás vége felé pedig valóságos 
influenzajárvány hömpölygőit végig a né
zőtéren. A visszafojtott köhögés kitört a 
légutakon ál, prüszkölés, fészkelődét, moz
golódás már a tiszteletlenség határán csi
nált legyürhetetlen konkurenciát a színpa
don halk tónusokkal dolgozó színészeknek, 
úgy hogy a tizedik sorban már alig lehetett 
hallani, mint mond kettéhasadt énjével Mr. 
John Loving, a neivyorki polgár, akihez 
egyszerre két példányban van szerencsénk.

AZ .4 TISZTELET, amely egy Nobel-dijas 
írónak kijár, meggátol abban, — szerény, 
kicsi pont lévén — hogy a premierközön- 
ség sznobjai és smokkjai helyett kimond
jam: szép, szép, dehát valahogyan ez nem 
színdarab és az az Írói trouvail, hogy a fő
hőst két egymástól játékban, modorban, 
külsőségekben és művészi kvalitásban tel
jesen különböző színész ábrázolja, lehet az 
első negyedórában meglepő és frappáns, 
később azonban ez hatását veszti és zavar. 
A közönség valahogyan nehezen hiszi 
el hogy csak ő látja két figurában ezt a 
tiszteletreméltó irodalmi hajlandóságú 
ncmyorld nyárspolgárt, a szereplő pedig 
nem. .4 színpad törvényeit mégsem lehet a 
Lipótvárosban ilyen ügyes, de valójában 
primitív eszközzel felrúgni. O'Neill kissé 
plagizál is önmagából, hiszen jól emlék
szünk a Különös közjáték-ra. A darab 
mondanivalói sem érdekelnek túlságosan. 
Ámbár igaz, hogy minden ember lelkében 
állandóan harcot viv a jó és a rossz, de 
ennek a küzdelemnek valahogyan túlságo
san kicsinyes és túlságosan érdektelen ke
rete az a történet, amelyből kiderül, hogy 
John Loving miért csalja meg az őt lán
golóan szerelő hitvesét — és miért csinál
nak ebből a kis históriából olyan nagy 
ügyet. Néhány gyönyörű gondolat, néhány 
szép mondat azonban lelkűnkben, fülünk
ben cseng, de túlságosan teátrálisnak tart
juk az utolsó kép feszület jelenetét, amely
ben Loving ur rossz szelleme átkozza a 
keresztet és mint Belzebub színpadi inkar
nációja sompolyog el a hit elhatalmasodó 
árja elől, magárahagyva most már Lovig 
urat egy példányban.

A SZÍNHÁZ. Hegedűs Tibor rendezé
sében valóban finom eszközökkel igyeke
zett hangot adni e karácsonyi hangulatú 
darabnak. Somló István szép beszédtech
nikájával és különösen az utolsó felvonás
beli hatásos jelenetében, mint színész is 
egészen clsőrangu alakítással lepett 
G r e g u s Zoltán, aki a nehezebb és 
patikusabb szerepet vállalta, szintén 
felelt a darab céljának. Ajtay 
dór, akit mindig a Vígszínház egyik leg
nagyobb értékének tartottunk, most túlsá
gosan passzívnak mutatkozott egy pap 
szerepében, M a k a y Margit pedig opálo- 
san tündöklő nemes művészetének legjavá
val kápráztatott. A színház uj tagja, B c- 
l e z n a y Margitban nem találtuk meg az 
őszinteséget. Lehet, hogy lámpalázzal küz
dött, de nagyon zavart minket, amikor 
egy-egy mondata után nyitva felejtette 
száját, mintha maga is csodálkozott volna: 
na, sikerült kimondani! Egyébként 
mes, tetszetős jelenség a színpadon. 
Ödön, Vértes Lajos és Silkcy Irén 
jegyezzük még fel a szinlapról. 
örökké'— nmen!

X-etfe- 
Rdrdi 
nevét 
Mind-

Urinők előnyben J°bb fimek r'Onybmi 
— adhatnánk beszánio. 
lónk címéül. Az nme. 
rik i reklámkirúlvról 

szóló, revükkel spékelt 
történet bizony megle

hetősen gyengécske. Sőt rossz, komiszán 
rossz story! Ilyenért Európában megvernek 
a forgatókönyv-írót a rendezővel együtt Mi
után azonban a Paramount kiváló színész
gárdával rendelkezik és a fényképészek is 
elsőrangúan értik a mesterségüket, tehát a 
nyúlós, érdektelen, legtöbbször bosszantó 
történetben néhány kitűnő mazsolaszem 
akad. Ilyen egy harlemi négertánc-szúm, né
hány másodpercig tartó fullasztóan exotikus 
atmoszférájával, egy remekbe készült báb
színház jelenet és a filmet elindító sláger
szám, amely után azt képzeltük, hogy ra
gyogó filmet fogunk kapni. A film azonban 
bosszantóan ellaposodik és voltak részek, 
amikor a bemutató közönsége perceken ke
resztül krákog, dobog, sőt fütyül is. A nagy 
attrakciónak behirdetett jazz-zenckar száma 
volt ez, amelynél a hangfelvétel kópiája hát- 
horzongtatóan recsegett, hogy a publikum 
hangosan követelte, sürgősen vágják ki ezt 
a jelenetet a filmből. Az előkelő rangra és a 
Fórummal való versenyre pályázó Corso- 
mozinak jobban kellene vigyázni az ilyen 
incidens óvatos elkerülésére és nem kellene, 
a jegyszedőkre rábízni, hogy 
gal dühöngő publikumot 
súk le azzal, hogy erről 
De igenis, tehet!

az emiatt jog
kórusban csillapil- 
a mozi nem tehet.

íme o,
leplezi önmagát a filmet. 
Hogy készül Hollywood
ban a sztár és a filmje?! 
A legragyogóbb és lesre- 
mekebb gangek tömege 

spékeli a különben elég jól megformált történe
tet, amelyben egy lebukó és egy most Induló 
sztár házasodik össze ér amelyben nincs liappy- 
end. Kár, hogy a színes felvételek néha fárasz
tónak. Janót Gaynor, aki egy statisztából lelt 
világsztár figuráját viszi a vászonra, bűbájosán 
megindító és lelkesen könnyes. Frcdcrik 
Marcii, a bukásához végzetszerűen közeledő vi
lágsztár figurájában emberi — sőt nagyszerű. 
A filmnek nagy sikere van.

egy film, amely le-

dtáa&xál
Az éneklő bandita A filnl gangS,iCrparód». 

viszont mi, hála az Isten- 
— ■ - nek, nem ismerjük a

gengsztereket. Ez azon
ban nem baj, mert Ma- 
moulian valóban kedve

sen és humorral eleveneitette meg a mexikói 
rablóbanda parodizált életét. Igaz, hogy egy 
kicsit túlsókat handabandáznak. rohangálnak 
a figurák, de Nino Martini csodálatos hangjá
val enyhíti a bandita figurájának neveltet" 
marconaságát. Ida Lupino felejthetetlenül bá
jos jelenség, • - •
délután"-bán 
Pécsiben és

bár más szerepében, így az „Esős 
sokkal jobban tetszett. A film a 

a Kamarában jó szórakozás.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZE- 
RETETTEL. DE OBJEK
TÍV SZIGORRAL BÍRÁL

AGYAR FILM
300.C 00 pengő az utcán <)rsii Míria " kis s,l'f 

jievii szercncsegycreK 
körül formálja ügyesen 
átgondolt, de gyengén 
folografált és rendezett 
filmtörténetet. Ez a kis

leány, aki hozzásegíti a főnyereményhez a 
szegény varrólányt, rendőrkézre juttatja a 
bank sikkasztóját, valóban aranyos terem
tés, csakhogy nem lehet rá filmet építeni# 
A film uj női főszereplője Bárczy Kató, csi
nos, fiatal leány. A szereplők közül Dégl 
Piri, Urai) Tivadar, Kabos Gyula dicséren
dők. A film technikai kiállítása alatta ma*  
rád az eddigieknek, érthetetlen, néha túl- 
magas, néha tulnlacsony hangokat hallunk 
és gyakran zavar a rossz fotográfia is. ESY 
díszletben, mert ez rövid, nevetségesen las
san fut az, akit üldöznek is aki üldöz. Tud
juk, hogy ez pénzkérdés, mert takarékos
kodni akarván, nem ismételték meg rosszul 
sikerült felvételüket. Ezt pedig nem szabad 
tenni, inkább ne gyártsanak filmet, mert ez 
a rendszer hitelét rontja a többinek.

Tenyésztett 
Igazgyöngy

Clrkongyürü, fehér, 
aranyfoglalatban

dl vatékszerbolt 
Kígyó-utca 4—6. sz»
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FISCHER ANNIÉ

’4 lélek, n szellem elomló lírában és a 
kétségek, elleni mondások áradatában is hat- 
mónikus kifejeződést követel. Az életformát 
kíván a szcllcmvilágban, éppen úgy, ahogy 
a s-crvellen anyag in a maga elkülönítő létét 
egymásra rakodó jegeceinek formáiban nyeri 
nug és általa válik ki a világ többi teremtmé
nyei közül. Százszor inkább igy van ez a 
művészetben, amely a megteremtett sok szép 
közül a legszebb, amelynek csak akkor van
nak egei és tengerei, ha az ember lét trón
ián ül és nem merül el az öntudatlanság 
alaktalan tömegeiben. Fischer Annié Bach 
enjmásra tornyosodó fugáiban, a második 
tétel jnerengéseiben csak körülírta azt az 
álomvilágot, amelyet Bach minden fényte
lensége és vaksága ellenére hibátlan erővel 
tükrözött vissza leikéből a való világ felüle
teire. Bach, Beethoven, Mozart és a többiek 
tartalma a tiszta, merő élet, a gyönyör, az 
ér-és, kin és gyötrelem, elszintclenedett Fi
scher Annié előadásában. Vgy éreztük, hogy 
szivének melege csak körüllengi Mozart örö
meit, mint alingy a hold szerelmese elámul 
ezüstös fényein, álmokat sző, sejtelmes, való
színűtlen látomásokat, ahelyett, hogy élne, 
hogy benne élne és izzó szenvedélyekkel 
megolvasztaná formába — a maga külön és 
egyedülálló világába öntené Mozart érzel
meit.

FRITZ BUSCH
A művészi lélek egyik alkotóeleme a harmó

nia. Ax, hogy legyen benne magasság és mély
ség. Hogy lágy dallam és fergeteges erő váltó- 
gassík egymást, mint u tél hidegét a tavasz 
fé vel. Ért a harmórla-leremtő képességet fe- 
df’l ik fel Frltz Busebban legutolsó hangverse
nyén. Karmesteri pálcája alatt félelmetes erővel 
m'I a renekar, hogy a következő percben el
halkuljon és meghúzódjon, mint a sziklák kö
zűit a hegylpatak.

MOZART-REQUIEM
Lacrlmosa .. A haldokló Mozart könnyet... 

'A Teremtöt éé az embert dicsőíti meg, akik ki
mondhatatlanul szent kapcsolatban átveszik 
egymás gondolatait és önmagokon alakítják Aí 
rgt/más életét. Mozart az ember elmúlásáról 
énekel, de úgy, hogy általa megvilágosodik a 
kinyilatkoztatott másik életünk, isten szavát is 
halijuk benne, mert emberi hangon az emberhez 
beszél. A Fővárosi Zenekar a Népművelődé  sí 
Bizottság Liber Endre-emlékhangvcrsenyén nagy 
felkészültséggel és igaz müvészlelkcsedéssel adta 
elő Karvaly Viktor vezénylete alatt a Requie- 
met.

BÉLA FUTÁSA
.4 nagy elnyomatások idején az ember egyet

len forrása, amelyből meríthet, a lélek és a 
leiek magasztos érzései: a hit, a testveri szere
tet és a csendes megbékélt öröm. II. Lipót ab
szolutizmusa, Metternich gyűlölködése és a ka- 
marilla ármánykodása ellen nem volt a magya
roknak más menedéke at ég alatt, mint a belső 
Világa, amely a mese tüneményes köpenyével 
borította el a valóságot Képzeletében álszinezle 
« rémségeket, hogy elveszítse eszméletét és 
szent tébolyában, puszta kézzel qyfizze le a 
valóságban megépített várakat, az ellenség 
m'rhetetlen nagy erőit. Ruzicska a megbocsátó 
Kálmánnál nem akart mást, mint rámutatni a 
lélekre, az életet adó napra, amely minden 
földhöz szegezettség ellenére is kimeríthetetlen 
erőforrása az embernek. Siklóssy Albert átdol
gozása is misztériumszerüséggel fűtötte át a: 
operát. Palló Imre hatalmas egyénisége, szen
vedélyesen felszívott magába mindent, mint a 
derengő hajnal az éjszaka sötétjét. F.s a benne 
élő mesevilág alakjaihoz hasonlóvá formázta a 
megbántott nagyurat. Berg Ottó dirigálásából 
áronban hiányzott a romantikus hevület: síin- 
tc’enűl és fáradtan keringtek karmesteri pál
ca la alatt a dallamok. Szabó Ilonka és Sárdy, 
m nt királyi gyermekek, koronával a fejükön, 
•zir.arany kulccsal a derekukon, a félelmesen 
rt'gó dalmát erdő közepén nagyon mulatságosan 
éheztek. Halmos János hősi Béla királya. Rőt 
ler Endre, Tamássy Ilonka, Malet zky Oszkár 
tercetlje. Komríromy tatár követe és Hámori 
figurája, mind értékes színpadi alakok.

OPERAI KÖRÖKBEN
®irr>| beszélnek, L.oty Palotai Árpád kitűnő 
bi rilonistát, aki eddig nz operai könyvtárosi 
teendőket is ellátta, fáradhatatlan munkás*  
■á 'ánnk elismeréséül uj, magasabb munka*  
* rrcl bízták meg. Szó van orról, hogy a 
könyvtárosi teendőket Pilinszky Zslgmond 
ni-Vytc^clsé.qü lenorisla veszi út. A változá
sok gyökeres módosulást hoznának az Opera 
■dnjjlsztrárlójában.

Hcllottuk még, hogy Vészt Rózsi, Kornay Pál, 
Opera világítási főfelügyelőjének felesége, 

•ki fiz éven ót tagja volt oz operai balcttkar- 
n°k. a Magyar Színházhoz szerződőit prózai 
szerepre. A legutóbbi premieren mór be is mu- 
Ütközött. Dr. Lelssen László

Az ülő 
életmód zavarja az emésztést. 
Székrekedés a vért beszennyezi. 
Következménye fej*  és 
aranyér, önnek 
le használ a

Horthy Miklósné rádiószózata
A rádió tegnap este az első magyar au-' 

szony hangját közvetítette a közönséghez: 
Horthy Miklós kormányzó felesége a nyo- 
morenyhitö akciója keretében rádiószózatot 
intézte a társadalomhoz. Felcsendült a mik
rofonban Horthy Miklósné meleg hangja:

— Nincsenek uj argumentumaim — 
mondotta —, amikor az irgalom nevé
ben újból táborba hívok mindenkit az 
emberszeretel seregébe. I)e ebben az 
egyszerű hívó szóban benne van a ma
gyar árvák esdeklése, a kenyérieknek 
sóhajtása, a hajléktalanok vágyakozása 
a védő fedél után és a ruhátlanok kö
nyörgése egy-egy kabátért, egy-egy pár 
cipőért.

— Mondom, nincsenek uj argumen
tumaim. De meg kell, meg akarunk 
harcolni az Ínséggel. És köszönnlvalóm
van. Azok, akiken segítettünk, nem 
tudják eljuttatni hálaszavukat az irgal
mas szivekhez. Nekem kell helyettük 
elmondanom: köszönöm. Eddigi na
gyobb Inségakclöink során 1030-tól hét 
télen át 525.000 családon segítettünk. 
Ha egy-egy Ilyen családot csak három 
embernek számítunk, ezek most össze
állnának négyes sorokba, hogy elvonul
janak az adakozó-tábor előtt, ez a me
netoszlop több mint negyvenhárom 
kilométer hosszú volna és elvonulásuk

Uj locarnói egyezményt készít elő 
Delbos Varsóban

Varsó, december 5.
Delbos francia külügyminiszter varsói 

tartózkodásáról és Beck lengyel külügymi
niszterrel folytatott nagyfontosságu tanács
kozásairól érdekes jelentést közöl a Havas
iroda tudósítója:

A lengyel sajtó újra megkezdte hadjáratát 
a gyarmati kérdésben, arra az esetre, ha a 
németek által felvetett gyarmati kérdésnek 
további fejleményei lennének. Meg kell je
gyezni, hogy Beck és Delbos megbeszélései 
során a lengyel külügyminiszter nem vetette 
fel ezt a kérdést. Hasonlóképpen

meg kell cáfolni azt a híresztelést, hogy 
Lengyelország kölcsönt kert.

Delbos tájékoztatta Berket a londoni 
megbeszélésekről. Az az udvariassági tény, 
hogy Neurath üdvözölte Dclbost átutazása

Eckhardt a „jobboldal
I. számú közellensége"

— hangoztatták a Nemzeti Front miskolci gyűlésén
Miskolc, december 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap a miskolci Korona Szál
lóban gyűlést tartott a Nemzeti Front nevű 
szélsőséges jobboldali alakulat. Az első szó
nok, Salló János hangoztatta, hogy nem 
igaz, hogy ők fehér lovat áldoznak, de 
mondotta —

a fehérlóáldozás van olyan vallás, mint 
például az Izraelita. 

Kijelentette, hogy a „bárlovagokat" munka
táborba kell vinni.

Rajniss Ferenc országgyűlési képviselő azt 
fejtegette, hogy

J—i

Budapesti módszerrel irtja ki a 
gengsztereket az amerikai rendőrség 
Az USA helyettes rendőrfőnökének érdekes budapesti tanulmánya:

Fiatalos, kitűnő mcRjflonésű ur Júrja nő
hány nap óta a budapesti rendőrig. Intéz
ményekéi: Róbert Oyok,. az E,-nkumtrik«l 
Ew'íűlt Állomok szövetségi rendőrségének 
helyettes (önöké. Mr. Dycke európai tanul- 
mánytilja sorún érkezett Budapestre Az 
amerikai rendőriig végleges írlóhndjórato 
Indít a gengszterizmus él mdlékhajtösai 
ellen, Mr. Dyckc azért jött ót Európába, 
hogy végignézze nz itteni rendőri intézmé
nyeket és tapasztalatait felhasználhassa a 
nagy csatában.

Mr. Dycke hivatala Washingtonban van, 
Innen mozgat fák központilag az Egye
sült Államok egész rendőrségét, minden 

AM'alren'lel5": 1202-W, 1-2SM4
Ma, hétfőn este nyílik
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„ Orszígház MMM, grill n
Nagy mikulás esti »öz»* an«ie seeeei.

reggel nyolctól délután félötig tartana 
szakadatlanul. Mire az utolsó sorok el
hagynák Budát, a menet eleje már a 
Velencei-tónál járnu. E hét tél segítő 
adományához százhúsz rohanó vonatra 
lenne szükség. A szeretetnek ez u száz
húsz vonata a magyar szivekből Indult 
el. A szétosztás fáradságos és felelős
ségteljes nehéz munkáját hozzáértő ön
feláldozó gyakorlott munkatársaim vég
zik, akikről ezúton különös bálával 
szeretnék megemlékezni. Velük töltött 
munkadélutánjaimat legkedvesebb dél
utánjaim közé számítom.

— Talán egyszer-egyszer megtörté
nik, hogy nem a legreászorullabbhoz 
indul segítség, de enyhítő körülmény a 
tömegmunka. Eddig harmincezer kér
vény futott be az idén, a legnagyobb 
elővigyázat mellett is előfordulhat egy 
kis tévedés. Voltak nehezebb teleink Ls, 
mint az Idei, és ha ma könnyebb is az 
élet gondja, azért a csodatevő szeretet
nek nem szabad megakadni. Induljon 
hát meg újból az irgalmasság a lelkűnk
ben. Köszönöm, köszönjük eddigi segít
ségüket és kérem az idei télre is. Az 
Isten áldja meg jóságukat!

Nyolc percig beszélt a kormányzó fele
sége. Szavai megtalálták az utat nemcsak a 
közönség füléhez de a szivéhez is.
——■■C

alkalmából, Beck véleménye szerint a meg
békélésre irányuló további lépések előjele 
lehet, sőt

esetleg gondolni lehet újabb locarnói 
egyezmény kötésére vonatkozó tárgya

lások felvételére.
A két külügyminiszter megelégedéssel álla
pította meg, hogy Európában enyhülés ta- 
I>aszialható. Beck ezután kifejtette, hogy 
Lengyelország szomszédaival szemben kez
det töí fogva gyakorlati módszert követ a 
felmerülhető viszályok elkerülésére. Ilyen
formán kikerüli a súrlódásokat és szívesen 
hajlandó az egyes államokkal közvetlen 
tárgyalásokra.

Hangsúlyozni kell a varsói kormánynak 
nzt az elhatározását, hogy

teljesen távollarlja magát a hármas 
konimunistacllcnes egyezménytől.

hazaszeretet nélkül az alkotmány telje
sen értelmetlen.

Szerinte a parlament évenként csak három, 
négy, öt törvényt hoz és ha ilyen tempóban 
haladunk, akkor .csak negyven év múlva 
kezdhet komolyan fejlődni a nemzet.

Végül Salló he jelentette, hogy Eckhardt 
Tibor „a jobboldal I. számú közellensége", 
aki ellen ő Miskolcon

személyesen veszi fel a harcot.
Nagy rendőri készültség vonult ki a gyű

lésre A gyűlés befejezése után a résztvevők 
rendben oszlottak szét.

■ iimmm*

bűnügyi apparátusával együtt 
és ennek a mammutszervezetnek ő a helyet
tes vezetője, kezében futnak össze az intéz
kedés szálai.

Budapest szerepel nz első metropólisok 
között, amelyeket Mr. Dyke felkeresett. Ke
reken ki is jelentette, hagy mi hozta ide: a 
statisztika azt mutatja, hogy

közbiztonsági szempontból világviszony
latban Budapest az élen halad 

és a nemzetközi rendőrvilágban közbeeső
iéiben áll a magyar rendőrség neve.

Mr. Dm ke megérkezése után jelentkezett 
Kovács Dénes miniszteri tanácsosnál, a bel*  
ügymii.isztérium karhatalmi osztályának fő-

ha az ékszerszópségü 

tangóharmonikán 
j/a (barmvnUs Karaaasakaa
JttlSJúlJHk köonyaa maiD 

Képe*  á» jegy*  
lék ingyen.

Stemberg
királyi és udvari VII., Rákócziul 60
hangszergyár (Saját palota) 

nőkénél, majd felkereste Fliássy Sándor 
főkapitányt, akinek felkérésére azután há
rom rendőrtiszt felváltva kulauzoUa az ame
rikai vendéget a budapesti rendőrségi és 
bűnügyi intézményeknél. Először a bűnügyi 
osztály szervezetét tanufmányozta, majd 
Török János rendőrföparannsnokot láto
gatta meg és a rendőrőrszemélyzet, az őrszol
gálat és a karhatalmi szolgálat rendszerét 
vizsgálhatta. Ezután ellátogatott a főkapi
tányság bílnilgvi laboratóriumába és nyíl*  
vúntartó hivatalába. Mr. Dycke, aki a jól 
felszerelt modern amerikai rendőrség dol
gait alaposan ismeri,

a legnagyobb elragadtatás hangián be
szólt arról, amit a ml bűnügyi labora

tóriumunkban látott,
ahol aránylag csekély eszközökkel kitűnő 
dolgokat produkálnak és ahol az anyagi 
eszközök hiányát a rátermettséggel ét tu
dással pótolják a rendörtisztviselők.

Az egész tanulmányút alatt szorgalmasan 
jegyezgetett:

egész sereg olyan módszert fedezett fel, 
amelyet Amerikában még nem alkat- 

máznak,
de most az ő tanulmányai alapján felhasz
nálnak majd a gengszterirtó háborúban.

Mikor n rendőrségi intézmények tanulmá
nyozását befejezte, elkísérték öt a börtön
ügyi múzeumba, végül pedig a törvényszéki 
orvostani intézetbe, ahol Orsós Ferenc dr. 
egyetemi tanár ismertette meg vele az itteni 
bonctani intézet rendszerét, amely ugyan
csak nagy segítségére van a bűnügyi nyo
mozásoknak.

Mr. Dyckc még néhány napig Budapesten 
marad, azután tovább utazik és előrelátha
tóan rövidesen hírét halljuk majd, hogy 
miként váll l»e az amerikai bűnüldözésben a 
budapesti rendőrség módszere.

Töltőtollvásárt 
rendeztek 
a betörők a Teleki-téren 

Tegnap dóhilín két fiatalember keltette 
fel a Teleki-téri közönség érdeklődését. Kis 
asztalkát állítottak fel, amelyet csillagos 
amerikai zászlócskák díszítettek és tucat
számra hevertek az asztalon n vadonatúj 
töltőtollak. A szép dobozban lévő töltőtol
lak egységára:

1 pengő volt
— Itt kaphatók a legújabb gyártmányú 

amerikai töltőtollak. 15-20 pengős bolti ár 
helyett csak egy pengőért —- csalogatták a 
vevőket.

Pár perc múlva nagy tömeg verődött 
össze az asztal körül és nagy kelendősége 
volt uz olcsó töltőtollaknak.

Egy papirkereskedő Is értesült ni olcsó 
töllőtollvásárról és nagy érdeklődéssel te
kintette meg az árut. Alig veito ke’ébe a 
külföldi gyártmányú tóllőiollnt. önkénte
lenül is meglepődve kiáltott fel:

— Ez csak lopott áru lehet, hiszen lö— 
20 pengőbe is belekerül ex a minőség.

Az „árusok", amikor a súlyos megjegy
zést meghallották,

rátámadtak a kereskedőre 
ó, fenyegető magatartást Innnsltottak vele 
szemben. A nagy lármára előkerült n rendőr 
és előállította az őrszobára a két fiatal
embert. Rövidesen kiderült azután nz olcsó 
töltőtollak titka.

Fehér Cvtila fodrászsegéd és Vékony Jó
zsef cipőfelsörészkészllő — a két árus — 

sorozatos betöréseket követtek el 
és onnan származott a sok töltőtoll, ök 
törlek be többek közt a Teréz-körut 5. szám 
alatti papirüzletbc is. Letartóztatták mind- 

| keltőjüket.



Egy héttel a bajnoki szezon vége előtt...

Gél-düh tombolt a „nagyok" 
mestercsatáraiban

„Tucatgyözelem" a Ferencvárosban — Kétperces tatárjárás 
az Elektromos ellen — Nagasszlnvonalu játék a mélytalaju újpesti derbin

Az amatőrffutball véres vasárnapja
Vasárnap játszották le az NB utolsó teljes 

fordulóját az őszi szezónban. A Hungária és 
az Újpest minden mérkőzését lejátszotta, 
mig a többi csapatok a következő héten feje
zik be az őszi idényt. A vasárnapi teljes for
duló alig hozott meglepetést, mert élcsapa
taink sorban legyőzték ellenfeleiket. A Fe
rencváros hatalmas fel javulására mutat a 
„tucat" győzelem. A Hungária könnyen bánt 
el a nagy csapatok mumusával, az Elektro
mossal. Az újpesti derbi hozta a forduló lég-

Két perc alatt három gél
A Hungária tűzijátékkal befejezte a szezont

HUNGÁRIA—ELEKTROMOS 4:1 (4:1)
Rendkívül érdekes mérkőzést játszott a 

Hungária az Elektromossal, a régi mumus
sal, Potya mester megujhodott csapatával. 
Nem is olynn régen még a durvaságairól volt 
híres ez az üzemi csapat, a mai bemutatko
zása azonban ezt a hírt végkép megcáfolta, 
mert a megengedett testierőnél többet ezút
tal még véletlenül sem vitt a harcba. Hősie
sen viselték a vereség fájdalmát, Hertzka 
bíró vaskos tévedéseit és helyenként a jövő 
nagy csapatának körvonalait terítették a há
romezer főnyi közönség elé. Hogy kikaptak, 
az egyedül a Hungária párperces fellángolá
sának tudhatják be. Ez a néhány-perces bra
vúr leteritett volna ma bármilyen ellenfelet 
s ha tovább tart, katasztrofális arányúvá da
gaszthatta volna az eredményt. Már az első 
rohantok gólszüretet ígérnek a Hungária ré
szére, de közben Pálinkás is veszéllyel fe
nyeget. Eltelik egy negyedóra s aztán

két perc alatt három olyan Hungáriá
itól születik, amire évekig kellemes bor
zongással fog gondolni a kékfehér 

drukkertábor.
A nagy koncertet Dudás kezdi, aki tünemé
nyes formában van. Labdához jut egy véde
kezési hiba miatt és húsz méterről irtózatos 
erővel küldi a sarokba a inbdát. 1:0. Újra
kezdés után nyomban Sas fut el, aki ma a 
posztján kétségtelenül Európa legjobb játé
kosa, kijátssza Mátrait és középre ad, ahol 
Dudás kapásból fórja a sarokba a második 
gyilkos bombagólt. 2:0. Ismét kezd az Elek
tromos. Most a másik oldalról kap rohamot, 
Titkos átmegy Pázrnándin, fél magas labdája 
Kardos elé pottyan, aki egy tenyérnyi helyen 
fordul, stoppol és lő — védhctctlenül. 3:0. 
A közönség extázisbán van, mert

ez a kirobbanó nagy forma a Hungária 
legszebb korszakára emlékeztei.

Gól nélkül mégsem ússzék meg, bár ebben 
Hertzka biró tévedése sújtja őket. Zomborl 
oíTszújdról indul, elhúz a védelem mellett, 
nmely hasztalan kiséri és Szabó hiába fut a 
labda elé, az mellette berepül. 3:1. Nyomban 
utána újabb gól növelhetné a zivatart, de Pá
linkás ügyetlen. A 20. percben megszületik 
a végeredmény, amikor Sas kornerc ivei a 
középre, ahonnan Müller fejéről Kardos hi
bára fut a labda, hogy villanásnyi idő alatt 
Gulyás kapus keze és a léc körött a hálóba 
surranjon. 4:1. Ez is mesteri mozdulat volt! 
Sajnos, az utolsó. Mert ami ezután jön, nz 
messze elmarad a kezdet nagyigéretü tűzi
játékától. Az Elektromos tér magához és 
pompás támadásokkal fut előre, amiben egy 
kicsit ludas Turay is. Pontatlan passznl, 
rossz idöérzéke azt bizonyítja, hogy letörő
ben van. A 42. percben az Elektromos nagy 
finise közben Szcndrődi gyilkos lövése a fá
ról pattan vissza, miközben egy kis hendsz- 
gyanút is ébreszt a kékfehér védők mun
kája.

A szünet utáni Időt Titkos lehetetlen já
téka jellemzi.

Tucatnyi gólhelyzetet dolgoznak ki a kék
fehérek, de a legelemibb hibák miatt sorra 
elmarad a befejezés. Még Sas Is megszédül 
ettől a rossz periódustól. Egyedül Miiller 
huszméteies nagy kapufás lövése közelíti 
meg a gólt. A 35. percben

csaknem egyedüláló esemény kell 
vihart. 

szebb és legizgalmasabb küzdelmét, melyben 
az Újpest biztosan verte meg nagy riválisát, 
a Phöbust. Feltűnően nagy gólarányu győ
zelmet aratott a Kispest a Szeged ellen, mig 
a Budafoknak sikerült pontot rabolnia a ki
tűnő Nemzetitől. Rosszul áll a Budai szé
nája, mert egyetlen pontot sem tudott sze
rezni a Szürketaxi ellen. A Bocskai szorgal
masan gyűjti a pontjait a tavaszi szezón iz
galmas küzdelmeihez.

körülbelül a hatoson esne le. Szabó kifut, de 
A jobbszélről ivei középre egy labda, amely 
rosszul nyúl a labdáért, ugy, hogy a felugró

„Szürke-Taki" újra fénylő sztár lett
SZÜRKETAXI—BUDAI 11 2:1 (0:1)

A Phöbus-pályán, mély talajon, alig né- 
hányszáz főnyi közönség előtt csak nehezen 
szerezte meg a mindvégig jobban játszó 
Szürketaxi a bajnoki pontokat. Már az első 
negyedórában gólokkal vezethetne a Taxi, 
de a centerhalfposztról előrehozott Tóth 
nem vérbeli csatár és a helyzetek tömegét 
hagyja ki méterekkel a kapu előtt. A Budai 
részéről Vermes is megmutatja, hogy mit 
tud. ö is kihagy egy hatalmas gólhelyzetet. 
Schuszter huszmctercs szabadrúgása a felső 
lécen hagy kerek sárfoltot. Nagy derültséget 
kelt, amikor Pósát Odry „kikozmetikázza“. 
Odry hatalmas lövése ugyanis Pósa arcát 
találja s a vékonydongáju játékos arca lát
hatatlanná válik a fekete sárréteg alatt. Tóth 
továbbra is szorgalmasan bibázgat. A félidő 
végcfelé váratlan gólhoz jutnak a budaiak. 
A 42. percben Fekete jobbszélső álverekszi 
magát a védelmen, de Vargha szabályos csi- 
pődobással leteriti a robogó szélsőt. Termé
szetesen szazadrugást kap a Budai. Fekete 
íveli a szabadrúgást, amely remek ívben száll 
a kapu elé. Hidasi pontosan érkezik és a lab- 

A Ferencváros 
és a Törekvés 

teljesítménye grafikonban
A Hétfői Napló nagysikerű gra

fikonja ezúttal is világosan mu
tatja a két csapat teljesítményét 
félidőnként elosztva. Érdekes vé
letlen, ha jól megfigyeljük a táma
dások menetéi, hogy mindkét fél
időben egyenlő volt a támadási 
arány. Az első félidő 45 percéből 
11 percig támadott a Törekvés és 
34 percig ostromolt a fölényesen 
diadalmaskodó Ferencváros. A II. 
félidőben ugyancsak 11 percig tá
madott a Törekvés. A kornerarány’ 
az első félidőben 1:1 volt, mig a 
második félidőben hét Ízben rúgott 
a Ferencváros sarokrúgást, mig a 
Törekvés egyetlenegyszer sem. A 
Ferencváros támadásai inkább a 
második félidőben voltak eredmé
nyesek, mert az első félidőben 34 
percig tartó támadás után öt gólt 
ért cl a Ferencváros, mig a második 
fé'időben ugyancsak 34 percig 
tartó rohamokból hét gólt sikerült 
elérnie. Az is kiolvasható a grafi
konból, hogy a Törekvés egyetlen 
gólját az első félidőben a hetedik 
támadás alkalmával érte el. A fe
kete vonalak sűrűsége már első 
pillantásra megmutatja, hogy a Fe
rencváros győzelme megsemmisi- 
tően fölényes és teljes mértékben 
megérdemelt volt. (Copyright by 
Hétfői Napló — System Horváth.)

térfele

II. félidő
FERENCV. TÖREKVÉS

1 ■■■■■ 1
2 ■■■■■ 2
3 ■■■■■ 3
4 ■■■■4
5 ■■■■5
6
7 ■■■7
8 Korner BQ 8

9
10 6:1 BB10
11 ■■■■ U
12 ■■■■■ 12
13 7:1 ■■13
14 ■sana 14
15 ■■■■15
16 ■■■■ 16
17 ■■■■17
18 ■■■■118
19 8:1 aaw
20 ■■■■20
21 9 : 1 M21
22 Korner Ml 22
23 ■■■■■ 23
24 ■■■■■24
25 ■■■■■ 25
26 Korner Ml 26
27 10 : 1BSB27
28HBBBB 28
29 ■■■■29
30BBHBB 30
31 ■■■■31
32 Korner Hi 32
33BBBBB 33
34 ■■■■34
35 Korner H 35
36 ■■■■■ 36
37 ■MB 37
38 ■■■■138
39 Korner Ml 39
40 ■Mm 40
41 ■■■■■41
42 11 : 1 ■■ 42
43 ■■■■■43
44 K*n>crH44
45 19: !■ 45

Szendrödl fejese biztos góllabda. A jelenet 
bár villámgyorsan zajlik le, időt enged arra, 
hogy Pálinkás nagy rohammal törjön a kapu 
felé és akkor érjen a kapuvonalra, amikor 
Szabó már elvétette a labdát. Szendrődi fe
jese a háló felé tart, Pálinkás mély meghaj
lással üdvözli a gólt, amit — Hertzka biró 
kiötlőén hibás ítélkezéssel — anullál. OíT- 
szájdnak minősiti az ügyet, holott ez

a passzív offszájd tipikus esete:
a vonalon álló Pálinkás egyáltalán nem za
varhatta Szabó kapust a védésben. Nem 
csoda, ha az Elektromos vezetősége magá
ból kikelve kiáltozik, bár mindentől elte
kintve, ez a gól aligha fordíthatta volna meg 
a játék menetét. Az Elektromosok továbbra 
is frontban maradnak, a zárt védekezési 
rendszer azonban a Hungária hálóját mind
végig megőrzi az újabb góltól.

dát remek fejessel küldi a jobbsarokba. 0:1.
Szünet után Vermes elfutása nagy sár- 

dagasztást és óriási kavarodást idéz elő a 
Taxi kapuja előtt, de Kutast bátor belevetés-

Pazar Mikulás-ajándék 
a Fradi közönségének

FERENCVÁROS—TÖREKVÉS 12:1 (5:1)

2000 főnyi közönség előtt zajlott le az Üllői
úti sporttelepen a meglepetésmentesnek elköny
velt Ferencváros—Törekvés találkozó, amely 
mégis meglepetést okozott: a Ferencváros eddig 
lanyha formát mutató csapata magára talált és 
pompás játékkal, remek eredménnyel hengerelte 
le a kőbányai amatőröket.

A Törekvés védelem cgyideig — mint grafi
konunkban is jól szemlélhető — sikerrel veri 
vissza a zöldfehérek támadásait. A jég azonban 
megtört és a Ferencváros Kiss révén megsze
rezte a vezetési 1:0. Pór percen belül a nagy 
fölény gólban gyümölcsözik, amelynek Kemény 
a szerzője. 2:0. Ártatlan taccsdobás után Koszéi 
kapura lő, a lövés Nemes elé perdül, aki Kóró

|.14ték| Gól 'ont
1 HUNGÁRIA 13 53:14 Oó
2 FERENCVÁROS 12 50:22 938 ÚJPEST 13 48:19 204 KISPEST 12 37:28 175 PHÖBUS 11 27:16 116 ELEKTROMOS 12 25:21 147 NEMZETI 11 29:29 138 SZÜRKF.TAXI 12 28:33 109 SZEGED 12 21:30 810 BUDAFOK 12 18:30 811 TÖREKVÉS 12 22:42 712 BOCSKAI 12 11:3113 BUDAI „11“ 12 17:32 414 GYŐRI ETO 12 13:52

séi tisztázza a helyzetet. Kovács lefutásából 
Kiszely közelről dopplerez, de Hóri fogja a 
közeli lövést. A Szürketaxi szinte egykapura 
játszik. Takácsnak semmi sem sikerül a 
kapu előtt, mire egy néző bekiabál:

— Szürke-Takil
Az elmés kritika használ az egykori gól*  

királynak, mert ettől kezdve a régi Takács 
kigyózásait élvezhette a közönség és a „kis 
Taki" feltámadása rövid tiz perc alatt két 
pontjába került a Budainak. A 20. percben 
Varga szökteti Kiszelyt, aki irtózatos erejű, 
vadul zugó bombát küld a kapura. Hóri ki
üti a hatalmas lövedéket Darázs elé, de 
vesztére, mert a kis szélső Taki elé tálal és 
kész a kiegyenlítés. 1:1. A sikeren felhúz- 
dúlt Takács ezután gyönyörű kigyózást mu
tat be. A félpályáról átcselezi az egész vé
delmet, de a lövését Hóri kornerre tolja. A 
25. percben Kovács fut le a baloldalon a bo> 
adás Takács elé száll, aki elszökik Miklósi 
mellett és a balsarokba igazi Taki-gólt lő. 
2:1. Taxi-fölénnyel végződik a mérkőzés, de 
az egykapus játék nem hoz további ered
ményt.

nyi mellett megszerzi a Törekvés első és egy
ben utolsó gólját. 2:1. Lázár is résztvesz a gól
szerzésben, 40 méterről zsinóron húzott lövést 
küld a kapura és az elbámészkodó kapus mel
leit gólba esik. 3:1. Sárosi mesteri labdájából 
Toldi lövi a Ferencváros újabb gólját. 4:1. A 
gólszüretet Kemény zárja be pompás góllal. 5:1.

A szünet után a Ferencváros folytatja első 
félidőbeli jó játékát, a két hátvéd hajmeresztő 
hibák halmozásával véteti magát észre az első 
percekben, de a Törekvés csatárok vérszegény 
támadásai gólt nem hoznak. Megindul a ferenc
városi henger és gólgyártás. A gólnyitány szer
zője Kemény, aki a kifutó Kiss melleit pompás 
gólt fejel. 6:1. A következő gól pedig Sáros! 
nevéhez fűződik, aki villámszerűén kitör és re
mek gólt rúg. 7:1. A Törekvést egészen beszo
rítja Ferencváros. Egy pompás Táncos akció 
után « veterán szélső rúgja az ujahb gólt. 8:1. 
A Törekvés-védelem oszlopa, Lőiinczi kézzel 
fogja meg a labdát a büntetőn belül. A II est 
Sárosi értékesíti. 9:1 A kővetkezőt isméi Söröd 
juttatja a Törekvés hálóba. 10:1. A Törekvés 
maradék erejét dobja a küzdelembe, de még 
ujahb két gólt kapnak, mindkettőt Toldi szerzi 
és a 12. gól belövése után vége is a sikeres gól- 
arányjavitó mérkőzésnek.

TönkrefUtyUlte a bíró 
a sípot

NEMZETI—BUDAFOK 2:2 (2:1)
Ezer néző előtt indult meg a heves küzdelem, 

amely nagy csontzenét intonált. Ttili volt n kar
mester és kétszer is figyelmeztettek élénk 
..zenei" hajlama m'ntl. Amikor egy kicsit csi
tult a hevesség, a 12. percben Fenyvesi beada" 
sát Szcbehelyt a saját hálójába védi. Öngól. 
1:0. A budafokiak tengernyi gólhelyzetet dol
goznak ki, amiben óriási segítségükre van 
Angyal, a Nemzeti formán kívül lévő kapusa. 
A 28. percben mégis újabb gól terheli a haló
jukat. Szelte helyi handszel és a tizenegye- 
Fenyvesi belövi. 2:0. Nem sokkal később a 
rendkívül fürge Szeder rohamát Kővágó cső 
lökéssel tudja megállítani, a tizenegyes jog4 
erős, mint ahogy Dóczé lábáról a gól is. 2i • 
A budafokiak gólhelyzetei egyre sűrűsödne . 
de nincs egy épkézláb cratáruk. A szünet ur , 
Fenyvesi térdsérülése nz első komolyabb ese
mény. Kiviszik a pólyáról s ettől kezdve va a- 
hogy magáralalál a Nemzeti. Kisalagi azon in 
annyira formán kívül van, hogv képié p 
egyetlen helyzetet is meglátszani s Így rö'H e* 
sen bekövetkezik az egyenlítő gól Fodor nagy 
lefutása és lövése után. 2:2. Fenyvesi vissza
jön a gól után, de inkább árt, mint J'nszn1 
A nagy dulakodásban, ami a győztes gólért n- 
dúl meg. nem vehet részt. Humoros cpiz I 
a meccsnek, hogy a faultok tarka tömege mm

■ bíró tönkrefütyüli a sípját
’ egy percig tart, amíg újabb hangszerhez Jut*  
hat. A mérkőzés unalomba vész éj a Nemzeti 
•suttal ■ keservesen uerzett pontnak i> nagyo 
örülhet, mert alig érdemelt*  meg.
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Maseszáp futball 
az újpesti derbin

UJPEST—PHÖBUS 4:3 (4:3)
Az újpesti közönséget ugylátszik, nem na

gyon érdekelte a helyi derbi, mert a ragyogó 
napsütésM idő ellenére Alig ozerrötiyl kő*  
töntéfi (1éZörongott,, a pálya körül.

Ragyogó futballt, ritkán látott mngasní- 
vóju, gólralörő játékot hoz az első félidő és 
a nézőközönség valósággal dómul, hogy ezen 
a mély tatajon Is ki lehet domborítani a fut
ball minden szépségét,

Az chŐ hegyedórúban ném kevesebb, 
mint öt gól esik.

Már a 3. percben vezet az Újpest. Szuhal 
szökteti Pusztult, aki remek tcstcsellel mégy 
át Rékyn, béudása Ótkertll a baloldalra ZSCn*  
gellerhez és a mesterien játszó szilkségbal*  
szélső lapos lövése a kapufa éléről Szukát 
elé pattan, égy elegáns mozdulni és a ka
puba gurul a vezető gól. 1:0. P. Szubő csu- 
nván bdeböiol Adámbrt, aki összeesik és 
több -tini egy percig szünetel a játék a kö
zönség étkMeredetien*  tüntet a von Ujpest- 
jáléhos ellen. Az újpesti csatársor elemében 
van Ragyogóan száll a labda lábról lábra, 
de t'inczc hatalmad lövését Csikós a sarok
ból hnlrtssza ki. A 7. percben a Phöbus-esa*  
társor remekel, fíéky zsinórpaSS2at szökteti
P. Szabót, az öreg szélső könnyeden fut le 
Adóm mellett és titép annyi Ideje is van, 
hogv a labdát leállítsa. Az állított labdából 
perste pompát beadás száll Szikár fejére és 
a Ittódá (I bhlsarokban akad meg iií. Az 
iram gyilkos, Piltanatonkénl Változik a hely
zet éu Jóleső izgalom less orrá a közönségen. 
Kállai küldi most tüzvonalbn Pusztait, a 
remekül játszó jobbszélső fíékyt testcsollcl 
csapja be, kiugrik a iabtlával, de a keresztbe 
futó IVéher elűáncsolja a büntetőterületen 
belül. A megitclt tizenegyest Zsengellér he
lyezi a hálóba. 2:1. Két perc múlva ismét 
döntetlenre áll a meccs. Solti siökteti Szi
kár/, rtAf éles keresztlabdát ad n kaptl felé. 
Sziklai fogni akarja, könnyen is fogná a 
pontöMti fetéfe tartó lapos lövést, de Futó 
közbelép és mielőtt a kaput elérhetné, lábá
ról kinót lassúsággal vÓfíízotög a labda a 
kapuúónátön keteSZttll. Sziklai kétségbe
esetten dobja magát a labda után, de a biró 
közel van és Mártáén lát. 2i2. Fekete négy-

lÖSSZESEN

lel

Ilílll
I. emelet H Iliiéi es mztílyon (lotz-terem)

vén méterről mutatja be lövőtudományát. 
HalnlmasereJÜ szabadrúgását Sziklat kor- 
nerre boxoljfl, Két nerc múlva vezet a Phő- 
bu». Titkot pazar labdát ad P. Szabónak, 
akii ezúttal sem tud fogni Adóm. Elfut mel
ledé, pontos beadása Joós fölött Rökk elé 
esik és az eddig elhanyagolt szélső nehéz 
szögből a jobb kapufára fövi o labdát, ahon
nan o hálóba kerül. 3i2.

A játék gyönyörii, a közönség szinte 
extázisbán nézi a futball müvé^cll.

Az Újpest csatárlóra fölötte All ellenfelé
nek és egymás után gördülnek ragyogónál 
ragyogóbb, kitünően Átgondolt ttjpesti táma
dások. A „betonvédekm" kétségbeesetten 
dolgozik a hatalmai nyomás alatt. A sánta- 
gaiztásbftn a hatalmát fizikumú Szuhtti jár 
elöl. Csikót csak az utolsó pillanatban láb
bal tud előle menteni. Olyan nagy az újpesti 
fölény, hogy Stfícs Is lövésre szánja el ma
gát, de a lövőnie.sierség nem fedezetnek 
'•aló, mert tlí méterrel a kapu mellett köt 
ki. Az újjáéledt njpesti csatársor a <32. perc
ben behozza a gólelönyt. Szuhal átemeli a 
labdát Xeengellér elé, aki lekopj rozsa ut első 
gólt. Ezúttal Is pontosan a bal kapufa tö
vére lő, onnan visstapaltnn a labda és Szu- 
hal beguritla a kiegyenlítő gólt. 8:3. Nyom
ban gól után már vezethetne is az Újpest, 
de nz egyébként kitűnően játszó Vlnete öt 
l«ré»rö| tisMán állva, kapu fölé lő. A lóm- 
pal zöt levetkőző Ádám egyre jobban bele
jön a Játékba és az tíjpeali halfsor legjobb 
emberévé válik. Egymás után adja n skebb- 
m'l szeb posuokat a csatároknak, Egy 
Adíim-passzból esik a 84. percben Újpest 
győztes gólja. Stuhalt küldi Ádám pásttá 
üil^zetbv t a rnbuszluK center fej fel Xscn- 
fíf'lér elé tálalja a labdát. A szélső kupnra 
tör ét hiába nyomják hárman ti, a technika 
fll^n nincsen ornótság. 4:8.

Szünet lilán már nem potyognak a gólok, 
de a Játék továbbra Is nívót és rendkívül él*  
v<'’’e!es. Pusztai orfeumba Illő zsonglörmu*  
látványt produkál a jobbszélen. Befelé cse
lezgetve halad, pontosan ti vonalon ét bá
mulatos testcselekkel közelíti meg a kaput. 
Beadása azonban elhalad a kapu előtt. Rökk

HÉTFŐI NAPLÓ

hatalma, ISvísít SMal uMra fogja. /Tlnoa 
megleprthl kell „ lálwlotó Solti abitolul 
tWnfíc jriléka o l'liübui csalársordnok bt- 
:onW nincsen irányítója, A l’höbits változtat 
a csatársoron, Solti kihúzódik a jóbbszélre 
s a center posztját Rökk foglalja ol. Közben 
kíméletlenné válik a játék. Szíthat megrágja

AMIKOR wLEÉG"

Gombkötő
Wéber

Zsengellét •

Szuhnt
sttthnfSztlcs

Fekete

Füsttől f*

* Parttert

Szuhal Jobboldalt támadásai mhaninztatjn meg 
a Phöbus kapuját, mégis baloldalon törik be a 
híres „belcnvédelem.u Pusztai áttereli a játékot 
baloldalra, ahol Zsengellér kígyót megszégye
nítő siklással rázva le magáról a védőket. Lövé
sét feltartja Ugyan a kapufa, de S-uhai, as a lak 
elindítója elhárítja a kapuk'c mentő "k tóját.
I. félidő 3. perc. 1:0 aa Újpest javára. (Copyright by Hétfői Napló. System Horváth.)

Titkos 11.

Durvaság, botrány, gölözön
KISPEST—SZEGED 7:2 (6:2) 

Kispestet sokon féltették ettől a mérkőzésA ... ......... . ...............................................................
tŐI, mert előkelő helyezése nagy veszélyben for
gott. A kispestiek nagyszerű játékkul igazolták, 
hogy nem érdemtelenül állnr k a negyedik he-
lyen, nívós küzdelemben győzték le u szegedin 
két. A „paprikások" kezdeti lendülete csak 
sZalnv'ióngnak lint n későbbi hágverejü kispesti 
támadásokhoz képest. Az ó. percbén Gyarmati 
labdájával Bdgtiár étfut és rtégsterzl á vetélést 
tsttp^tának (0:<), de ezután szinte feltörtóíhálAl • 
Innok b kispesti rohamok. Déti .szabadrúgásból 
kiegyenlít, (1:1),

majd Szojka iábán megsérülve, Végleg kiáll
6 már ekkor látszik hogy éz a végzetet jelenti a 
liszapárliák számára Vatya dr.’ labdájával Se*  
tényi elfut s futtából bombagólt ló (5:1), mire 
h szegedi védelem teljesen összezavarodik, egyik 
hibát a másik után követi cl. Néhány perc mulvh 
Déri sMbítHtugáfcát Manostott Ntmeihrt küldi á 

ni ágyoslábu (Matár megpecsételi A szege
diek sorsát. (3:1)

Monostori ujabb beadásét Nemes két pete 
múlva hasonló módon a hálóba küldi (4:1). 
mire a Szegediek Szinte megadják magukat. 
Egyik kispesti támadás n másikat éri a szegedi 

1 A’>u előtt. Monostori bratlásrt Déri bebotnbdim 
(5:1), majd óerényi szabadrúgását

Pálinkás zavarában a kapufa belső részé
nek üti. ahonnan ai a hálóba pattan. 10:11) 

Az utolsó percekben a szegediek váratlanul gólt 
érnek él: Harangozó labdáját Nagy véletlenül 
beltivl 6:2.

Szünet után folytatódik a nagy kispesti fö
lény. Az 5 percben

Monostori beadását Kincses a hálóba zu-
* dilja (7:2)

s úgy látszik, hogy c.slltagáseátl szám leM az 
eredmény, de rt kispesti csatátok bemutatlak 
most mar azt is. hogyan lehet kapu mellé lő
dd: ni. Gyarmati fellöki Setényit. 11-es, Víg még .. ._ ........................... ...... .. —........ 5on|o.eit Is msllélővi. A közönség sűrűn tüntet 
yyl ellén, nkl erélyesen játszik.

Klánéiért Italt*-*  rajin. mert Serényi! 
máliMn ■ földhöz vágja. A közönség 
gánklvül van, főbben berohannak a

for
ma*  

-------- -------------- - pó
lyára, de a rendezőség egy-kcltöre rendet 

teremt.
A biró iá belátja, hogy valamit kell lennie 

Zsúfolásig megtelt vasárnap délelőtt n 
Városi Színház nézőiére n némat-mngyar 
lorrtásaviadnl alkalmából Már jóval a Kez
űéi időpontja előtt autók hosszú kora ontja 
nk elegánsnál elegánsabb estélyi ruhákban 
pompázó hölgyek, stnioklngoa és frakkos 
urak százait. lLs amikor 10 óra két perckor 
a magyar himnusz akkordjai mellett 

megérkezik a verseny védnöke, a kor*  
múnyzó,

ifjú Horthy Miklók társaságában, a nézőié*  
rcn alig lehet látni cgv-két üres Széket. A 
közönség soraiban láthatjuk von Ermans- 
dorf német követel, Tárcán Félteidét Ro
mánt és a polgári éh sportélet sok más elő
kelőségét.

Amilyen jól küzdött a csapat, annyira mön 
dőlt csődöt a rendezőség. Nagy hiba volt 
országok közötti versenyre nem hozatni 
nemleges zitirli.

A rendezőség másik súlyos bűne a ver
seny alapos elhúzódása. A pesti közönségnek 
nincs idege több mint négy órát egyhelyben

Kékeiét, majd Vlticre fut bele Czihósba. 
Szít hál Is nekiront s kapusnak és leteriii. 
Csikós visszaadja a kölcsönt Szakainak s az 
eddig élvezetes, magnsnivóju futballlskota 
vetisi! nívójából, A revánspóiitikA odáig fa
jul, hogy Csikós könnyelműen a tizenhatos 
vonalon belül Pusztai utón rúg. A biró ti
zenegyeit Ítél, de a feldühödött kapusnak 
használ a méreg és a helyezeti tizenegyest ti 
csodával határos módon kiüti n sarokból. 
A mérkőzés végefelé mindkét csapat alig lé
zeng n pólyán, a mély talaj kiszedett mlh*  
den energiát a Játékosokból.
A KAPUFA

rend érdekében. Somogyit kiállítja. Most már 
niegnyiigodnak a kedélyek és méla Unalomban 
lelik el a hátralévő Idő.

0

NU!y«xCt miatt 
csaknem abbamaradt 

a kiesési-derbi
HOCSKAI-ETÖ ll» («:«)

/á Hétfői Napló tud ásító Iának ttitfonfelefr 
lése,) A jó időre való tekinteHel igen nagy
számú közönség, mintegy 2500 ember kereste 
fel át ETÖ-pólyót, hogy a sorsdöntő mérkőzés 
tanúja legyen. Az ETO ki is tett magáért, re
mekül játszott, de mégis meg kellett hajolnia 
a üocskai nagyobb tudása elölt.

Az első percekben óriási offeiitlvét veséinek 
a győriek, de minden lövés eredménytelen ma
rad. Boros sorra küldi bombáit a kapu felé, 
de hol mellé mennek a lövések, hol a pompá
san védő kapus kezébe kerülnek. A közönség 
lelkesen biztatja az ETO-t s ennek hatása alatt 
az iram igen nagy. Markos tulcfélyes játékn 
miatt többször tiintet a közönség. A dl. perében 

alakuló közgyűlést tart a Győri Hlilyéző 
Kórus s hamarjában olyan mlnla-knílek- 
dói mutat he, hogy b bíró lefújta a játé
kot. Az ETO vezérkara kétségbeesetten Inti 
le a GyllK-t, mire lassan elcsendesedik a 
zaj a két perc múlva újból megindul a 

játék.
Az ETO kapusa nagyokat ásít unalmában, a 

csnlárbk tehetellenek.
Szünet illán újból ár ETO támad, A Bocskai 

elkeseredetten védekezik a rsak egy két táma
dásra van ereje, de ezek nnnál veszélyesebbek. 
A 31. percben következik he a Véglet:

Markos beadását Finta kapára lövi. Dom
bóvári kezéből a labda kiesik, Palotás 
éppen olt settenkedik és a sarokba gu

rítja. 1:0.
A győrieket lehangolja a gól s most végig a 

Bocskai tárnád. flajdu szabadrúgását Dombó
vári nagy bravúrral menti, Finta hómból li a 
kezébe kerülnek. Az utolsó percekben Bikffllld 
kézzel akasztja meg a kitörő Kovácsot, amiért 
a 16-osról szabadrúgást ítél a bíró, fíoross áll 
a ladhának s régi rossz szokásának hódolva, a 
kápusba lövi.

ülni s közben félórás szüneteket végigszen
vedni.

(iyiiríigyakorlattal kezdődik a nagy ver- 
sony. Itt van némi kilátásunk csnpatgyözt- 
lemre, de ca rövidesen izértefoszllk Mogvo- 
rósSy és a isflrl Indlszponállíóga miatt. 
Némi vigasz: a kitünően dolgozó Kecskeméti 
5 száziidponttal megelőzi az olimpiai bar 
módik Volzok A csapatot a németek nyerik 
67.50 ponttal, nekünk csak 57.45 pontunk 
Van.

Korláton megismétlődik Kecskeméti harca 
Az ellenfél Itt a német „mumus"! Frey, 
akivel azonban már nem bír a fiatal ma
gyar. 1. Frey 0.0 pönt. 2. Kecskeméti 0.8!) 
pont! Csapatversenyben: 1. Németvrsiág 
58.4 pont. 2. Magyarország M.8.

Lovon „sehol" s«tn vagyunk, pedig ne
künk Hortobágyon kívül Bugacunk is van. 
Ha lehel, a pontoiók itt működnek a lég*  
rosszabbul. A kösőnség mást ae eslnrtl, csak 
pfujjol. Ezt egyébként Pl ttodra, Stangl és 
Frey nyerte 06 ponttal holtversenyben. A 
csapatversenyben Németországnak 56.15
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liönljn, nekünk 55.08 pontunk van.
A mílsztihndgiitikorlnl a „nap lésztcbb*  

vómn. Bravúros, ragyogó tcliosilm nvrk 
sorozata követi egymást. A versenyt az alig 
18 éves magyar Pataki nyerte a legnagyobb 
mai ponltcljesitménnvel, 0.05 ponttal 
Behert előtt A csaoatvrrsonybeh, holtver
senyben Németországgal, 57 pontot szerez
tünk.

At utolsó számot, a nyujtógvakorlah-t, 
fölényesen nyerték a németek. Itt Slang é*  
Schwarzmuin lett első 9 0 ponttal.

Végeredményben: 1, Németország 287.85 
pont. 2. Magyarország 282.05 pont.

Egyénileg: 1. Slangl, német, 18.55 pont. 2. 
Frey. német. 48.30 pont. 3. Schwarzmann, 
német, 48 pont. 4. Kecskeméti, magyar és 
X’olz német, 47.95 pont.
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Újabb fordulat a Szeged FC es a svéd
országi magyar trenereb harciban

Szenzációi fordulat következett be Nagy Jó
zsef, Czeizler Sándor trónerek a Szegedi FC 
emlékezetes hírlapi csatája ügyében. Különös 
hírek jöttek a Svédországban túrázó szegediek
ről Budapestre s ezeknek egyes napilapok helyt
• diák. A Szeged FC. e támadásokat Nagy Jó
zsefnek é» Czeizlernck tulajdonította, lépéseket 
tett ■ lapok ellen, egyúttal pedig feljelentette 
„rágalmazóit**  az MLSz-nél is. Különböző akfák 
indultak útnak, végül az MLSz anélkül, hogy 
a perbefugott trénereket kihallgatta volna és 
— ami még feltűnőid) — a karlelben álló tré- 
ncrkollégium megkérdezése nélkül, egyszerűen

felfüggesztette
• két magyar tréner működési engedélyét. Nagy 
és Czeizler téli pihenőjére most érkezett meg 
Budapestre és itt nyomban a trénerkollégium

fegyelmi bizottsága elé állottak. Eredeti svéd 
újságcikkekkel, a svéd futhallsport vezető egyé
niségeinek, a mérkőzések biráinak, valamint az 
érdekelt szállodások leveleivel bizonyították, 
hogy a Szeged FC vel kapcsolatos állításaik 
mindenben fedik a valóságot. A bizottság jóhi
szeműségüket és eljárásuk korrektségét beiga
zoltunk vette s ezzel a fegyelmi ügy befejező
dött. Ugyanakkor átírlak az MLSz-hez és némi 
kioktatásban részesítették az adminisztrációt, 
amely ebben az iigvben nem járt cl kellő kö- 
rüllekinléssel és ítélkezett, mielőtt egyáltalában 
meghallgatta volna a vádlottakat

Az érdekes sportpörnek még csak ezután jón 
a folytatása, ha ugyan a Szeged I'C vezetősége 
idejében és kellő formák között meg nem 
állítja.

Lábtörések, agyrázkódások, súlyos 
sérülések tizedelték a fővárosi amatőröket

Az újpesti Szalay a franciakéi

Fekete vasárnapja volt az amatőröknek. Ki
állítások, súlyos sérülések tizedelték meg sorai
kat. A nnp legsúlyosabb sérültje Héthelyi 
László, a Postás kiváló csatára, akit

nyílt töréssel
szállítottak a szanatóriumba. Az alsóbb osztályú 
egyesületek játékosai közül Nyerges Imrét láb
töréssel, Kovács Pált agyrázkódással, Jeszenszky 
Mártont és Keszthelyi Pétert súlyos térdsérülés
nél szállították a szanatóriumba.

A ZSE vasárnap újabb lépést tett az NB felé,

A Vasfonal halad az élen 
a Hétfői Napló vándordíj mérkőzéseiben

A szombati mérkőzések a várakozásoknak 
megfelelően zajlottak le. Meglepetés a Shell 
veresége, miáltal második helyét át kellett en
gednie a Radiátornak. A .V. Vasfonal győzel
mével erősen tartja első helyét.

Részletes eredmények: M. Vasfonal—Wan
der: 4:1 (2:1). Játékvezető ölmachcr. Erős 
iram, megérdemelt könnyű győzelem. Góllövők: 
I.nufer |2), Knrdovszkv (2), illetve Gidler. An- 
gvásl (Vnsfonal) a mezőny legjobbja. — 
Kowald—Sehember M. Mérleg: 4:2 (2:1). Játék
vezető: I.öwy. Az első félidőben a Kováid jobb. 
A másodikban Sehember erősen feljavult és 
csak balszerencse ütötte el a győzelemtől. — 
Radiátor—Jutagyár: 3:1 (1:1) Gyömröi-ut. Já
tékvezető: Herz. A jobb Radiátor könnyen 
győzött. Góllövők: Szloboda (3), illetve Bestcr.

Vad-hajtás Kispesten
Ügynöksereg ólálkodik a pestkörnyéki csapat 
Játékosai körül — Készül az export?

A Kispest a maga kiváló harci erényeivel 
nem ok nélkül foglalt előkelő helyet a sportkö
zönség szivében. Aféle „Kelj fel, Jancsi!**  ez a 
• sapat: nem töri meg a legsúlyosabb megpró
báltatás sem, képes a mélyből hihetetlen élet
erővel ismét felkapaszkodni a magasba. Mind
ez játékosainak és veztőinek nagyszerű sport
szellemét, hozzáértését és bajtársi együttérzését 
bizonyltja.

Érthető ezek után nz nggodnlom. nmi a ve- 
tetőket és drukkereket egyaránt eltölti — Kis
pest halárában ismét

allrlin vizitelnek ar Ismerős Játékos*  
ügynökök.

Ehhez tudni kell, hogy Franciaországban 
most lázasan készülődnek a csapatok a Ku

•1

FELTŰNŐ EREDMÉNYEK A KISPROFIKNÁL
Profiliga: Haladás—Vasas «:!; Csepel—Szol

noki MÁV 6:3S Erzsébet—VÁC 8:0; DVTK— 
Váci Remény 0:3; Tokod—Salgótarján) BTC 
7:0; ARAK—Slmoutornyal BTC. 12:2.

— A várósigetl müjégen vasárnap rendez 
lék nz első gyorskorcsolyázó versenyt, amely
nek 3000 méteres szám bán Ladányi Gedeon 
»n országos rekordot 5 p 05.4 inp-rc javította.

— Bajnokokat avatlak a birkózásban. Va
sárnap rendezte a Birkózó Szövetség a görög
római birkózóbajnokságokat, nz NTE torna- 
csarnokában. A bajnoki versenyre nyolcvan 
versenyző nevezőit Részletes eredmények: pc- 
liclysuiyban bajnok: Fecske NTE, 2. Szendy 
H Vasutas. 3. Farkas B-Vasutas. A légsulybnn- 
Imrcy és Gyarmati került a döntőbe, mig n 
harmndik helyen Bús végzett. A többi súly
csoportokban a versenyek lapzártakor még 
folynak.

Budapest boxbajnokai. Vasárnap rendezték 
• budapesti kerületi egyéni boxbnjnokságérl 
folyó küzdelmeket, amely iránt hatalmas ér
deklődés nyilvánult meg. A Beszkárt torna 1 
terme zsúfolásig meglelt nézőközönséggel. Rész-, 
letcs eredmények: Az első napi mérkőzések so 
rnn Frigyes Beszkárt győz Riipczis B. Vasutas 
ellen kiütéssel. Rúzsán Szegedi Vasutas győz . 
Kocsis RTK ellen, Mnrdczy MAC győz C.sulh' 

a Postást győzte le. A nagyszerűen feljavult 
MTK ina a Cs. MOVE-t „intézte el**.

Részletes eredmények!
Pártos-csoport: MTK—Csepeli MOVE 3:1, 

PTBSL—SzAC 5:1, FTC—MAFC 0:0, BMTE— 
KAC 2:1, MAVAG—Drasche 3:2, SzFC—WSC 
2:0, EMTK—Ganz 3:1.

Bíró-csoport; B. Vasutas—MSC 5:0, Pamut
ipar—HAC 4:2, URAK—UTE 2:0, III. kerület- 
Vasas 3:0, ZSE—Postás 3:2, BSzKRT—GSE 0:0, 
BEK—Testvériség 1:0

Molnár (Radiátor) kiállítva. — Vlgodnl—Shell: 
3:2 (1:2). Játékvezető: Tausz. Erős küzdelem 
után a lelkesen játszó Vlgodnl győz.

II. OSZTÁLYÚ MÉRKŐZÉSEK:
1— 2. helyért: Révai—Kábel 3:2 (1:2). Játék

vezető Shahtzer. Ideges csapkodó játék, sze
rencsés győzelem.

2— 3. helyért: (Újpesti Posztó—Flóra 3:2 (1:2). 
Játékvezető: Islenes. Erős iramú, váltakozó já
ték, az Újpesti Posztó II. félidő lelkes játéká
val megérdemelte a győzelmet.

A II osztályú döntőmérkőzések eredményeit 
a multheti eredményekkel összeadva, mind
kettő „döntetlen", tehát harmadik mérkőzés le
játszása válik szükségessé.

M. P.

pára, nmi odakint fontosabb a bajnokságnál. 
Jobbszélső és centert kutatnak, ezért minden 
észszerű összeget szívesen megfizetnek. De 
használni tudnak más csatárt is. Ezt tudják 
Kispesten is s igy könnyen kiszámítják, hogy

a néhány aompolygó nem annyira műél
vezetből, mint inkább Újvári és Kincses 

miatt autózik a perifériára.
A drukkerlábor félti tőlük a csapat egységét, 

mi azonban a közhangulat ismeretében Inkább 
az ügynökök „egységét44 

féltjük a népharagtól. A „tehetségkutatást**  jó 
lesz inkognitóban végezni, mert ez sokkal kel
lemesebb, mint ha valakit alaposan eldönget
nek.

MÁV ellen. Ebcrgényi Lapterjesztő győz Anto- 
nigel MAG ellen Márton Törekvés győz Tar 
Pamut ellen. XVaczulek Beszkárt győz Hasszán 
MAFC ellen. Molnár Beszkárt győz Modla MAC 
ellen Molnár Pamut győz Sárközi Lapterjesztő 
ellen. Pap Lapterjesztő győz Kallenecker BTK 
ellen. A versenyek lapzártakor folynak.

Vlzlpóló: Magyar Kupa MTK—FTC Sri (2:2, 
•0). Csak hosszabbítás titán nyert az MTK. 
Góldobó: Brandi 2, Takács, illetve Molnár és 
Házi.

Vezetnek as osztrákok a plng-pong csatában. 
A DSC Sas-utcai helyiségében nagyszámú kö
zönség előtt rendezte a MOATSx az osztrák— 
magyar asztali tenisz mérkőzést. Eddigi ered
mények: Hergsman—Bellák 2:0; Llcbster—Házi 
2:1; Schdlwy—Sós 2:1; Házi—Dergsman 2:1. 
Sós—I.lebstcr 2:0, Bellák—Schdlwy 2:1, Bergs- 
inan—Sós 2:0. Tehát aa osztrákok lapzártakor 
4:3 arányban vezetnek.

HÉTFŐI NAPLÓ 
Sterkuilikt 

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ 
Felelői uerkiMtő «> kiadó: t)r. EI.EK HUGÓ 

Sierkeiilóióg <» kiadóhivatal: Erutbet-kArut «L 
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I i a.

Potya mester mindig híres volt arról, 
hogy kiválóbbnál-kiválóbb halfokat nevelt. 
Azóta, amióta az Újpestnél dolgozott, ál
landó nagy a halftullengés az újpesti csa
patban. Seres, Szűcs, Szalay és Balogh sze
mélyében négy legelsörangu játékos áll ál
landóan a vezetőség rendelkezésére, úgy
hogy a négy poszton a három játékos kény
telen volt felváltva szerepelni. Mondanunk 
sem kell, hogy ezt a négy játékos nem a 
legnagyobb örömmel vette tudomásul s a 
vezetőségnek is nagy gondjai voltak, hogy 
melyik játékost pihentesse. Válogatott csa
patunk legutóbbi sikereinek tudható be, 
hogy ez a kérdés közel van egy nagyszerű 
megoldáshoz: a francia játékos-ügynökök 
kiszimatolták ezt a — számukra — kedvező 
helyzetet és a legutóbbi napok során már 
meg is indították az ostromot az Újpest ve
zetősége ellen azirányban, hogy

Szalayt, válogatott csapatunk sok sikert 
elért jelességét megszerezzék az egyik 

párisi nagyegyesület részére.

Reális eredmények az ugeron
A nap két jelentősebb versenyét Tanoda, Il

letve Minor nyerte. Ez utóbbi győzelme egyéb
ként a nap egyetlen komolyabb meglepetése. 
A nap krónikájához tartozik még, hogy Feisert 
a Bajnok-dij lefutása után erőszakos hajtás 
miatt 200 pengővel megbírságolták.

Részletes eredmények:
I. HÁROMÉVESEK VERSENYE. 1. Dancsl 

(l*/t)  Feiser. 2. Csalárd (1M) Wiesner. 3. Dó
ridé II. (6) Kovács J. Fm.: Napsugár (4) Ma
szár I., Bessy L. (8) Jónás, Orao (8) Hauser, 
Liselotte (3) Zwillinger, Nestor (4) Maszár F 
Könnyen. 10:24, 13, 14, 20. Olasz: 10:31. Be
futók: 10:50, 147. Idő: 33.7.

IL KASSAI-DIJ. 1. Peter Pilot (2>á) Ma- 
szár F. 2. Ripacs (5:10) Kovács II. 3. Helios 
(fi) Filzó. Fm.: Jósnö (3) Wiesner. Biztosan. 
10:39. Olasz: 10:49. Befutó: 10:65. Idő: 31.8.

HL AMATEURVERSENY. 1. Toll (7:10) gr. 
Vay. 2. Bohém (6) Soldos. 3. Bicskás (&)

Varsányi. Fm.: Echo Fia (8) Molnár, Borka
(4) Montagh. Könnyen. 10:21, 14, 27. Olasz: 
10:54. Befutó; 10:157. Idő: 31.3.

IV. MECHANIKUS HANDICAP. 1. Palóc (8) 
Kovács II. 2. Margit (3) Feiser. 3. Bokros (1%) 
Wiesner. Fm.: Opera (10) Hauser. Timidé II. 
(2*4)  Benkő, Bajadér (8) Kovács I„ Vakarcs
(5) Steinitz, Rejtély (10) Mann, Marlene B. 
(8) Marschall, Ursula (14) Jónás, Oculi (6) 
Maszár J. Küzdelem. 10:78, 19 16, 13. Olasz: 
10:49. Befutók: 10:413, 239. Idő: 33.9.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiniiiiii

TÖRJE A FEJÉT!
VÍZSZINTES!

1. Egyip’.omi paraszt. 11. 
Vadállat. 12. Minden — né
metül. 13. Vonatkozó név
más. 14. * Olthatja szóraját.
15. Nemzeti Liga röviditése.
16. Csoport neve nyelvisko
lákban. 17. Pára. 18. Itt öm
lik a Tisza a Dunába. 29. 
Zár. 21. Országos Tanács rö
vidítve. 22. Szó — franciául. 
23. Tantál vegyjelc. 25. Van 
bátorsága a dologhoz. 26. Ok
tat. 27. Város a Balkán fél
szigeten a Majává és Nisava 
összefolyásánál. Szőnyeg- és 
müipara fejlett. 28. A Pecr 
Gynt egyik általánosan is
mert zeneszámu; Grieg szer
zeménye. 30. Papírra vetetto 
vala. 31. Férfinév. 32. Kettő
zött kctlősbelü. 33. Atlan 
nyakravaló. 34. Ennyi be
szédnek, ennyi az alja. 35. 
Azonos betűk. 37. Edmondo 
D'Amicis világhírű ifjúsági 
regénye. 39. Ezen keresztül 
süt he a szobába a nap. 40. 
Elemista betű. 41. Komoly 
műnek nevetséges formában 
való utánzása. 42. Étien év
szak. 43................gráfia (helyesírás.) 44. Török
nz illető. 45. Leggyakrabban a sarkvidéken ta
lálható. 46. Enyhén ereszkedő. 47. Felsőbb 
utasítás.

FÜGGŐLEGES:
1. Agyrém 2. Lcánynév 3. Azonos belük. 

4. Van rá mód. fi. A gerinces állatok legfejlet
lenebb osztályába tartozik. 6. Fidclió része. 7. 
7. Sírást okoz. 8. Ollan kohó 6. Azonos betűt.

A lilafehérek vezetősége nyomban tárgyalj 
sokba is bocsátkozott s ezek máris befej*,  
zéshez közelednek.

Az Újpest nem kevesebb, mint tizenöt
ezer pengőt kért a játékosért,

de a legérdekesebb a dologban az, hogy g 
franciákban meg is van a hajlandóság en
nek a tetemes váltságdíjnak a megfize
tésére.

Újpesten nagy meglepetést fog kelteni a 
játékos eltávozásának hire, mert Szalag 
már többizben kijelentette a vezetőség előtt 
hasonló tárgyalások során, hogy semmi 
pénzért nem hajlandó külföldre távozni. 
Most is hosszú lelkitusa után határozta el 
magát s eltávozását a fájdalmához mért 
jelentős fájdalomdijhoz kötötte, kijelen
tette, hogy

nyolcezer pengő kézhezvétele után
bármikor kész az indulásra. A tárgyalások 
egv-két napon belül befejezéshez jutnak s 
eldől, hogy a jeles játékos külföldre kerül-e.

V. BAJNOK DIJ. 1. Tanoda (2) Dózaa. 2. Ju. 
nak (pari) Feiser. 3. Törzsfőnök (25í) Fityó, 
Fm.: Marika (12) Jónál, Spilka (8) Hauser, 
Gyarmati (5) Vorst, Botond (10) Steinitz. Küz
delem. 10:39, 12, 11, 11. Olasz: 10:36. Befutó: 
10:82. Idő: 28.2.

VI. NEMZETKÖZI HANDICAP. 1. Minor (12) 
Simkó. 2. Jeles O. S. (1%) Földi. 3. Elvira (2) 
Feiser. Fm.: Leopárd (12) Maszár J., Győző 
(2%) Benkő, Ragyogó (8) Vorst, Estike (10) 
Marschall, Tilly (10) Kovács J., Varázsló (14) 
Tomann, Csákány (10) Siró. Küzdelem 10: 196, 
29, 14, 15. Olasz: 10:38. Befutó: 10:363, 1034. 
Idő: 31.1.

VII. MIKULÁS DIJ. 1. Benedek (6:10) Fel- 
ser. 2. Bakafántos (5) Raymer. 3. Danilo (3) 
Maszár F. Fm. Epilog (10) Marschall. Köny- 
nyen. 10:19. Olasz: 10:21. Befutó: 10:32. Idő: 
29.9.

VIII. PÓTVERSENY. Elmaradt
IX. HANDICAP. 1. Zivatar (2%) Maszár

2. Gladiátor (5) Vorst. 3. Ágnes (1X) Kallinkt. 
Fm.: Primás (10) Tomann, Hanna the Great
(6) Fityó, Varázs (5) Kovács J., Liberty Hano- 
ver (4) Feiser, Happy End (12) Benkő, Szok
nyahős (3) Zwillinger, K. L. (10) Simkó, Ha- 
mupipő (14) Marschall, Daisy (25) Marék, Ellő 
fia (25) Hauser. Küzdelem. 10:49, 17, 21, 16. 
Olasz: 10:90. Befutók: 10:253, 72. Idő: 31.8.

X. ELADÓVERSENY. 1. Lali (l‘/<) Feiser.
2. Föur (4) Simkó. 3. Sterling (6) Jónás. Fm.: 
Bandika (4) Földi, Orgona (p.) Kovács J., El
sőm (5) Fityó, Paris (14) Marschall. Könnyen. 
10:26, 13, 16, 21. Olasz: 10:45. Befutó: 10:158. 
Idő: 31.8. ,

XI. HERNÁDVÖLGYI DU. 1. Orphetu (8:10) 
Zwillinger. 2. Kati (3) Tomann .3. Lutri (3) 
Marschall R. Fm.: Bímbi (10) Kallinka, Ka
mat (8) Nerhaft, Azdaja (6) Kreiter, Szendrő 
(16) Jónás, Capua (8) Istók. Küzdelem. 10:14, 
10, 11, 12. Olasz: 10:32. Befutók: 10:16 és 20. 
Idő: 33.5.

I10. Állapot, líla/im - latinai. 11. Semmi bejt 
13. Amerikai keresztnév. 14. Disznólakás. Ifi- 
Sportoló. 17. Ide néz, oda lát 16. Folyó. 20. 
Nem tud róla senki (?) 21. Fül - angolul. 22. 
Azonos betűk. 23. Szélesre nyit. 24. I. A. S. 28. 
Bebizonyít. 29. Egy percig sem hagy nv‘,K11’'?*  
31. Mária Terézia fia: magyar király. 32. 
sika Miklós főműve 33 Szeszes itala. 34. 
párja. 35. A. I. 36 Élősködő. 38. Herceg - 
abesszinül. 39. Nóta. 41. T. J. 42. Arnny — 
franciául. 
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