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LEÓN BLUM
az uj francia miniszterelnök

Paris, január 16.
George Bonnet kormányalakítási kísérlete 

meghiúsult, s a dezignált miniszterelnök 
vasárnap délután Lebrun köztársasági elnök
nek visszaadta a kormányalakításra szóló 
megbízatását.

Bonnct nagy erőfeszítéseket tett, hogy 
összehozza kormányát, a szocialisták és

a kommunisták merev elutasító állás
foglalása azonban megakadályozta, hogy 

fáradozásait siker koronázza.
A radikálispárti képviselők baloldali cso
portja szintén olyan magatartást tanúsított, 
hogy Bonnct jobbnak látta a visszavonulást. 
Talán legjobban az a körülmény kedvetle
nítette el a dezignált miniszterelnököt, hogy 

pártja, a radikálispárt csak lagymata
gon támogatta öt feladata megvalósítá

sában.
Bonnet tegnap este a szocialista képviselők 
kamarai frakciójához intézett levelében 
megismételte ajánlatát, hogy a szocialisták 
lépjenek be kormányába. Levelére vasárnap 
reggel kilenc óráig kért választ. A szocia
lista frakció a vasárnapra virradó éjszaka 
tartott ülésében egyhangú határozattal 

nemcsak elutasította Bonnet ajánlatát, 
hanem kimondotta azt is, hogy minden 
kormánnyal szembefordul, amelynek 

élén Bonnet áll.
'A frakció azonban ugyanakkor kimondotta 
azt is, hogy egy más radikálispárti személyi
ség által megalakítandó kormánnyal szem
ben esetleg nem helyezkedik hasonlóan me
rev elutasító álláspontra. A szocialista kép
viselők kamarai frakciója tehát elsősorban 

Bonnet pénzügyminiszter személye ellen 
fordult, valószínűleg azért, mert a 

pénzügyminiszter az. utóbbi hetekben 
pénzügyi és valutapolitikai téren több
ízben is éles elleniéibe jutott a baloldali 

pártok követeléseivel és óhajaival.
Vasárnap délben összeült a radikálispárti 

képviselők kamarai csoportja is. hogy a 
szocialisták elutasító válasza folytán elő
állott helyzetben határozzon arravonatko- 
zóan, hogy

Bonnet folytassa-e kormányalakítási 
tárgyalásait vagy sem?

A frakció e kérdésben két szavazást is el
rendelt, egyik szavazás sem hozott azonban 
abszolút Többséget a tárgyalások folytatásá
nak kérdésében. Kiderült, hogy a frakció 
tagjainak mintegy felerészc semmiképpen 
sem akarja, hogy a radikálispárt szakítson 
a népfronttal.

Bonnet megy« 
Sarraut jön...

Ilyen körülmények közölt Bonnct nem 
lehetett mást, mint hogy

délután megjelent az Elyséc-palotában 
és Lebrun elnöknek visszaadta u kor
mányalakítási megbízatását. Politikai 
körökben Albert Sarraut radikálispárti 

szenátor megbízatását várják.
A szenátor már eleve is kijelentette, hogy 
hajlandó a szocialisták bevonásával kor
mányt alakítani és — a jelek szerint — a 
szocialista tábor kedvezően fogadná Sarraut 
megbízatását, vagy legalább is nem mulatna 
vele szemben olyan merev ellenállást, mint 
Bonnetval szemben.

A népfront pártjainak páriskörnyeki szer
ve -cici egyébként tegnap este a párisi Sport
palotában nagy népgyülést tartottak, amely
nek szónokai

követelték, hogy a népfrontkormány 
vegye át a hatalmat,

Ív •» 1936 májusában megtartott sza

vazás alkalminál megnyilvénult népakarat
nak felel meg. A szónokok a szocialista ve
zetés alatt álló kormányt követeltek, vagy 
olyan kormányt, amely a szocialista-kom
munista irányítás alatt áll.

A szocialisták lapja, a Populaire, szintén 
csodálkozását fejezi ki afölött, hogy a köz
társasági elnök nem a legnagyobb kamarai 
párt, tehát a szocialista párt vezérét — León 
Blumot — bízta meg az uj kormány meg
alakításával.

Blum kormányalakítását 
várják:

A radikális-szocialista párt parlamenti 
csoportjának ülése után Bonnct megbeszé
lést folytatott a radikális párt vezetőivel: 
Herrlot-vn\„ Chautemps-na\ és Daladier-veí 
és megtárgyalta velük a párt parlamenti 
csoportjának szavazás után előállt helyzetet. 
Több képviselő azon a véleményen volt, 
hogy

a szavazás azt bizonyltja, hogy a párt 
részt kíván venni a népfront-kormány 
irányításában. Mások viszont azt han
goztatták, hogy a szavazás alkalmával 
megnyilvánult többség nem elegendő 
támogatás althoz, hogy Bonnet tovább
folytassa a kormányalakítási fáradozá
sait, mert a 32 szavazat közölt több sze

nátor szavazata Is szerepel.
A szavazástól mintegy negyven képviselő és 
szenátor tartózkodott. Bonnet ilyen körül
mények közölt valószínűleg a párt vezetői
nek tanácsára mondott le az uj kormány 
megalakításáról.

Délután %2-kor Bonnct a köztársasági 
elnököt tájékoztatta döntéséről. Bonnet távo
zása után

a köztársasági elnök I.eon Blumot ké
rette magához, aki 8/<4-kor megérkezett 

az Elysée-palotába.
Bonnet az Elysée-palotából távozva, a kö

vetkezőket mondotta a sajtó képviselőinek:
— Köszönetét mondtam a köztársasági 

elnöknek, hogy volt szives megbízni, a kor 
mány megalakításával. Miután azonban nem 
sikerült teljes egyöntetűséggel magam köré

Goga vasárnap kijelentette, 
hogy a Népszövetség elé viszi 
a zsidókérdést
A román miniszterelnök nyilatkozata a magyar 
kisebbségek mellett, a bevándorolt zsidók ellen

Róma, január 16.
Az olasz sajtó hasábos cikkekben foglal

kozik az uj román kormány politikájával. 
A lapok bukaresti különtudósitói közük a 
különböző román vezetőszemélyiségekke) 
folytatott beszélgetéseket.

A nyilatkozatok sorából kiemelkedik 
Goga miniszterelnök nyilatkozata, 

amelyben Goya a zsidóellenes magatartásról 
is kijelentéseket telt. A román antiszemitiz
mus nem az idegengyűlöletből fakad - 
mondotta Gogn. — Elismerjük valamennyi 
kisebbség jogait, de azt kívánjuk, hogy eze
ket a jogokat az állam életének alapján 
gyakorolják és ez alap csak a román alap 
lehet.

csoportosítani a radikális-szocialista párt 
parlamenti csoportjainak tagjait, megmond
tam a köztársasági elnöknek, hogy nem tu
dom vállalni azt a feladatot, amellyel meg
bízott.

Léon Bilim délután négy óra után el
hagyta az Elysée-palotát. Távozásakor nem 
volt hajlandó nyilatkozatot tenni. Bonnct 
délután %5-kor visszaérkezett a pénzügy
minisztériumba, ahol az újságírók elölt ki
jelentette, hogy

a köztársasági elnöknek azt ajánlotta, 
hogy Blumot bízza meg az uj kormány 
megalakításával, mert véleménye szerint 

a helyzet logikája ezt követeli.
León Blum kabinetfőnöke kíséretében rö

viddel Víö után megjelent Herriolnál, aki
vel megbeszélést folytatott. Ezt megelőzően 
Blum az Elysée-palotából a belügyminisz
tériumba hajtatott, ahol tanácskozott Bor- 
moy volt belügyminiszterrel, Vincent Auriol- 
lal és Paul Faure-ral.

Az Elysée palotában késő 
este tanácskoznak

Az esti órákban is folynak a tanácskozá
sok. Fontos, nagyjelentőségű ülést tartottak 
a köztársasági-szocialista szövetséghez tar
tozó törvényhozók Paul Boncourt elnöklé
sével. Az ülésen a következő határozatot 
fogadták el:

— Sajnáljuk azokat a nehézségeket, ame
lyek a szocialista párt és a radikális párt 
között felmerültek.

León Béumot bizűa meg kormány
alakítással Lebrun elnök

Este Léon Bilim, a szoclallstapárt vezére, 
végleges megbízatást kapott kormányalakí
tásra. Politikai körökben úgy látják, hogy 
Léon Blumnak nem lesznek nehézségei ii 
kormány megalakításában, dacára annak, 
hogy a radikális pártban tartózkodás mu
tatkozik személyével szemben.

— Nemzetközi téren valamennyi kisebb
ség jogos kívánságait tekintetbe akarom 
venni, hogy biztosítsam a belső béke szilárd 
kialakulását A német kisebbségnek megad
juk n szabad kulturális fejlődés lehetőségét.

A magyarok minden polltikni, egyéni, 
néprajzi és kulturális fejlődési! jogát 

is tiszteiéiben fogjuk tartani.
Ahhoz azonban nem járulhatok hozzá, hogy 
román lakosságként ismerjék cl azt az uj 
bevándorolt lakosságot, amely Kclet-Európa 
minden részéről özönlőit Romániába.

Nem félek a Népszövetséggel való fenye- 
getődzéstől, sőt magain fogom ezt n 

kérdést (íenfbcn fölvetni.
A Népszövetségnek kell követelni ezeknek

Szoros kapcsolatot kívánunk fenn
tartani a baloldali elemek tömörülé
sének c két legfontosabb tényezőjével 
támogatunk minden kormányt, amely n 

népfrontra támaszkodik.
León Blum, nki a délutáni órákban a 

belügyminisztériumba ment, hat óráig tár
gyalt itt, majd este a képviselőházba láto
gatott el, innen a lakására tért haza.

Az esti órákban Lebrun elnök tovább
folytatta tanácskozásait a politikai élet 
vezető tényezőivel. Magához kérette 
Albert Sarrau-t, aki nyomban az Elysée 
palotába hajtatott és felkereste nz elnö

köl.
Mialatt Sarraut az elnökkel tárgyalt, poli

tikai körökben már tudtak arról is, hogy 
Lebrun milyen tanácskozást folytatott León 
Blummal és ezt követően Sarrautval. llir 
szerint

AZ elnök az iránt érdeklődött Blum he 
Uyettes miniszterelnöknél: mi az állás
pontja a szocialista pártcsoportnak egy 
olyan kormány irányában, amely a nép
frontból alakul, de nem szocialista ve

zetés alatt.
Beavatott körökben úgy tudják, hogy Sur
rant azon fáradozik, hogy népfrontra tá
maszkodó kormányt alakítson radikális ve
zetés alatt.

Miután Sarraut elhagyta az elnöki palotát, 
Chautemps kereste fel a köztársaság 

elnökét,
aki nyomban fogadta a lemondott minisz
terelnököt és vele is behatóan tanácskozott.

Úgy tudják, hogy
Blum nz nj kormányban több köxép- 
páiti politikust. Igy Pnul Rcynaudot és 

Flnndint In igyekszik bekapcsolni, 
inig a baloldalról Jouhaux-t, az általános 
szakszervezet főtitkárát Igyekszik megnyerni 
kabinetje számúra.

nz országaikból elmenekült embereknek visz- 
szalelepitését.

— Külpolitikai proyrammunk szerves ré
sze a baráti kapcsolatok körének kiszélesí
tése, anélkül azonban, hogy ezzel mélyebbre 
menő változást idéznének fel régi baráti és 
szövetségi kapcsolatainkban.

Cuza tárcanélküli miniszter az újság
íróknak arra a kérdésére, hogy mi történ
nék, ha a Népszövetség beavatkoznék a zsi
dókérdés megoldásába, n következőképpen 
válaszolt:

— A NépszövelKÓg nem más, mint a 
zsidóság szövetkezése, amellyel a nem

ietek felett akar uralkodni.
Véleményem szerint a Népszövetség halott 
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tnóg pedig olyan halott, akit még nem te
hettek •!.

Godreanu Koméi, a Vasgdrda Ismert ve
iére, ezeket mpndotta:

— Polliikul Irányvonalunk teljes Ma- 
badMgot blzloelt a magyar kisebbség

nek,
amely önmaga fog dönteni afelett, hogy 
használja fel a szabadságjogokat: a legtel
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Fabinyi szenzációs kijelentései 
a gazdasági élet átalakulásáról

Pécs, Január 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Fabinyi Tihamér pénzügyminisz
ter vasárnap Pécsett választóit fogadta, 
majd Sclpládes Elemér rektor vezetésével 
az egyetem küldöttsége köszöntő meg a 
pénzügyminiszternek a legutóbbi támoga
tást. Fabinyi meleg szavakkal válaszolt, 
hangoztatva, hogy milyen

szoros szálak fűzik a pécsi egyetemhez.
A pénzügyminiszter vasárnap délután 

megjelent a Kereskedők Testületében, ahol 
Fürit Gyula elnök üdvözlő beszédére adott 
válaszában mindenekelőtt hangoztatta, hogy 
nr elmúlt évben jelentőt gazdasági eredmé
nyeket értünk el, eljutottunk a költségve
tés egyensulyozottsógához, a külföldi adós
ságok terén nyugalmi helyzetbe jutottunk.

Túl vagyunk már az élet és a nemlét 
kérdésén, a veszéllyel fenyegető krí

zisen,
most mór vitázhatunk afelett, hogy házunk 
fáját mikép rendezzük be.

Hangoztatta, hogy n gazdasági szabadság 
és közösség mértékének elosztása nem vi
lágnézeti, hanem gazdasági kérdés. Amikor 
hz egész világ kötöttségekre rendezkedik be, 

meddő volna egy Ilyen kis országnak n 
teljes gazdasági szabadság álláspont

jára helyezkednie.
Beszélt arról, hogy milyen nagy értekek rej
lenek a magyar kereskedelemben. Foglal
kozott a kereskedők uggkori biztosításának 
rs nyugdijának kérdésével. Leszögezte, hogy 

nincs ok semmiféle pesszimizmusra, 
bízik abban, hogy tovább tart a javulás. Az 
állam pénzügyi helyzetére vonatkoztatva 
nem lehet azt várni, hogy az összes mulasz
tásokat egyszerre helyre lehessen hozni.

A pénzügyminiszter azzal folytatta, hogy 
a kereskedelemnek is

számolni kell azzal, hogy a magyar ke
resztény lársudulom reneszánszát éli és 
jogosan cl akar foglalni olyun pozíció
kat, amelyeket eddig átengedett. Ter
mészetes, hogy ez a boldog birtokosok

nak nehézséget okoz,
nem szabad azonban elfelejteni, hogy a 
nemzet életerejének természetei reakciójával 
állunk szemben. A nemzet életerejének ilyen 
megnyilvánulásával szemben fokozott meg
értéssel kell kötelességét teljesítenie minden 
magyar állampolgárnak.

Kijelentette, hogy helyesnek tartja nyíl
tan és őszintén megmondani, hogy

n magyar keresztény társadalom el 
akarja foglalni nzokul a gazdasági po
zíciókat, amelyekből hosszú évtizede

ken keresztül önmagát rckcsztctte ki
s ezt megakadályozni nem lehet, bárki és 
bárhonnan akarják is.

Ne hlgyjék hogy ez kizárja azokat, akik 
évtizedek óta művelik tisztességgel és hoz
záértéssel ezt a munkaterületet. Csak

össze kell egyeztetni az érdekeket.

Hadirokkant iparosok 
és kereskedők
közszállitá^j kedvezményeket sürgettek 
vasárnapi közgyűlésükön

A HONSZ iparos- és kereskedő-lakosz
tálya vasárnap délelőtt a Keresktuelmi és 
Iparkamara termében többszázfőnyi részt
vevő (lőtt nagygyűlést tartott. A gyűlésen 
a kereskedelmi es ipnrügyi minisztert báró 
Kruchina Károly osztályfőnök, dr. Gyalog 
miniszteri tanácsos képviselték. Képvisel
tette magát n székesfőváros, a Vitézi rend, 
n Frontharcost:'mefség, a Ngukosz cs szá
mos táisegyesiili’t. Megjelent báró I.ul.nsich 
Géza vitéz Hartha tábornok <s vili? dr 
Tóth András. Mülter Antal képviselők.

Frledrich Boldizsár elnöki megnyitója 
után Gavora Zsigmond oki. mérnök, építő
mester n hadirokkant kislpnrósok. vitéz 
Antal János

a hadirokkant kereskedők sé.-elntcR és 
kívánságait Ismertette. 

jesebb lojalitásban vagy teljes ellenségeske
désben. A mi magatartásunk olyan lesz, 
amilyet ők saját maguk akarnak.

Külpolitikái téren ellensége vagyok a 
kisaiitantnak, a balkáni szövetségnek 

éa a Népszövetségnek.
Szilárdan hiszek a berlin—római tengely
ben, amely felé szivünk teljes melegével te
kintünk.

Erre megvan a lehetőség, Ka Összetartunk.
Hangoztatta, hogy nincsenek áthidalha

tatlan ellentétek, csak nem szabad mere
ven kezelni azokat. Uj világ van kialakuló
ban. Rengeteg

önfeláldozással kell ennek érdekében 
egyilttmunkálkodnunk.

mert a magyar rög a hozzá tapadó rengeteg 
könnyel, vérrel és munkával mindenkit arra 
kötelez, hogy megőrizze józanságát.

— És higyjék el nekem — fejezte be be
szédét , ha nem volna meggyőződésem, 
hogy

ez lehetséges ebben az áldozatos küz
delemben, amely különösen nehéz 
önökre nézve, mert hiszen a konku

rensek előrejutásával jár,
ha nem volna szilárd meggyőződésem, hogy 
önök is megtalálják megnyugtató számítá
sukat, egy percig sem tartanám meg álláso
mat és helyemet.

Ezután a pécsi Ipartestületbe ment Fabi
nyi, ahol Molvay Ferenc elnök üdvözlő sza
vaira adott válaszában felhívta a figyelmet 
a nemzeti önállósítást alapra.

Délután hatkor a pénzügyminiszter a Ka
tolikus Körbe ment, ahol több üdvözletre 
ujnbb beszédben válaszolt.

Itt kifejtette, hogy nyíltan meg kell mon
dania, hogy senki exisztenciája ellen nem 
törnek, de igenis

vissza akarják hódítani azokat a gazda
sági pozíciókat, amelyeket elődeik kö

zömbössége felhagyott,
senki sem veheti rossznéven, ha ezeket 
tőrésmentesen és jóhiszeműen biztosítani 
akarják, hogy a keresztény kereskedelem
nek is helyet juttassanak a nap alatt.

Egv ütközetben nem lehet változtatni a 
vezért és egy küzdelemben sem,

el kell tehát határoznunk, kit akarunk 
vezérnek, de ahhoz azután törhetetlen 

hűséggel ragaszkodjunk is.
A pénzügyminiszteri székben eltöltött öt 

év meggyőzte őt arról, hogy a fentvázolt 
cél elérése lehetséges, kívánatos és meg 
fog történni.

Ez nem offenzív, hanem a magyar nép 
történelmi hivatását őrző és asszimiláló ere
jében hizó álláspont. Ebben a szellemben 
minden vallásu állampolgár nyugodtan mű
ködhetik velünk közre.

Keresztény és nemzet! célkitűzéseink 
megvalósításában következeteseknek és 

kérlelhetetleneknek kell lennünk.
Azzal fejezte be beszédét, hogy a Baross- 

cszine ne legyen a gyiilőlség jelszava, hiszi, 
hogy Baross Gábor székére nem hozott soha 
szégyent.

Az, hogy ő a soha el nem felejthető nagy 
magyar államférfi, Gömbös Gyula után az 
első és legrégibb Baross-láncos, elhivatott
ságot jelent számára.

A Katolikus Körben lelkes tnpssnl fogad
ták a miniszter beszédét.

1 itéz dr. Árvátfalvi hagy István n 
HONSZ elnöke foglalta össze a kívánságo
kat, amelyek tulnvomórfaze arra irányult, 
hogy

a hadirokkant iparosok é» kereskedők 
résiére ■ közszállltáivoknál adjanak 

előnyöket.
Panaszolták, hogy a közszállitdsl szabály
zat és rokkant törvényben biztosított elő
nyök a gyakorlatban nem érvényesülnek.

Külön 100.000 pengő segélyalapot kért a 
nagygyűlés a I10NS7. részére, iparos és ke
reskedő tagjai hitelellátása céljából. A zárt
körű verseny tárgyalásoknál és kész beszer
zéseknél hadirokkantok kedvezményezéséi 
kérték < * azt, hogy

középük ’c.’t l.ózgnnünoka, házmestere 
csak hadirokkant lehessen.

a mát álldshalmozó közhivatali nem hadi
rokkant altisztek helyett.

Báró Kruchina Károly bejelentette, hogy 
a miniszter legújabb rendelete értelmében 
minden zártkörű verseng döntéséről szóló 

hivatalos jelentésben névleg meg kell

Győr, január 18.
(Á Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Gróf Eszterházy Tamás anyagi 
ügyei már több Ízben foglalkoztatták a nyil
vánosságot. A negyvenezer holdas hitbizo- 
mány ura, hogy nyomasztó adósságaitól 
szabaduljon s anyagi ügyeit rendezni tudja, 
a kormányzóhoz fordult. Azt kérte, hogy a 
hitbizományi birtok egy részét szabadítsák 
fel a kötöttség alól s engedjék meg az érté
kesítést.

A gróf kérése teljesült. Vasárnap megér
kezett a kormányzói leirat, amelyben

8600 hold földet felszabadít a hltblzo- 
mányi kötöttség alól, azzal a kikötés

Gróf Eszterházy Tamás engedélyt 
kapott, hogy hítbízományí 

birtokából 3600 holdat eladjon

G. Pupins tanár
szenzációs nyilatkozata 
a „bűvös lánc" gyógyító hatásáról

Budapest betegvilágát hetek óta egy fan
tasztikus, gyógyulás és gyógyítási módszer 
tartja izgalomban. Buics Péter vállalati igaz
gató főigyógyulásával annak idején a napisajtó 
is sokat foglalkozott. A művészkörökben is jól 
ismert igazgató évek óta súlyos vesetájban 
szenvedett s a kór xnár annyira elhatalmaso
dott rajta, hogy orvosai menthetetlennek tar
tották. Kezelőorvosa ekokr egy londoni orvos 
tanácsára ultrarövidhullámokat kibocsátó, rá
dióaktiv oscillútorral (egy úgynevezett óldoscil 
látorral) próbálkozott s n műszer hatása csak 
hamar mutatkozni kezdett. Három-négyheti 
hordás után a beteg állapota szemmel látható 
lag javult s a nemrég még menthetetlennek 
tartott öregur ma inár vigan sétál a téli nap
sütésben. Nemrég Budapestre érkezett dr. G. 
Pupins, n londoni St. James-kórház radioló 
giai osztályának igazgatója, ugyanaz az orvos, 
aki az áldoscillútor nevű műszert pesti kollé
gájának ajánlotta. Fölkerestük a híres specia
listát s megkértük, hogy nyilatkozzon erről a 
„büvöa láncáról, mint ahogy Pesten az oscil- 
látort elnevezték.

— Az óldoscillátor a Lakhovszky-ttte oscil- 
látornak s különböző rádióaktiv elemeknek 
eg yigen szerencsés keveréke — mondta a ne
ves tanár. G. I.akhovszky, a párisi Sorbonne 
tanára, már régóta nagy Ígérete a modern ku 
tatótudománynak. lljnbb kísérletei szinte for
radalomba hozták az egész orvosi világot s 
teóriái jóformán állandó tárgyalási témája

Uram!
ön Is tudja, hogy a borotvál
kozás egy mindennapos mű
velet, ha nem akar tehát ezzel 
pepecselni és nem akarja per
cekig az arcbőrét dörzsölni, 
úgy: Borotválkozzék Hezollte- 
Rapid arcápoló gyorsborotva
krémmel, víz, szappan és ecset 
nélkUl 1 perc alatt. — Nem 
pattan fel, nem ég az arcbőre, 
nem rontja a penge vagy a 
beretva élét és állandó hasz
nálatnál az arcbőre jól ápolt 
és üde lesz. — Próbadoboz 24 
fillér, ezt is visszatéríti azután 
bármely szak Üzlet vagy a ké
szítő eredeti tubus vagy doboz 
vásárlásánál. —■ Eredeti nagy 
tubus 88 fill., nagy doboz P 1.50, 
óriási tubus P 2.—, óriási do
boz P 3.—. — Kapható minden 
szaküzletben és dr. Holczer 
vegyész illatszertárában, VI., 
Teréz-körut 8.

említeni, ki volt a hadirokkant, 
aki a pályázatra meghívást kapott.

Báró Lukasich Géza, Hegedűs(Bertalan 
és Hulcz Ferenc fővárosi bizottsági tag fel
szólalása után délben 12 órakor véget ért 
a HONSZ iparos és kereskedő nagygyűlése.

sel, hogy a blrtokrész eladási árából ki 
kell elégíteni a hitelezőket.

A hitbizományi birtok felszabadított részé
nek értékesítésére meg is indultak a tár
gyalások.

Gróf Eszterházy Tamással kapcsolatban 
van még egv érdekes ügy is folyamatban. 
A napokban kerül a Kúria elé a gróf gond
nokság alá helyezési pere.

A pert Eszterházy János gróf Indította 
és gróf Eszterházy Tamás gondnokság 

alá helyezését kérte 
könnyelmű életmódja és nagyarányú költe
kezése mialt.

voltak a tavalyi bécsi orvostanár! kongresz- 
szusnak. Oscillátorával végzett kísérletei ma 
már klasszikus számba mennek s tudtommal 
a budapesti rádió is ismertette azokat egész
ségügyi felolvasásai keretében. így többek kö
zött öt gernáriumot rákos tumort okozó szé
rummal oltott be s mikor a rákos daganatok 
e növényeken már erősen kifejlődtek, egyet 
oscillátorával vett körül. S míg a többi ellen
őrzésnek szánt geránium csakhamar elpusztult 
a gyilkos korban, az oscillótorral körülvett 
virág levetette magáról a rákos daganatot s 
erősen bokrosodva, idővel a szokottnál más
félszeresére növekedett. Ezen kísérleteit a világ 
majd minden tudományos intézetében ellen
őrizték s az eredmény százszázalékra egyező 
■•olt mindenhol. Rod la Snarf, a jaley egyetem 
kiváló fizikusa, Lakhovszky teóriájából kiin
dulva, a Lakhovszky-féle oscillátort rádióaktiv 
elemekkel keverte s ezzel a kombinált besu
gárzással a legfantasztikusabb gyógyítási ered
ményeket érte el a legkülönbözőbb betegsé
geknél. Az óldoscillátor gyógyító hatását Sant 
./anics-kórházban magam is ellenőriztem a 
erről nem egy cikkemben számoltam be a New 
Mcdical Rew cimü angol szaklapban.

Igaz-e és lehetséges-e, hogy ugyanaz a mű
szer egyidöben a betegségek legkülönbözőbb 
fajtáját tudja gyógyítani?

— Az áldoscillátort lánc, vagy őv formájá
ban helyezik a beteg teste köré s annak állandó 
ultrarövid s rádióaktiv sugárzása gyógyítja a 
különböző betegségeket a egyúttal a beteget, 
lugi tudományos tény, hogy valamely szervi 
oaj esetén nem a szerv, hanem a szerv sejtjei 
betegednek meg. Ha a beteg sejteket sikerül 
meggyógyítani, meggyógyul a beteg szerv is. 
Az óldoscillátor által nyert besugárzás a sej
teket gyógyítja meg és mindegy, hogy ezek a 
sejtek a szervezet mely részében betegednek 
meg. így tehát érthető, hogy ugyanaz a készü
lék vese-, vagy epebajt, rákos daganatot vagy 
női verzesi zavarokat egyaránt gyógyít. De 
ezen nincs is semmi csodálni való. Például: 
A röntgen besugárzást is használják a legkü
lönbözőbb betegségek gyógyítási eszközéül.

komoly tudósaink közül számosán le
kicsinylőén beszélnek erről az uj eljárásról.

— Nem is csodálkozom rajta Magamnak is
szómtnlan támadással kell odakint megküzde- 
nem. Az indukciós elméletek maradi hívei min
dig kétkedéssel fognak fogadni minden uj el- 
!”'-,ctet, mely a legnagyobb könnyűséggel nem 
illeszthető bele uz ö eddigi módszereikbe s 
regi teóriájukat felborulással fenyegeti. Pas
teurt. Kochot s a tudomány számtalan ultörő- 
I megtagadtak kortúrsaik. Galileit meg akar- 
uk égetni s Bellt, a telefon feltalálóját egyéné- 
«n cMlóss.sl vádollók a többi tudúaok, nini- 
kor a francia nkadómlón bemutalta uj lulál- 
mSnyúl. Nem csodálkozom, hogy a nagyfejnek 
nem fogadjak cl rzó nólkfd az úldosclllólorral 
m.M.'ól 'Uárúsl. S mig a nagvszakóllu
tudósok teóriákon rigódnak, mi, a fiatal orvos-

ík', '",Bí'leni" " teórlóklól. bármilyen 
módszerrel Is. de moggvógvlljuk betegeinket 
b„ÍT n,'"n'ntkrrai. bizonyltja . 
budapesti tapasztalat Is.

— BihI János és Marschall Ferenc vasár
napi beszéde Gyulán. A NÉP vasárnap Gyu
lán nagygyűlést tartott, amelyen gróf Pon- 
grácz Jenő felszólalása után Búd János 
hangoztatta, hogy a polgári gondolat le- 
rombolja azokat a válaszfalakat, amelyeket 
n gyűlölet és izgatás emelt a nép egyes ré
tegei közölt, hlarschall Ferenc földmi velés- 
Ügyi államtitkár többek közt hangsulyoxta, 
hogy- sem vörös sem fehér, sem zöld dikta-.... . ... ■ nun zuia aiKta-
flrtrn nincs „üMg.lnk, hanem plrw-feMr- 
, 1. megvár ncmrctl ótelrc. Kerczldnynek 
enni - - mondotta evangélium inni-

t™1""1; W"1™1"-! alkalmazó,,il jelend.
' egul / dlh Púi képviselő beszéli.
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Rablógyilkos merénylet a lépcső- 
nazban Ferenczy János pénzügyi 

tanácsos felesége ellen
Leütötte és kirabolta egy kesztyüskezü elegáns bandita

V asárnap újabb vakmerő rablómerénylet 
történt egy trafikosnő ellen. A kora reggeli 
órákban az Eszék-utca 2. számú házban 

’smeretlen férfi lesben állt a lépcsőház

it éves dohánytőzsdelulajdonosnőrc, 
fojtogatni kezdte 

és amikor az uriasszony eszméletlenül 
küdt a földön,

elrabolta tőle az aktatáskáját, 
amelyben 100 pengő váltópénz és bélyegek 
yolfak.

. _----- — u icpcsuuuz-
, an, majd rátániadt özv. Ferenczy Jánosné 
... 1 i*Ví'S  <1 rí 1 > *>  11 <> I /í <c ■ 1.>;. l.....— " 

fe-

Trafikrabló!
A XI. kerületben, a rohamosan fejlődő 

“*j  Lágymányosán, van az Eszék-utca. Uj 
villák, öröklakásépülelek sorakoznak egy
más mellet*  és a 2. számi házban van örök
lakása Ferenczy János pénzügyi tanácsos 
özvegyének. Az uriasszony trafikja a Horthy 
Miklós-ut 2. számu házban van. Hétközna
ponként ő szokta korán reggel kinyitni a 
trafikot, vasárnap azonban fia, aki nős cm- ,
l.>er, nyitotta ki a trafikot és Ferenczyné | vitték.

Kesztyiiskesü bandita

pengő 
bélyeg

A déli órákban n szanatórium jelentette 
á főkapitányság bűnügyi osztályúnak, hogy 
Ferenczyné visszanyerte eszméletét és ki
hallgatható állapotban van. Egy rendőr
tisztviselő ment ki autón a szanatóriumba. 
A pénzügyi tanácsos özvegye egyik emeleti 
különszobában fekszik és még mindig ha
tása alatt volt az átélt izgalmaknak. A 
rendőrtisztviselő kérdéseire a következőket 
adta elő:

— Háromnegyedhét óra tájban léptem 
ki lakásom ajtaján. Oda akartam lépni a 
villanykapcsolóhoz, mert a lépcsőházban 
nagyon sötét volt. A villanyt azonban nem 
tudtam felgyújtani, mert abban a pillanat 
han, amikor elindultam,

hirtelen elkaptn valaki n kezemet.
Annyira megrémültem, hogy szóhoz sem 
tudtam jutni. Ismeretlen támadóm, akinek 

az arcát n sitiéiben nem láthattam.
csendben volt, egy szót nem szólt egész idő 
alatt, de minden igyekezete arra irányult, 
hogy elveszítsem eszméletem. Amikor a 
számat betömte, már biztonságban érez
hette magát .hiszen nem tudtam segítség 
ért kiáltozni. A rablótámadás ezután pilla
natok alatt pergett le. Arra még emlékszem, 
hogy az aktatáskám, amelyben 100 
aprópénz és 20—30 pengő értékű 
lehetett,

kiragadja a kezemből,
'de azután másra már nem igen tudok visz- 
szacmlékczni. Háromszor is

megszorította a nyakam 
cs olyan erős volt a fogása, hogy isteni sze
rencsének tulajdonítom, hogy nem fullad
tam meg. Egy dolgot tudtam csak megje
gyezni, hogy

merénylőm bűrkeztyüt viselt.
Másra nem emlékszem. Amikor magamhoz 
tértem, a szanatóriumban találtam maga
mat.

A kihallgatást végző rendőrliszlviselő 
több kérdést telt föl arra vonatkozólag, 
hogy Fercnczynénck nincs-e valami gya
núja, nem tud-e felvilágosítást adni a lettes 
személyére vonatkozóan. Az uriasszony ki
jelentette, hogy legjobb tudomása szerint 
nincsen haragosa és ismerősei körében 
nincs olyan, akit ezzel a vakmerő merény
lettel gyanúba vehetne. Az a feltevése, hogy 

a tettes ugyanaz lehet, aki nemrégen 
egy Horthy Miklós körtér! trafikban 

kísérelt meg rablást.
A rendőrség nehéz feladat elölt áll, mert a 
támadóról semmiféle adata nincs és még 
hozzávetőleges személvleirást . sem tudott 
kapni. Az a legvalószínűbb feltevés, 
a rabló napokon keresztül figyelhette 
renczynét és tudta, hogy reggelenként ma
gával viszi a váltópénzt. A rendőrség a leg
nagyobb eréllyel nyomoz a vakmerő rablási 
ügy tettese után.

Fegyvervlse rési engedélyt 
kér 1300 trafikos 

és trafikosnő
Az eszék-utcai rablótámadás megint ak

tualitást adott a budapesti traflkosok regi 
panaszának, hogy feltűnően gyakori a tra
flkosok elleni rablótámadás, amely most 
érdekes lépésre késztette a dohánylőzsde- 
lulajdonosokat.

Vasárnap délben beszéltünk Remethey 
Föl épp Dezsővel, a Dohányárutok Szövet
ségének ügyvezető elnökével, aki a követ
kezőket mondotta:

— A szövetség elhatározta, hogy végeivel 
n trafikrablók garázdálkodásának és meg-

háromnegyedhét óra tájban indult el ha
zulról. A magasföldszinten van a lakása 
és a lépcsőház ebben a korai időpontban 
egészen sötét. Amikor kilépett a lakás aj
taján és be akarta zárni az ajtót,

n sötétben hátulról rátániadt egy férfi, 
zsebkendőt gyömöszölt a szájába, az

után fojtogatni kezdte.
Ferenczyné nem tudott segítségért kiáltozni 
és az izgalmuk s a fájdalmak következté
ben rövidesen elvesztette az eszméletét. 
Mintegy tíz-tizenöt percig fekhetelt a rab
lótámadás után a földön, amikor egy új
ságkihordó járt a házban és az fedezte fel 
a rablómerényletet. Az. újságos .............
Butyaky Mihály házfelügyelőhöz, 
együtt mentek el rendőrért. A rendőr 
hely sziliére érkezve, élesztgetni próbálta 
trafikosnöl, azonban

nem tudták eszméletre téríteni.
Később a mentőket érlesiettlék, akik az 
eszméletlen asszonyt a Pajor-szanatóriumba

lesietett 
majd 

a 
a

felelő védelemről gondoskodik: fegyvervi
selési engedélyt kérünk valamennyi buda
pesti trafikos részére. Budapesten 1.300 
trafik van. A dohánytőzsdéknek körülbelül 
felében magányos nők szolgálják ki a vevő
két. Ezt a körülményt használják ki fő
ként a rablók. A támadások rendszerint az 
esti órákban történnek, mindig olyan he
lyen, ahol egyedül dolgozik a trafikosnő. 
így
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Békebeszédek Berlinben
Sztojadinovics és Neuratli a német - jugoszláv kapcsolatokról

Berlin, jan. 16. | a másik fél számára, de sohasem
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon 

jelentése.) Neuratli báró birodalmi kül
ügyminiszter tegnap vacsorát adott Sztoja
dinovics jugoszláv miniszterelnök és kül
ügyminiszter tiszteletére. A vacsorán Ncu- 
raih báró nagy beszéddel köszöntötte a, 
jugoszláv miniszterelnököt.

— Az ön látogatása — mondotta —, ha
tásos bizonyítéka annak, hogy ön a két 
ország közötti barátságos viszony elmélyí
tésében politikájának természetes célját 
látja. A közöltünk fennálló politikai, gaz
dasági és kulturális barátság lényegesen 
hozzájárul a nemzetközi megcnyhiiléshez és 

nincs éle harmadik hatalmak ellen.
— Népeink — folytatta — szabadon és aka
dály nélkül fentarthalják és ápolhatják más 
országokkal kötött barátságos kapcsolatai
kat. Ezek a kapcsolatok, amelyeket mind
egyik fél harmadik országokkal szemben 
ápol, egy napon talán hasznosak lehetnek

Tokió, január 10.
A japán kormány vasárnap közzétette 

nagyjelentőségű manifesztumát, amelyet az 
egész világpolitikában nagy érdeklődéssel 
várlak. Hirota külügyminiszter vasárnap 
délelőtt egymásután fogadta a német és
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Vasárnap közzétették 
a japán kormány 
szenzációs manifesztumát

Dr. Barabás Irén
Meller Rózsi u| darabja a
Belvárosi Színházban 

Bemutató: 
pénteken,Január 21-én

Főszereplők:
Beregi Oszkár, Tarnóczay Anna, 
Nagy György,Árpád Margit,Leng e 
Gizi, Iloykó Ferenc. Makláry János 

Németh Romola, Erdős Ilona, 
Kornlss Kató, Sir Alicc

Rendező: Kürti Pál 
Díszlettervező: Gara Zcltán

Jegyrendelés; 18-81-07 

elsősorban a traflkosnők vannak ki
téve a rablótámadás veszélyének, 

ezért nemcsak a iralikosok, hanem a tra- 
fikosnők számúra is fegyverviselési enge
délyt kérünk. Nőknek csak a legritkább 
esetben ad fegyvertartási engedélyt a rend
őrség, mindig csak orvosi vizsgálat után, 
alaposan indokolt cselben. A szövetség ezért

memorandumot kiild a főkapitány ur
nák, amelyben kéri, hogy a tratlkos- 
nőknél tekintsenek cl az egyénenkénti 

szigoru elbírálástól
és a főkapitány rendelje el, hogy trafikos- 
nőknek általában, egyszerű eljárás után 
adják ki a fegverviselési engedélyt. Az al
világi emberek alaposan meggondolják 
majd magukat, ha tudják, hogy minden 
trafikos és trafikosnő kiszolgáló asztalának 
fiókjában olt van a revolver.

— Ez a kérdés különben időszerűvé teszi 
még egy problémánk rendezését is, — foly
tatta a dohányárusok elnöke. — A rabló
támadások sokszor késő este történnek. 
Rendezni kellene a záróra kérdését is, meri 
most minden trafikos addig tart nyitva, 
ameddig akar. A célszerű megoldás az> vol
na, ha egyöntetűen este kilenc órakor zár
nának a trafikok. Vasárnapra pedig a gyógy
szertárak mintájára kellene bevezetni az 
inspekciós trafik-szolgálatot.

Remethey l'űlepp Dezső elmondotta még 
azt is, hogy Uselly Béla vezetésével

a Iralikosok száztagú küldöttsége megy
Fablnyi Tihamér pénzügyminiszterhez 

és egyenesen tőle kéri a trafikok záróra 
kérdésének végleges cs gyors rendezését.

fogják 
megterhelni a német-jugoszláv barátságot.

Hangoztatta még Neuratli báró, hogy a 
német nép csak egyetlen célt tart szeme 
előtt, hogy természetes jogainak megőrzésé
vel, fáradhatatlan munkával dolgozzák a 
megbékélt Európa biztos jövőjéért.

Sztojadinovics miniszterelnök válaszában 
kiemelte, hogy a Németország és Jugoszlá
via közötti együttműködés tekintetében 
semmi sem változott meg és nincs is szük
ség ilyen változásra. Legőszintébb kíván
sága, hogy az együttműködés még jobban 
kiépüljön. Hangsúlyozta azt is, hogy 

Jugoszlávia politikája a béke.
Sztojadinovics és felesége vasárnap láto

gatást lett Göring karinhalli villájában 
Este a német Operaházban voltak a vendé
gek. Az előadás után ünnepi vacsorát ad
tak tiszteletükre.

Hitler hétfőn délelőtt fogadja a jugoszláv 
miniszterelnököt.

r

a

nz olasz nagyköveteket s elöltük részletesen 
kifejtette n kormány állásfoglalásának in- 
dilóokait s köszönetét mondott nekik a je
lenlegi válság folyamán tanúsított támoga 
tűsért.

A japán kormány a Kínával szemben 
folytatandó politikájának irányelveit 
következő nyilatkozatban szögezte le:

A japán kormány még Nanking bevétele 
után és mind a mai napig türelméről tett 
tanúbizonyságot, mert meg akarta adni a 
kínai nemzeti kormánynak az utolsó lehe
tőséget arra, hogy megváltoztassa maga 
tartását.

A kínai kormány azonbun ncn mél
tatta elismerésre Japán valódi szándé
kait. liánéin makacsul ellenszegül Ja
pánnak anélkül, hogy tekintetbe venné 
egyrészt a kínai nép siralmas állapo
tát, másrészt pedig a távol-keleti béke 

és rend érdekeit.
Ennek következtében a japán kormány 

elhatározta, hogy a jövőben többé nem 
tárgyal ezzel a kormánnyal és megvárja az 
uj kínai rendszer megszervezését és kifej
lesztését, amely alkalmas arra, hogy Japán
mii megteremtse a harmonikus együttmű
ködést. A japán kormány teljes mértékben 

hajlandó arra, hogy ez Igy kialakuló

Budapesten!
110 legmodernebb 8-hengeres
MÁVAG-FORD 
uj nagytaxi kerül rövidesen 
forgalombal

Alig drágább mint a kistaxi, 
mert az elnő kilométer vitel
dija egyező és a további 
félkilomótereknél csak 
5 fillér a különbözet.

vegye igénybe!
aadro mar ez utcán uan'

£
kínai kormányzattal messzemenően 
együttműködjék a kinai-japán viszony 
helyreállítása s a teljesen uj Kína 

megalkotása érdekében.

Felesleges hangoztatni — mondja ezután 
közlemény —, hogy a fentebb említett 
irülmények semmiképpen sem változtat 
k meg a japán kormány eddigi politiká-

A japán kormány szilárd eltökéltség
gel tiszteletben tartja Kina területi ép
ségét és felségjogait, valamint minden 

más hatalom jogait és érdekelt.

A lapok szerint a manifesztum a katonai 
s diplomáciai hadjárat megindítását je

lenti az eddigi kínai rendszerrel szemben. 
.4 kínai kormány de faclo és de jure meg
szakították a diplomáciai kapcsolatokat.

MOULIN ROUGE
MOULIN BAL

1938 táncrendje

12 li

|||| Az érkezőket Kellér Dezső, a szerző, 
harsány megánfónszóval, Bnttola 
Ede karmester tussal fogadja.

1lll= A hálózó leányok felöltik ruha
csodáikat. Azért ruhacsodák, mert 
csoda, hogy milyen szépek.

|||]4? Kiirt harsait: a báli éj megkezdő
dik. Roppant csinos leányok ének
ben azt kívánják, hogy mindenki 
mosolyogjon. (Kép smiling.)

Moulin-bál 1938. László Lola első 
valcerét járja. Megtudjuk, hogy az 
1938-as kezdő hálózó leányok mit 
kívánnak a férfiaktól. Az igazgató
ság 2 méter 88 centis táncosokat 
hozatott a leányoknak Argentiná- 
ból.

|J||4r, Régi, szép idők... Jelenet abból 
“ az időből, amikor egy hölgy levet- 

kőzésc a fiizőpáncélból másfélóráig 
tartott. (Szász Ibi, Marlossy Rózsi. 
Somogyi 
Keleti.)

Irén, Felcky, Koinlós,

iti Hacsek és Sajó a Monlin-bálban.

Táncrend Egy leány (László Lola) 
visszatér a régi bálterembe és egy
kori láncosait keresi. Sokat nem 
keres rajtuk. Sőt I’icrre Bandzsal 
vízbe, illetve parketten 
(Bandzsal—Felcky.)

hagyja.

Ih'^Joe és Marietta.

|[|4’Elimár, zsonglőr a 
Nemcsak az idegzete, 
drótból van.

drótkötélen, 
a kötele is

2h Hitesek Piri (Bálky Ica) és Sajó 
Mirjam (Eleky Gréta) verses vesze
kedése. Kiderül, hogy nemcsak Ha
csek hülve, hanem leánya is ...

L

kikiáltónő (László Lola) az összes 
szereplőket lelöveti. Mindenki cél- 
balőhct.

Premier ma. hétfőn
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/.
'A MAC régi gárdája csütörtökön vacso

rát rendez a Geilért-szdllóban Albrecht fő
herceg tiszteletére.

11.
Lázár Andor Igazság ügy miniszter vasár

nap orvosi engedéllyel fölkelt ágyából és kö- 
rülsétálta Jolún-ulcal villájának kertjét. 
Még néhánynapos otthoni pihenésre van 
szüksége, február elején pedig Olaszországba 
utazik üdülni.

III.
n Kossuth Lajos-utcai „M liter em"-ben va

sárnap megnyílt Fricd Pál kollektív kiállí
tása. Körülbelül f élszáz nyi vásznon válta
koznak az egzotikumok földjéről, keleti ki
kötőkből hozott tarka-barkaságok a fekete
fehér kontrasztok élességével, a zulu füves
pusztákról, szenegáli fal vükből visszaálmo
dott lángoló-lobogó színek a meztelen húsok 
meleg tónusával, a bársonyslmaságu, sely- 
mestapitdsu, lágy, finom kompozíciók a 
mesteri portrék művésziesen hű élet
árnyalataival. Diktátor ez o piktor, nem 
köti magát Iskolához, szabadon csapong a 
plcin-alr, a realizmus és impresszionizmus, 
művészeti antipólusok között és megteremti 
a frledizmust, amelynek művészeti törvénye 
egyetlen, minden szabályt szétromboló, pa
rancsoló paragrafusból áll: szépei alkotnil

IV.
Érdekes premier lesz ma, hétfőn a Móniin 

Hongéban. A „Moulin-bál 1938" premier
jére nem kevesebb, mint tizenegy külföldi 
varieté-igazgató érkezett: tanulni jöttek: 
Flaschner Ernő, a Móniin Igazgatója német, 
francia, olasz és angol tolmácsot szerződte
tett, hogy kolléglális barátsággal tolmácsol- 
tassa vendégelnek a műsort.

V.
Uj üzleti vállalkozást jegyeztek he Sziget

váron. Címe: Gróf Andrássy Mihály Tápszer
üzem kft. Törzstőkéje 10.000 pengő, ügy
vezetői: gróf Andrássy Mihály és gróf And
rásig Mihály né. A kft. célja: az Andrássy- 
birtok - clkőrlafermclésének kávékonzervvé 
való feldolgozása.

VI.
Bálokra ékszert vegyen vagy kölcsönöz

zön olcsón JOLIÉ dlvatékszerboltjából, 
Kígyó-utca 4,

VII.
Horthy Jenő. — akinek nagyérdekességü 

naddszkőnyvc mostanában jelent meg —. 
újra útra készül. Ezúttal Indiába Indul va- 
ddszexpediciőra.

Vili.
óriási az érdeklődés a rendőri riporterek 

cocktail-partyja iránt, amely január 29-én 
Jesz az Arizonában. Összesen háromszáz je
gyet adnak ki: ez az uj társadalmi réteg a 
,,legfelsőbb háromszáz". Aki nem akar le
maradni, sürgősen jelentkezzen meghívóért.

IX.
Szurday Hóbért 150.000 pengőért villát 

vásárolt a Lendvay-utcában, az eladó viszont 
megvette 180.000 pengőért Gaál Endre volt 
államtitkár Hőkk Szilárd-utcai házát.

X.
Még a meteorológiai Intézetnek is. fejtö

rést okozna megfelelő szakkifejezést találni 
arra a kacagás-orkánra, amit a Dunacorso- 
kávéhdzban fakaszt estéről estére Haris 
Kolischcr, az osztrák ( hcvalicr. Este tizen
egytől egyig csupa vidámság, vérpezsdítő 
jókedv, szívderítő mulatság a Dunacorso.

21.
Ma, hétfőn jdtékonycélu tangó-tea lesz a 

Gellértben. Fővédnökei Anna főhercegnő és 
Liechtenstein Jánosáé hercegné. A rendezők 
között van gróf Eszlerhdzy Móricáé, Stendy 
Kdrolyné, gróf Edclshclm-Gyulay l.ipótné, 
Xcitovszky Tiborné és Fellner Alfrédné. 
Tangó-verseny Is lesz. A verseny első dija 
gróf Hatthydny Gyula, az arisztokrata pik
tor egyik festménye, a második nyeremény 
tgy eleven bárány ka.

XII.
Mcglntcrvjuvoltuk n legszebb bálkiróly- 

nőket, hogy mitől olyan ragyogóan elegán
sak? Egyöntetű válási: ..Ékszereink, fej- 
díszeink JOLIÉ dlvatékjterbolljából, Kigyó- 
utca 4."

Xiil.
Hesscnyey Zénó legyen a keresztapa, vagy 

Szcndy Károly — c: itt a kérdés: dőntsetek' 
Hudapesten a: a furcsa helyzet van. lágy 
az utcákat nem Budapest nevezi el, hanem 
a Közmunkatanács. A városnak nincs bele
szólása abba, hogy milyen nevet kapnak uz 
utak, terek, utcák A városházán most akció 
indult, hogy a keresztelési jogot vegyék cl 
n Közmunkatanácstól és bízzák a városra.

BAKTER: Egyem a hegyit, kedves Lep- 
esés szomszéd, igaz-e, hogy megen Pesten 
rólak?

ÖRZSI: Ott, bizony!
BAKTER: Nohát mongyák el gyorsan, mi 

újság Pesten?
ÖRZSI: Nagy munka készül tavaszra a 

Bcszkárnál. Lerakják a talpfákat, fölemelik 
a tarifákat.

BAKTER: Megen emelnek? Csak nem eszi 
a fene?

ÖRZSI: De eszi bizony. Oszt aztat ígérik, 
hogy lesz ám kiilömbség a drágább közleke
dés, meg a mostani között.

LEPCSES: Eszembe jut az o Pusztahátú 
Rogyák Antal kádár, ukiliöz hordót vásálni 
ment be Ötvaros Gezmct Pál s mekkérdezte 
illendőjén, hogy heklós hordót kaphatne-e.
— „Van itten hektós kétféle árban is", — 
inonla Pusztahátú — „az eggyik fajta har
minc pengő, a másik negyven." •— „Hm"
— nézelődött Ót varos —, „oszt a kettő kö
zött mi a kiilömbség?" — „Hát" — inonta 
a kádár —, „a kiilömbség éppen tíz pengő".

BAKTER: Nono. Hát a Csankájcsek? 
Igaz-e, hogy ezután íi fogja vezetni a Japá- 
nyok ellen az egész kínaji haderőt?

ÖRZSI: Most határozta el.
BAKTER: Az úrgyélusát! Osztón ért ű a 

hadvczeléshöz?
ÖRZSI: Áztat nem tudom.
LEPCSES: Nézze, hájjá, eccer a dijáksug 

kint vól az erdőn s tanéttó úr felügyelete 
alatt flóber-puskával célbalíitt. De egyik se 
tnnáltn el, amit költött. Odalép hozzájuk tz 
a pápóczi sujszter, Nyihagos Czodé Gyula s 
uszongya: — „Aggyá k ide aztat a puskát, 
majd én lövök eggyet!" — „Nini" — mérge
lődött lanétto úr —. „hát ért maga a céllü- 
véshöz?" — „Honnan tudhassam előre? — 
montn a sujszter. — „Ha ellrafáloin, akkor 
értek."

BAKTER: így van ez minden hadvezér

be

KÖZGAZDASÁG
A Nemzeti Bank 1937. évi mérlege

A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa január 
11-én tarlóit ülésében baranyai Lipót dr vezér
igazgató előterjesztése alapján jóváhagyta a 
iánk mérlegét, valamint nyereség- és veszteség
számláját, amely szerint az 1937. évi tiszta jö
vedelem 2,088.399 pengő. A főtanács elhatá
rozta, hogy az elért üzleti eredményből, úgy, 
mint az előző évben, 6%%-os osztalék (részvé
nyenként 7.53 pengő) kifizetését fogja a feb
ruár 7-én tartandó közgyűlésnek javaslatba 
hozni. A főtanács tudomásul vette, hogy nz el
nöki osztály kebelében működő központi tit
kárság vezetését Serbán Iván dr. gazdasági fő
tanácsos, igazgató vette át.

Serbán Iván dr., aki régebben az Országos 
Mezőgazdasági Kamara titkára, majd a Külke
reskedelmi Hivatal elnöke volt, egyik a leg
népszerűbb és legtehetségesebb magyar közgaz
dasági szakembereknek, akinek előléptetése 
púrtkülönbség nélkül mindenütt osztatlan örö
met keltett.

A Községi Takarékpénz
tár zárszámadása

Ötmillió pengővel emelkedett 
a betétállomé ny

A Budapest Székesfővárosi Községi Takarék
pénztár Részvénytársaság igazgatósága január 
13-án Szervig Károly polgármester, a takarék
pénztár elnöke elnöklete alatt tartott ülésén dr 
l.iptay Lajos vezérigazgató előterjesztése alap
ján megállapította a takarékpénztár 1937. üz
letévére vonatkozó mérlegét.

A takarékpénztár elmúlt ülzetévének ered
ményei közül a legkiemelkedőbb az a 30 mil
liós kötvénykibocsátás, amellyel a takarék
pénztár a székesfővárosnak állt rendelkezésére. 
Ismeretes, hogy a takarékpénztár n székes
fő'áros bizonyos rövidlejáratú hiteleinek kon- 
verziója céljából, valamint a különféle út
építést és szükséglakás-építkezéseket maguk
ban foglaló beruházások céljaira egy új lör- 
’esztéses kölcsönt nyújtott a niult év végén a 
fővárosnak. A takarékpénztár községi kötvé
nyeket bocsátott ki 30 millió pengő névérték
űén és a leszámítolt kötvények ellenértékéből 
került beváltásra a*  ugyancsak a takarékpénz
tár álla! korábban a székesfővárosnak nyújtott 
összesen ?/ millió pengő összegű rövidlejáratú 
váltőhitel. ■ Ezzel a hitelművelettel n taka
rékpénztár egyfelől jelentős mértékben állt a 
székesfővárosnak : .mdelkezésére, másfelől pe
dig — és ebben van a takarékpénztárt Illető
leg n tranrakeiának nagy és komoly jelentő- 
sége ezzel olyan új üzletágat vezetett br. 
amivel nemesik hhatásának felel ineg teljes

rcl. Ha győz, akkor ért hozzá, ha veszít, 
akkor sujszter.

ÖRZSI: Úgy bizony.
BAKTER: Mongyák csak, mi van avval a 

Bekszadiján elvtárssal, aki Pesten vót kö
vet, oszt a szovgyet hazahílta?

ÖRZSI: Biz, a gyanútlanul hazament, oszt 
későn ébredt rá, hogy veszlibc futott.

LEPCSES: Akárcsak nz a két asszonyfai 
illető, nkik az Országúton vándultnk s e*  jó
kora oszlop tetejibe megláttak e*  kis cédu
lát. Kiváncsiak vólnk, hogy mi van rája 
írva, de nem futták elóvasná, mer ménkű 
magasan vót. Hál az egyik beleköpött a 
markába, nekirugaszkodott s mán fönt is 
vót. — „No, mi van a cédulkán?" — kér
dezte a másik, mikor a jólmúszó koma Je
gyűit n póznárul. — „Ne is kérdezze" — 
vicsorgott vissza a kérdezett —, „az van rá
írva, hogy: „V/pyd:at, mázolva!"

ÖRZSI: Oszt, mehetnénk is aptya.
BAKTER: Még eggyet. Arrul mit hallot

tak, hogy a németek valami új szövetet gyár
tanak?

ÖRZSI: Az ám. Még hozzá halbnl.
BAKTER: Dcjszen, inkább eszek én hal- 

bul e‘ jó paprikást, minthogy kabátot esi 
náltassak belülié.

LEPCSES: Erről mánis hallottam e‘ jó 
esetet. Az a Kullancs Püczők József odakint 
vót munkán a németeknél, oszt vásált egv 
nadrágot ebbűi az újfajta halszövelbiu. 
Ulládzik a szabó bcnncfelejtelte a varrótű
jét, mer mikor otthun az. új nadrágot föl
rántotta, akkorát döfött a hálnézeli gömbö- 
legén, hogy még a szeme is könyvedzell a 
kellemes meglepetéstől. Persze, nyargalt 
vissza a szabóhoz s fölkérdeztc: — „Miből 
készült ez a nadrágT' *— „Pontyból" — 
inonla a derék árja. — „No" — hőiként 
mérgesen Püczök —, „óllal aggyék, aki liar- 
csábul készült, mer ez igen szálkás!" — Oszt1 
Istennek ajállom.

mértékben, hanem ami egyben szinte teljes 
kiegészítése is a takarékpénztár üzletkörének. 
Bár ilyen módon a váttótárcából 21 millió 
pengő visszafizetésre került, az előző évi 56.5 
millióval szemben 50.9 millióban mutatja ki a 
takarékpénztár ez évi leszámítolt váltóinak ősz- 
szegét, ami annak az eredménye, hogy nagy
mértékben sikerült a váltóállományt kommer
ciális jellegű váltókkal kibővíteni. Több mint 
lő milliót tesz ki az az összeg, amellyel a ta
karékpénztár ez évben ezt az üzletkörét kibő
vítette, amivel egyben mobilitásának fenntar
tását is jelentős mértékben szolgálta.

Ugyancsak jelentős eredménye a takarék
pénztár üzletévenek a beteld tornaiig tekintélyes 
emelkedése. A takarékkönyvekre és folyó
számlára elhelyezett betétek összege az előző
évi 86.5 millióról 91.6 millióra emelkedett. Ez 
az emelkedés teljes egészében a magánfclck ré
széről elhelyezett betétekre esik, mert az egyéb 
jellegű betétek az év folyamán csökkentek. A 
betéteknek ebben a formában és ilyen mértek
ben való emelkedése különös figyelmet érde
mel azért is, mert közismert az, hogy a betéti 
tőkék szaporodása óllalánosságban elég ala
csony mértékű volt. A takarékpénztár által ke
zelt összes betétek állománya 101.5 millióra 
emelkedett. Elénk bizonyítéka ez a takarék
pénztár nagyarányú fejlődésének és egyben 
annak a bizalomnak is, amely a takarékpénz
tár iránt mindig nagyobb mértékben nyilvánul 
meg a székesfőváros lukossága részéről.

A takarékpénztár érdekkörébe tartozó kel 
vállalat közül a Budapest Székesfővárosi Állat- 
vásár Pénzforgatmi Rt. a mull évben 100 millió 
pengőt meghaladó vásárt forgalmat bonyolított 
le és üzleti évét minden tekintetben jó ered
ménnyel zárta. A Parkváros Itt. jelentős szám
ban és kedvező árban értékesített czidén is 
telkeket.

Aktívái értékelésénél a takarékpénztár előre
látó óvatossággal járt el, aminek megfelelően 
a mérlegében szereplő különféle vagyontár
gyak értékelésében igen jelentős tartalékok rej
lenek. Ugyancsak ennek az óvalos üzletpoliti
kának és szakszerű ügyvezetésnek nz ered
ménye, hogy a takarékpénztár eddig is kitűnő 
mobilitását . teljes mértékben fenntartotta,

A fukaréi pénztár forgalmának nagyarányú 
emelkedése és üzletkörének kibővülése a bevé
telek jelentős emelkedésében is kifejezésre jut 
és ilyen módon, dacára a kiadások indokolt 
emelkedésének, a takarékpénztár elmúlt üzlet
évé at előzőévi 339.000 pengővel szemben 
131.000 pengő tiszta nyereséggel zárult.

A takarékpénztár igazgatósága gondos mér
legelés után n székesfőváros vezetőségével tel
jes egyetértésben mégis ükként határozott, 
hogy továbbra is a belső erők lehető fokozá
sát tartva szem előtt, ez énben rém javasolja 
mén aszalók fizetését, hanem n kimutatott nye
reségből uz nlapszabályszcrfl egyéb célokra

Wrtíne levonások utón fennmíradi 
leijei égéseiben oe Inllz'l larlalflolapjáht: 
kívánja csatolni.

Tanulságos, érdekes filmbemutatóval kap- 
csolatos előadásokat rendezett vasárnap 
délelőtt a Magyar Textiltcchnológusok Egye
sülete. Az előadások a selyemről szóltak. 
Dischka Győző dr. elnöki megnyitója után 
a szakértőkből álló szépszámú közönségnek 
Mihók Ernő dr. miniszteri tanácsos a se- 
lyemtenyészlés közgazdasági jelentőségéről 
tartott előadást, azután Jeszenszky Árpád 
dr. sclyemlenyészlési főfelügyelő Magyar
ország selvcmlenyésztésénck helyzetét is
mertette. Végű’ az Országos Sclycmlenyés:- 
tcsi Felügyelőség filmbemutatója követke
zett: a seiyemtenyésztésröl és a selyem ipari 
feldolgozásáról. Á négy részből álló filmet 
Berkes Sándor selyemtenyésztési főfelügyelő 
kisérte magyarázatokkal.

*
Schicht Kűri 1938 január l ével megvált a 

Hutter és Lever Itt. és a Flóra Rt. vezérigazga
tói tisztétől, minthogy Dicsben vállalt fontos 
megbízatást. Helyéi G. Ghipperfleld vezérigaz
gatóval töllölték be. aki eddig Svájcban műkö
dött. Értesülésünk szerint Schicht Kurt to
vábbra is tagja marad nz említett vállalatok 
igazgatóságénak, amelyekbe a közeli napáikban 
tartandó közgyűléseken az uj vezérigazgatót, 
G. Chipperfleldet is beválasztják. •
iiiiiiiiiiíniiiutiiuiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiHii

Jövő héten 
kezdjük el 
uj kereszt- 
rejtvény- 

versenyün- 
ket!

A Hétfői Napló — hűséggel eddigi prog
ramjához — ismét

KERESZTREJTVÉNY VERSENYT 
rendez, amely méreteiben és újszerűségé
vé ben százszázalékosan felülmúlja az eddig 
lefolytatott összes versenyeinket.

Teljesen uj ötletekkel jöyűnk ez ni ka lom
mal Is t. olvasóink elé. Uj ötlettel, amely 
gondolkodásra késztet. Uj ötlettel, amely
nek megfejtése

1000 AJÁNDÉK 
elnyerésének lehetőségét nyújtja minden
kinek, aki legújabb szellemi tornánkon 
résztvesz.

Szenzációs újításként közöljük, hogy bár 
versenyünk 20 hétig tart,

HÉTRÓL-HÉTRE ÖNÁLLÓAN IS BE
FEJEZÉST NYER.

Aki tehát 1938 február 1-től kezdődöleg 
jiillus 31-lg terjedő időben bármelyik héten 
sikeresen megfejti keresztre Kényünket és 
a megfejtést hozzánk beküldi,

MINDEN HÉTEN 30 ÉRTÉKES AJÁN
DÉKOT NYERHET.

Azok között azután, akik hétrfil-hétrc, 
vagy a verseny végén egyszerre küldik he 
a megfejtéseiket, külön

KÉSZPÉNZJUTALMAT ÉS 200 SZEN
ZÁCIÓS NYEREMÉNYT 

osz-tunk ki.
Uj keresztrejtvényünknek az o szenzációs 

ujitása, hogy annak rejtett titkait
FERDE SZEMMEL KELL FELDERÍ

TENI.
A keresztrejtvényben ugyanis, amelynek 

tartalmát a szokásos módon kell megfej
teni,

BETŰKKEL KIIRT KÉT SZÁMOT IS 
REJTETTÜNK EL, 

amelyeket csak nkkor találhatunk meg, ha 
a már megfejtett ábrát „ferde szemmel", 
vagyis

ÁTLÓS, VAGY AZZAL PÁRHUZAMOS 
IRÁNYBAN NÉZZÜK 

és igy kutatjuk, keressük a titokzatos két 
számot. Aki azután azt ténylegesen meg is 
találja,

KÉSZPÉNZT ÉS 1000 ÉRTÉKES 
AJÁNDÉKOT NYERHET.

Versenyünk tulajdonképpen hétről-hétre 
befejeződik. A keresztrejtvény megfejtését. 
Illetve

KIZÁRÓLAG AZ ELŐBB EMLÍTETT 
KÉT SZÁMOT 

lapunk 2. oldalán lévő szelvénybe kell be
írni és ezt levelezőlap alukn kartonlapra 
ragasztva

NYOMTATVÁNYKÉNT 
kell kiadóhivatalunkban minden héten leg
később csütörtök délig beküldeni.

A verseny azon résztvevői, akik csak a 
végső nagy díj kiosztásban kívánnak részt- 
vennl, a megfejtéseket tartalmazó szelvé
nyeket a verseny végéig bármikor — tehát 
pótlólag is — bekül'hetik.

Versenyünket jövőhéten kezdjük meg. 
Szeretettel hívjuk meg a Hétfői Napló ol
vasóit erre a nemes versenyzésre, smely 
ötleteMégben. dijakban és ajándékokban 
olyat és annyit fog nyújtani, amilyet és 
amennyit hasonló verseny nem nyújtott 
még colui.
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Megtalálták Rappaport Jenői, 
az Eoröpaszerte körözött 
valutasibert

. i}?i.S-árP?P szenzációs fordulni történt nz 
Utóbbi idők egyik legnagyobb valutasibo- 
«si bűnügyében: megtalálták Rappaport 
li'!61’" dúsgazdag felvidéki kereskedőt.

„ egész Európát behálózó valutásiber bűn
szövetkezetet szervezett.

A budapesti, bécsi, prágai rendőrhatósá
gok heteken keresztül nvomoztnk Rappa
port ulán. A pesti detektívek annakidején 
megtudták, hogy

a hírhedt valutasiber Magyarországra 
jóit nyaralni és Hévizén tartózkodik, 
a valutaslber bűnszövetkezet futárjai 

pedig Budapesten vannak.
A siberfutárokat sikerült letartóztatni, de 
Rappaport) elmenekült a detektívek elöl. 
Autót bérelt és azzal külföldre szökött. 
Rappaport szökéséről értesítették a kül
földi rendőrségeket.

Egész Európában körözték, de inind- 
ezideig nem tudták hol tartózkodik.

Közben a budapesti valutaügyészség Rap
paport futárjait mind elfogta. Welsz Ignác 
es felesége, Il’efez Sándor és Kállai Bernét 
kereskedőket tartóztatták le. Kállai, aki sú

LiHan Harvey pervesztes lett 
a budapesti törvényszéken
A világhírű filmsztár tetétleni birtokvásárlásának 
éidekes utójátéka

Lil'.m Harvey a világhírű filmsztár nem
rég birtokot vásárolt Magyarországon. A 
filmvilágban és társasági körökben élénk 
feltűnést keltett, hogy

a művésznő közel 300 ezer pengőért 
megvette a Zichy grófok 700 holdas 

tetétleni birtokát, kastélyát 
és itt fogja tölteni szabadságát, ha vége a 
filmszezónnak.

A birtokvásárlásnak most meglepően ér
dekes fordulata lett, amely

a budapesti törvényszéket foglalkoz
tatta.

A tárgyaláson elhangzott felszólalásokból 
és peres iratokból a következők derülnek 
ki :

Kilián Harvey számára Törzs Iván ma
gántisztviselő közvctilte a birtokvásárlást. 
Törzs abban állapodott meg a művésznő 
titkárával, Freed Pinkussal, hogy

ötezer pengő jutalékot kap, ha a birtok
vásárlás létre jön.

Később azonban a titkár közölte vele, hogy 
a művésznőnek nincs módjában ekkora ösz- 
szeget kifizetni, fogadjon el kétezer pengőt.

Az ellenzéki pártok 
alapvető kifogásai 
a választójogi javaslat ellen
Ma kezdi meg a NÉP bizottsága a reform vitáját

A választójog rcfomja ügyében az elmúlt 
hét első felében a budapesti háromhatalmi 
konferencia tanácskozásai miatt szüneteltek 
az érdemleges tárgyalások, csupán két ellen
zéki párt, a független kisgazdapárt és az 
egyesült kereszténypárt kezdte meg a javas
lat vitáját. A ma kezdődő héten a javaslat 
történetének uj fejezete kezdődik, mert a 
többségi párt,

a NÉP választójogi bizottsága ma, hét
főn délelőtt kezdi meg a javaslat kö

rüli tanácskozásokat.

A bizottság nyolcórás üléseken foglalkozik 
majd a történelmi jelentőségű törvény
javaslattal és a tárgyalásokkal előrelátható
lag 'még c héten végez. Külön vita tárgya 
lesz, hogy külön tanácskozik-e a javaslatról 
a kormánypárt plénuma is Ugyancsak e 
héten tárgyalja a NÉP földmivelésügyi és 
pénzügyi bizottsága a mezőgazdasagi mun
kásság öregségi biztosításáról szóló tör
vényjavaslatot.

A képviselőház közjogi bizottságát min
den valószínűség szerint január 21-rc, pén
tekre I ívják össze, hogy tárgyalja le —

lyos asztmában szenvedett, a fogházban 
meghalt. A nyomozás megállapította, hogy 
Rappaport milyen hatalmas összegű valuták 
sibolására használta fel Weiszéket, Kállai 
pedig zugforgalomban vásárolt valutát szá
mára.

A nyomozás lezárult, n budapesti büntető
törvényszék valutatanácsa már c hét pén
tekjére kitűzte a főtárgyalást Welszék bűn
ügyében, amikor most váratlan fordulat 
történt:

vasárnap olyan értesítés érkezett Buda
pestre, hogy a rejtélyes módon eltűnt 
és Ecröpaszerte körözött Rappaport 
Jenőt a csehszlovákiai Csap községben 

megtalálták.
Itt élnek a hírhedt valutasiber hozzátarto
zói és a csehszlovák hatóságok már meg is 
indították az eljárást ellene, mert sibolásai- 
val a cseh valutarendeletbe ütköző bűn
cselekményeket is elkövetett.

A valutaügyészség érintkezést fog keresni 
a csehszlovák hatóságokkal hogy az ottani 
nyomozás és eljárás minden adatáról pon
tos információkat szerezzen.

Törzs Iván a kétezer pengőt felvette, de 
csakhamar arról értesült, hogy Érced Pin- 
kus ötezer pengő jutalékot számolt el a 
művésznőnek, a kétezer pengőt pedig Lillán 
Harvey különszámláján kezelte tovább. 
Megtudta azt is, hogy a titkár nem sokkal 
ezután állását felmondta és nincs már a 
művésznő alkalmazáséban.

Törzs Iván ügyvédje, dr. Dietz István 
utján

pert indított Lillán Harvey ellen
és arra kérte a bíróságot, hogy háromezer 
pengő jutalékát ítélje meg számára, lgv ke
rült a budapesti törvényszék elé a birtok
vásárlás ügye. Lilian Harvey nem volt ott 

a tárgyaláson ügyvédjével, dr. Prichta Ma
nóval képviseltette magát.

A törvényszék meghallgatta a peres felek 
ügyvédjeit, majd úgy Ítélkezett, hogy

Lilian Ilarveyt a háromezer pengő meg
fizetésére kötelezi.

(Jgy tudjuk, a művésznő utasította ügyvéd
jét: fellebbezze meg az ítéletet és igy a 
felsőbíróságokat is foglalkoztatni fogja az 
érdekes per.

ugyancsak nyolcórás üléseken — a válasz
tójogi reformot. A bizottsági tárgyalások 
elölt azonban még egy

utolsó választójogi eszmecserét folytat 
Darányi Kálmán miniszterelnök az el

lenzéki pártok vezéreivel.
A képviselőház bizottságában a döntő fon
tosságú reform minden valószínűség szerint 
hét-nyolc vitanapot vesz igénybe.

A Ház munkarendjének 
második pontja: 
a választójog

Az eddigi tervek szerint 
február elejére összehívják a Házat, 

amely mindenekelőtt letárgyalja a mező
gazdasági munkások öregségi biztosításáról 
szóló törvényjavaslatot, majd — február 
legvégén, vagy március elején — áltér mun
karendje második pontjára:

a választójogi vitára.
Ez a vita elfog tartani a Ház húsvéti szüne
téig. llusvét ulán a költségvetés kerül a 
Parlament elé, ezek szerint tehát a nyári

szünetig más fontos javaslatot, mint a vá
lasztójog reformját, nem fog letárgyalni a 
Ház.

Küzdelem négy pont körül
A Hétfői Napló legutóbb ismertette már, 

hogy elsősorban milyen módosításait sür
geti az ellenzék a választójogi javallatnak. 
Arról is irtunk — a miniszterelnök inten
cióit jól ismerő politikusok információja 
alapján —. hogy a kormány elnöke és n 
belügyminiszter milyen módosításokra lenne 
esetleg hajlandó.

Az elmúlt héten a kisgazdapárt és ke
reszténypárt tanácskozásai során arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy

elsősorban négy pont megváltoztatását 
kell keresztülvinni

már a Ház bizottságában. Ezek a követke
zők:

1. A hat elemi, mint a választójog elen
gedhetetlen kelléke.

2. A hatévi helybcnlakás törvénybe ikta
tása.

3. A budapesti kerületi beosztás.
4. A választás lebonyolításának rendkívül 

költséges volta.
A kisgazdapárt és a kereszténypárt a ja

vaslatot — bizonyos módosításokkal, első
sorban n négy említett hiba kijavítása 
után —, hajlandó lesz általánosságban elfo
gadni,

a szociáldemokraták és Rassay Károly 
pártja azonban már alapjaiban rossz

nak tartja a javaslatot
A kisgazdapártban egyébként holnap, 

kedden folytatják a választójogi vitát.

Politika
va^y

köztisztaság?
Hosszú hónapok óta nyilaskereszte- 

ket taposunk. Papírból kivágott nyilas
kereszteket, amelyek jobban eléktele- 
nitik a pesti utcát, mint az elolvadt 
hóié. Kik az „ismeretlen tettesek", akik
nek nincs más dolguk, mint újságpapír
ból nyilaskereszteket vagdalni, s azok
nak clszórásával megkétszerezni szegény 
utcaseprők munkáját? Pénteken este 
meglestünk egy ilyen szimbólumhinlöt.

Régi ismerősünk az illető. Magyar 
ősnáci. Szerepelt már a letűnt Meskó-kor- 
bán is. Azóta is. Nemcsak a politikában. 
A törvényszék előtt is. Mert rágalmazott. 
Az elmeorvosok elölt is, — mert ugy- 
látszik azonos színvonalon áll szellemi
leg azzal a mozgalommal, amelynek 
zászlóvivőjévé szegődött. Mostanában 
ennek az urnák zöld ingét lengyel 
bunda fedi. Zergetollas kalapját félre
csapva viseli. Láttuk pénteken este a 
Váci-utcában és feltűnt: mennyire meg
hízott. Később derült ki, hogy kövér
sége — műkövérség. Zsebeit tömte ki, 
nem azért, hogy kövérebbnek lássék, 
hanem, hogy útközben lefogyhasson: a 
Vámház-körutlól végig a Váci-utcán a 
Vörösmarty-térig, majd a Dorottyá
ul cdn át a Tisza István-utcáig. Egész 
utón „fogyott". Mert szétszórta zsebének 
tartalmát: a papir-nyilaskeresztck szá
zait. Nem titokban szórta, hanem egész 
szemérmetlenül. És bőkezűen. Az éjsza
kai járókelők utánanézlek. Megmoso
lyogták. A rendőr hátat fordított neki, 
ezt a nagyközönség nevében nem is sé
relmezzük. Az országnak nem árt ez a 
papirszórás. Nevetséges egyéni akció, 
ami senkit sem hajt a szélsőségek kar
jai közé. De sérelmezzük a rendőr elné
zését — a köztisztasági alkalmazottak 
szempontjából. Mert, amit a lengyel- 
bundás. zergetollas, fütyürésző elme
orvos-kliens a Belvárosban műveli, az 
nem politika. Csak köztisztasági kihá
gás.

Miskolc polgármester 
nélkül!

Miskolc, január 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Vasárnapra újabb bonyodalom ke 
lelkezett Miskolcon, a polgármestcrváisáp 
körül. Halmai/ Béla polgármestert, — mint 
ismeretes — a minap nyugdíjazták, de fel
kérték, hogy egyelőre vezesse a város ügyeit, 
tiniig uj polgármester lesz. Ilalmay Béla 
vállalta is a dolgot, most azonban

megbetegedett és orvosul vasárnap azt 
tmicsollák neki, hogy okvetlen menjen 

hatheti szabadságra.
Ilalmay Béla tehát szabadságra megy és 
egyelőre még nem tudják, hogy ideiglenes 
behelyettcsiléssel oldják-e meg a problémát 
vagy pedig

talán dr. Fekete László helyettes pol
gármester veszi át u városi ügyek veze

tését,
I addig, amíg nem dől el, hogy ki lesz az uj 
i polgármester.

Csak

RÓLAM
RÓLAD 
RÓLA!

Egy kis pletyka másfél órán 
keresztül, amelyet, senkisein 
hisz el. de annál boldogabban 

terjeszt! A botrány hősei:

FÓRUM
MA ESTE 

diszbemutató 
V2IO órakor
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A VEGYF.SI’ÁROS-CSAPATBAJNOKSÁG 
egyik legérdekesebb leosztását mutatjuk Hl 
be. A felvevő: a kllünő Klór László Ismét 
bebizonyította, hogy h ranglistán nz elsők 
között van a helye. íme u leosztás:

4 4 8 2
9 -
0 A B 4 3 2
* 10 7 0 5 4

♦ D B 9 f.SZAK ♦ 10 8
V D 8 7 i I? V K B 10 9 6 5
<> K s a 0 10 9 8 r»
4. K B 9 8 3 2 nft. * I)

♦ A K 7 « 5
V A 4 3 2 
0 D 7 Ö
4 A

Általános beliben húrom passz ulún Dél
kezdi u lliltcl:

Dél Nyugat l'-jizak Kelet
1 pikk 2 treff 2 káró 2 kör
3 treff 3 kör passz passz
3 pikk passz 4 pikk passz.
« pikk kontra pasat passz

Nyugat kör hetessel Indul. Klór lopja az
asztalon és Ireli ásszal kézbe jön. Most kö
vetkezik a hudllerv. Kiőr kiszámolja ellen
felét. (Nyugat a beliben mondott két treffet, 
telek ereje nincs, tehát hatos treHje van, 
emelte a partnere kőrjét, tehát van három 
kőrje, pikket megkontrázta, tehát három 
pikkje la van, ezekulán u kárója azlngll le
llet!) ű csak ükkor tud teljesíteni, ha ez a 
azlngll n király! Minthogy nincs közlekedése 
nz asztalról a kézbe, mert ha másodszor 
trefflopással ukurna kézbejönni, Kelet 
eléhemegy nz itdullzessel vagy a nyolcassal 
és akkor már biztosan menthetetlen a parti, 
mert Nyugatnak biztos két ndniltése lenne, 
lemegy tehát Mőrlopással nz asztalra, kézbe- 
jön aduval, lejátszó az adu ászt és újra 
udubivás, Nyugat üt a dániával és treffet 
hív. Felvevő lopja a kézben. Most kis kárót 
hív, üt az. asztalon nz ásszal, kézbejöu ii 
káró Dániával, lejátszu a kézben lévő adu
kat. Mire Kelet kényszerdobáslm kerül a 
következő helyzetben: az asztalon mariul 
kiíró bubi két kicsivel: Keletnél kör király 
kiesi, és káré tizes, kilences; a felvevőnél 
kör ász, kicsi és káró kicsi! Klór megérde
melten köszönte meg szép purtnernője gra
tulációját és u nagy giblctábor tapsát. 
Bravó Klór!

♦
A MAC

Ernycy Károly által alapított „Sziget 
Kupa" versenye szombat-vasárnap folyt le 
a: Országos Kaszinó disztermében. A „meg
hívásos" versenyre /? csapat nevezett be, 
amelyeket a verseny kitűnő főrendezőié : 
Szalhmáry Kálmán 4 hármas csoportban 
indított cl Kínos meglepetést okozott és a 
beosztást majdnem felborította, hogy a 
III.KI benevezett csapata a start idő 
ii tó n sem jelent iii e g és a távolmara
dásáról nem értesítette előre a rendező egye
sületet. Ez természetesen <i verseny meg
kezdését akadályozta és csak a bridyespor- 
tért lelkesedő urak önfeláldozó be
ugrása méntéllé meg a kényes szituációi. .1 
helyszínen ugyanis összeállt egy „ad hoc" 
csapul Dormándy Gé;« ny. tábornok kapi
tánysága alatt. I.cilner l'ercnc, dr. Hajós 
Imre és <lr. Kovács György voltak a játéko
sok. .1 sors honorálta áldozatkészsé
güket, mert csoportelsők lettek a tavalyi 
'kupa védő Bridge Club dr. Szerviczky csa
pata és a BEAC II. elölt. A második cső 
poriban győzött a BEAC I, a BRT II. és a 
debreceni Perczelt Mór tábornok csapata 
előtt. A harmadik csoportban győzött a 
MAC a BEK II. és a \emttli Bank újonnan 
összeállított csapata fölött és a negyedik 
csoportban győztek az Orvosi Kaszinó együt
tese a Bili I és a MAC Bridge Club hölgy 
kombinál';a előli. Vasárnap délután .» óra-
1 <>r a gyöztés négy csapat knoknulrn állt 
ftl: a Dormándy csapata a BEAC I. ellen és 
ti MAC az Orvosi Kaszinó ellen A kiesett 
csoportok pedig a szép vigaszdijért küzde
nek. I'z a versem/ igazolta volna egyes szö
vetségi vezetők helytelen álláspontját, 
mely szerint: „It a n i n c s c s a p a t- é s
játékos iy n z <> l <i s I kényszer és 

főképpen, ha a verseny m e g h <■ 
i. ,U o s, akkor so k kait ö b b e lő k e I ö 
klub és k a s z i n ó indita na c s a p «- 
tokai a i' c r s c n y c k e n". l-.z a teória 
11,1) <• .< <5 d ö t m o adott ! Maga a házi
gazda saját helyiségeiben sem tudott csapa
tot indítani A MAC kitűnő rendezögárdája. 
dr Péteri/ Jenő, dr lludoverniq László és 
Szalhmáry Kálmánnak köszönhető a ver
seny mintaszerű, gtinrsülcmü lebonyolítást! 
J.apzárlunkor a döntő küzdelmek még tar 
tanuk.

♦
Dll. MOLNÁR 1I\HV csütörtöki páros 

versenv e heti lese dr. Bárdos dr. Heisz
2 ik Ernsl tn;:::. • • :k l.c.<..cs
cziudvsno— dr. Mukkay László,

Hétfői NAPLÓ___________ -
• •

Ünnepélyes manifesztácíó
a zsidók magyarsága mellett 
és az antiszemitizmus ellen

a zsidóság emancipációjának hetvenedik évfordulóján
A magyar zsidóság emancipációját elren

delő törvény életbelépésének hetvenedik 
évfordulóján a Pesti Izraelita Hitközség az 
egész magyar társadalomhoz, a magyar köz
véleményhez fordult és felemelte szavát a 
magyarországi antiszemitizmusnak Idegen 
kezek által dagasztott áramlatával szem
ben és

hitet tett a hazai zsidóság magyarsága 
és liazafisúga mellett.

A pesti izraelita hitközség gyüléstermét 
ünnepélyesen kidiszitették. Deák Ferenc, 
Eötvös József és id. Andrássá Gyula gróf 
ncmzeliszin szalagokkal diszkéit képei bo
rították nz elnöki emelvény fölött a falat. 
E három férfi volt ugyanis, akiknek a ma
gyarországi zsidóság emancipációját kö
szönheti. Stern Samu elnöki megnyitójában 
hálatelt szívvel hódolt a nagy férfiak emlé
kének, majd a zsúfolásig telt teremben a 
zsidóság helyzetét is ismertette.

Ünnepélyes csendben hallgatták a nagy
hatású elnöki megnyitót, amelyben arról 
beszélt, hogy a sorsdöntő törvény hetvene
dik évfordulóján nincs mód az ünneplésre.

— Az izraelita templomokban csak csen
des ima hangzott el a nagy évforduló emlé
kére, mert — mondotta Stern Samu — 
„szorongó aggodalommal van tele szivünk.

Gond és bizonytalanság tölt el bennün
ket,

mert egy uj korszak szelleme terjeszti kö
zöltünk fagyasztó légkörét s gyökereiben 
fenyegeti az emancipációnak szépen virágzó 
fáját:

Ezután n romániai magyarság és zsidó
ság helyzetével foglalkozott SJern Samu. 

Kijelentette, hogy amennyiben a Romániá
ból érkező különböző hírek megfelelnek a 
valóságnak, aggodalommal kell tekinteni a 
legújabb események felé.

— Rá kell mutatnom arra — mondotta 
emelt hangon nz elnök —, hogy

milyen válhatallan sor,közösség for
rasztja össze Romániában s különösen 
Erdélyben a magyarságot és a zsidó

ságot.
Amikor tehát ott az antiszemitizmus rend
szabályul érvényesülni készülnek, akkor az
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MODELL KATÓKA
BÁLI NAPLÓJA

1938. jan. 10. Szombaton bálba megyek. 
Óriási az izgalomé az egész csalánban. 
Különösen a ruhám problémája okoz 
végtelen vihart. Apa amellett szóno
kolt, hogy jó lesz a tavalyfbalvány- 
kék taft ruháin is, inig Anyu, meg én 
is, természetesen egy uj mellett fog
laltunk állást. Szegény apu végre 
úgy éjfél táján — órákig tartó közel
harc után beadta a derekát. (Meg
jegyzem, 21 éves fejemmel nem emlék
szem egyetlen esetre sem, amikor 
Anyu ne vitte volna keresztül azt, 
amit akart... Én is ilyen leszek...)

Január 11. Mór kora reggel bementünk 
városba háliruha szemlére. Fel
kerestünk néhíny nagyobb szalont, 
megnéztük az Összes kirakatokat és 
végül őrült dilemma elölt álltunk : 
nem tudtuk, milyen ruhát válasszunk. 
Én fehér tüllruhát néztem ki magam
nak fehér taft kombinévat, apró strassz 
pontokkal, amelyek úgy csillogtak a 
a mannekenen, mint a hajnali csillag. 
Anyának inkább egy sárga, görögösen 
húzott zsorzsettruha tetszett. Anyu 
azt mondj::, nem szép, ha nagyon 
megfeszül a derekam körül a tüll, 
a puhán eső felsőrész inkább fiatalos. 
(Érdekes, hogy Anyu némely kérdés
ben milyen maradi...) Szó volt még 
részemről egy ezüst-fehér brokát esti
ruháról is. végül egy rózsaszín tüll- 
ruha mellett döntöttünk, amelyen 
a fodor alul és felül a kivágásban 
hálókba van rakva és elől erősebb 
rózsaszínből megkötött bársony szalag 
fonja egybe az egész toilcttct. A ruha 
kivágása ovális, s igy egészen lekerül 
a vállakra, sőt az alá. Nagyon meg
elégedetten alszom el.

január 12. El.’ő próbán tudtam meg, 
hogy Zsuzsi barátnőm is ebben a 
szalonban kap ruhát: gyönyörű hal
ványkék stvlruhát készítenek részére. 
Jaj, Istenein, nekem is inkább styi- 

antiszemita jogfosztásban tulajdonképpen a 
magyarság jogfosztása is érvényesül a zsi
dóság elilprása a magyarság cltlprását is 
jelenti.

A közgyűlés lelkes tapsa közben ezután 
olyértelmü

deklarációt terjesztett elő az elnök.
A deklaráció felolvasása után Stern Samu 

a hazai zsidóság helyzetéről beszéli. Han
goztatta, hogy mennyire egybeforrt a ma
gyar zsidóság lelkében a hitbüség és a haza 
hűség.

A magyarságot gyöngítik azok, akik a 
hazához Ilii zsidókat magyarságuktól 

meg ukarják fosztani.
Rámutatot azokra a fájdalmas jelenségekre, 
amelyek a hazai zsidósággal szemben itthon 
is felmerülnek. Majd emelkedett izmiakkal 
adott kifejezést mély hódolatának a kor
mányzó Iránt, akt szolnoki beszédében fen- 
költ szavával hirdette a magyar alkotmány 
megingathatatlan szilárdságát. Az emanci
páció is, amelynek most hetvenedik évfor
dulója van, a magyar alkotmány egyik in
tegráns alapköve és

a magyar zsidóság hálatclt szívvel 
hajtja meg fejét Magyarország kor
mányzója előtt, aki szavának, tekinté
lyének s hatalmának súlyával a magyar 
alkotmány egészének csorbítatlan épsé

gét biztosítja.
A közgyűlés tagjai felállva, lelkes tapssal 

hosszasan ünnepelték a kormányzót.
Végül Stern Samu bejelentette, hogy 

Szent István király uralkodásának kilenc
századik évfordulója alkalmából az ország 
összes zsidótemplomaiban méltó ünnepsége 
ket rendeznek.

A szentlstváni gondolat megszentelése je
gyében fejezte be beszédét és kijelentette, 
hogy

meghajtja hálás tisztelete lobogóját a 
magyar katolikus klérus előtt, 

amely a szentslstváni gondolat hűséges őre.
A nagyhatású manifesztácíó után egy pil

lanatra elnémult a terem, majd felcsendült 
a Himnusz hangjai s pár pillanat múlva az 
egész közönség meghatódva énekelte a ma
gyar jieuizcti. iiuiU’ságot.

ruhát kellett volna rendelnem! Hiszen 
ez most ismét a legújabb báli divat. 
Valósággal lerúgtam a próbakisas6zony 
fülét, hogy legalább egy kicsit „styl- 
szerücn” húzza szűkre a ruha dere
kát és a szoknyát is húzza meg erősen. 

Január 13. Mindig félek a 13-tól. Szeren
csétlen nap. Mi is szerencsétlenek vol
tunk, amikor felfedeztük, hogy Anyu 
tavalyi garderuhája nem felel meg 
már ezidén az előirt elegancia követel
ményeinek. Nyomban beszaladtunk a 
szalonba haditanácsra. Előbb termé
szetesen megsarcoltuk Apát a tavalyi 
ruha „átalakitási” költségeivel a az
után kiválasztottunk Anyu számára 
egy gyönyörű ruhát, amelynek felső
része tiszta gyöngy, ugyanilyen széles 
övvel. Anyu hőditóan szép lesz.

Január 14. Utolsóelőtti nap! Ezüst 
cipőt voltam kénytelen lóhalálábau 
vásárolni, mert észrevettem, hogy a 
régin ' folytonossági hiányok ékesed
nek. Igaz, hogy divatos a lyukas cipő, 
meg az olyan, amelyből az embernek 
fóliába kint van. Anya mégis ui cipő 
vásárlását javallta. A hajamba is 
kell valami, hiába magyarázza Anyu, 
hogy a frizurám rollnis és apród- 
frizura lesz, mégis csak hiányzik oda 
valami. Voltom is egy rózsaszin-fehér 
apró lapos virágokból összeállított 
fejdiszt. Roppant jól áll.

Január 15. Elhatároztam, hogy ma ren
geteget fogok aludni, hogy kipihent 
és szép, legyek. Tér nészetesen egy 
szikrát som aludtam izgalmamban. 
Mindenem rondben van. Gyönyörű! 

Már délután 5 órakor hozzákezdtem 
a készülődéshez és 10 órára, amikor 
elindultunk, családom és az én véle
ményem egybehangzóan az volt, hogy 
én leszek a legszebb.

Január 16. Nem én voltam...
(Dr. Dévai né Erdős Böske.)

Koncertekről...
Nagy hndülíttel megMull « !,nc'

MeUelaa.éybe lalladl:
,1 máM küllóldl kmme‘ e'h!‘‘b'kai,áa 

atibrn flni/acbb volt, mini « fdhonmmM, 
larlalm'lug azonban e: um ÜIOII. m‘«
„ mlrtíkct. amelyet <> n„w beharungo.d>ial 
fctcdqáwlt kőlőmfg loggat eMrlialoll 
volna & mo.l ebből a kit atenck em 
lm old vonMbót rá akarunk mulatni arra, 
ami már unlósiiniien mindenki alatt ngil- 
vánvalá Ml, bogii Hl „valami' lorllnlk 
a nwgiiar karmesimk é> Inrkisck — rová- 
sóra' Szögezzük le, hogy a világviszonylat
ban is elsők közölt álló énekeseinkéi soha
sem halljuk koncerlpódiumon! Karmeste
reink pedig háttérbe szorulnak a rck ám 
szárnyain járó, néha kissé „hamis" értekek
kel kérkedő zenei „csodabogarak" miatt.

Elismerjük, hogy Issay ^°lb1r°v'n 
nagyon tehetséges karmester. Mull évi „fío- 
vancsina előadásával Musszorgszki zseniali
tásán keresztül valóban olyan világot muta
tott be Pestnek, mely eddig ismeretlen volt. 
A péntekesti Bohémélettel azonban csaló
dást keltett. Patnky Kálmán lágy ívelésű, 
érzelmes tenorja elveszett a Dobroven pál
cája nyomán feldübőrgő zenekar hangor- 
kánjában. Ehhez adjuk hozzá, hogy Lo
sonc zy ördögi színekkel festette meg ha
talmas. zengő hangján Marcell kedves szere
lemmel összeesküvő alakját és ezzel az elő
adás — végkép elleniéibe került 
Puccini Ural elgondolásával. 
Ezek suliios tévedések, amelyek erősen be
folyásolják a hallgatóság zavartalan művé
szi élvezetét...

Kaptunk meg egy „csodabogarat": 
Aubrcy Pankey néger baritonista személyében 
Nyilván valami rejtélyes ok miatt szerepel
tették a Zeneakadémián. Ilyen rosszat még 
sohasem hallottunk. Röviden tenor- 
barit ónnak hirdették, azt a lehetetlen 
torkol ást és hörgést, amit ez a 
fiatalember, nyilván jószándékból kinyögött 
és kiszorított magából. Még most is hihetet
len előttünk, hogy „tényleg" S c h ub c r t- 
dalokat énekelt. A bicdcrmcicf himnuszát 
szemforgatva és aláfestve, Harlem jajongá- 
saivall Schubert kispolgári szenlimentaliz- 
masa és Afrika párás, forró szenvelgése —• 
e ketjő együtt nem termékeny frigy! Bár el
ismerjük, hogy az ilyesmi nem faji kérdés, 
hiszen rajongunk Maria Andersonért, 
Paul Robinson mély baritonjában fel
ismerjük az őserdők, a hold ezüstös fényé
nek szóló sejtelmes suttogását s megérezzük 
Josephinc Baker szépségéi is De ebben 
a fiatalemberben nem kaptunk mást, mint 
Richard Staab zongorázásával kettős és fáj
dalmas erőlködést valami számára elérhe
tetlen álomkép után — a művészi után.

ílf ii 11 e r Mária is szerepelt hangverse
nyen. Komolyan, józanul és kiszámilollan 
énekelt, nem nagy, de megérdemeli sikerrel.

Még két zeneeseményről számolunk be és 
szándékosan hagytuk utóljára őket: kiérde
meltek minden dicséretet. Rcna Kyrlakou 
hangversenye ugyanis olyan derű s és b á- 
| o s volt, mint maga a zongoránál ülő ti~cn- 
hétéves kis görög leány. Lendületes volt az 
est. Solti György olyan tűzzel, olyan lel
kesedéssel dirigált, amely jellemzi az igazi 
zenei elmélyülést. Két fiatal művészember 
együtt: egy leány a zongora előtt, a zene
kar élen egy flu — gyönyorüszép.../ 

Dohnányi—Thihoud szonátaestje, amiről 
utói iára szólunk. Zenei élmény volt. 
.4 zene édes titkainak halk, elmélyült élve
zete Mégis, mintha valami felfogásbeli k ü - 
I ö n bs é g mvtotkozotl volna a két mester 
’átékában. Thibaud a szerkezeti ábrázolás 
helyett a dallam vezetésére fek
tette a nagyobb súlyt. Dohnányt pedig — 
talán meggyőződése ellenére —, nagy belá
tással és igaz lelkesedéssel alkalmazkodott 
Thibaud egyénien szóló hegedűjéhez. Ennyit' 
a koncertekről . . .

♦

HÍREK
A Sscnt István bazilika karnagyi állása körül 

már mceindultak a harcok. A Bcmény Dezső 
halálával megüresedett karnagy! szék ‘hctö'té- 
sénél egyetlen szempont Irányadó, hogy akit 
a tisztséggel megbíznak, tökéletesen Ismerje az 
egyházi zenét és a liturgikus énekeket. Ebben, 
a kérdésben termés-etesen n város dönt a leg
főbb kegyúri Jog alapján.

★

A közismert keserfluízpydros — suttogják ze
nei körökben — nagysikerű hangversenyt 
adott, amelyen vállalatának tisztviselői tömege
sen jelentek meg.. . A többi nagy gyárosaink 
is igaz kultmmissziót teljesíteti'nek. ha e pfl- 
d.t követve, fogyasztóinak és allmlnuiztütalnak 
esetleg nem ilyen mngasnluáju. de azért hasz
nos zeneművészeti élményt rendeznének.

Dr. Lábén lAhzló ,
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AnagvllHossagot leplezett le
Megtojtott egy diósgyfirl

Miskolc, január 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Kegyetlen apagyilkosság leleple
zéséről érkezett jelentés vasárnap a mis
kolci ügyészségre. Másfél esztendővel ez
előtt 1936 szeptemberében Kései János diós- 
győr—pereces! szénbányász felesége be
jelentette a csendőrségen, hogy az ura el
tűnt. A bejelentés szerint Kései azzal ment 
cl hazulról, hogy szenet visz Miskolcra és 
többé nem jelentkezett. Megindult a nyo
mozás, de nem akadtak rá. Most azután

névtelen levél leleplezte, hogy gylklos- 
ság van az eltűnés hátterében.

A diósgyőri csendőrségre érkezett a név
telen levél, amelynek küldője azt irta, hogy 
késel Jánost, aki italos ember volt és ezért 
rossz viszonyban állt a családjával, Sándor 
nevű 2,3 éves fia gyilkolta meg. Azt is meg
írta a névtelen feljelentő, hogyun történt a

a névtelen tevéi 
bányászt a Ha 
gyilkosság. Késel Jánost

éjszaka, álmában ölte meg a fia, zsi
neggel fojtotta meg.

Később jött haza az éjszakai munkából a 
szénbányász másik fia, a 26 esztendős Ké
sei János. Kettcn együtt zsékba gyömöszöl
ték a holttestet, elvitték a másfél kilomé
ternyire lévő Lyukó-uölgybe és olt elásták.

A névtelen levél alapján a diósgyőri 
csendőrök előállitották Kései János özve
gyét és két fiát. A fiuk beismerő vallomást 
teltek,

elvezették a csendőröket a Lyukó- 
völgybe és megmutatták, hol ásták el a 

holttestet.
A szemle után a csendőrök jelentést küld
tek Miskolcra, ahonnan hétfőn bizottság 
meg a Lyukó-uölgybe, kiásatja és exhumál- 
tatja a holttestet.

Betiltotta
a pincérnök alkalmazását 
a kecskeméti rendőrség!

Kecskemét, fan. 16.
(A Hétfői Napló tudósítójánál; telefon

jelentése.) Zombory Gyula dr. rendőrfőta
nácsos, a kecskeméti rendőrkapitányság 
vezetője, a kecskeméti vendéglősök szak
osztályával folytatott tárgyalások után, 
január 6.-tól kezdve

megtiltotta a pincérnők alkalmazását a 
kocsmákban és vendéglőkben.

'A városban nagy érdeklődéssel tárgyalják 
a rendőrségnek ezt a rendelkezését, amely 
körül különben különös bonyodalmak is 
keletkeztek.

Két vendéglős, Kokály Imre és Gáspár 
Antal

panasszal élt a belügyminiszterhez a 
női munkaerők alkalmazásának betil

Az erkolcsvédelmi rendelet alapján 
1*.  '1, az Erzsébet-köruti diszkrét-automata lteltek tulajdonosal't

'A VII. kerületi kapitányság, mint rend
őri büntetőbíróság különös erkölcsvédelmi 
ügyet tárgyalt. — Erkölcsvédelmi ügyet, 
amelyet automatába dobott homlspénz pat- 
tantott ki.

Az Erzsébet-körnt 8. számú bérpalota, az 
úgynevezett Fllmház kapualjában van egy 
kis fülkéből álló üzlethelyiség, Kovács 
Ilona egészségügyi cikk és töltőtoll kereske
dése. A fülke mellett kékrefestett kis auto
mata van felszerelve. Tábla hirdeti fölötte 
az automata rendeltetését:

egy pengőt kell bedobni, meg kell 
nyomni egy gombot és kiesik az auto
matából. borítékba zárva négy darab 

diszkrét egészségügyi cikk.
Nemrégiben megállt egy fiatalember az 

automatánál és bedobott egy pénzdarabot. 
A boríték még nem esett ki, amikor éppen

a kapualjba toppant az automata-vál
lalkozó ellenőre és megállapította, hogy 
a fiatalember hamis pengővel akart 

egészségügyi cikket szerezni
az automatából. Az ellenőr rendőrt hivott. 
Kiderült, hogy a fiatalember igazán fiatal
ember — még fiatalkorú. A rendőrség an
nak rendje és módja szerint a fiatalkorúak 
bírósága elé vitte nz ügyet. A fiatalkorunk 
bírósága letárgyalta a hnmispénzzel kap

Harmincezer dollárt követel 
budapesti menedzsere 
Király Kató férjétől, Kosferlifz 
hollywoodi filmrendezőtől

Vasárnap reggel érkezeit Budapestre a 
legtekintélyesebb amerikai fllmlap, a Matton 
Idcture Héráid legújabb száma, amelyből a 
budaocsti színházi és filmszakma nagy ér
deklődéssel vette tudomásul, hogy milyen 
érdekes pór folyik New-Yorkban Király 
Kató férje, Koslcrlitz Hermáim filmrendező 
és budapesti menedzsere, Wiesenbery Ernő 
köA ltpörőiködéj előzményei esztendőkre 
nyúlnak vissza. Akkoriban Ismerkedett meg 
Wiesenberg Ernő budapesti filmes hoster-

tása ellen
és a régi rendszer visszaállítását kérte. A 
miniszterhez benyújtott fellebbezésében 
megemlítette dr. Balázs Barnabás fogal
mazógyakornok nevét is. A fogalmazógya
kornokkal kapcsolatban használt kitétel, 
valamint egy másik körirat kijelentései 
miatt,

a kapitányság vezetője rágalmazás el
mén eljárást indíttatott Kokály Imre 

vendéglős ellen
és a rágalmazási ügyben eddig már hat ta
nút hallgattak ki.

A piticérnők alkalmazásának megtiltását 
különben csak néhány kocsmáros sérel
mezi, a többiek azonban helyeslik és ragasz
kodnak hozzá, hogy a tiltó rendelet 
továbbra is érvényben maradjon.

csolatos ügyet, de a dolog ezzel még nem 
fejeződött be

a bíróság átirt a főkapitánynak és fi
gyelmeztette, hogy miféle automata 
működik az Erzsébet-köruti ház kapu

aljában.
A bíróságtól érkezett átirat után a rend

őrség az erkölcsuédclml rendelet alapján 
kihágási eljárást indilott az automata minit 
és most tartotta meg a tárgyalást a VII. 
kerületi kapitányságon dr. Róna Zoltán ta
nácsos mint rendőri büntetőbiró

Két terhelt állt előtte: Újházi Ede, az 
automata tulajdonosa és Kovács Ilona, nki 
a gépet bérli. A rendőrbiró

elítélte őket az erkölcsvédclml rendelet
3. pontja alapján, amely megtiltja a 
jóizlést sértő tárgynk kirakntbahelye- 

zését
és amely szerint az ilyenfajta cikkeket csak 
szaküzletben szabad kiszolgáltatni a ve
vőknek. Újházi Ede büntetése: tiz napra 
átváltoztatható 200 pengő, Kovács Ilonáé 
pedig öt napra átváltoztatható 100 pengő. 
A rendőrbiró ezenkívül kimondotta ítéleté
ben, hogy a rendőrség intézkedik az auto
mata leszereléséről.

Újházi Ede és Kovács Ilona felebbezett. 
Másodfokon a főkapitány Ítélkezik majd 
az Erzsébet-köruti kék automata ügyében. 

litz Hcrmannnl, aki azóta magyar leányt 
vett feleségül, Király Ernő és Solti Hermin 
leányát, Király Katót. Wiesenberg akkor rá
vette Kosterlitzet, hogy jöjjön vele Buda
pestre, itt majd szerez neki munkál. Kostcr- 
lifz el is jött Budapestre.

Wiesenberg közvetítésével összekerült 
Joe Pnsternakknl, aki akkoriban a Ma- 
gyarorsságon működő l'nlversal I’lctu- 
rcs Corporation Itteni producere volt.

Wiesenbery közvetítésével meg is állapodlak

és Kostelit: irta az Uriversal részére Gaá 
Franci két filmjének forgatókönyvét, ö i 
rendezte a filmet.

Még abban az időben írásbeli szerződé 
készült, amely szerint arra az esetre, h 
Kostcrlitz az Universalhoz Hollywoodba 
kerül, akkor

az első esztendőben jövedelmének tiz 
százaléka, a másodikban pedig öt szá
zaléka Wiesenberg Ernőt Illeti meg ju

talék fejében.
Egészen 1941 február 15-ig szólt ez n szer 
ződés, de még abban is megegyeztek, hí 
időközben Wiesenberg is Amerikában tar 
tőzkodna és ott tovább intézné Kosterlit 
ügyeit, akkor öt éven át továbbra is tiz szá 
zalék jutalékot kap.

Kostelttz tavaly cl Is utazott Ilolly 
tanodba, ahol nagy sikere van, Harry Kos 
tér néven most már a harmadik nagy filméi 
rendezi az Universal részére és

gázsija heti 400 dollárról heti 2200 
dollárra emelkedett.

Wiesenberg azonban hiába várta a jutalé 
kot. Többször is felszólító levelet küldőt 
Hollywoodba, választ azonban nem kapott 
mire végül Kcpecs és Frischer ncwyork 
ügyvédek utján keresetet indított Kosterlit 
ellen és

30.000 dollárt követel tőle.
A keresethez fotókópiát csatolt a szerző 

désről, amely összesen három pontból áll 
azonkívül egy külön mondatból, amely ig1 
hangzik: „Minden más szóbeli vagy irásbcl 
megállapodás semmis "

Az nmerikai filmujság vasárnap érkezet 
száma szerint, a ncwyorki legfelsőbb biró 
ságon Schmuck biró tárgyalta az ügyet. Kos 
terllt z ügyvédje tagadta a követelés jogos 
ságát, azzal érvelt, hogy a szerződés er 
kölcstclen. A biró erre fölszólította Koster 
litzet, záros határidőn belül

nyújtsa be bizonyítékait arra, hogy 
milyen alapon látja erkölcstelennek a 

három pontból álló szerződést.
Filmkörökben most nagy érdeklődéssé 

várják, mi lesz a folytatása — és főként i 
befejezése a 30.000 dolláros budapcst— 
hollywoodi fllmpörnek.

A román

Parisba utazik
Bukarest, január 16.

A Curenlul szerint Micescu román ki’tl 
úgyininiszter Géniből

néhány napra Párlsba utazik.
Február első felében Micescu Ankarába! 
résztvesz a balkán antant értekezletén s le 
hetséges, hogy ulána Athénbe is ellátogat.

Sirvafakadt
a cirkuszi bohóc, 
mert csalásért letartóz
tatták a rendőrségen

Jankovich Lajos nyugdíjas, aki nz 
Auguszla-telcpen lakik, pár nappal ezelőtt 
megjelent a főkapitányságon és ismeretien 
tettes ellen feljelentést lett csnlás elmén. 
Jankovich előadta, hogy egyik rokonától 
45 pengőt kellett volna kapnia postán, 
azonban ezt nz összeget

valaki más vette fel helyette.
A nyugdíjas napokig hiába várakozott a 
pénzre, végül elfogta a pénzespostást és ér
deklődött nála a pénzküldemény sorsa fe
löl. A pénzespostás, aki nem ismerte Jan- 
kovichot. meglepődve fogadta a reklamá
ciót és kijelentette, hogy

a pénzt ő már kifizette Jankovlchnak.
Pontos személyleirást is adott arról a fér
firől, aki Jankovich néven szerepelt előtte 
és átvette az összeget.

A detektívek munkája csakhamar ered
ményre is vezetett. Megállapították, hogy ti 
pénzt Hága József 38 éves artista vette fel 
és azt a maga céljaira fordította. Hága Bu
dapesten és több vidéki városban mint bo
hóc működött a cirkuszoknál. Természete
sen csak nyáron, mert a vándorcirkuszok 
novemberben beszüntetik előadásaikat.

A megtévedt embert előállították a rend
őrségre, ahol kétségbeesve könyörgött, 
hogy ne csukják le, megtéríti majd a kárt, 
hiszen

nyomora sodorta a bűn utjáru.
A rendőrségen természetesen nem fogadták 
el a bohóc védekezését és Húga Józsefei, 
aki ellen különben egy másik ügyből kifo
lyólag körözőlevelet is bocsátottak ki,

letartóztatták.
A bohóc, akinek hivatása nz emberekéi 
szórakoztatni és mosolyt fakasztani az ar
cukra, a Ictartózlalásl végzést sírva hall
gatta végig és kijelentette, hogy a jövőben 
inkább pályái változtat, hogy télen is le
gyen betevő falatja.

Nagy siker volt 
könyvalakban, 
még nagyobb 
a színpadon, 
világsiker lesz 

a filmen

MIKSZÁTH KÁLMÁN
gyönyörű története:

esete

Filmre irta: Harsányi Zsolt 
Rendezte: Székely István 
Zene: Fényes Szabolcs

Összeállította: Bár.ky Vikié,

SZÖRÉNYI ÉVA
Ralnay, Köpeczv. 

Símor Erzsi, Kalmay, 
Biiicsi, Gazon, Komar

Hunnla-Piclura-produkció
Eco-Iíltn

Csü'örtökön pi esnier



SÚLYOS FIZETÉS! ZAVAROKKAL küzkö- 
dik a nemrégiben megnyílt és máris pihenőre 
k< nyazcriilt Sörkabaré ügy volt, hogy tegnap 
ismét megnyit, de a nyitás elmaradt, mert a 
helviség bérlője, Komáromy Lajos, nem tu- 
’l'dt megegyezni személyzetével és hitelezői- 
vei Kiderült ugyanis, hogy teljesen helytelen 
-/ mil'ssa) vezette nz (izemét. Sörből fi virs
liből nem lehet fenntartani egy polgtírl ' mula
tót lem, amelynek napi engedély- és adóterhei 
százhatvan pengőre rúgnak. A színészek Féld 
Matyitől, a .Sörknbnró művészi vezetőjétől, 
megkapták gázsijukul, a személyzet többi 
része azonban egyezkedik.

+
KÉT FILMBETILTÁST közöl n hivatalos 

Inp. A Warncr Bross filmgyár a „Prairi az 
én hn/.in" cimü és a Solar Film „Nina Pét- 
rovna" című képétől a cenzúrabizottság az 
engedélyokirat kiadását megtagadta.

★
AMERIKAI KOMÉDIA a cime Aszlányi Ká

roly darabjának, amely a Belvárosi Színház 
soronkövetkező újdonsága lesz. A vígjátéknak 
próbáit már a héten megkezdik, a főszerepek
ben Mezeivel, Latabárral és Rátkaiual.

TAMÁS ISTVÁN, a kitűnő színpadi szerző és 
iró két ifjúsági regénnyel lepte meg az újévi 
könyvpiacot, az első a Szabadkai diákok, 
amely a szerző nagysikerű regényének újabb 
kiadása, Ennél izcsebb, színesebb, elevenebb 
és őszintébb ifjúsági könyv alig került még n 
magyar diákság kezébe. — A másik a Citrom
gárda, amely a Szabadkai diákoknak testvér
kötete és amelyben a szerző a ma mór köz
ismert két rikkancsfiu történetét szövi tovább 
uj és izgalmas mese keretébe. A részletekben 
remekül meglátott és megrajzolt figurákban, 
a helyzetekben és lüktető dialógusokban van 
ti szerző ereje.

♦
HAJNALI CSŐK a cime Rózsahegyi László 

kollégánk most megjelent regényének, amely 
különösen a színházi öltözők tájékán keltett 
nagy feltűnést. Kapitány Olga szininövendék 
és Herei Béla fiatal építészmérnök halálos 
szerelmének története leleplezi egyáltalában a 
színházi ezerelmek történetét, de talán kulcs
regénynek is számítódhat. A Vígszínház ku
lisszái mögött rebesgetik ennek az izgalmas 
és forró történetnek a való életben megtör
tént modelljét. Akár kulcsregény, akár nem. 
Rózsahegyi finom irásmüvészele, mescszövé- 
sének fordulatossága, iokálkoloriljának való
sága nagy sikerré teszi ezt a’ könyvet.

★
EGY SZŐKE SZUBRETTR0L van szó, aki 

a rossz nyelvek szerint rendkívül nagy for
galmat bonyolít le a magánéletében. Egy 
gyáros a vőlegénye, egy Pestre ritkábban föl- 
ránduló földbirtokos a szerelme s mostanában 
gyakran látni egy színigazgató társaságában, 
akitől szerepet vár. A három ur nemrégiben 
találkozott a színigazgató irodájában. A két 
ur eltávozott, egyelőre csak a színigazgató 

igér szerepet.
★

A PÓDIUM MÍ'SORA, amely a farsang és 
a mulat.**  g jegyében készült, a szellemi bátor
ság még néhány ékkövét csillogtatja. Ilyen 

. Görög László ..Relativitás" cimü tréfája, 
amely Einstein elmélete szerint bebizonyítja, 
hogy a szélső jobb és n szélső bal tulajdon
képpen szorosan szomszédok, csak egymás
nak hátat fordítva menetelnek egyazon irány
ba. hogy a vegén találkozzanak. Ezt a tréfát 
azonbun nem szabad magyarázni, aki elmegy, 
meg. rli és tapsol. Az obiigát knbarémüsorban 
Karinthy Frigyes és Köti Károly egy-egy ra
gyogó trófájn, Köváry Gyula kisoperája ara
tóit sikert. A szereplők közül Kiss Manyié 
minden elismerésünk, magával ragadó volt 
Kondor Ibolya sanzonja a háborús gyerek
játékokról írjuk ide még Kondor Annié. Gölz 
Erzsi. Dán Alári, Somogyi Éva, Komló*  Vil
mos, Hcrczrg Jenő, Andav, Szigeti és Ungcr 
nevét is. ______ _

Megünneplik a századik 
magyar filmet

Vasárnap délelőtt tizenegy órai kezdettel n 
Szimuávészeli Akadémia tanácstermében ér- 
tekeiuat volt, amelyet a magyar film ünnepe 
előkészítő bizottsága hívott egybe. Az értekez 
Jetei. Kiss Ferenc, nz akadémia igazgatója 
elnökölt, nki ezeket mondotta:

■ Egyelőre bővebben nem tudok beszólni 
az ügyről, miután minden csak terv. Az érte
kezlet azért gyűlt össze, hogy a felmerült 
ötleteket megvitassa és előkészítse azt a való 
bán nagyszabásúnak Ígérkező ünnepet, amit 
a századik magyar hangosfilm méltán meg
érdemel.

• ..Z IZGALMAS CSELEKMÉNYE DRÁMA UJ
VILI A.l.vr kreálta Wllliam A. Sciter a 20th 
Centin v Fox rendezője, a „Csillagos lobogóért" 
c. legújabb filmjében. Míg n síiizsé középpont 
jóban egv idegpattanásig feszülő dráma all, n 
Ilim hátterében egy igazán amerikai méretű 
v:«i . :é mulató élete elevenedik meg, szárad-I 
eh' i szinpndi attrakciókkal és olyan zcneslá- 
ge.ckkel. amelyekkel csak Irving Berlin szó I 
mai tudnak versenyezni. A film két föszereplöjel 
Ilobcrl Taglót és Barbara Stamvyck. 1

HÉTFŐI NAPLÓ

BRAVÓ, BÉKEFFH — akartam felkiál
tani a P ó d i u m premierjén a kitűnő kon- 
féranszié írónak, aki mintha Wells idő
gépén csavart volna egyet s a boldogult 
békeévek szellemi szabadságának ózondus 
levegőjét varázsolta volna vissza a kis szín
ház nézőterére. Megdörzsöltem szememet, 
karomba csíptem, valóban nincs, kétség, 
ébren vagyok és a konferanszié szájából 
— bár a humor és a szatíra selyempapir- 
jában csomagoltan — mégis annyira mai 
és véres igazságokat hallunk, amit, valljuk 
be, az újságíró nem igen kockáztatna le
írni. Valóban, az újságírónak nem lehet 
félmondatokkal, félszavakkal és gesztu
sokkal dolgoznia és nem bujtathatja elmés 
kis tréfák allegóriáiba azt, amit meg akar 
imi. A konferanszié azonban megteheti és 
Béke/fi meg is teszi. Alaposan! Beszél elő
ször a „haverek" országáról, ahol mindenki 
barát, ahol, ha egy nagy ember megbukik, 
lizenöt-huszan azon törik a fejüket, hogy 
miképpen lehetne felfelé buktatni, valami 
jó, zsíros pozícióba...

SOR KERÜL A RÁDIÓRA IS. Mennyire 
igaza van, amikor megemlíti, hogy Mol
nárt több nyugati ország rádiója üd
vözölte hatvanadik születésnapján, ugyan
akkor nálunk egy hang sem hallatszott er
ről. (Ha szabad nekem Békcffinél tovább 
mennem, visszatérhetnék szilveszterre, 
amikor a rádió elfelejtette eljátszani a 
Himnuszt, de még boldog uj évet sem kí
vánt annak a négyszázezernyi előfizetőjé
nek, aki havi keltőnegyvcnévcl valóban 
rászolgált volna erre az egyszerű buékra.) 
Békeffl ugyan aggályát fejezte ki, hogy rá- 
diórevüje után, amely valóban metsző 
gúnnyal és kegyetlen humorral karikirozla 
ki a műsort összeállító „bigottságot", amely 
kiskorúnak tekinti a rádióelőflzetőket, nem 
szerepelhet többet a rádióban, — meg
nyugtathatjuk, hogy ezt a tréfát egész 
biztosan megértik és méltányolják a rádió 
urai is. A kabaré torz tükre sokat megen
ged. Békeffl ezt a lehetőséget agy használja 
ki, ahogy a szellem szabadságát tisztelő és 
ezért áldozatot is hozó művész megteheti. 
Vitriolba mártott tolla serceg, pattog a 
közönség szellemének fehér lapján, amely 
szívesen fogadja cl a mai kor stigmájaként 
a konferanszié-dobogón jelentkező szabad- 
ság-debatter mondanivalóit.

2. Godiva szellemei
A JÓ, A ROSSZ ÉS AZ ENYÉSZET szel

leme alkuszik egy földi létekre. A Jó szel
lem még egy utolsó kísérletet tesz a pokol
nak való veszendő létekért s csodálatos, 
angyali jósággal megáldott asszonyt ad 
melléje (Godiva), aki könnyeivel, szenve
déseivel és áldozatával valóban megmenti 
a kárhozattól. Beszéljünk Kállay Miklós 
Nemzeti színházi uj darabjáról s három 
szellem modorában.

A JÓ SZELLEME: Alkotóm, Kállay Mik
lós nemcsak ihletett küllő, kitűnően kon
struáló iró, hanem tudós is. Mint a közép
kori barát, bújta a fóliánsokat. hogy minél 
hitelesebben (legalább is olvasmányaink 
után clképzclten) állítsa elénk Lcofric 
urat, az egykori rablólovagot, Lord Ellenőr 
szépséges leányát, Gndiváf, akinél szebb, 
magasztosabb, tisztább és Uliomosabb hős
nője nem volt az utóbbi évtizedek szín
padainak. Milyen szép Is ez a történet és 
milyen példaadó. A jó miként győzedel
meskedik u gonosz felett és miként bukik 
el az állam, a társadalom, a törvény hatal
mát felrúgó, a maga kis várában diktátor
ként kényurkodó Leofric ur az igazság és 
emberiesség kifeszitcll pókhálóján

A ROSSZ SZELLEME: Álljunk csak meg 
egy pillanatra. Godiva, aki ura lelke nyu
galma érdekében meztelenül száll a lóra, 
hogy végiglovagol jón a nép között, hü sző-

MŰVÉSZ SZÍNHÁZ
szerdán, január lB-én először

Dől'gvumöics
(Pamplemouesc)

Bl RABÉAU vigjAléka

jatmak: Góth, Peérv Piri Slmonyl M ria 
Dobsa 0 no v Soltész Anny. Vidor 
Fari, Toronyi, Boray, Puskás

vetségest talált a színház nagyszerű fény
mesterében, aki ugyan nem a mágia, hanem 
a laterna magika minden modern vívmá
nyát igénybe vette, hogy vetítéseivel, jól 
és rosszul alkalmazott világítási effektu
saival valahogyan moziszerüvé tegye az 
egész históriát. Az én javamra billenti a 

' dramaturgia kék
sok

mérleget az is, hogy a ............ —
ceruzája is csak enyhén dolgozott, .....
mindent ki kellett volna huzni a darabból, 
hogy ennek epikus szélessége valahogyan 
a dráma expanzió erejébe szűküljön össze. 
Azután a szereplők klasszikus skandálása 
is monoton egyhangúságba ringatta a né
zőt, amikor éppen az indulatok felkorbá
csolását kellett volna értékeltetni. A máso
dik felvonás végén egy kabaréjclcuetet is 
találunk, amely viszont a németországi 
mesekönyvek pajeszos torz ábrájával ré
míti a jobbizlésü nézőt. (Major Tamás!)

AZ ENYÉSZET SZELLEME: Amint lá
tom, nekem kevés dolgom akadt. Huzamo
sabb ideig kell várnom Kállay Miklós da
rabjára, amely tetszik a közönségnek és 
amely hosszú életet követel. Szörényi 
Éva alakításának tündéri szőkesége, belső 
hite és kibontakozó drámaisága, Kiss Fe
renc robusztus, vérbő alakja sokáig élnek ' 
a nézők emlékezetében. Én magam. M a k- \ 
láry Zoltán, akiről tudom, hogy démoni‘Á 
erővel szolgálom parancsolómat, a szerepcf,j 
szerényen félrevonulok. L'gy legyen!

az újév legbravurosabb 
filmszatíráját,

ÉJFÉLUTÁN...
Ketten-hárman ültünk vasárnap délelőtt 

a Fórum mozi nézőterén, ahol levetítettek 
előttünk egy Warner-képet, cime: Éjfél 
ulán. A mozi igazgatósága kis aggodalom
mal ültetett a nézőtérre, mondván, hogy 
ez olyan film, amelyhez közönség kell, 
amelynek hangulata magával ragad. Ez az 
óvatosság azonban feleslegesnek bizonyult. 
Pillanatonként robbant ki belőlünk a ne
vetés, a film első negyede ulán már olyan 
hangulat uralkodik a sötét és üres néző
téren, mintha százak és százak elragadta
tott tetszésnyilvánításából áradna ki az a 
megfoghatatlan fluidum, amely a siker 
legbiztosabb, de sajnos, a legritkább is
mérve. Miről is van szó? Egy világhírű 
Shakcspcare-szinész, Lesbe Hotvard (való
ban nz!) bemutatja a nagy színész magán
életét. Rómeó és Júliát játsszák a film 
színpadján. Júlia (az angyali, tüneményes 
Rétté Davis) fekszik a ravatalon és mif 
Rómeó szaval, sziszegve odasugja neki : 
„Itt én vagyok a Júlia, nem az ott a pá
holyban, akinek játszol!" Pereg a kép, Jú
lia felébred és most már Rómeó elhülő 
ajkával vált utolsó csókot: „Már megint 
hagymát ettél, mégpedig fokhagymát I" — 
súgja jelenet közben a szerelmes Romon 
Júliájának. Vége az előadásnak s Romén 
és Júlia, akik nz életben is egy pár, az öl
töző falán át veszekesznek, békülnek, ami
kor betoppan Howard öltözőjébe egy lier- 
inclinkeppes leány (a rajongószemü, tün
déri Olivia de Havilland!) és szerelmet 
vall a színésznek. Szilveszter este van és 
Kaliforniában vagyunk. Hó helyett kon
fetti hull az utcán tolongó tömegre, szer
pentin kavarog a levegőben és ebben a 
hangulatban miniatűr tragédia játszódik 
le az utcán. A szerelmes kislány vőlegénye 
otthagyja társaságát, elrohan a színészhez 
és elégtételt követel. A színész megígéri 
hogy kiábrándítja magából a leányt, aki 
mellesleg milliomos és apja ugyanaz a 
papa, aki a Mimi-hcn már mint ilyen, ala
posan levizsgázott. A színész inasával, (aki 
a legragyogóbb karakterszínész és aki gaz
dája jó- és rosszcsclekcdelcit, mint igazi 
sportsinan pontozza de legnagyobb sajná
latára a pontok állandóan minuszt mutat- i 
nak) a wcekendet a leány házánál tölti. 
A színész a lepképtelenebb badarságokat 
követi cl egymásután. A szerelemben el
vakult leány azonban mindezt egy kivéte
les szellem, a zseni megnyilatkozásának 
hiszi. Gépfcgyverlüz .... ’
bánnák az ötletek, egymást érik a legan
gyalibb, legmulatságasabb geggek. Például: 
ti színésznő nem nkarja beengedni szobá
jába a színészt, mire ez villanykörtét vág 
a földhöz és ezzel a revolver dörrenését 
mimcli. A következő pillanatban kitárul az 
ajtó...

gyorsaságával rob-

A FALU ROSSZA *
rágzását éli a filmen. 
Legalább Is erre enged 
következtetni a Fala 
rossza cimü magyar 
film sikere. Pásztor Béla, 

atcttkczil rendezője tanúságot telt iá
mét amellett, hogy Igenis leltei az Igényes 
publikum számára feltálalni a népszínművet Is, 
ha azt mcgfelc.'ő stílussal teszik A valóban ha
misítatlan magyar levegőt árasztó film, sok 
művészi dctailban bővelkedik, szereplői közül 
bedig messze kimagaslik Dayka Margit Finum 
Rózsija és Rózsahegyi Kálmán Gonosz Pistája. 
Az első csupa líra, bensőség és ellágyulás. (Egy 
dalában, mint a vadgalamb, úgy hívja szerelmes 
'tárjál.) Rózsahegyi minden szava derültséf, 
humor. Alakítása pedig a mély cmberábrázolás 
mesteriskolája. A többi szereplők többe ke
vésbé találták jól meg szerepeiket. Gregus Zol
tán Göndör Sándora kemény, elszánt figura, de 
Kevés ben re a szív és a líra. Somogyi Bof»yó 
Brttki Tercsije kissé affektált, ölvedy Zstíka 
néhány jelenete egészen jó, egyébként a kezdet 
••chézségeivel kilzködik erősen. Hnykó pompás, 
életerős parasztlegénye, Somlay kitűnő paraszt- 
Kirója értékel még a filmnek. Angyal László 
-agyogó zenét állított össze magyar motivimok- 
*>ól, részint uj dalokat szerzett.

A 3 BETYÁR Angyali három pofa — 
hallom mindenünnen, 

■ mint a Radlus zsúfolt 
nézőteréről kifelé Igyek
szem. A három R11 z 
Brothers hol indián

vezérnek, hol rugby-játékosnak öltözötten kr- 
'■agtutják meg n nézőt egv amerikai eolledge- 
történet keretében. Csupa robbanó vicc, csupa 
móka, ötlet a film.

A humor és derű ezüstösen csillogó 
sztánioljába csomagoltan azonban komo
lyabb és mélyebb igazságokat találhatunk. 
Mély szatírája ez a film nemcsak a szí
nész és művész mindenkori, földöntúli hiú
ságának, hanem alapos lecke azoknak a 
megkergült, romantikus 'elkü kisasszony- 
káknak, akik (milyen sokan vannak!) nem 
tudják megkülönböztetni a szerepet a sze
replőtől. Nem tudják, hogy Rómeó dús 
sörénye sokszor kopasz fejet takar, a 
költői mondatok, szerelmi vallomások csak 
idézetek egy-egy színdarabból, miként ezt 
a film hőse annyi humorral és elragadó 
művészettel gyakorolja.

Emlékeznek-e a Mimire? Nohát, ez a 
film testvére, talán idősebb testvére, szel
lemesebb, mélyebb, művészibb és igazibb...

(».)

Fedák következő szerepe: 
Az örök titok

Az eucharisztikus év alkalmával érdekes két- 
verziós, magyar-német nyelvű film készül. 
Cime: Az örök titok, amelyet J. Spielmann je
zsuita alva „A gyónást titok áldozata" cimü 
regényéből dr. Kapy Gyula prelútuskanonok é« 

Somogyuárp Gyula Írtak. A zenét hozzá 
lr. Koitdela Géza pápai kamarás szerezte. A 

vallásos tárgyú film női főszerepét,
a plébános gazdaszonyút Fedák Sári játsz- 

SZU, 
míg a plébános Harsányt Rezső lesz. Egy püs- 
■)ök szerepében Lchotay Árpád, inig egy sekres
tyés érdekes figurájában Gárdonyi I.ajos fog 
i filinfclvevőpép elé állni. Most filmezik elő- 
?zör Laczkó Aranka, viszont egy pincérlány 
szerepében Sulyok Mária is szerepet kap ismét 
i filmstúdióban. Az érdekes film felvételeit a 
'tüzeli napokban már meg is kezdik.

PFWTI szix»áz
Szombaton, január 22-én előszűr
BÓK AV JÁNOS
háromlel vonásos uj vlgj itéka

Totnav Klár». vtzváry Mariska. 
Sulyok Mária, Szombathelyi Blanka, 
Orsolya Erzsi. Beleznay Marót’ 
Szemlér Mária
Alay Andor, tlásthy Lajos 
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Éjszaka 
hidegebb lesz

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
(télben:

Egész Nyugat- és Középcurópában tovább 
tart a szeles, változékony, de az évszakhoz 
képest még igen enyhe idő. Hazánkban is 
ismét megélénkült a nyugati-északnyugati 
szél. Többfelé volt csapadék is. Az észak
keleti határmegyékben kisebb havazás volt. 
A hóviszonyok nem változtak. Budapesten 
vasárnap délben a hőmérséklet 7 fok, a 
tengerszinlre átszámított légnyomás 762 
mm.; erősen emelkedő.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Vasárnap még élénk északnyugati szél, 
változó felhőzet, helyenként futó eső 
vagy havaseső. Éjjelre a szél gyengül, 
majd hétfőn Ismét délnyugatira fordul, 
csapadék már nem lesz. Éjjel kissé erő
sebb fagy. A nappali hőmérséklet nem 

változik lényegesen.

Czinka Panna w 
ABethIen-»tcai Korzó bán

— Főispánjelöltek egész sorozata Vas
vármegyében. Amióta Ostffii Lajost, Vas
vármegye főispán iát felmentették állásától, 
általános érdeklődéssel várják az egész 
megyében a főispánkérdés megoldását. 
Egész sor jelölt neve merült fel, köztük : 
Radó Lajos országgyűlési képviselő, dr. 
.Szűcs István szombathelyi, dr. Tulok Jó
zsef vasvári főszolgabiró, báró Rosncr Ist
ván országgyűlési képviselő és dr. Vcis 
István az OTI volt vezérigazgatója.

— VASÁRNAP NYUGALOMBA VONULT 
ERDÉLY 83 ÉVES UNITÁRIUS PÜSPÖKE. 
A kolozsvári unitárius egyház főtanácsa va
sárnap tárgyalta és tudomásul vette Boros 
György, a 83 éves erdélyi unitárius püspök, 
a világ legidősebb unitárius püspökének 
nyugalombavonulási kérelmét. Az ülésen 
nagy szeretettel és tisztelettel emlékeztek 
meg az agg püspökről, aki még Brossai/ 
Sámuel, a nagy magyar polihisztor mellett 
dolgozott. Boros püspök az amerikai Har- 
ivard egyetem tiszteletbeli doktora és szá
mos kiváló teológiai mű szerzője.

>W szaMnM
és mfluaki vAllalat. tulsjdenos: Bueslnnkr
Budapest, IV.. Királyi Pál-utca 16. Tele on: iSO-Z-S. 
Szabadalmik értékesítésénél. terjesztésénél *•  elhelje- 
zésénél a feltalálók rendelkezésire áll. Hivatalos órák 

16-18 óra között.

— Éjszakai iitonállás a Soroksárl-uton. Er- 
délyi Péter gyárimunkást éjszaka a Soroksári
mon két férfi megtámadta. Agyba-főbe verték, 
lehúzták a kabátját, elvették a kalapját és ki
forgatták a zsebeit, azután elmenekültek. A 
rendőrség keresi az ulonállókat.

— Cigánybáboru Csepelen. Csepelen, a Köz
ségház-utcában lévő Virág Ferenc-féle ven
déglőbe ittas állapotban tértek be Sztojka La
jos, Sztojka György és Sztojka Györgyné cigá
nyok. Virág nem akarta kiszolgálni őket, mire 
rátámadtak é» összeverték. A verekedésbe több 
vendég is beleavatkozott és a cigányok is meg
sérültek. A vendéglőst a mentők a Rókus- 
kórhúzba vitték. A többi verekedőt első segély
nyújtás után a rendőrségnek adták át.

— A harsány! clpészmühely titka. Korpás 
Jmro harsány! cipészmestert vérző sebbel a 
hátán eszméletlenül találták a műhelyében. A 
miskolci kórházba vitték, ahol magához ért 
és vallomást tett. Azt mondotta, hogy egy fia
talkorú napszímioslcgény dolgozott nála, az 
támadta meg, hátbaszurta. elrabolta néhány 
pengőjét, azután elmenekült. A fiatalkorú le
gényt a vallomás alapján előállították, de 
mindent tagad.

— A*  egymilliárdos német kölcsön sikere. 
Beavatott berlini gazdasági körökből szármázó 
értesülés szerint a január 13-án jegyzésre bo
csátott egvmillhírd márkás birodalmi kölcsönt 
már túljegyezték. A jegyzés határideje január 
18.-a.

_  MII tanulhatunk ezen a héten a népmű
velési bizottság háztartási telepén, a GdwnflueA 
V!., Vilmos császár út 3. szám alatti bemutató- 
helyiségében: január 17-én, hétfőn <'?'« «-7'«• 
dr Ibisen Erzsébet: A csatái táplálkozása. 
Korszerű élelmezés. FőzŐbeniutató- I'"™"”*1 
aktualitások. Január 19-én, szerdán «»’« J 7‘«' 
dr Szerb Zsigmond főorvos: A legrégibb tör
ténelmi népek táplálkozása.
csütörtök este fk-7-lg. dr Madarász Erzsébet 
h. főorvos: Az arcbőr udeségének >ne^'***  
Főzőbemulató: Főzelékek «^mőlc«aláták.
szendvicsek. Az egyes előadások belépődíja 
M fillér

hétfői napló

Az uj női frizurád ivat:
platina-, arany-, ésbronzszinü, rövid és félhosszu haj

Vasárnap nemzetközi fodrászversenyt ren
deztek a Gellért-szálló termeiben a . budapesti 
borbély- és fodrásziparlcstülelek és egyesüle
tek. Zsúfolásig megtöltötte a hatalmas csarno
kot az érdeklődő közönség. Budapest, és vidéki 
fodrászművészek vettek részt a versenyen, de 
eljött, hogy vendégszerepeljen

48 bécsi és 7 berlini fodrász Is.
Egymásután bonyolították le a versenysáz- 

mokat: boszorkányos gyorsasággal pergett le 
<t tanoncok hajvágó <s vatondoláló versenye, 
majd a nemzetközi férfthajvágó verseny. Ez
után került sor a női versenyszámokra;

Madrid ostrománál elesett 
egy debreceni mérnök két rokona

Apa és fiú egyszerre halt hősi halált Franco seregében
Debrecen, január 12.

CA Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Szotyori Nagy Géza debreceni 
mérnök spnnyolszármazásu felesége va
sárnap levelet kapott Spanyolországból. A 
levelet távoli rokona irta az egyik spanyol 
városkából, amelyet a polgárháború kitö
rése óta a nemzeti seregek tartanak meg
szállva. A rokon

arról értesítette a levélben a mérnök 
feleségét, hogy Franco seregében küzdő 
bátyja és annak tlzennyolcéves fia

Halálba vitt egy kisfiút 
a balatoni vihar

Három súlyos vasárnapi gyermekszerencsétlenség
Veszprém, január 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Balaton-Akali mellett szombaton 
este a befagyott Balatonon kisfiúk korcso
lyáztak. A heves szél hirtelen viharrá erő
södött és Vucsics Géza tizenhároméves 
balatonakalil fiúcskát, akinek korcsolya volt 
a lábúra csatolva,

az orkán ellenállhatatlan erővel röpí
tette a tó közepe felé.

A sűrű ködben a kis Vucsics Géza néhány 
másodperc alatt eltűnt Játszótársai elől. 
Pajtásai segítségért szaladtak, de az odaér
kező emberek a tomboló orkánban és a 
nagy ködben még arra sem vállalkozhattak, 
hogy kutatására induljanak. Vasárnap dél
előtt a parttól többkiloinéternyi távolságra.

a Balaton jegén megfagyva találták 
meg Vucsics Gézát.

— Medgyaszay Vince püspök ünneplése. 
Mcdgyaszay Vince dunántúli református 
püspök most ünnepelte születésének 70. év
fordulóját. A közszeretetben álló főpapot a 
református egyházkerület és intézményei 
küldöttségileg üdvözölték a pápai püspöki 
palotában.

— Görög Frigyes és Matolesy Mátyás vita
estje a Cobden Szövetségben. A Magyar Cobden 
Szövetség szemináriumában január hó 18-án. 
kedden este, Görög Frigyes és Matolesy Mátyás 
országgyűlési képviselő „A magántulajdon köz
érdekű korlátái" címmel vitaestet tartanak. A 
rendkívül nagy érdeklődéssel várt vitát uz 
F.rnst múzeum (VI, Nagymező-utca 8) nagy
termében tartják és pontosan háromnegyed 7 
órakor kezdik meg.

— Adók és Illetékek zsebkönyve, összeállí
tották dr. Nagy Dezső Bálint és dr. Hegyesig 
Gyula m. kir. közigazgatási bírák és dr. Almása 
Károly pénzügyi titkár. Átdolgozott Vili, kia
dás. Az Illetékügy! Közlönynek ez a kiadása 
már a múltban Is közkedveltségnek örvendett, 
ami különösen nz anyag szakszerű és könnyen 
áttekinthető feldolgozásában leli magyarázatát. 
Áru 5 pengő. Kaphnló nz ügyvédboltban, Buda
pest, V., Maikó utca 25. (közp. kir. járásbíró
ság aulájában, telefon 115-708).

Valódi, vagy teklagyöngyöt 
em'pcngótól azonnal átfOz. rcndheáos Jollr 
dlvat-ékaaerbolt, Kieyó utca 4.

— Négyméleres Rnnm gynpjiikelme egy női 
ruhára 10 pengő, llven olcsó árakon vásárol
hat a Calvln léri Fenyves Áruház maradék- 
osztályán egész ruhára alkalmas , maradék- 
darabokat Például: Miroire Salén-maradék mé
tere 2.00 pengő. Crepe Marokén 1.88 pengő 
Férflőltönv-szöveteii 3 méteres darabokban fisz- 
srcsen 10 pengőért Pizsamn-flnnell. mosó voál. 
kriszlalin mflselyem métere 65 fillér. Pongyola 
krepon. fcliérnemfl-műselvcm, kreton- és húréit 
maradékok métere 75 fillér. Bárjonvfluncll, pi- 
zsamakelme, lanlung, egyszínű és mintázott 
piké, vlsztra imprimé-maradékok métere 98 fil
lér. Mintázol! dilfllnmaradékok métere 1.25 
pengő. Crepe Sálén- és Cloque matllassé-mnra- 
dákok métere 1.90 pengő. Duplasiéles lepedő- 
maradékok inélcre 1.55 pengő. 180 cm széles 
p:<piaide|>e<lö-in«ra<lékok műtere 2.58 pengő. 
Képes árjegyzéket kívánságra díjtalanul küld a 
cég. Fenyves Áruház. Cahln tér 7.

vasnndoUIásra, vizondoliiásra, fantázia
frizurák és történelmi hajviseletek.

bemutatására. A bajnokságok és dijak odaité‘ 
léséről a zsűri éjszaka, lapunk zártakor még 
tanácskozik, de a pompásan sikerült bemuta
tón kibontakozott már, hogy milyen lesz a 
farsang frizura divatja:

legnépszerűbb a nőbe haj, a platinaszőké
től aranyszőkéig,

valamint a bronzszinü. A hosszú hajviselet is
mét nem divatos, háttérbe szorította praktiku
sabb rövid és félhosszu frizura.

Madrid ostrománál egy napon, egy
szerre elestek.

Az erősen megcenzurázott levélben a ro
kon arra kérte a debreceni mérnök felesé
gét, hogy innen, Magyarországból

kísérelje meg levélben érintkezésbe 
lépni Madriddal és ott megtudni, hogy' 

apjával és anyjával; ml van,
élnek-e még, hogy vannak, mert amióta a 

| polgárháború tart, semmit nem hallott boz-
I zátartozőiról.

Az orvos megállapította, hogy hajnalban 
hall meg.

Veszprém környékén vasárnap még két 
súlyos gyermekszerencsétlenség történt: 
llékely Kárclyné bakonybéli asszony kivette 
csecsemőjét a bölcsőből, hogy megszoptassa. 
Ezalatt idősebbik fia, a két és féléves Ká
roly bemászott a bölcsőbe és ott hintázni 
kezdett. A bölcső felbillent és

a gyermek ráesett az izzó takaréktüz- 
helyre.

Életveszélyes állapotban a pápai kórházba 
vitték.

Papkeszt községben Pör Józsefné a kony
hában mosott. Józsi nevű hároméves fia 
mellette játszadozott és mialatt az asszony 
kiment az udvarra,

a fiúcska belezuhant a forró vízbe. 
Rendkívül súlyos égési sebekkel a veszprémi 
kórházba szállították.

— Hajdúszoboszlón építik meg az. or
szág első vidéki hullámfürdőjét Hajdú
szoboszló legutóbbi közgyűlése jóváhagyta 
a fürdőbizottság határozatát, mely szerint 
a tavasz folyamán 50 ezer pengő költség
gel megépítik az ország első vidéki hullám
fürdőjét. Elhatározták továbbá, hogy a vá
ros utcáit véglegesen rendezik és a fürdő- 
lelep parkjában tizcnötholdas csónakázó 
tavat létesítenek.

Az ülő
életmód zavarja az emésztést 
Székrekedés a vért beszennyezi. 
Következménye fej- és derékfájás, 
aranyér. Onn«k 
is hasznai a

— Rozgonylnál 3 kabinet-kép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Nemzetközi fotókiállítás Debrecenben. 

Vasárnap ért véget a Debrecenben rendezett 
nemzetközi amatőr fényképkiállitás, amelyen 
a világ minden részéből érkezett ötszáz ama
tőr fényképész felvételeit állították ki. A képe
ket nyolcezemégyszázan nézték meg a debre
ceni Déry-Muzeum kiállító csarnokában.

— Halálra égett egy debreceni urlklalány. 
Balázs Béla debreceni .VÁV mérnök tizhónn- 
pos leánykája forró vízzel telt kádba esett. 
Súlyos égési sebekkel szállították a debreceni 
sebészeti klinikára, segíteni azonban nem tud
tak rajta: n kisgyermek szörnyű kínok között 
meghalt.

— Villamos főzés, fánksütés. A farsangra 
való tekintettel nz Elektromos Művek honvéd- 
ticcai bemutatójának előadótermében szerdán 
délután félhat ómkor főzőclőndást, hétfőn, 
csütörtökön és pénteken délelőtt félllz órai 
kezdettel főzési gyakorlatot tartanak. A vilin- 
mos háztartási készülékek ismertetése során 
farsangi fánk, tepertős pegáesn, torták, vad- 
és sülthús, valamint halételek készítését mu
tatják be. Belépő- és ruhatúrdij nincs.

— A fényesen berendesett Clarldge kávéház- 
éltcrem n jövő hét folyamán nyílik mng a 
Nagymető-u. 9. alatt. Budapest világvárosi ri- 
vója ismét egv uj idegenforgalmi attrakcióval 
lesz gazdagabb, ahova majd szívesen jár szó- 

IrakozrJ a főváros és a vidék elegáns publikuma.

ELADÁSUNK
örömet szerez n takarékos höl
gyeknek. Értékes finom anya
gokat vásárolhat most fillérekért.
1-5 méteres maradékoki
Miroire Saténböl .........métere 2.90
Crepe Murokénbtíl....... métere 1.88
Tiszta gyapjú női d.lvatszöve- 

tekbol, 4-inéteres darabok ossz. 10.— 
Plzsamaflaneil, Mosóvoái,

Krisztái in és Műselyeni 
maradékok........................métere - .5K

Bársonyflanell, Pizsamakel
me, Visztra-iraprimé mara
dékok . ....................... métere —.98

8-méteres Öltönyszövet-
darabok uz egész darab ára.... 19.—

— Az ügyvédgyllko.s Tar Lajos u bíró
ság előtt. Nagy feltűnést és megdöbbenést 
kellett néhány hónappal ezelőtt, hogy Tar 
Lajos kispesti iparos fényes nappal a nyílt 
utcán agyonlőtte Abonyi Dezső dr. ismert 
kispesti ügyvédet. Tar ellen gyilkosság bün
tette címén emelt vádat az ügyészség és 
bünperében csütörtökön, január 20-án tart 
tárgyalást a pcstuidéki törvényszék Mende- 
lényi-tanácsa.

— Autó és Invaskocsi karambolja u Gel- 
lérl-rakparton. Vasárnap hajnalban, a Gel- 
lért-rakparton, az AF UfíO. rendszámú autó, 
amelyet Csert/ János gépkocsivezető veze
tett, összeütközött egy lovaskocsival. A lo
vaskocsin ülő Szcntmiklósy István köny- 
nyehben megsérült. A vizsgálat megindult,

— Autót „kölcsönzött**  magának egy cipész
segéd. Kicin Márkus soproni kereskedő unió
ját ismeretlen tettesek ellopták. A csendőrség 
vasárnap fogta cl a tettest, Csonka Kálmán 
cipészsegédet. Azt vallotta, hogy az autót nem 
akarta ellopni. Szenvedélyes autós és n kocsit 
csak „kölcsön" vitte el, később vissza akarta 
adni tulajdonosának.

— Borospoliárral a rendőr ellen. Polerectky 
Sándor 34 éves cipészsegéd Csepelen a Fürt
féle vendéglőben nagy botrányt rendezett és 
amikor a rendőr le akarta csillapítani, poha
rát a rendőr fejéhez, vágta. Hatósági közeg el
leni erőszak címén letartóztatták.

— A szülőkhöz. Gyermeke nem tanul jól. 
Miért? — mert nincs mellette szakképzett pe
dagógus, aki irányítaná, haladását ellenőrizné. 
Felelősséggel tanítónak az állástalan tanítók 
Budapesten és vidéken. Forduljon a Magyar 
Állástalan Tanitók Országos Egyesületéhez 
(Budapest, IX., Bakáts tér 8.)

— Jogerős a hentes és mészáros IparfestUIct 
fúziója. Vasárnap délelőtt közgyűlést tartott a 
mészáros és hentes ipartestület. A két közgyű
lésen bejelentenék, hogy az iparügyi miniszter 
jóváhagyta a kél ípartcstület fuzionálásáról 
szóló határozótól. Mindkét közgyűlésen Koch 
Gyula elnökölt. Elhatározták ezután, hogy a 
két ipartestület vagyonát egyesítik s a közel
jövőben a fuzionált ipartestületek az uj alap
szabályok alapján megválasztják az uj elnök
séget.

— Kozma Mlkléss u Pátria Klub jubiláris 
díszvacsoráján. A Pátria Magyar írók, llir- 
lapirók és Művészek Klubja fennállásának 
tizenötödik évfordulója alkalmából vasár
nap esle díszvacsorát rendezett. Az ünnepi 
beszédet vitéz Kozma Miklós titkos taná
csos, volt miniszter, n Magyar Távirati Iroda 
clnökigazgntója mondta.

— Heti horoszkóp a Színházi Eleiben. Az 
angol, francia és amerikai világlapok légi«. 
gyobb szenzációja a heti horoszkóp, amelyet a 
legismertebb asztrológusok készítenek az Ölelő 
lapok olvasói számúra. A jóslatok a hét min
den napjára szólnak és az élet minden fonto
sabb dolgát felölelik. A Színházi Elet meg
nyerte a szabadalmat és ezentúl hétről hétre 
horoszkópot közöl rádiómellékktén. Az első 
heti horoszkóp a Színházi Elet legújabb szá
mában jelent meg. Ebből minden olvasó előze- 
reles képet alkothat magának oz elkövetkező 
lielélM'k várhaté*  cscménycir'*!



Nemzetközi sportszenzációvá nőtt 
a középeurópai világbajnokság terve 
Bécs futballdiplomáciája a Hétfői Naplón át válaszol 
és négyhatalmi rendezést javasol — Sportháboruvalés négyhatalmi rendezést javasol 
fenyeget Németország

A francia földön megrendezendő futballvilág
bajnokság ez év nyarán — befejezett tény. 
Mindössze nz vitás még, hogy n magyar válo
gatott megjelenik-e a nagy küzdelmek szinte
lén. Minthogy n milliókat érdeklő gigantikus 
fulbnllcsalát négyévenként rendezik, mái most 
aktuális, hogy a legközelebbi világbajnokság 
hol legyen. Montevideo, Olaszország és Fran- 
cinország után csaknem elkerülhetetlen, hogy 
a soron következő összecsapásokat a legendás 
középeurópai futballnagyhatalmak fellegvárai
ban valósítsák meg.

Hajlóra jött, hogy éppen a keltő időben egy 
magyar sportvezér, Herczog Edvin olyan nagy
szabású és eddig szinte elképzelhetetlennek 
hitt tervvel lépett n nyilvánosság elé, ami

Iákba hozta a futball nngyvonalu külpoll- 
tlkusalt is.

A Herczog-terv a legközelebbi világbajnokság 
színhelyéül a világhírű középeurópai futball 
hazáját jelöli meg éspedig a szónak szoros ér 
leimében — Középeurópát. Tehát Budapestet, 
Bécset és Prágát. Ebben a három fővárosban 
játszanók le a világ legjobb válogatott csapa
tni n példátlanul nagyszabású tornát.

A terv sikerének lényeges előfeltétele, hogy 
m valóban középeurópai rendezés legyen s

a három állam teljesen egyenjoguan. ren
dezésben rivalizálás nélkül lásson a kivi- 

telhet.
A Herczog-terv kilátásai nagyon jók.
Megállapítható ugyanis, hogy az. eddigi vi

lágba jnokságok többé-kevésbé megfeneklettek, 
így Montevideoban nem jelentek meg az euró
pai élcsapatok. Az olaszországi rendezés anya
gilag ülőit ki rosszul, míg nz idei francia ren
dezés amiatt fog balsikerre! végződni, hogy a 
francia válogatott még ncin elég erős n nagy 
konkurenciára és emberi számítás szerint még 
>i középdöntőig sem juthat el. Négymillió frank 
bevételre kell szert tenni a franciáknak, ha cl 
akarják kerülni a deficitet. Ezt pedig még ak
kor sem érik el. ha olyan erőszakos eszközök
höz folyamodnak, mint a jegyek árúnak há
romszoros felemelése.

Ezzel szemben a három városban rendezett 
\ ilágbajnokság Köz.épeurópábnn

lehetetlenné teszi az anyagi csődöt, 
amivel nz egész világbajnoki eszmét menti meg 
uz elbukástól. Nem jöhet csőd, mert mindhá
rom rendező állam egyforma eséllyel és alapos
sággal remélheti, hogv csapata a döntőbe jut,

minden meccs érdekessé válik.
Ezt még fokozni lehet a résztvevő államok csa- 
pataiunk okos elosztásúval is. nini viszont biz 
tos közönség-sikert és ezzel együtt előnyős 
anyagi mérlegel jeleni.

Magyarország szempontjából még egy hal
latlanul fontos vonatkozása Is van a terv

nek.
Ez pedig nz. hogy n megrendezendő világbaj 
noksúg

a budapesti nagypályák újjáépítésének, síit 
n Stadion felépítésének légvárát In a rcall- 

Illán síkjába hozná.
\ magyar sporldiplomáclán múlik most, hogy 

tapintatos eréllyel szerezze meg n két szom
széd állam sportköreinek beleegyezését, ami 
végtére éppen a terv nngyszerihégo miatt — 
nem a legnehezebb dolog.

ország és most Franciaország. Kérdés, hogy ez' 
a feltevés helyese? Franciaország például el
tekintve egészségesebb gazdasági viszonyaitól, 
legalább tiz olyan város között oszthatja fel a 
mérkőzéseket, amelyeknek még a legkisebblké- 
ben is 10—12.000 nézőt lehet biztosan számí
tani, ezzel szemben a Herczog-féle terv szerint 
csak három város, Budapest, Bécs és Prága 
jönnek tekintetbe, mert sem a mngyay, sem az 
osztrák vagy csehszlovák vidéki városokban 
ilyen fontos mérkőzéseket megtartani nem le
het.

-- 11a tovább vizsgáljuk a kérdést, még más

nehézségeket is látunk; elsősorban a három 
említett államban fennálló devizakorlátozáso
kat, amelyek rendkívül megnehezítik azt, hogy 
a külföldi szereplők jövedelemrészcsedésüket 
kivigyék az országból, ami esetleg a tornán 
való részvétel iránti érdeklődés csökkenését 
vonhatja maga után. Hogv ezek a devizakorlá
tozások sokszor milyen nehézségeket gördíte
nek a nemzetközi elszámolások lebonyolítása 
elé, — nzt a Mitropn-Kupa elszámolásaiból 
mindnyájnn tudjuk. Igaz, 1942 messze van még 
— viszont, hn ma tárgyalunk az ügyről, úgy a 
mai adottságokat kell figyelembe vennünk.

Ebersthaller megrója Budapestet
dés, .....
natkozik.

Van azután még egy nagyon fontos kér
őméig kizárólag a magyar fővárosra vo-

Budapestnek nincsen 80—70.0000 nézőt 
befogadó sporttelepe, ... nincsen Sta
dionja, — tehát, ha elvben fenn is áll a 
lehetősége unnak, hogy a világbajnoki 
lornónnk a három középeurópai nagy fut- 
ballnemzct fővárosaiban való megrende
zése nagyobb közönséget vonzana, mint 
Olaszországban, vagy Franciaországban, 
több kisebb városra felosztva — gyakorla
tilag ez Budapesten nem juthat kifeje
zésre, mert ennyi közönséget ott egyik 
pályán sem lehet elhelyezni. Azt pedig 
nem hiszem, hogy a inni gazdasági viszo
nyok között akad olyan magyar pénzér
dekeltség, amelyik Jó üzletnek tartaná a 

pesti stadion felépítését.

— Mi bécsiek, akik abban a szerencsés hely
zetben vagyunk, hogy egy gyönyörű stadiont 
mondhatunk magunkénak, nagyon jól tudjuk, 
hogy egy ilyen tporttelep nem aktív vállal
kozás és beláthatatlan időkbe kerülhet amíg a 
befektetett töke visszatérül. Nyilván tudják ezt

bi-Budapesten is, hiszen n székesfőváros egy 
zottsága pár esztendővel ezelőtt kiszállt Becs
ben és alaposan áttanulmányozta a Stadion 
viszonyait s a tapasztalatokból, úgy látszik, 
azt a tanulságot vonták le. hogy nem építenek 
stadiont, legalábbis ezt kell hinnünk, mert hi-

szén nem hallottunk arról, hogy a« tervbe 
lett volna véve.

— Van azután még egy nagyon nagy aka
dálya annak, hogy a Hcrczog-félc terv 1942-ben 
megvalósuljon — és

ez az akadály a német birodalom.
_  A németek feltétlenül reflektálnak az 

Í.942 évi világbajnokság megrendezésére éspe
dig teljes joggal. Németország legalább tiz 
nagy és rengeteg középvárossal rendelkezik, 
mindenütt hatalmas tömegeket befogadó pá
lyákkal — nem kétséges tehát, hogy a tómat 
impozánsaid) keretek és kedvezőbb anyagi 
lehetőségek között tudnák megrendezni, mint 
az említett három ország három fővárosa.

— Végül még annyit, hogy az osztrák szö
vetség hivatalosan nem kapta meg a magyar 
tervet s igy még nem volt módunk hivatalos 
állásfoglalásra, mégis kijelenthetem, hogy el
lenére a várható akadályoknak

elvben szívesen tárgyalunk róla és a ked
vezőbb anyagiak megteremtése miatt szük
ségesnek tartanánk a tárgyalásokba, mint 
résztvevő negyedik országot, Svájcot is 

bevonni.
— Nézetem szerint mielőtt a dolog nemzet

közi fórum elé kerül, a négy nemzet hivatalos 
képviselőinek egymásközt kellene előzetes meg
beszélést folytatniuk. A négy szövetség ke- 
viselői azonban még maguk között sem hoz
hatnak kötelező döntést, mert hiszen a világ
bajnokság megrendezése kétségtelenül állami 
támogatásra szorul — tehát az illető országok 
kormányainak állásfoglalása is döntő jelen
tőségű e kérdésben."

Eddig nz osztrák futbnllvezér érdekes és 
nagyon tárgyilagos nyilatkozata.

Andor León

„Ebersthaller aggályai áthidalhatók
— mondja Herczog Edvin, a terv magyar propagálója

A rendkívül érdekes osztrák megnyilatkozás 
után nyomban felhívtuk Herczog Edvlnt, a 
terv magyar „apját" és megkérdeztük, hogy 
mi a véleménye Ebersthaller dr. nyilatkoza
táról .

— Végtelenül örülök — mondotta Her
czog Edvin a Hétfői Napló munkatársá
nak — hogy az általam javaslatba hozott 
terv az osztrák szövetség elnökénél is 
apára talált. A futhallsport arisztokratái
ról ismeretes, hogy szívesebben támogat
nak olyan ideákat, amiket magukénak 
vnllhntnak. Éppen ezért tehát remény van 
arra, hogy a magyar szempontból oly fon-

tos terv megvalósul, annál Is Inkább, mert 
Ebersthaller dr. aggályai nem olyan ter
mészetűek, hogy azokat áthidalni ne le

hessen.
Mi a magunk részéről csak annyit fűzhe

tünk ehhez az érdekes nemzetközi polémiához, 
hogy a terv apaságának kérdése valójában 
nem is fontos, a lényeg az, hogy az eszmei 
síkból a gyakorlati kivitel területeire kerüljön 
és megvalósuljon. Minden más csak részlet
kérdés azzal szemben, hogy Középeurópa vi
lághírű futballiskolájának egyszer már való
ban világraszóló demotirádával kell bizonyí
tania a felelősége mellett.

!SS

Lelkesen ünnepelték
a Hétfői Naplót
a Cégliga évadzáró díjkiosztó estebédjén

későcsti órákban tartotta 
vadzáró díjkiosztó ünnepi 

amelyen nagyszámú közönség 
Görgey István dr. országgyűlési 

a Cégliga diszelnöke s a túrsa- 
foglallak ^helyet az

Bécs apasági keresete 
a Herczog-terv ellen

Szombaton a 
meg a Cégliga < 
vacsoráját, 
vett részt, 
képviselő, 
dalmi élet kiválóságai 
ünnepi estebéd terített asztalánál, hogy egy 
sikerekben gazdag esztendő hőseit ünnepel
jék és jutalmazzák. Vértes Jenő ügyvezető 
elnök ünnepi megnyitóbeszédében ismertette 
a ('.égliga elmúlt esztendejének sportesemé
nyeit, üdvözölte a megjelenteket s

rendkívül meleg szavakkal ünnepelte a 
Hétfői Naplót és főszerkesztőjét, dr. 

Elek Hugót.
abból az alkalomból, hogy a Cégliga díszei- 
nőkévé választotta és az általa alapított re
mekmívű vándordíjai a Magyar Vasfonalgyár 
csapata elsőizben védi. Utána Görgey István 
dr. emelkedett szólásra és tartalmas beszéd

ben méltatta azt n pompás munkát, amit a 
Cégliga tagcgycsiiletei és a vezetőség az el
múlt esztendőben végzett. Ezután sorban ki
osztotta a bajnokság és a különböző dijak 
győzteseinek járó emlékérmeket s oklevele
ket, majd átadta a diszes kivitelű, iparmű
vész által készilett díszoklevelet dr. Elek 
Hugó főszerkesztőnek. Az ünnepi aktus 
után Kovács Mihály az MLSz, Rosenberg 
Emil dr. a BLASz, Nett hold Kornél vezér
igazgató pedig a diszelnökök nevében be
szélt. A Hétfői Napló sporlrovata nevében 
Horváth Zoltán szólalt fel. A Hétfői Napló 
vándordija elsőévi védőinek köszönetét a 
Magyar Vasfonalgyár nevében Petrovics 
titkár tolmácsolta és kifejtette, hogy

az ország egyik legszebb vándordíja 
sokszáz sportoló számára nyitott uj te

rületet
és kapcsolta a sportéletbe nz egyesületeket.

dekében mutatkozott volna szüksége annak, 
hogy

a Hungária letörése után Máltából a 
Ferencváros legjobbjait Lisszabonba 

vezényeljék
és igy elkerüljék a kudarcot. Ennek a meg
lehetősen éles liga-álláspontnak a legköze
lebbi ülésen is hangot adnak, nehogy a 
sport közvélemény egyoldalú információk 
alapján téves következtetéseket vonjon le a 
Nemzeti Bajnokság egyesületeinek terhére.

*
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Hajbakapott az MLSz és az NB:
vitatják, hogy melyik vitrinben állítsák ki 
a portugálok négy darab gyász-gólját

Richárd

Bécs. január IÖ.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telcfonjclentése.) 
Herczog Edvin ötletének 
realizálása elsősorban ter
mészetesen attól függ, 
hogyan fogadják ezt a fe
lelős osztrák én csehszlo
vák tényezők.

A Hétfői Naplónak 
van módjában első
nek Ismertetni a hi
vatalos osztrák véle

ményt.
midőn alább közöljük 
doktornak, az osztrák

labdarugó szövetség elnökének bécsi tudósítónk 
ilőtt lelt nyilatkozatát.

■ ■ Herczog Edvin, a kitűnő magyar sport 
ember ötlete, amelyről a lapokból már éltesül 
fém, «— kotdl Eberstlmll t — nagyon érdekes 
és alapjában véve nem is rossz —• bár nem uj 
gondolat. Ezt a tervet a megboldogult Mcisl 
Hugó már nyolc esztendővel ezelőtt felvetette. 
I n akkor nem tartottam kcrcsztülvlhetőnek és 
nzt hiszem, hogv megvalósítása ma is rendkívül 
n<»9U nehézségekbe ütközne. A terv abból a 
feltevésből indul ki. hogv az említett húrom 
nagv kőrépeurópal futnallncmzrt közösen ked
vezőbb anvagi eredménnyel tudná megrendezni 
s vilógbnjookságnf. mint annakidején Olasz

Alig ültek cl a szerencsétlen portugál 
hit a kapcsán keletkezett viharok az MLSz 
és az NB tagjai közölt, máris itt van az 
újabb robbanóanyag, amit az MLSz egyik 
funkcionáriusának nem éppen szerencsés 
nyilatkoznia képvisel A magyar válogatott 
4:0ás súlyos és szégyenteljes veresége Por
tugáliában nz Mí.Sz-t is állásfoglalásra 
kényszeritetle s ez — a legnagyobb megle
petésre — az volt, hogy

n vereség ódiumát a ligára akarta há
rítani

es kijelentette, hogv a jövőben gondosan 
ügyel majd arra. nehogy a magyar váloga
tott csapat színeit őllhcsse magára egy al
kalmi profikombinált. Ezzel n furcsa és bur
kolt támadással kapcsolatban a liga képvi
selői megállapítják. ho.nv " lisszaboni kudarc

felelősségét a: MLS:-nek kell viselnie, meri 
hiszen ezi a válogatottat az országos szövet
ség kapitánya állította össze, az országos 
szövetség Elnökségének Ingja, Erdély kísérte 
utján és nem volt a mérkőzésnek egyetlen 
olyan előkészítő mozzanata sem, ami az 
MLSz tudta és beleegyezése nélkül történt 
volna. Egv pillanatig sem szabad unnak a 
szituációnak fennállania, hogv az MLSz 
csak azokért a mérkőzésekért vállalja a fe
lelősséget, amelyek győzelmeket hoznak. A 
csúnya vereséget elkerülhették volna, ha 
kellő eréllyel még időben intézkednek az
iránt, hogy a Hungária 3:l-es és 6:2-es meg 
hökkentő veresége után a válogatott csapa
tot formában lévő erőkkel frissítik fel. Még 
arrn is mód lelt volna, hogy nz egész csapa
tot kier?rc’iz!:. Éppen n nemzeti színek ér-

Pocsolya-futball
a Liga vasárnapi programján

A korai szezonkezdés miatt a ligacsapatok 
zöme már múlt vasárnap munkábaállott is 
most fokozott eréllyel folytatta az előkészüle
teket.

A Nemzeti
már játéktréninget tartott, ellenfele az NSC 
amatörcsapata volt, amelynek hálóját Hóri 
védte. A Tomcsányi-utcában játszottak negy
venperces mérkőzést és az a profik 4:1 arányú 
győzelmével végződött. Kisalagi, Horváth, Bi
lid mi. és Molnár lőtte a gólokat. A mély sár 
természetesen kedvezőtlenül lépett közbe, de 
ennek ellenére is megállapítható, hogy a fekete
fehérek hadikésziilödései tervszerűen és kielé
gítően haladnak előre.

A Phöbus
csapata az UTE pályáján tartott kétszer 45 
perces mérkőzést a házi összeállítású B-csapat 
ellen. A „nagyok" győztek és pedig kiadós, 
10:3-as gólaránnyal. A gólok közül Stikár és 
~uray II. húrmat-húrmat. Solti kettőt, Titkot 
II. és P. Szabó pedig egyet-cgyet lőtt. A villa- 
moscsaput rendkívül jól mozgott a pályán és 
tavasszal alighanem megismétli emlékezetes 
bravúrjait.

A Szürkelaxl
feneketlen sárban, sokgólos, kitűnő tréninggel 
folytatta a mull vasár napi csapatmunkát és 
már most js teljesen harcrakész.
A FRADI VASÁRNAP CSEPELEN „BEMELE

GÍT*  AZ ÚJPEST ELLEN
A január 30-1 derbi elé nagy várakozással 

néz a Ferencváros és az Újpest közönsége. 
Mindkét csapat tudja, hogy sok minden függ 
ettől a mérkőzéstől s éppen ezért igen komo
lyan veszik nz előkészületeket is. A Ferencvá- 
rőt vasárnap Csepelre rándul ki. ahol a II. liga 
élcsoportjába tartozó Csepel-WM. FC. vei méri 
össze az erejét Arravnló tekintettel, hogy h 
Csepel uj szerzeményekkel megerősítve áll ki 
a mérkőzésre, a bemelegítés nívós, komoly 
sportcsemegének számit.
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A luxembourgi 
„csorba-köszörűidében” fölényes

győzelmet aratott a válogatott
Magyarország— Luxembourg 6:0 (1:0)

Luxembourg, Január 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A magyar válogatott csapat va
sárnap állolt ki a luxembourgi pálya gye 
pén, hogy kiköszörülje azt a súlyos csor
bát, amit a tavalyi ragyogó sikerek után 
Lisszabonban egy rosszul szervezett, „táv- 
yálogatással" és nem túlzott lelkiismeretes
séggel össze verbuvált névleges magyar vá
logatott elszenvedett. Sajnos, azokat a men
tőkörülményeket, amik a lisszaboni 4:0-ás 
vereséget megmagyarázzák, a nemzetközi 
futballstatisztika egyáltalában nőm méltatja 
figyelemre és a vereség most már végleg a 
magyar válogatott számláján szerepel.

Az egész magyar sportközvéleményt fel
háborította ez a csatavesztés s legfeljebb 
az hozott némi vigaszt, hogy egy héttel ké
sőbb a luxembourgiak ellen fogjuk ünne
pelni ismét a magyar futball diadalát. A 
diadal bekövetkezett, mert

féltucat góllal terhelték meg
a magyar csatárok a kis hercegség műked
velő válogatott csapatát, a győzelem ténye 
azonban mégsem olyan nagyarányú, hogy 
különösebb örvendezni való lehessen rajta. 
Mondjuk meg úgy, ahogy van,

a luxembourgiak futballja számára még 
a ipagyar amatőr válogatott la előkelő 

vendég.
'A külföldi csapatok eredményei nem egy
szer haladták meg ilt a kétjegyű számot s 
igy a 6:0 valójában csak félsiker.

A magyarázat nagyon egyszerű: tessék az 
alábbi összeállítást elolvasni s nyomban ki
derül, hogy

a magyar színeket most fa csak egy 
másodrendű garnitúra képviselte, 

amelyből — elég mulatságos — hiányozlak 
a ferencvárosi fiuk. De hiányzott Cseh is, 
nz egykori gólrekorder, szóval végső ered
ményben meg lehetünk elégedve azzal a 
félt-ucat góllal, amit magyar dresszes 
csorbaköszörűsök a luxemburgi hálóba he
lyeztek. A két csapat a következő felállítás
ban játszott.

Magyarország: Újvári - Miklósi, Biró 
— Gyarmati, Szűcs, Dudás — Sas, 
(Zsengellér), Vlncze, Szendrődi, Kállai, 

Titkos.
Luxemburg: Hoschcld • Dumont,
Wltry — Feldcr, Hemmen, Fischer — 
Meyer, Ltbar, Kremmer, Gelb, Komp. 
A mérkőzést rendkívül nehéz és sáros 

pályán játszotta le a csapat, sőt a második 
félidőben még kiadós zápor is megnehezí
tette a dolgukat. Batuvens dr. vezette a mér
kőzést, hozzá kell tennünk: kifogástalanul 
8 a magyar fiuk nagyobb technikáján kivül 
ez is egyik magyarázata a győzelemnek. A 
luxembourgiak a futball igazi, négyes egy
ségéből: a technikából, a taktikából, a kon
dícióból és a lelkesedésből csak ezt az 
utóbbit tudták a pályára vinni, az ügyük 
tehát eleve elveszett. A magyar csapatban az 
első félidő 40. percében

Sas egy rándulása miatt kiállt
8 helyette Zscngellcr került a jobbszélső 
posztjára.

Mintegy tízezer főnyi — » itt Luxem
bourgban feltünéstkcltöen nagyszámú kö
zönség előtt indult meg a játék,

olyan óvatossággal, mintha ragál.voa 
betegségtől féltek volna a szembenálló 

felek.
’Az eiroBÓdotlsSn g magynr csapat rí.rfríil 
azonban csakhamar eltűnt és „Mr. Drake , 
ahogy Szendrődit a célfutball mókás legé
nyei'szédítik, a 13. percben kitört s a fél
vonaltól csaknem a hálóig futva, nagy gólt 
Jött. 1:0. Támadásaink jóval sűrűbbek n 
hátralévő időben, mint az ellenfélé, de a 
védelem a luxembourgi kapu elölt még győzi 
tüdővel. A szünet után még mindig nem 
alakul ki döntő fölény, mert az első tíz perc 
változatos játékkal telik cl, de aztán csak
hamar letör a vendéglátók támadó heve és 
•zabad teret nyújt a magyar játékosok tu
dásának. A 14. percben Szendrődi lövése ér: 
a hálót. 2:0, hogy azután a 28. percben 
Kállai gólja vitathatatlanná legye a biztos 
győzelmet. 3:0. A 30. percben pompás ma
gyar támadás gördül előre, amit Dumont 
hátvéd csak gánccsal tud megakadályozni, 
az eset szenvedő hőse Vincze, majd meg 
nyomban utána a luxembourgi háló, mert a 
a megítélt tizenegyest Zsengellér a sarokba 
csúsztatja. 3:0. Néhány perccel később

Miklósi rettegett szabadrúgása

Csónakok
paraüi csönaHőpüönfii

V., Népsziget — Telefon: 29-57-M

hűti meg nem ok nélkül a luxebourgi közön
ség ereiben a vért: a gyilkos bomba csak
nem láthatatlanul röppen a hálóba. 4:0.

Hogy „Mr. Drake“ neve még egyszer sze
repeljen, gondoskodik arról ö maga, huszon
ötméteres bombája a luxembourgi kapus
nak Jóval több, mint amennyire szerény ké-

váron is, mások másfelé kutattak az ügyben, 
de végeredményben is oda lyukadt ki a dolog, 
hogy a várt szenzáció elmaradt:

•zó sincs arról, hogy Énekesék önálló szám
lára versenyeztek volna

vagy másként vétettek volna az amatőrazabá- 
lyok ellen. Kiderült, hogy a Pilisuörösvári Le
vente Egyesület boz-bemutatót rendezett s erre 
több neves versenyzőt meghívott, köztük Éne
kes / olimpiai bajnokunkat is. Énekes 1 csak
ugyan részt is vett a versenyen, amelyen mint
egy 10 fővárosi pár mérkőzött, de a jövedelem 
felosztásáról szó sem lehetett, mert a jövede
lem — 20 filléres beléptidijakat számítva — 
igen szerény volt és éppen csak a vasúti Je
gyek árát fedezte, tiszteletdijakra már nem is 
jutott belőle.

Ha tehát a verseny önálló vállalkozásban 
zajlott volna le, úgy Énekesék esetleg gya

log jöhettek volna haza Pllisvörösvárról.
A MAC egyik vezetője a következőket mondta 

a Hétfői Napló számára:
— Tényleg szó volt körünkben arról, hogy 

a BVSC ellen óvással élünk, de ez a terv ko
rában megdőlt, mert

ml a kötelek közt elvesztett mérkőzést 
óvással nem támadjak meg.

Ezt már akkor is elhatároztuk, mikor tudomá
sunkra hozták a dolgot. Egyik vezetőnk csak
ugyan kinnjárt Pilisvörösváron, ahol utána
nézett a dolognak, de ezt csak mint magán 
ember tette.

Összeomlott 
a profi-vádi 

A plilsvOrdsuárl magánnyomozás 
tisztázta a világbajnok ás EurűpabainoK EneKos-testvárpárt

A hét elején viharos szenzáció hozta izga
lomba a boxsport híveit: híre terjedt, hogy 
a MAC óvással akar élni a BVSC ellen, mert 
állítólag a BVSC és a BTK több versenyzője 
olyan versenyen és olyan körülmények között 
vett részt, hogy amiatt meg kell őket fosztani 
amatörségüktöl.

A bomba nagy kavarodást idézett elő az ér
dekeltek közt, hiszen ha a vádak valóknak 
bizonyulnak,

egész sereg versenyzőt meg kellene fosz
tani as amatőrségétől, köztük nem kisebb 
nagyságokat, mint Énekes L világbajnokot, 

Énekes II. Európabajnokot, 
Kalteneckert, Monferát és még másokat

A híresztelések szerint
Énekesék valóságos „box-lstáűót" állítot

tak fel 
és Pestkörnyéken több helyen, igy Pilisvörös- 
váron is. belépődíjas versenyeket rendeztek és 
a beléptidijakat maguk között felosztották.

Az érdekeltek természetesen lázas izgalom
mal Jártak a dolog után. Érthető ez, mert nagy 
tét forgott kockán: egész sereg kiválóságunk 
versenyzési joga mellett a most folyó csapat
bajnoki küzdelmek is megváltoztak volna, hi
szen a többi között

a MAC javára kellett volna Írni a BVSC 
ellen elvesztett mérkőzést is, de ezek mel
leit óriási előnybe jntott volna a BSZKRT 

és az FTC csapata.
Különösen a MAC járt elől a dolog kivizsgá

lásában. A vezetők egyike kinn járt Pilisvörös-

Kibírhatatlan csatazajban, 
vérbeborult versenyzők 
végsőkig felfokozták az izgalmakat 
a box-front harmadik fordulójában

Á boxcsapatbajnokság tegnap esti for
dulója a szokottnál Is nagyobi) izgalmakat 
hozott. Most már „Dérre" ment a játék. A 
MAC hivei nagy számban jelentek meg a 
mérkőzésen, hogy a versenyzőket a BTK 
cllrti győzelemre buzdítsák. Természetesen 
a B-Vasutas hívei, valamint a többi riváli
sok is a griffmadarasok mellett hangos
kodtak. A BTK hivei igy nagy túlsúllyal 
küzdöttek meg, de — dicséretükre legyen 
mondva —, győzték hanggal. így aztán 
rendkívüli hangzavar keletkezett a sok né
zőhöz képest szűk helyen, úgy hogy sok
szor

kibírhatatlan volt a csatazaj.

BTK—MAC 8:8
Kiss BTK győz Tóvári ellen. Valóságos 

bikaviadal volt a mérkőzés. Kiss nagy tech
nikájával fölényesen ütögeti a MAC-istát, 
aki az első menetben már vérzik is. Az 
utolsó menetben Tóvárit a lelkes buzdítás 
felvillanyozza és bár arcából patakzik a 
vér, keményen küzd s néhány szép ütése 
pompásan ül Klssen, de ez már nem tudja 
megváltoztatni a helyzetet. 2:0. Az ered
ményt a MAC-tábor nagy pfujolással fo
gadja.

Bogácsi (BTK győz Montányl (MAC) el
len. Bogácsi balkezes egyenesei ellen Álon- 
tányi szinte egyáltalán nem tud védekezni. 
A BTK-ista pompásan helyezett ütései 
egyre jobban megszéditik Montányit, aki 
egyre többet üt a levegőbe. 4:0.

Monfera (BTK) győz Maráezy (MAC) el
len. Rendkívül érdekes mérkőzés. A gyors 
Monfera és a rutinos, nyugodt Marácztj 
küzdelme minden pillanatában erdekfeszitő 
volt. Monfera mint a héjjá csapolt le Ma- 
ráczyra, valahányszor nz egy csepp fedet
len helyet hagyott a testűn. 6:0.

Stoller (BTK győz Módin (MAC) ellen. 
Stoller ballengő ülése a mérkőzés elején el
találja Modlát, nki ettől az ütéstől végig- 
szédeleg. A BTK-isfúl Csd ki! t'sd ki' kiál
lásokkal biztatják. Módin a második me
netben már alig áll a lábán, csupa vér, 
egyszer egyszer a kötél menti meg az el
eséstől 8 bár az utolsó mcnciocn feljön, fö

pességeiböl futja. 6:0. A Játékidő további 
részében már nem ambicionálja különöseb
ben a győztes csapat a gólgyártást, úgy vé
lik, hogy ... megcselckedték, amit megkö
vetelt a haza.

Örök rejtély marad, hogy ezt miért felej
tették el Lisszabonban!

lényesen győz a BTK-lsta s most már 
8:0-ra vezet a BTK, a MAC kiesett a to
vábbi küzdelemből.

Perczcll MAC győz Petro BTK ellen. Va- 
' ’ " ” állan-

, aki
lóságos macska-egér harc. Perczell 
dóan zavarja feketeképü ellenfelét, 
fogcsikorgatva küzd, de hiába. 8:2.

Szalay MAC győz Bittera BTK ellen. 
Bittcra öt kilóval több Szalagnál s igy ki
ütésre megy, ami azonban nem sikerül. A 
technikás Szalay átüti a támadásait. 8:4.

Ulassy MAC győz Balázs BTK ellen. Kö
vér-sovány harc. A sovány Balázs többet 
támad, de Utassy hatalmas jól bevitt üté
sei ellen nincsen ellenszere. A küzdelem vé
gén Balázs mór alig áll a lábán. 8:6.

Sárkűzy MAC győz Erdőé BTK ellen. A 
tizennégy kilóval súlyosabb és majd félmé 
(érrel magasabb Sdrkőzy hatalmas ütései' 
alatt a technikás Erdős állandóan szédeleg 
és a végén úgy néz ki a küzdelem, mintha 
apa-fiuharc lenne köztük. 8:8.

Az A. csoport végeredménye igy a követ
kező:

1. BVSC 3 pont. 2. BTK 2. pont. 3. MAC
1 pont.

A csoportból tovább megy a BVSC és a BTK 
az egymás ellen elért 8:8-as eredménnyel.

BSzKRT—FTC 10:6
Szántó FTC győz Horváth Beszkárt ellen. 

0:2. Lovas Beszkárt győz Csáky FTC ellen. 
2:2. Frigyes Beszkárt győz Lakat FTC ellen. 
4:2. Kővári II. BcszkárV győz Berkessy FTC 
ellen. 6:2. Mándy FTC győz Vépi Beszkárt 
ellen. 0:4. Jákits Beszkárt győz Németh FTC 
ellen. 8:4.

Szigeti FTC győz Varga BSzKRT 
8:0. Szolnoki BSzKRT győz. Bolond 
ellen 10:6,

ellen 
FTC

BOX SZENZÁCIÓI
Varsából jelentik: Vasárnap n zsufoltalg 

megteli cirkuszban n lengyel válogatott ököl 
vívó csapat 11: 5 pontaránya győzelmet aratott 
az olasz válogatott együttes lelett. A leugyclck 
fölényes győzelme meglepetést keltett.

PAZAR SIVERSENY — BESZKÁR RENDEZÉS 
A Beszkárt vasárnap rendezte a Kékesen 
lesiklóversenyét. 32 induló között Igen erős 
volt a küzdelem. Két futamból állt a verseny. 
A férfiak versenyét Ernáunel (BBTE) nyerte, 
míg a hölgyek közül Eleöd Anikó (BBTE) 
bizonyult legjobbnak, aki sok férfiversenyzöt 
is megelőzve ért be a célba. Matuskovics Ló- 
ránd főhadnagy átigazolása miatt mint egye
sületen kívüli nem vehetett részt a versenyben, 
ellenben mint első lesikló kipróbálta a pályái. 
Az első alkalommal 1 p. 23 mp, a második al
kalommal pedig 1 p 24.2 mp volt az ideje, ami 
összesítve 2 p 47.2 mp a nap legjobb eredmé
nye lett volna. Kalóndi Tasziló (HTVK) egyik 
lesiklása igen jól sikerült, de a másikban bu
kott és Igy a második helyre került. Tassonyi 
Edömér (BBTE) a második futamban ip 22 
másodperc alatt ért célba, ami a nap legjobb 
ideje volt. A hármas csapatversenyt a BBTE 
nyerte a rendező Beszkárt előtt.

„BEDÖGLÖTT" A TALÁLATJELZŐGÉP — 
UJ VERSENY LESZ. A BEAC vasárnap ren
dezte párbajtőr válogató egyéni versenyét, 
amelyen a Nemzetközi Vívó Szövetség uj sza
bályait érvényesítették. Egy találatra és kör
mérkőzés keretében (mindenki vívott minden
kivel) akarták lebonyolitani a küzdelmeket, 
de Jekelfalusy György és Kabos Endre, az 
MVSz képviselője a mérkőzések negyedrészé
nek lezajlása után kénytelen volt megállapí
tani, hogy a találatjelzőgép nem működik ki
fogástalanul. A megsemmisített egyes mérkőzé
sek alapján a helyzet a következő lett volna: 
Nedeczky dr. (RÁC) 3 gy. 0 vereség, Pliilip- 
plnl (BEAC) 4 gy. 1 vereség, Zöld dr. (BEAC) 
3 gy. 1 vereség, Dunay (UTE) 3 gy 1 vereség. 
A versenyt bizonytalan időre elhalasztották.

26 MÉTERES UGRÁS A BEAC 8IVERSE- 
NYÉN. A BEAC vasárnap • Virányosl nagy
sáncon rendezte országos siugrőversenyét, 
amelyben 32 versenyző indult. A verseny rész
letes eredménye ■ következő:

Abszolút sorrendben: 1. Balatoni Levente 
BEAC (25 és 25.5 méteres ugrás) 200.8 pont, 
2. Dózsa BEAC (26 és 23 m.) 189 7 p., 3. Makk' 
UTE (25.5 és 23.5 m.) 185 p.

Ma Indul Athénbe a három magyar eaíllag- 
turás. Az évenként megrendezett monte- 
carlol Csillagtura Európa különböző részei
ből startol a Riviérára, ahová 29-én kell 
megérkezni. Rekordszámban, százötven
négyen neveztek a nagyszabású versenyre s 
ezekből 56 versenyző, közöttük három ma
gyar, Athénből indul. Ennek az a magya
rázata, hogy az Athénből startolók kapják' 
a legmagasabb pontszámot, minthogy a 
legnehezebb terepen van dolguk. 25-én in
dulnak Athénből és 27-én érkeznek Buda
pestre, hogy azután innen száguldjanak' 
Montecarlo felé. A magyar színeket három 
versenyző képviseli: Wiesengrund Wande- 
rerrel, dr. Jandl Lanciával és Bder Oszkár 
Fiat-kocsival. _____

A TÉLI FUTBALLTORNA MEGLEPETÉSEI
Prágában a Bécs—Prága városok közötti 

labdarugó tornát vasárnap folytatták.
A Slavla 5:2 (1:0) arányban győzött az Autt- 

rta fölött. A cseh együttes góljait Bican (3) és 
Simunck (2), az osztrák csapatét Neumer (21 
lőtte.

Sparta—Wacker 5:5 (5:2). A sáros pályán 
lejátszott mérkőzés rendkívül érdekes volt, a 
Sparta már 4:0-ra vezetett, mikor a bécsiek 
első góljukat rúgták. Nejedly (2), Semann (2) 
és Rilia lőtte a Sparta, Walzhofer (2), Stau- 
dinger (2) és Kern a Wacker góljait.

PUTZTNGER AZ OSZTRÁK MŰKORCSO
LYÁZÓ HÖLGYEK BAJNOKA

Seefeldben az osztrák hölgymiikorcsolyázó 
bajnokságban Emmi Putzinger bajnoknő győ
zött Niercnberger és König előtt (hsz. 20, pont
szám 319).

Vasárnapi vizit
Cseh Matyinál a Mátrában

Vasárnap a kora reggeli órákban két autó-’ 
indult cl naRy sebességgel a Mátra felé, hogy 
elvigye a Hungária különítményét, amelynek 
tagjai részint Cseh Matyival, részint a kezelő
orvosaival akartak komoly beszélgetést foly
tatni. Preisrmann Lajos, Bodánszky I’ál dr., 
Polaschek Gyula dr., Kisfalui István dr., Fuchs 
Géza' és Berger György igazgató, továbbá 
Schafíer Alfréd és Ipoly Kálmán kereste fel 
a Hungária beteg centercsatárát. Matyit a lég 
ragyogóbb kondícióban találták meg:

soha ilyen jól nem nézett ki, 
Már-már arra gyanakodtak, hogy ez a mátrai 
üdülés is afTéle Mntyi-dribli A kék-fehérek 
háziorvosai, Boilávszky és Polatschek komoly 
beszélgetése Lányi egyetemi magántanárral, 
Cseh Matyi kezelőorvosával azonban eloszla
tott minden kétséget nemcsak a kétségbevont 
betegség, hanem nz utóbbi időkben elterjedt 
tendenciózus hírek felől Is. Orvosi megállapí
tás szerint Cseh bámulatos gyorsasággal gyó
gyul és ma már kétségbcvonhalatlanul meg
állapítható, hogy a teljes gyógyulás öt hat hét 
múlva

feltétlenül bekövetkezik.
Magánértesüléseink szerint semmi alapluk 
sincs azoknak a. híreknek, amelyek Cseh Matyi 
betegségét súlyosabb formájú tüdőbajjal hoz
ták kapcsolatba, mindössze annyi Igaz, hogy 
?gy lappangó és kellő időben lel nem ismert 
tüdőgyulladás következményeit kell kikurálni. 
F.z természetesen egész más beállításba helyezi 

■ Cseh betegségét és a gyors gyógyulás lehető*  
I ségét.
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Elképesztő tömeg rohamozta meg 
vasárnap a Műjég„tokajiszüretét"

Nagv napja volt vasárnap a városligeti mű
jégpályának. Megrendezte a BKE a „Tokaji 
fiziircl ' című jégíinnepélyét. A tányérholdtól 
megvilágított jégpálya tribünjein hétezer ember 
helyezkedett <1, a Indákon mintegy háromezer 
J’-dyanéző élvezte végig a mutatványt. Ezzel 
bzemhen a pontosnak vehető becslés szerint 
znéf/ tízezer ember jelenil.c:ell a különböző 
pénztáraknál jegyírt, de bejutni már nem tu- 
doll. A produkció megérdemelte az érdeklődést, 
í mely az egyébként elhanyagolt sportághoz 
húszezer nézőt vonzott ki. Európa összes fő
városa lólatlanban táviratilag lekötötte hároni- 
h- rom bemutatóra a gárdát a díszletekkel 
sgyütt.

A néző, nki bejutóit a pályára, azonnal fel
fedezi.-, hogy a hokimérközéseknél használt 
légi, alacsony tribünök kevésszámú ülőhelye 
nem alkalmas egy ilyen európai nívójú bemu
tatóhoz. Ennek következtében egy állóhelyen 
öl ember szorongott. Sajnos, a reflektorok el
helyezése sem volt kielé-gitő, meri éppen a kö
zönség látási viszonyait zavarta. De amit ezen
felül láttunk, az káprázatos, színes és szép 
volt. A miijég egyik sarkában ott állt „fel
építve" a tokaji szőlőhegy, fenyőfákkal meg
tűzdelve. A hegy oldalában a szüretelő ház ál
lolt, a tokaji szüretelő húz élelhü mása. Mel

lette hatalmas bográcsban, nyílt tűzön csikósok 
főzték a gulyást. A szüreti házhoz a partról 
hatalmas hid vezetett át.

Emellett az úttörő elgondolás mellett, amely 
díszleteket alkalmaz a jégen, so.( egyéb újítást 
is láttunk. Előre megírt koreográfia alapján 
zajlottak le a műkorcsolyázó táncok.

Elsőnek kelj kiemelni a zászlótáncot, ame
lyet fehérbluzos, fehérsapkás, diákszoknyás 
kislányok mutattak be. Helyenként pottyantak 
a gyerekek, de az összkép szép volt. Az elgon
dolás kitünően hatolt. A magyar táncok, a 
komikus bemutatók, az apacstánc, a pöttömök 
menüettje, mind szépen kidolgozott, uj figurá
kat hozó, szellemes számok voltak Kór, hogy 
hibák csúsztak be, búr elég idő nyílott a be
gyakorlásra. összevéve: európai nívójú ese
ményt nyújtott a mű jég, amely alkalmas volt 
arra, hogy népszerűséget szerezzen a inükor- 
csolyázásnak s a korcsolyázósportnak. Kár, 
hogv a rendezőséget készületlenül érte a nagy 
hladat, de ha alapul vesszük a tavalyi nagy
sikerű bugaci csárda-bemutató és a mostani 
közötti fejlődést, akkor remélhetjük, hogy jö
vőre minden szempontból kifogástalan lesz a 
nagv jégnap.

Több fantáziát, merészebb kalkulációt kérünk 
— kifizetődik. E. j.

Az atlétika a futball nyomdokain ...

Tizenöt nemzetközi, 
négy válogatott viadal!

A sportközönség keveset tud arról, hogy mi
lyen komoly készülődésben van a magyar at
létika — télen. Szakadatlan tornatermi munka 
folyik példátlan ütemben mind a férfiaknál, 
mind a nőknél. A szövetség tornát rendszere
sített n testnevelési főiskolán, ahol lictenkint 
kétszer elsővonalbeli szakoktató foglalkozik az 
atlétákkal. Legfeljebb az a hiba, hogy a fő
iskola messze fekszik a centrumtól s hogy az 
egyesületek közül alig 3—4-nek van megfelelő 
tornaterme.

-— Miért a nagy láz*  — őtlik fel a kérdés.
íme, a program, ami egészen fUtballszcrü és 

halmozza a feladatokat s ezzel a közönség 
gyönyörét.

Március fi án már a mezei idény kezdődik. 
Április utolsó napján valamennyi atléta inár 

a salakon van. Junius 5 nz első komoly nem
zetközi verseny határnapja. Program tekinteté
ben amúgy is

rekord esztendőre
van kilátás, mert a hölgyek versenyeit is bele- 
számitva nem kevesebb, mint 15 nemzetközi 
verseny s ezenkívül 4 válogatott verseny várja 
a gárdát. Aztán! Mind a hölgyek, mind a fér
fiak számára

itt az Európabajnokságt
A hölgyek egyébként sem pnnaszokdhatnak. 

mert az idén 4—5 nemzetközi versenyt szer
vezett számukra a szövetségi vezérkar. Ez pe
dig röviden annyit jelent, hogy a pesti és kül
földi salakon Csák Ibolyán kívül is versenyhez 
jutnak a magyar amazonok.

SZÉGYEN!
A teremkézilabda premierjén hatalmas tömeg 
szorult ki a Sportcsarnok-pótlék tornateremből

Reális eredményslí az ügetfin

Sokáig vakarták a fejüket tegnap este 
azok, akik elkésve érkeztek meg a Nemzeti 
Torna Egylet tornacsarnoka elé. Óriási 
meglepetés várta őket: telt ház, egyetlen 
egy Ít,.IVc^ tc,,i leheteti már kapni!

A tercmkézilabda, mint uj sportág rend
kívül felcsigázta a kézilabda sport híveinek 
érdeklődését és olyan nagy számban jelen 
lek meg a bemutatón, hogy a tornacsarnok 
100 nézőt befogadó „nézőterére'1 több, mint 
2'10 embert zsúfoltak össze. így természete
sen nem lőhetett eszményi módon végig
nézni a mérkőzéseket, de a közönség igy is 
hlkcsen kitartott és végig nagy lelkesedés
től biztatta a csapatokat.

Meg kell állapítanunk, hogy az uj sport
ág teljes sikert aratott

lés máris bele lehet kalkulálni a ködös tá
volban lengedező sportcsarnok bevételi le
hetőségei közé, de egyben intő jel is a 
sportcsarnok inog valósítására.

A közönség nagy érdeklődéssel várta a 
kapusok „kilövését", ami alatt azt kell ér
teni, hogy a hat méterről leadott lövések 
valóságos életveszélyt jelentenek a csepp 
kis kaimban álló knpusok számára. A ka
pusoknak volt is mit szenvedniük a gyilkos 
bombák miatt, Novákot le is terítette egy 
lövés, de szerencsére nagyobb haj nem tör
téni.

Az eredmények:
Elektromos Müvek— BTC. 12:5 (5:1). Az 

< Iső leremkézilabda gólt Tichy B IT’, lőtte az 
Elektromos kapujába. Azután jött a nagy 
henger, a BTC csak időként volt ellenfél.

Február 27-én kezd 
megy a válogatott

VÁC—KAOE 8:5 (5:3). A biró nagyon 
gyengén vezette a küzdelmet s emiatt ke
mény vad csata alakult ki. Beregi a KAOE 
kapusa fényes formál mutatott s ezért az 

I öt válogatottal kiváló VÁC csak nagynehe- 
zen győzött u II. osztály utolsó helyezettjé
vel szemben. A mérkőzést a KAOE meg
óvta, mert a VÁC igazolványai nem voltak 
kinn. Az óvás sikerrel járt és a KAOE ke
rült tovább.

MAFC—BTK 8:5 (3:2). Az előbbi mérkő
zés csak kézitusa volt, de ez valóságos élet
halálharc volt a 14 játékos közt. Itt is a 
biró volt az oka.

MTE—BSzKItT 7:3 (3:1). Nívós, szép 
küzdelem. A BSzKBT kapusa megijedt, alig 
mert a labdához nyúlni s igy váratlan ered
mény született meg.

MAFC—Klstcxt 9:4 (3:1). A nagyobb ru
tin fölényes győzelme.

Elektromos—KAOE 14:1 (8:1). Amint az 
várható volt, a bajnokcsapat lépésben 
nyert.

MTE—MAFC 12:0 (3:2). A bajnokságban 
nagyszerűen szereplő műegyetemiek vere
sége meglepetésnek számit. Az MTE nagy
szerű meglepetését a gödi gödörben nap- 
ról-napra folytatott nyári Iréningjének kö
szönheti.

A döntőbe Igy az Elektromos és az 
MTE kerül!.

A még mindig elég nehéz pálya erősen be 
folyúsoljn a versenyek eredményeit, de túl
nyomórészt igy is a reális esélyű fogadott lo
vak győztek. Á nap főversenyét Danilo nyerte, 
annak ellenére, hogy kétszer is ugrott. A Tát
rai handicapben a. favorit Tilly két kör után 
elkészült s helyezettlenül végzett. A favorit 
totó-fogadói azonkyi igy is kasziroztak, mert 
istállótársa, Kundry győzött.

Meglepetés Betörő és Gulliver győzelme, bár 
ez utóbbi a kasszáknál olyan erősen volt fo
gadva, hogy sokaknak nem lehetett meglepe
tés ez a nem várt győzelem.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. 1. 1 aléuli (2) Ko

vács II. 2. Századkürtös (2) Zwillinger. 3. Ádáz 
(4) Tomann. F. in.: Zsémbes (6) Zwillinger T., 
Dénes (3) Rajmer. Biztosan. 10:32, 14, lő.
Befutó: 10:114. Idő: 34.2.

II. Genuai dil. 1. I’etcr Pilot (pari) Maszár 
F. 2. Oculi (3) ‘Maszár I. 3. Good Troli (2) 
Raymer. F. ni.: Tarantella (10) Fityó. Könnyen. 
10:14. Befutó: 10:41. Idő: 32.1.

III. Amateurvcrseny. 1. Betörő (6) Vecseklői. 
2. Zsazsa (pari) Bogyai Sz. 3. Csongor (3) 
Montag. F. in.: Biztos (2%) Síró. Bcata L. (3) 
Liclitschein, Princcssin (8) Molnár, Bandika 
(8) Varsányi, Hypcrol (8) Székely, Toli (4) 
Szmrccsúnyi. Biztosan. 10:113, 18, 14, 18. Be
futók: 10:309, 373. Idő: 34.3.

Január 20 és 23-án d. u. M.3-kor.

Bohém (3) Soldos, Mimóza (10) Marék, Mátka 
(10) Maszár I. Biztosan. 10:20, 14, 14, 13. Be 
futók: 10:70, 35. Idő: 31.8.

VI. Tátra! handicap. 1. Kundry (5) Kovács 
II. 2. Orsolya <101 Jónás. 3. Oda (1J4) Marék. 
F. m.: Tilly (pari) Kovács J. Csákány (4) Síró, 
Muscicapa (8) Steinitz. Biztosan. 10:14, 45, 45. 
Befutó: 1140. Idő: 34.1.

VII. Hópehely dij. 1. Danilo (1%) Maszár 
F. 2. Baknfántos (4) Raymer. 3. Echo fia (6) 
Vorst. F. ni.: Sihcdcr (10) Tomann, Lúgos (12) 
Hauser, Aranyom (8) Jónás, Lasta (pari) 
Fityó. Biztosan. 10:23, 14, 15, 10. Befutó: 10:92. 
Idő: 35.1.

VIII. Handicap. 1. Gulliver (8) Fityó. 2. 
Dajka (4) Síró. 3. Bessy L. (5) Jónás. F. m.: 
Démon (6) Montagh, Bimbó (5) Kallinka, Va
karcs (2) Marschall, Rcvisio (5) Hauser, Orao 
(0) Maszár F., Bajadére (5) Kovács I., Marlcne 
B. (6) Baik, Imréd II. (12) Benkő. Biztosan. 
10:60, 31, 31, 40. Befutó: 10:255, 598. Idő: 36.3.

IX. Nemzetközi clundóverseny. 1. Csalán 
(pari) Kovács II. 2. Sa iners (4) Zwillinger. 3. 
Magvas (8) Jónás. F. m.: Föur (4l Simkó, Dré
gely (2J4) Maszár F., Kuruc (0) Marék. Va
rázsló (5) Tomann. Könnyen. 10:17, 14, 18, 29. 
Befutó: 10:92. Idő: 32.5.

X. Szatmári dij. 1. Csárda (pari) Wiesner. 
2. Csurgéi (5) Marschall. 3. Pletyka (10) To
mann. F. m.: Eszeveszett (10) Maszár I., Zász
lós (5) Zwillingcr T., Cinka Panna (8) Benkő, 
Sirocco (0) Kovács .1., Jónás (2) Dózsa, Csa
lárd (12) Németh. Biztosan. 10:10, 12, 15, 23. 
Befutó: 10:41, 180. Idő: 42.1.

HÉTFŐI NAPLÓ
SicrkeMtlk:

Dr. ELEK HUGÓ és M.4NN HUGÓ

Mintán a terem a tornászok részére vált 
szükségessé, a döntőt későbbi időpontra 
halasztották.

IV. Mechanikus handicap. 1. Eplléig (l’/i)
Baik. 2. Varázs (i’/«) Kovács J. 3. Minor (3) 
Simkó. F. m : Palóc (á) Kovács II., Nemes 
(25) Benkö. Könnyen. 10:21, 12, 12. Befutó:
10:42. Idő: 31.8.

V. Cnlnnel K. dij. 1. Triumpf (pari) Kovács 
II. 2. András (5) Hauser. 3. Tanoda (2) Dózsa. 
F. ni.: Rorka (8) Montag, Marina (8) Jónás, 
Gyarmati (8) Tomann, Gladiátor (10) Vorst,

Feleli*  sierketztfi í» kiadó: Dr. F.I.EK HUGÓ 
Sierkejitfisíg éi kiadóhivatal: E.-wtbet-kOrul N.

Telefon bélkötnap íí vas. déli 12-l«: I S0S-H. \at. d. o. 
1 órától (Aradi-u. 8. Globua-nyomda-: l-IH-H. I-Z45 81. 
Vas. d. u. H5-IÖI lapairliig: 1-IN-4S. UH«. I-1M-44, 

1-144-81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egy étre 5 pengő. — EGYES SZÁM 
éra: Magyarnraeég 111 tillér. Ausztria 20 Gruachen. Fran- 
ciaorazAg 1.50 frank, JugoirUvia 2.50 dinár. Németorazág 
15 I’í., Olaazorazág 1 líra. Románia 5 lei, Cachazlovákia 

1 ík.

csak az NB és nem 
a világbajnokságra

iiiiiiiiiin(iiiiiiiiiiiiiiiiniiii)iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii)i)üiiiiii))ii<i(iiiiiiiiiidii)iii)iii)i)i)iiiiiiiiiiiiiiiiiiu)iiiiiiiiii)iiiiiiin)i))iiiiiiiniiiiiiiiiiiiu))iiiiiiii)i

TÖRJE n FEJÉT!
Lehetetlen helyzet elé állította a magyat 

labdarúgást az az érthetetlen huzavona, 
nini a francia világbajnokságban való rész
vételünket kiséri immár közel féleszlen- 
<lcje. Késik a kormány anyagi támogatása, 
llarányi miniszteri Illők január 20.-ára 
ígérte meg c kérdésre a választ, a bcavatoll 
körök szerint azonb.iti ez aligha lesz ked
vező. Már pedig a inngvar labdarúgásnak 
«h'lbevágóan fontos érdeke, hogy ne ma
radjon távol a nagy küzdelmektől. Nem 
annyira sport- és presztízsszempontból van 
szükség n magyar csupa! jelenlétére, mint 
inkább a francia labdarúgáshoz fűződő 
baráti szálak megerősítése miatt.

A futball úgy úllilolta be az üzemét, hogv 
a válogatott részlvcsz a világbajnokságban. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogv január 

.‘>0 án meg kell kezdeni a bajnoki mérkő
zésekéi. Ilyen feltételezésben már u legko
molyabb munka folyik a pályákon s igy 
érthető nz a riadalom, ami vasárnap a 
klubok felelős tényezőin úrrá lett a bír 
hallatán, hogy

a világbajnokságon inégM-iii veszünk 
részi és igy ii szezon csak február 

27-én kezdődik.
Aki csuk egy kicsit ?s jártas a kondicioná- 
hts ne’uz mester-egében, az nagyon jól 
tudja, hogy mit jelent ez n négyhetes elto
lódás. Rendkívül nagy felháborodás fo
gadta ezt a bírt és csaknem valamennyi 
csapót megegyezett abban, hogy a prog
ramul kapkodó összeállítása az erős kéz 
hiányára vall és mindent csak ötletszerűen,' 
a véletlenre bízva valósítanak meg. Az el

keseredés lázálHin bonckés alá vették az 
egész világbajnoki komplexumot és

rendkívül pcsszlnilsztikusan Ítélik meg 
a magyar csapat szerepléséhez fűződő 

reményeket.
Ha ugyanis minden bír ellenére, mégis
csak részlveszünk a világbajnoki tornán, 
akkor május 29 lg egyfolytában a váloga
tott csapat tagjai busz rendkívül erős mér
kőzést játszanak. Ezután kell minden pi
henő és komoly előkészület nélkül nyom
ban Franciaországba utazni, majd — ha 
olt végeztek — akkor a három nagycsapat 
azonnal jöhet vissza és a KK rendkívül 
nehéz küzdelmeinek megoldásához láthat.

Amikor a magyar futball ilyen, csaknem 
megoldhatatlan nehézségek elölt áll, ugyan 
akkor nem hallgathatjuk el, bog)’ más 
nemzetek, így a többi között Németország 
is, sokkal nagyobb alapossággal és rend
szerességgel, tehát a sikerre sokkal nagyobb 
kilátásokkal készülhet.

Németországban már most közös tá
borba gvlljtölték a szúmbiijöhető fut

ballistákat,
akik féléves komoly készülődés után je
lennek meg hazájuk sziliéiben a nagy har
cok szintéi ón. Különösen a középcsapata
ink vezetői igyekszenek eltériteni az 
MLSZ-t a világbajnokságokon való részvé
teltől, mert számukra csak hátrányt, anyagi 
károsodást jeleni nz erőszakos megoldás. 
Elvárják, hogy az MLSz határozott állást 
foglal már a legközelebbi órákban a rész
vétel kérdését illoVien

VÍZSZINTES:
1. Egylaki fa, bárkás virá

gokkal. Magjában 50% olaj 
van. Fája rendkívül kemény, 
bútor készítésre hasznúján.. 
11. Itt dolgoznak a hivatal
nok urak. 12. Olyanformán. 
13. 1 olyéi Kelet-Poroszország
ban. Hasonnevű város a Ku- 
risdics Hull bejár-.Iánál. (923 
óla Litvániáé. 14. A kar 
vége. 15. Ka párja. 16. Az üz
let dísze. 17. Négy lába van, 
mégis megbotlik. 18. . . .,
vagy nem enni ez itt a kér
dés. 19. Szigligeti kereszt
neve. 20. A gyümölcs ehetővé 
válik. 21. A testek mozgás
változtatásának oka a fiziká
ban. 23. Nem mögé. 25. Né
hány, valamennyi. 20. Hege- 
dükellék 27. Mnga.n’m polc
ra tesz. 29. Az esővíz ez„en‘‘ 
csurog le 32. Az összeadás 
sznvacskája. 33. Német szemé
lyesnévmás. 34. Ve meg ö. 
35. Helyrehoz. 38. Erkölcs
tan. 38. A milánói operaház 
(fon.) 39. Tiltószó. 40. Állami 
jövedelem. 41. Juttat. 43. Te- 
gezés. 44. Húzneska. 45. Elő
rehalad. 46. Untja az egereket. 47. Kellemes 
hír hatása váltja ki nz emberből. 48. Olgúcskn 
49. A vezetékben kering 59. Égtáj. 52. Balaton 
menti nyaralóhely.

FÜGGŐLEGES:
1. Herceg — angolul. 2. Boldogító szó n: 

ara szájából. X O. Y. 4. Vonalközéi névmás, f 
Mozart egyik keresztneve. 6. Becézett női név 
7. Minden dolog eredete. 8. Az egyik snrk. 0 
Az olllévök. 10. Falevélnek van. 11. Földmives 
szerszám. 13. elcison! 14. Ilyenkor kel!

melegen befűteni a szobát. 16. Tagadás. 17. 
Ijesztő jelenség. 21. Amiről Hamlet nagy mo- 
lológjábnn elmélkedik. („Lenni vngv nem 
enni"). 22. Hermina része. 2X R. Z. T. 24. 
gvenlő — idegen nyelven 20. Klasszikus női 

lév. 27. Jég — németül. 28. Jelszavuk: „Min- 
lenkit érhet baleset!" 29. ír pálinka. 30. Kire? 
71. A kalap széle. 33. Női ruhaanyag. 34. Jut
at. X*>.  Földet miivel. 37. Régi ürmérlék. 38. 
llgácskn. 39. Fnlevélnck van. 42. Szóvéghez 
árul. 44. Gyilkosságot követ el. 45. A pince 
elé. 46. Hatja az egereket.
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