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Őfőméltóságá nem fogadta el 
imrédy lemondását

Vasárnap hatodik itap jóhoz érkezett a 
belpolitikai élet zajlása, amely kedden kez
dődött a Nemzeti Egység Pártjának érte 
kezletén. Imrédy Béla miniszterelnök má
sodik kormánya kedden este jelent meg az 
értekezleten és bemutatkozott a pártnak. 
Ugyanakkor Sztranyavszky Sándorral az 
élén a képviselő-párttagok körülbelül har
madrésze bejelentette, hogy kilép a párt
ból, a bennmaradt többség viszont lelkesen 
ünnepelte Imrédy Bélát és hangoztatta, 
hogy törhetetlen hűséggel követi.

A bonyodalmak folytatódtak másnap a 
képviselöház ülésén, amikor az ellenzék 
egyrészével összefogott disszidensek le
szavazták a kormány napirendi indítvá
nyát, amely mellett a NEP-képviselökön 
kívül szavazott még a kereszténypárt több
sége is, mig néhány kereszténypárti kép
viselő az ellenzékkel tartott.

Még aznap este vitéz Imrédy Béla mi
niszterelnök benyújtotta lemondását a 
kormányzó ur őfőméllóságának, aki azon
ban a lemondás tekinctében fenntartotta 
magának a döntést és megkezdte a politikai 
élet tényezőinek kihallgatását.

Nyomban a lemondást követő órákban

A kormányzó ur Őfőméltóságá vasárnap 
délután hat órakor kihallgatáson fogadta vitéz 
Imrédy Béla minisztorolnököt és közölte vele, 
hogy a kormány lemondását nem fogadta el.

♦

Imrédy Béla tehát helyén marad, kor
mánykörökben ugy tudják, hogy a felvi
déki képviselők bevonulásával és a magyar 
közvélemény megnyilatkozott akaratának 

A főméltóságu kormányzó ur 
vasárnapi kihallgatásai

A főméltóságu kormányzó ur vasárnap 
délelőtt tolytatla azt a nagyjelentőségű ki- 
halgalássorozalol, amely pénteken és szom
baton kezdődött meg és amelynek célja a 
kormányválság megoldása illetőleg a bel
politikai helyzet teljes tisztázása. A vasár
nap délelőtti kihallgatások szervesen kap
csolódlak nz elözönapi kihallgatásokhoz.

A kormányzó nr őfőméltóságá már va
sárnap délelőtt Hz órakor megkezdte a 
politikusok fogadását. Pontban tizen
egy órakor gróf Takách-Tolvay József 
nvugalmazotl altábornagy, országgyű
lési képviselő, ez Országos Frontharcos 
Szövetség elnlikr jelent meg őtömélló- 

ságánál.

Gróf Takách-Tolvau harminc percet töltött 
az államfőnél. ,

A Fronlfinrcos Srönelsép elnökének távo
zásakor, pontosan féltlzenkél órakor

Jaross Andor felvidéki miniszter érke
zett öföméllóságához. Jaross Andor mi
niszter egy teljes órahosszal volt a lö- 

méllóságu urnái,

akilól félegy órakor távozott el.
Félegykor — miután Jaross Andor allam- 

fői kihallgatása befejeződött — filéz ím- 
,í,l,, minittlerelnik Ml 100 remtoími 
aulóln állóit meg a klrálgi palota előtt.

különféle pártalakulási kombinációk Ilire 
került forgalomba, ugyanekkor pedig nacio
nalista szervezetek részéről az egész ország
ból seregével érkeztek a bizalomnyilvánitá- 
sok Imrédy Béla és politikája iránt a hű
ségben maradt NEP-képviselök pedig a 
jobboldali, nacionális szellemű irányzat 
érvényesítésének szükségességéi hirdették.

Ugyancsak Imrédy Béla és politikája 
mellett nyilatkozott meg a kereszténypárt 
mögött álló közvélemény és egyre erőseb
ben domborodott ki az Imrédy Béla által 
kijelölt irány iránti bizalom.

Közben a politikusok egymásután járul
nak kihallgatásra a főméltóságu ur elé, az 
egész magyar közvélemény pedig várta az 
államfő bölcs döntését, amely nyugvó
pontra juttatja majd a belpolitikai hely
zetet.

A döntés vasárnapra’ inegtőTTeTTt: a fő
méltóságú kormányzó ur kétszer is fogadta 
kihallgatáson Imrédy Bélát, majd ugy dön
tött, hogy az Imrédy-kormány lemondását 
nem fogadja el. A legfelsőbb elhatározásról 
a Magyar Távirati Iroda az alábbi közle
ményt adta ki: 

hatása alatt visszatérő disszidensckkcl meg
lesz a szükséges parlamenti többsége Im
rédy Bélának.

Délután negyedkellőkor hajtatott vissza a 
miniszterelnökségi palotába.

Vasárnap délelőtt 
a Sándor-palotában

A Sándor-palotában és környékén is élénk 
volt az élet a kormányválságnak ezen a 
fontos vasárnapján. Vitéz Imrédy Béla mi
niszterelnök már korán reggel megjelent 
hivatali dolgozószobájában. Féltizenegy ultin 
néhány perccel a belügyminiszteri gépkocsi 
állt meg a Sándor-palota előtt.

Keresztes-Fischer Ferenc érkezett. A 
belügyminiszter azonnal fölsietett Im

rédy Bélához,

akivel közel egy óra hosszat tanácskozott. 
Féllizcnkettökor hagyta cl Keresztes-Fischer 
belügyminiszter a Sándor-palotát.

Böviddel ezután Imrédy miniszterelnök 
is lejött hivatalából és leszállt a kapubol
tozat alatt várakozó autójába. Templomba 
ment.

A miniszterelnök mise után visszatért a 
Sándor-palotába,

felment dolgozószobájába, ahonnan 
csak félegy előtt néhány perccel jött 
le, amikor Is a főméltóságu kor

mányzó úrhoz hajtatott.

Negyedkettő után, amikor Imrédy ini- 
Iniszlerelnök visszajött n korínm1 ó ur 
méltóságától, nem ment még be lakosztá
lyába, hanem ismét hivatali dolgozószobá

jába sietett. Mielőtt ebédelni ment volna, 
még fogadta a Nemzeti Egység Pártjának 
két képviselőtagját: vitéz Marton Béka ál
lamtitkárt és Kölcsey Istvánt.

Délután 5 óra előtt megérkezett a mi
niszterelnökségre Keresztes-Fischer Ferenc 
belügyminiszter és Tasnádi Nagy András 
igazságügyminiszter. Mindketten azonnal

Imrédy vasárnapi második 
kihallgatása az államfőnél

Pont ’AC-kor előállott a miniszterelnök
ségi autó a Sándor-palota kapuboltozata 
alatt. Lejött Imrédy miniszterelnök, beült 
a gépkocsiba és áthajtatott a királyi palo
tához. Vitéz Imrédy Béla miniszterelnököt 
ekkor — vasárnap már másodízben — ki
hallgatáson fogadta a Kormányzó l'r ölő
méltósága Ez a kihallgatás rövid ideig, 
ne inegészen negyedóra hosszat tartott. 
Imrédy Béla ekkor visszaautózott a .S'dn-. 
dor-palotába, ahol őt Keresztes^
Fisélier Ferenc, Tusnádi Nagy András*  es 
Jaross Andor. i?. ,

Bizalom Imrédy iránt
Az ország minden részéből szakadat

lanul érkeznek Imrédy Béla miniszter
elnökhöz az üdvözlések. Vitéz Kenyeres 
János indítványára a karcagi választó
kerületében megtartott beszámológyülésen 
egyhangú lelkesedéssel elhatározták, hogy 
üdvözlőtáviratot küldenek vitéz Imrédy 
Bélának. Hasonló táviratban üdvözölte és 
fejezte ki ragaszkodását a Nemzeti Munka
központ veszprémi szervezete a NÉP püs
pökladányi, hajdúnánási, szerencsi, vala
mint biharnagybajoini szervezete.

A gávai választókerület bizalmatlanságát, 
nyilvánította képviselője, Illés Józseffel 
szemben és táviratilag üdvözölte a minisz
terelnököt. — A letenyei választókerület 
is hasonló módon biztosította ragaszkodá
sáról a miniszterelnököt.

Vasárnapi expressz-riport 
a Hungária-szálló politikai 

főhadiszállásáról
A disszidensek, a Sztranyavszky-csoport 

központja c pillanatban a liungária-sztMó- 
ban van. Egyik különszobában gyülekeznek 
össze minden nap, s naponta többször is. 
Vasárnap déli tizenkét órára hívták össze a 
csoport tagjait.

Jobbra hátul ■ ■ ■
A Hungária előcsarnoka hangos a német, 

a francia és az angol szótól. Turistaruhás 
fiatalok, fáradt világjárók, előkelő átuta
zók kis asztalok mellett.

A főportástól kérdem, merre van a poli
tikusok gyülekező helye, hol tanácskoznak?

— Jobbra, — hátul. . . feleli s mutatja 
nz irányt. Elindulok jobbra azután egy 
hosszú folyósón végig, még egy ajtón át, s 
itt vastag szivarfüst, zsibongás, újságírók 
hada,

képviselők, volt miniszterek egy cso
móban.

Pedig ez még csak az előszoba. Az innen 
nyíló teremben folyik a megbeszélés. Ez az 
ajtó is jobbra nyílik.

Ugylátszik itt minden jobbra tart...

Sztranyavszky nincs jelen
A tizenkét órára jelzett megbeszélésre 

pontosan érkezett meg Zsitvay Tibor, Széli 

felmentek Imrédy miniszterelnökhöz.
Délután 5 óra tájban megérkezett a mi

niszterelnökségre Jaross Andor miniszter 
is. Imrédy miniszterelnök dolgozószobájá
ban *4  6-ig tanácskozott Keresztes-Fischer 
Ferenccel, Tasnádi Nagy Andrással és Ja
ross Andorral.

A négy miniszter ekkor csak rövid időt 
töltött a dolgozószobában. Néhány perc 
múlva — 0 óra után 15 perccel — mind a 
négyen lejöttek, külön-külön autóba üllek 
és elhajtattak a Sándor-palotából.

Jaross Andor miniszter autón a Vigadóba 
ment, Imrédy Béla miniszterelnök negyed
nyolc után néhány perccel érkezett vissza 
a Sándor-palotába.

Ekkor került nyilvánossági a, hogy az 
drtTrtmfő nem fogadta el Imrédy lemon
dását.

A pécsi Nemzeti Színházban a volt front
katonák Beksics Olivér ny. tábornok elnök
letével tartottak nagygyűlést Imrcdy Béla, 
politikája mellett.

A frontharcosok — mondotta többek 
között az elnök — a szuronyroham 
lendületével fogják elsöpörni azokat, 
akik Imrédy Béla politikáját el akar

ják gáncsolni.

Több felszólalás után a nagygyűlés távirat
ban biztosította hűségéről a miniszter
elnököt.

A NÉP csanád—arad—torontáli választ
mánya rosszalását fejezte ki a iVEP-ből 
történt kilépések miatt és törhetetlen hizal*  
máról táviratban biztosította Imrédy Bélát,

József, majd Bornemisza Géza és a köréjo 
csoportosuló fiatal képviselők, akiket an
nak idején „reformnemzedék" névvel jelöl
tek meg, s mit tagadjuk,

ők képviselték a legszélsőbb jobb

oldalt.

Ok voltak a friss levegő akkor, a hangos 
szó, ők találták ki a „csáklyás" jelszót, 
amely bizony nemcsak maradiságot jelen
tett, hanem az idők során egyértelmű lett 
a liberálissal, (na és később csaknem egy
értelmű a zsidóval). Ma pedig ez a „reform
nemzedék" együtt disszidál a „csáklvások**-  
kal, sőt majdnem azt lehetne mondani, hogy 
ma már ők a „csáklyások". Természetesen 
első, amire kiváncsi mindenki: hol van 
Sztranyavszky“ Mégis csak ö vezette ki a 
pártból azokat akik most itt ülnek, sürőg- 
nck-forognak, bizony egyik-másik alaposan 
izgul is. Mert ki tudja, mi lesz.

Megkérdem az egyik „bennfentes" hon
atyát, hol van a vezér, hol van Sztra
nyavszky.

— Telefonon elérhető, kérlek, — vála
szolja —, kiment egy kicsit levegőzni és 
pihenni a szabadba. De telefonon bármikor 
megtaláljuk, — nyugtat meg.

Vitéz Imrédy miniszterelnök fclmenl a
kormányzó ur ötőméltóságához, akinél

pontosan háromnegyed órát löltil'.t.
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Beszélgetés Jaross Andorral 
a szomszédvér előtt

Felvidéki szél a biedermeier bútorok 
között

Ekkor érkezik meg Marschall Ferenc, u 
volt földinivelésiigyi miniszter, akinek, - 
hej. de régen volt —, komoly szerep jutóiI 
a A'dro/j/f-korm.'tnv bukásában is. s aki :i 
szerdai viharos ülésen a miniszterelnököt 
leszavazó napirendi indítványt előterjesz
tette.

— No mi van, mi újság t — kérdi s az
után feleletet sem várva siet be az értekez
let! terembe, bél egy elölt jön Eckhardt, 
mint mindig, most is rejtélyeién mosolyog, 
elegáns és kedves. Azután Hűd János, Shvoy 
Kálmán, akit a szegediek rettentően és szi
gorúan felszólítottak, hogy mondjon le 
mandátumáról.

Payr Hugó a politika „perpetuum mo- 
bile“-je cikázik át a folyosón, siet a tele
fonhoz. Azután visszacikkázik.

Berg Miksa báró olyan otthonosan jön- 
megy, intézkedik, üzeneteket hoz és vár, 
mintha a képviselőhúzban vitát rendezné. 
Éppen az egyik újságírót kéri meg, hogy 
próbálja megszerezni Szüllő Gézának a tele
fonjál, vagy tudja meg, hogy hol van c 
pillanatban. Ugylátszik,

a Felvidék szele már Ide la elért.
Vagy csak most akarják becsalogatni?

Benn a szobában, ahol a megbeszélés fo
lyik. kis biedermeier asztalok, fotelok, ka
napék, az asztalok körül kisebb csoportok. 
Az egyiknél Zsitvay Tibor látszik elnökölni,

mellette Láng Boldizsár báró ül és komo
lyan hallgatja Zsitvay előadását, aki az 
elmaradhatatlan lapipa mögül szűri ki a 
szavakat. Másik csoportnál Eckhardt Tibor 
vezérkedik, ugyanitt van Tildy Zoltán az 
a) vezér. Bornemiszának is megvan az asz
tala és a hallgatósága.

Azután helycsere következik. Most Eck
hardt és Zsitvay ülnek össze, a csoport ki
szélesedik. Szóval hullámzó és élénk eszme
cserében lelik az idő.

Ml van? Ml lesz?
Természetesen szinte a levegőben lóg a 

kérdés: Vájjon mi van, mi lesz és mi vár
ható. őszintén megmondom- erre senki 
feleletet adni nem tudott, mint ahogy nem 
is tudhatott. Néha kilép a tanácskozó szo
bából egy-egy képviselő és az újságíróktól 
érdeklődik, hogv mi történik a Várban. 
Hátha ezekből a jelekből és eseményekből 
jósolni tudnak a politikai haruspexek.

Hosszas volna elmondani a variációknak 
azt a sokféleségét, ami az egyik vagy a má
sik sarokban hallatszik. De ha megkérde
zed, hogy bizonyos ez? — akkor szerényen 
huzódik vissza szinte megbántva, a kérde-

— Kérlek, ezt csak én gondolom igy. 
Szóval a kép egyre tisztább : mindenki 

mindent tud, de biztosat — semmit.

A jobboldaliak helyzete
Némi kis árnyékot vet az izgatott és lel

kes hangulatra az a hir, amely már napok 
óta kering a sajtóban és a közvéleményben. 
Ezt röviden ugy lehet megfogalmazni: azok 
n jobboldali érzésű képviselők, akik annak
idején Gömbös Gyulával indultak a politi
kai útjára, Gömbös reform programját hir
dették, ugyanezen az utón támogatták Da
rányi Kálmánt és lelkesedtek Imrédy Bé
láért, ezek a képviselők nem hajlandók a 
szociáldemokratákkal, vagy más balodali 
politikai párttal együttműködni, vagy ép
pen együtt szavazni. Ezek továbbra is meg
maradnak a nacionalizmus és jobboldaliság 
területén, tehát

elvi, vagy világnézeti kérdések ma sem 
választják el őket n kormánypárttól.

Személyi kérdés? Az más.
Szóval külön csoportosulásról beszélnek, 

jobboldaliság különválásáról. Egy jól infor
mált képviselő, aki világosan látja a hely
zetet, igy magyarázta meg előttem a kér
dést:

*— A kilépett képviselőkön belül is, de 
de körülöttük is állandó csoportosulás van. 
Megjelennek az örök jelöltek és az örök
törtetők. Ezekkel természetesen együtt dol
gozni vagy velük a közvélemény elé kiáltani 
nem lehet. Ezektől szeparálni igyekeznek 
magukat a kisgazdák éppen ugy, mint a 
kilépettek. Természetesen bizonyos jobb

oldali felfogásunk itt is összetartanak és 
lehetséges, hogy idővel majd külön utakat 

I keresnek.

Mi lesz a kilépettek mandátumával?
Sok szó esik azokról a táviratokról és 

közleményekről, amelyek a kerületekből a 
vidéki párt vezetőségektől érkeztek és ame
lyekben egyfelől tiltakoznak képviselőjük 
kilépése ellen, másfelől kereken felszólítot
ták a mandátum birtokosait: ha otthagyta 
a pártot, mondjon le a mandátumról.

Mindenesetre nehéz kérdés ez, de mint 
minden kérdés ez is megoldható. Ha más
kor nem, hát majd a kibontakozáskor.

Eckhardt véleménye
Egy óra tájban végeiért a megbeszélés, 

azálingóznak el a képviselők. Elsőnek Kor
sós megy, nyomóban Lányi Mártonnal, öl

követi Shvoy és Széli. Azután n Bornemisza- 
csoport. Negyed kettő tájban a nagytőke és 
gyáripar vonul el: Görgey István, Lakatos 
Gyula, Knob Sándor és Búd János.

Eckhardt Tibor a kisgazdákkal távozik. 
Még néhány szót beszélgetnek a folyosón. 
Ekkor mondja:

— Mind a két oldalon értékes erők 
vannak. Végre, rájönnek majd arra, 
hogy milyen kunszt volt ezeket az erő
ket eddig i.s szétválasztani.
A disszidensek igy’ búcsúznak:
— Viszontlátásra estére ..«
Este hat órakor ugyanis ismét gyülekezés 

lesz a //unpdriu-föhadiszálláson.

SINGER ES WOLFNER IRODALMI INTÉZET.R.T.i

Távozóban a Vadászkürt előtt megpillan
tom Jaross Andor minisztert, éppen most 
száll autóba családjával együtt.

— Mi a helyzet miniszter ur —, kérde
zem tőle.

— Minden rendben lesz — válaszolja —, 
minden rendben lesz.

Beszáll autójába, az RA H00-as kocsi clö- 
reugrik.

Gróf Teleki Pál és gróf 
Károlyi Gyula tanácskozá
sa a Nemzeti Kaszinóban

Délután hat órakor cgyesével-ketlesével 
kezdtek érkezni a disszidensek a Hungária- 
szállóbeli főhadiszállásra. Az elsők között 
jött Tildy Zoltán, Terbócz Imre, Árvát falvi 
Nagy István, Láng Boldizsár báró, majd 
Szilágyi Lajos felsőházi tag. Bementek a

biedermeier-szalonba, ' ahol lassacskán ki
alakultak a beszélgető csoportok, amelyek
hez későiül csatlakozott Bornemisza Géza 
és-Tálig Lászlói

Közben megjött a hir.
gróf Teleki Pál éa gróf Károlyi Gyula 
délután a Nemzeti Kaszinóban tanács

kozott,
Eckhardt Tibor és Sztranyavszky pedig ál
lítólag külön helyen találkozott és folyta
tott megbeszélést.

Akkor már körülbelül negyven disszi- 
dens képviselő volt a biedcriwier-szalóti- 
ban és nagy izgalommal várta Szilranyvszky 
érkezését, mert arra számítottak, hogy vele 
együtt megjön a Hungáriába gróf Bethlen 
István és Eckhardt Tibor is.

Nyolc órakor azután megjött a hir: öfo- 
méltósága nem fogadta el Imrédy lemondá
sát. Erre minden Huugária-beli kombináció 
megdőlt.

Teljesen kifosztott 
egy hiszékeny nőt 

a szellemidéző cigányasszony
A főkapitányság közpnti ügyeletén elő

állították vasárnap délelőtt Burai Józsefné 
Nagy Anna cigányzenész feleségét. Az a vád 
ellene, hogy egy szerelmes asszonyt minde
néből kifosztott. A cigányasszony áldozatá
val elhitette, hogy spiritiszta és a szellemek 
segítségével férjhez fogja adni.

A nem mindennapi történet a Fáik 'Miksa- 
utca egyik modern ötemeletes bérpalotájá
ban kezdődött cl. Az egyik elsőemeleti 
luxuslakás előkelő bérlőjének felesége ház
vezetőnőt szerződtetett. A házvezetőnő ha
marosan

beleszeretett háziasszonya férjébe.
Természetesen erről a vonzalomról semmit 
sem tudóit a lakás bérlője.

A házvezetőnő titkolt és reménytelen sze
relmét elpanaszolta Burai Józsefné Nagy 
Annának, aki megígérte neki, hogy illő el
lenszolgáltatás fejében majd egy spiritiszta 
szeánszon „beszélni fog védőszclfemével", 
aki mindent elintéz. A védőszellem sugalla
tára majd a „méltóságot ur" ki fog ábrán- 
dulni csinos és fiatal feleségéből, elhagyja, 
megindítja ellene

a válópert és a válóper befejezése után 
pedig feleségül veszi saját házvezető

nőjét.
Az egyszerű asszony felült ennek a mesének 
és minden pénzét átadta a cigángasszony- 
nak.

Ez pór héttel ezelőtt történt, azóta is 
többször jelentkezett a cigányasszony a li
pótvárosi bérpalotában és mindig ujabib és 
ujabb mesékkel állott elő, elmondotta, 
hogy a spiritiszta szeánszot különböző okok
ból nem tudták megtartani, majd pedig azt 
mondotta, hogy a védőszellem nem ér rá. 
minden egyes látogatás alkalmával azonban

ujabb és ujabb követelésekkel lépett fel.
A házvezetőnő készségesen eleget tett a szél
hámos asszony kívánságának.

A szellemek közbenjárása persze elma- 
maradt, a szerencsétlen házvezetőnő idegeit 
megviselték a cigánynő látogatásai, lesová
nyodott, gazdája orvoshoz akarta küldeni. 
Ekkor azután elsírta magát és elmondotta, 
hogy

mindenéből kifosztották,
azzal az Ígérettel, hogy valóra válthatja ál
mait. A történtek után nyomban feljelentést 
tett a rendőrségen, a cigányasszonyt pedig 
kihallgatása után letartóztatták.

Tíz uj tanút hallgatnak ki holnap 
a gyújtogatásért 11 évi fegyházra ítélt 

fü szer kereskedő bűnügyében
Holnap, kedden érdekes kihallgatások 

kezdődnek a büntetőtörvényszék Krayzell- 
tanácsa előtt. A tizenegyesztcndel fegyházra 
ítélt Pinterits Vendel fiiszerkereskedő gyúj
togatást bűnügyében folytatják most az uj 
bizonyítást s ennek során hallgatják ki a 
tanukat.

Pinterits Vendel füszerüzlete néhány 
hónappal ezelőtt kigyulladt s nagyobb- 

értékü áru leégett.

A nyomozás során azt állapították meg, 
hogy a füszerkereskedő maga gyújtotta fel 
üzletét. Az ügyészség vádat emelt ellene 
gyújtogatás büntette miatt s a büntctőlör- 
rényszék

tizenegyévi fegyházra Ítélte.

Az elitéit füszerkereskedő védője, dr. Tar
ján Mihály utján fellebbezett az Ítélőtáblá

Húszezer olasz haza 
akar térni Braziliából

Róma, november 27.
Brazíliai értesülés szerint nz olasz konzu

látustól
húszezer kivándorló az olasz gyarma

tokra való vlMizavándorlást kérte.
A kérelem a külügymlnlszlérlitm legújabb 
rendelkezésének következménye, amely a 
világon szétszórtan élő olaszok visszatele
pítését célozza.

— Kassa országzus/lójánnk ünnepi belk- 
liilása Budapesten, VHsúr.iap lelkes ünnep
ségen iktatta be az Orszóg/úszló Nagvbl-

hoz s a Tábla most az elsőfokú bíróság Íté
letéi megsemmisítette s

uj bizonyítást rendelt el a biinperben.
Tiz tanút kell kihallgatnia a törvényszék
nek, köztük a bűnügy koronatanúját, Mier- 
nik Jakab háztulajdonost. Mierniket a leg
utóbbi nagy -valutacsempészési bűnügyben 

háromévi fegyházra és ötvenezer pengő 
pénzbüntetésre ítélte a törvényszék s igy 
most a fogházból vezetik elő a háztulaj- 
donos-koronatanut, hogy vallomást le

gyen.

A füszerüzlet ugyanis Miernik házában volt 
s annakidején öt is kihallgatta a törvény
szék, most azonban a gyújtogatás fonlos 
körülményeiről ismét tanúvallomást kell 
tennie. Ezért vezetik elő a Krayzcll-tan&cs 
elé.

zotlsága Budapesten Kassa város ország- 
zászlójúl, amelyet Sárospatak és ősi kollé
giuma ajándékooztt Kassának.

— Házasság. Kunst Katóka és Kovács Zol- 
tán, a Hitelbank tisztviselője szombaton tar
tották esküvőjüket a Lehel-téri Boldog Margit 
plébánia templomban.

— Véres bál Egerben. Az egri keresztény
szocialisták vasárnap Katalin-bált rendezlek. 
A mulatság sorún a legények Összevereked
tek. Resztért József és Vince Mihály gaz- 
dálkodókat ismeretlen tettesek késszurá- 
sokkal életveszélyesen megsebesítették. 
Rendőröket hívlak. a verekedők azonban 
rálánmdfad u rendőrökre is, akik kénytele
nek tollak fegyverüket használni. Egv pisz- 
'olvgolvó megsebesítette Szűcs Nándor 21 
éies gazdalegényl. Mind a három sérültet 
kórházba szállították,
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Kegyetlen brutalitással, 
tömegével utasítják ki 
a csehek a kárpátorosz 

és magyar őslakókat
Volosin és Hoffmann német követség! tanácsos 

beszéde
Beregszász, november 27.

Nagyszöllösről, Huniról, Királyházáról, 
Jekehazárol, Gődényházáról és Szász falu- 
ból a csehek tömegével utasítják ki a ma
gyar és kárpátorosz őslakókat. A kiutasí
tottak egy részéről a beregszászi járás ka
tonai parancsnoksága és Rákóczy Jánosné 
irányításával a Magyar a magyarért moz
galom vezetősége gondoskodik.

A csehek kénvszcrilették a kiutasitolta- 
kat, hogy tizperccn belül hagyják el ott
honaikat. ugy hogy sem ingó, sem ingatlan 
vagyonukról nem gondoskodhattak. A leg
többnek kijelentették, hogy egyidejűleg a 
cseh állam mindenüket elkobozta. Akinek 
50 koronánál több pénze volt, azt a cseh 
csendőrök elvették és nem adtak róla nyug
tát. Ha valaki vonakodott eleget tenni a 
parancsnak, erőszakkal találta szemben 
magát. Indokul a külföldi születést és ille
tőséget hozták fel, de sokan vannak, akiket 
csupán magyar érzésük miatt tcloncoltak 
ki.

Van köztük 85 éves beteg anyóka, aki 
semmi áron sem akarta elhagyni há
zát, majd mikor a csendőrök brutáli
san léptek fel, azt kérte, hogy lőjjék 
Inkább agyon, öt perc múlva a börtön 
gyűjtőhelyén volt, félóra múlva pedig 

magyar területen.

Volosin miniszterelnök és Hoffmann
német követségi 

egy huszti
Iluszt, november 27.

Hoffmann, a prágai német követség ta
nácsosa, aki tanulmányiiton van Kárpát- 
Ukrajnában, szombaton diszebédet adott 
Huszt vezetőszemélyeinck tiszteletére. Az 
ebéden résztvett Volosin miniszterelnök, aki 
beszédet is mondott. Kijelentette, hogy a 
kárpátaljai Oroszország számit Németor
szág együttműködésére, Kárpát-Ukrajna 
nyugodt feltámadása érdekében. Beszédét 
a következő szavakkal fejezte be: „Isten él
tesse a német népet és vezérét".

Hoffmann meghálált szavakkal köszönte

Huszton
Vannak a kiutasitotlak közölt tiz-, sőt 

lizenkélgyermekes családok. Az anyák riad
tan beszélik el, hogy’ alig volt annyi idejük, 
hogy játszó gyermekeiket össze szedjék a 
szomszédságban, melegebb ruhába való öl
töztetésükre pedig gondolni sem lehetett. 
Nem voltak tekintettel betegségre, rokkant
ságra és korra: soknál csak azt nézték, 
hogy szerintük ki „szvinija magyar" (disznó 
magyar!).

Sirlak a faluk, amikor látták, hogy 
szuronyos csendőrök roliamlépésbon 
toloncoltak ki aggokat, zokogó asszo
nyokat, jajgató gyermekeket. A csehek 
letartóztatják Fenczik és Bródy híveit.

A cseh katonaság körében napirenden a 
zendülés. Ezek ellen a polgári ukránokat 
is felfegyverzik. Hat óra után senkisem 
mozdulhat ki az otthonából. Akit kint ta
lálnak, elfogják és ájulásig verik, párnán 
keresztül, puskatussal, hogy ne maradjon 
nyoma. Nőket sem kiméinek. Az ostrom
állapot ellenére is nyugtalanság, forrongás 
és összetűzés van mindenütt. A drágaság és 
az éhínség napról-napra nagyobb lesz. 
Egyes helyeken nem lehet sót, cukrot, ke
nyeret és kőolajat, kapni.

Vagyonos emberek percek alatt szána- 
lomraméltó koldusok lellek, akiknek egyet
len bünük az, hogy magyarok.

tanácsos beszéde 
banketten
meg a meleg fogadtatást és hangsúlyozta, 
hogy kevés országban talált olyan őszinte 
barátságot, mint itt, ami lehetővé telte szá
mára, hogy ilyen rövid idő alatt megis
merje az országot és szükségletei I. Hozzá
tette, hogy tapasztalatairól részletes beszá
molót készít a németbirodalom illetékes kö
rei számára. Ezzel fejezte be szavait: „Él
jen a cseh köztársaság és éljen kárpátaljai 
Ukrajna". Az étterein az ukrán nemzeli szi
liekkel: kékkel és sárgával volt díszítve. ’ 
amelyekből óriási horogkereszt emelkedett 
ki. (MTI.)

(V TUNGSRAM

O KWM
A pápa vasárnap fogadta 

a hercegprímást és 
a magyar zarándokokat
Nagy áldását adta egész Magyarországra

Róma, november 27.
Serédi Jusztinján bíboros hercegprímás 

és a magyar püspöki kar vezetése alatt a 
Rómában időző országos zarándoklat tag
jai vasárnap délben 1 órakor megjelentek 
a Szenatya előtt.

A magyar zarándoklat résztvevőinek fo
gadása a vatikáni palota konzisztoriális ter
mében folyt le.

A Szentatyát hordszéken hozták he a 
terembe, de a vatikáni udvartartás ké
relmére a pápa egészségi állapotára 
való tekintettel a hangos üdvözlés el

maradt.
AZ. Pius pápa meglepő frissességgel lé

Vasárnap Franciaország egész 
vasúthálózatát katonai

3

pett fel trónjára és mintegy 10 percig tartó 
beszédben köszöntötte a magyar zarándo
kokat, megint megemlékezve

a budapesti eucharisztikus világérte- 
kczlet hatalmas és lélekemelő sikeréről.

XI. Pius pápa, mielőtt eltávozott, magá< 
hoz kérette Serédi Jusztinján bíboros her
cegprímást és néhány kedves szót váltott 
vele. A pápa ezután hordszéken elhagyta 
a konzisztoriális termet.

A Szcnl'atya távozása után Serédi Juszti
nján hercegprímás magyar nyelven tolmá
csolta a zarándokok előtt a Szentatya üd
vözlését, majd a jelenlevők elénekelték a 
pápai himnuszt.

Hitler segítségét kéri 
Mecenzéi község, hogy 

Magyarországhoz csatolják
A Szlovákiában maradt Alsó-Mecenzéi, Felső- 

Mecenzéi és Stósz haza akar jönni!
Kassa, november 27.

A Kassai Újság Írja: Több Ízben beszá
moltunk már arról, hogy Alsómccenzcf, 
Fclsőmeccnzéf és Stósz községek lakossága 
mozgalmat indított a Magyarországhoz való 
visszacsatolás érdekében. A Szlovákiában 
maradt három község, amelynek lakossága 
nagyobbára németajkú, előbb több tilta
kozó gyűlést tartott, majd Kassán a német 
konzulátus utján követelte a Magyaror
szághoz való visszacsatolást.

A tiltakozó gyűlésen emlékiratot írlak 
alá, amelyben utalnak arra, hogy a jelen
legi helyzetben évszázados iparukat pusztu
lás veszedelme, a lakosságot pétiig éhínség 
fenyegeti, ha vissza nem térhetnek az anya
országhoz. Völgykatlan zárja cl őket a 
külvilágtól és Szlovákia egyéb részeivel 
csak a stószl hegyeken át érintkezhetnek, 
lélviz idején még kocsival sem tudnak át

kelni a hegyeken.
Mecenzéf németnyelvű, de magyarérzésü

lakossága most döntő lépeshez folyamodott. 
Háromtagú bizottságot küld ki Hitler biro
dalmi kancellárhoz és őt kérik fel, támo
gassa követelésüket. A bizottság már cl is 
utazott Berehtesgadcnhc, almi valószínűleg 
fogadja őket Hitler vezér és kancellár. 
(MTI.,

A ruszinszkói kérdés 
rendezése előtt nem 

lehet szavatolni Cseh
szlovákia határaiért — 
Írják a lengyel lapok

Vajsó, november 27.
A lengyel sajtó vasárnapi lapjai továbbra 

is foglalkoznak a kárpátorosz események
kel. A sajtóban kifejezésre jut, hogy

a csehszlovák állam uj határainak sza
vatolása mindaddig lehetetlen,

amig a cseh uralom alatt maradt Kárpát- 
oroszország kérdését véglegesen nem ren
dezték. (MTI)

A 
szik

parancsnokság aiá helyezték

A

Párls, november 27.
Do/adier-kormány olyan eréllycl igyek- 
elörni a sztrájkmozgamal, ameyre 

Franciaországban még nem volt példa. A 
miniszterelnök ugylátszik a legvégső eszkö
zöket is igénybe akarja venni, hogy meg
akadályozza az általános szakszervezeti szö
vetség által szerdára hirdetett általános 
sztrájk megtartását.

Vasárnap a kormány Franciaország 
csaknem egész vasúthálózatát kato
nailag rekvirálta, amivel elérte, hogy 
az egész vasúthálózat a katonai ha
tóságok parancsnokság alá került.

francia álamvasulak vasúthálózatára ter
jed ki ez az intézkedés, ugy, hogy csak né
hány kisebb vasútvonal marad továbbra is 
mentes a katonai hatóságok parancsnoksá
gától. A kormány legújabb intézkedése egy
ben azt is jelenti, hogy

mitegy 403.0(10 vasutas most már a ka
tonai törvényeknek tartozik engedel

meskedni

s abban az esetben, ha megtagadják az en
gedelmességet, ugy a vasutasok fölött ka
tonai törvényszék Ítélkezik.

A /Ja/adier-kormánrynnk ez az intézke
dése világosan mutatja, hogy

a kormány semmiképpen sem fogja el
tűrni, hogy szerdán a vasutasok sztráj

koljanak.
Szükséges esetben katonai csapatokat ren- 

Ideinek ki a vasúti forgalom lebonyolítására.

Hasonló intézkedéseket várnak a posta éli 
más létfontosságú üzemek tekintetében. 
Lehetséges az is, hogy

a párisi autóbuszokat, valamint a föld
alatti villamos kocsijait szerdán kato

nai járőrök kisérik.

A kormány azonkivül megfenyegette a köz- 
tisztviselőkéi, hogy azonnali hatállyal clbo*  
csátják azokat, akik szerdán sztrájkba lép-*  
nek. A Kármán repülőgépgyár 2800 mun*  
kását szombaton este ezonnali hatállyal el
bocsátották, mert vonakodtak túlórázni. A 
gyárat a múlt évben államosították.

Vasárnap este Daladier miniszterrlnök 
kiáltványt intézeti rádión keresztül a 

francia néphez.
Az éjszaka folyamán De Monzic közmunka
ügyi miniszter is rádióbeszédet mondott, 
amelyben a vasutasokhoz fordult, felszólít
ván őket, hogy ne engedelmeskedjenek a 
szakszervezetek sztrájkparancsának.

Perpignanban tüntetés volt a szükségren- 
delelck ellen. A tüntetők is a rendőrök kö
zölt összetűzés támadt, amelynek során 
mindkét részről több sebesülés történt.

BUDAPEST
ALAPÍTÁSI ÉV: 
1Ö39

APERITIF LIKŐR
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a kassai huszárok 
tartanak. Délelőtt 

Ferenciek-temploma- 
.tisztiillés,

Budapesl i#M uovrmbfr W.

Az egykori 5-ösök, 
■erőm haton ezrednapot 
istentisztelet lesz a 
bán. Utána a tisztikaszinóban 
amelyen a legénységet1 küldöttség képvi
seli. Este bankett a Pannóniában.

II.
Nemsokára viszontlát jak Magyarország

nak egy felejthetetlen jóbarátját, Lord Chil- 
stont, Nagybritannia egykori budapesti kö
vetét. Chllston lord nagyrabecsült tagja volt 
a legelőkelőbb magyar társaságoknak. A kö
ttet neje, Lady Chllston igaz becsülésscl 
pártfogolta a magyar képzőművészeket, ő 
létesítette rí Lady Chilston-alapot, amely 
ma is működik. A lordot öt esztendővel ez
előtt szovjetoroszországi nagykövetté nevez
ték ki és Moszkvába ment. Most Chllston 
lord nyugalombu vonult. Szerdán már el
utazott Moszkvából. Hazament Londonba, 
de budapesti barátai értesítést kaptak, hogy 
amint rendezi ügyeit, feleségével együtt Bu
dapestre jön.

BAKTER: Lepcses szomszéd, fogaggyunk 
három darab másfélkilós búcsúbéli pofonba, 
hogy maguk mege.’i csak Pestről gyünnek.

ÖRZSI: Onnan hát.
BAKTER: Vígan, vagy búslakodva?
ÖRZSI: En vígan. De a Jánosom egész 

úton úgy lógattya az orrát, mintha űtet 
tanácsúták vóna kolostorba s nem Kornis 
apánkat.

BAKT R:

III.
Sokat olvasunk a vérző Kárpátaljáról, a 

Verhovináról, amelynek őslakói, Rákóczi 
hűséges talpasainak ivadékai, egyszál hu
sánggal, baltával, kaszával vívják elszánt 
szabadságharcukat, hogy visszakerülhesse
nek az anyaországhoz. Valóságos hőskölte
mény a kárpátoroszok szabadságharca és 
nem lehet eleget foglalkozni a kérdéssel, 
\ogy mindjobban megismerjük ennek a 
hűséges testvérnépnek életét és lelkét. A 
Felvidéki Magyar Hírlap most közli a ki
tűnő Bonkáló Sándor /ordításában Borsos 
Kumjatszkyj Juli} kárpátorosz költőnek 
lábfőéiről irt alábbi gyönyörű versét:

A CSODÁK HAZÁJA

Mily csodás a Verhovina, 
— mondod nekem cimborám 
Dal rengett ott álmaidban 
S ringatóilztál dallamán.

a

No fene, no fene! Oszt miilen 
célirányzat véget eresztette búnak a nagyra 
becsült fejét, kedves Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Máj maga is elsavanyodik 
tüstént, ha megmondom. Mer rettentő csa
pás érte mostan az igaz magyar lelkeket.

BAKTER: S ugyan miféle csapás? 
LEPCSES: Megdrágult a bor.
BAKTER: Hinnye a szenvedésül Igassá- 

got beszél, vagy csak rémhírt tergyeget?
ÖRZSI: Minden újságba benne van. 
BAKTER: No, emmá valóban abszolút! 
LEPCSES: Ügy-e?
BAKTER: Hát hogv a cifra ménkűbe ne! 

Iszen akkor ecceribe vége a takarékosság
nak! Mer én a kadarka révin naponta más
fél pengőt spórútam meg.

ÖRZSI: Ne beszéjjen má illeneket. Min
denki tuggya, hogy maga bcszsp egy nap 
hat liter kadarkát is!

BAKTER: Igen, de tisztán iszom a bort! 
Teháilan a szoldavíz elmaradása foltán áll 
be a másfél pengő takarékosság.

LEPCSES; En a szilvórijummal 
így. hájjá. Csak a pálinkát iszom 
poharat nem nyelem le. Szóval én 
takarít tok c‘ csomó pézl.

BAKTER: Csúfolódik maga, 
szomszéd, pedig aztat rosszú teszi,
arrú tegyen nyilatkozatot, hogy mi újság 
Pesten?

LEPCSES: Ver a szó errül-arrul.
ÖRZSI: Teszem föl, aztat hírlik, hogy 

•’rancija órszágba igen nagy zavargások 
annak.

BAKTER: No csak. Oszt mér?
ÖRZSI: Mer a komenisták ellenzik, 

hogy a Daladijer miniszterelnök össze akar 
barátkozni a nemetekkel.

LEPCSES: Erriil eszembe jut, hogy 
eccer ez a Csupanadrág Ványolós Antal 
clpanaszúta Alvállas Kutyó Báliadnak, 
hogy nösűni akar, de a cimborája, a 
Jóska, ellenzi. — „No, hájjá" — bőrként 
rá Alvállas —, „mit törődik maga avval, 
hogy a pajtása ellenzi??" — „Hát aztat" 
— sóhajtott Csupanadrág Ványolós —,

vagyok 
meg, a 
is meg-

Lepcses 
Inkább

Mosolyoglak a hegyormok, 
Meseország tűnt elénk, 
Vígan csengtek a kolompok, 
Selyemfüves volt a rét.

Verhovinán én i< jártam,
Jó pajtásom, cimborám, 
Haj, de én csak könnyet láttam, 
Harmatos hegy oldalán.

Jajszót, átkot, síró sóhajt 
Hallottam én zúgni ott, 
Alléin ja meg nem szólalt, 
Minden falu zokogott.

Mily csodás a Verhovina,
— mondod nekem cimboráin — 
Dal zengett ott álmaidban, 
Nekem meg a jaj csupán.

IV.
’A debreceni repülőkatasztrófa áldozatai 

közül szegény Simor Miklós kollegánknak 
halála után volt a premierje, amikor a Vá
rosi Színházban bemutatták a „Gázmérgezés 
a Domb-utcában" cimii darabját. Kedden 
megint felelevenedik a katasztrófa emléke 
egy premierrel kapcsolatban: a Magyar 
Amatőr film Szövetség levetíti Zombory 
Vilmosnak, a szerencsétlenség egyik áldoza
tának a bécsi nemzetközi versenyen dijat 
nyert játékfilmjét, amelynek ez a címe: 
„Tragédia". Véletlen ez? Vagy el rendelte
tés Két fiatal ember*  két darabja — mind
kettő halálról, tragédiáról mesél...

V.
’A MAC hagyományos héfői teaestjei de

cember 5-én kezdődnek. A margitszigeti 
klubházban rendezik az estéket.

VI.
A Belváros előkelő kis utcájában szikrázó 

kirakat állítja meg a járókelőket. Az idei 
Mikulás- és karácsonyi ajándékok sorsa ez
zel már el is dőlt, — Jolié divatékszer bolt
jában, Kigyó-u. 4.

V//.
Bodán Margit, a kitűnő énekesnő, a rádió 

kedvence, pár hónappal ezelőtt dthajózolt 
Neutyorkba és konetrteken népszerűsítette 
a magyar dalokat. A csikdgói rádió most 
Othetcs előadássorozatra szerződtette.

VIII.
’Ax albán függetlenség kikiáltásának év

fordulója alkalmából kedden este ünnepség 
lest a Nemzeti Szövetség Géza-utcai díszter
mében.

F
Ví

„mivel éppen az ü feleségit szerelném 
elvenni!"

ÖRZSI: Hogy a gőzös lépjen a lábára!
BAKTER: Nono, hát hiszen. Oszt abbul 

mi igaz, hogy Angolországba ezentúl meg
engedik a börtönbe dutyizott egyéneknek 
a dohányzást?

LEPCSES: Csak a jóviseletüeknek! 
BAKTER: Meg lehet aztat érleni.

dóni köll arra is, hogy némell egyének 
csak biróji tévedésből kerüllek lakat alá.

LEPCSES: Hallottam magam is illen 
katasztrókát. Ez a Fölhőrúgó Mácsik Fe- 
rencné mesélte eccer, hogy a sógorát ártat
lanul becsukták azér, mer szilveszterkor 
ólmot öntött. — „Oszt az ollan nagy 
bűn?" — kajátott Csaboda • Lajosné —. 
..hogy valaki szilveszterkor ólmot önt?"
— „Igen" — szólt közbe jedző úr —, „de 
véletlenül csupa kétpengős lett belülié."

BAKTER: Lám, szegény, nem örűhetett 
a véletlen szerencsének. — S abbul mi igaz, 
hogy Amerika igen szorgalmas lett a fegy
verkezésbe?

ÖRZSI: Ne gondúja, hogy mindenki örül 
annak a nagy szorgalomnak!

LEPCSES: Erriil eszembe jut, hogy 
aztat a fljatal házas Almácska’ Benyó 
Andrást fölkérdezte tiszteletes úr: — „No, 
íijam, hát szorgalmas-e a menyecske?" — 
„Hajaj" — aszongya Almácska —, „nem 
tudok ollan késő éccaka hazagyünni a 
kocsmábul, hogy ott ne tanájjam a pit
varba, seprűvel a kezében."

ÖRZSI: Igen 
aptya.

BAKTER: No, 
vóna, hogy egy 
gyélusból készít

ÖRZSI: De még igen divatba is gyűlt 
Nevijorkban.

BAKTER: A tátintóját neki. Frissibe se 
enném meg, hát még állott korába, mire 
az a krokogyélus odaér a nevljorkiak tá
nyérjára.

LEPCSES: Maga ippen úgy beszél, mint 
az a Botrasóhajtó Deminek Mártóny, aki 
eccer Pesten rácpontyot rendelt a kocs
mába, oszt ahogy bele akar kóstúni, hát 
igen megcsapta az orrát az állott szaga. — 
„Ilinnye, hájjá" — hílla oda a pincért —, 
„mikori fogás ez a ponty?" — „Ez, ké
rem?" — zándorodolt föl a pincér —. 
„most érkezett igenyessen a Balatonrul!"
— ..Allehet" ■— csóválta fejit Bolra- 
sóhajtó —, „de tán gyalog úszott idáig!" — 
Oszt Isten álgya, pá, pá, bafcterom.

pályaszintjét ugyanis nem emelhetik, hfi 
tehát aluljáró létesítésére kerfll sor, ac 
azt jelenti, hogy

legalább hat-hét méter mélységben kell 
megépíteni. A Podmanlezky-utca felőli 
oldalon a Szobi-utca egy«ne> folytatása 

lenne a tervezett aluljáró.

Ha mégis a Fcrdinánd-hid átépítése mel
lett döntetnének, ugy a program szerint; 
csak 1940 tavaszára készülne el az uj hid. 
Körülbelül egy esztendőre teljesen elzárnák 
még a gyalogforgalom elől is a hidat, ugy 
hogy a gyalogforgalmat a Bajza-utca— - 
Bu/csu-utcai MÁV alágutra, a járműforgal
mat pedig vagy az arénauti aluljárón, vagy 
a Berlini-tér megkerülésével bonyolíta
nák le.

ZENE

helesen. Oszt gyerünk,

csak még eggyet. Igaz 
úriember Afrikába kroko- 
húskonzervet?

A hét muzsikája
Wagner Richárdnak, a romantikus mise*  

tikumokkal átszőtt operái közűi a Lohsn- 
g r in Jelenti talán leginkább a csodálatos fing 
misztikumát. Csodálatosan zengő hegedühany- 
zatai mintha ép ugy az égből sugároznának, 
aminthogy onnan ereszkedik alá a Grál ga
lambja. Az Opera igazgatósága hatásos előadás 
keretében uj zenei vezetőt jelölt ki a dalmii 
interpretálására F e r e n c s i k. János szemé
lyében. Ferencsik mindig megbízható í» 
lelkiismeretes a zeneművészet térin is ezen ké
pességei itt sem hagyták cserben. Művészi 
körültekintéssel is a wagnerl szellemre töre
kedve, vezényelte az előadást. Az uj szereplőié 
közűi Osváth Júlia hatásos megjelenisü. 
széphangu Elzája, a talán egyénisigínek nem isi 
egészen megfelelő szerepben igazán jó volt. 
T ut s ek Piroska Ortruaja a ivagneri démo- 
nikus erejű királylányt hangban is játékban 
egyaránt plasztikusan személyesített t. meg. 
Jámbor László királya az Operaház egyik 
legnagyobb ígéretének minősíthető. A régiek 
közül Závodszky Zoltán ideális meg
jelenésű, széphangu és finom muzikalitása 
Lohengrinje és Losonczy György sötét, 
érceshangu Tcllramundja tették teljessé a ki
tűnő együttest. A színpadi beállítás Oláh Gusz
táv is F ü I ö p Zoltán közös munkája. A kik 
és ezüst színekben pompázó színpad, bár nem 
wagneri, irrealitásával közelebb viszi a nisőt 
a meséhez. Lányi Viktor fordítása tökéletes 
és költői munka. A közönség szívesen és lelkes 
■tapsokkal jutalmazta azuj beállítású dalmű 
szép előadását.

FÉNY KÉP Etbo”'1” 2 darab rendelésnél darib|8 48 tUltr

Azonnal Pár isi Fotö a Párisi Hagy áruházban

Milliós költséggel 
átépítik a Ferdinánd-hidat 
A költség felét a Máv, felét a főváros fizeti

♦
A Bor Dezső avatott vezénylése alatt álló 

Székesfővárosi Zenekar a fiatal magViér énekes
nemzedék három tehetséges tagját mutatta he. 
Litassy György, Korponay Valéria és Kovács 
Jolán ugy az előadott áriák, mint dalok stílusos 
és finom előadásával bebizonyították, hogy, 
hivatott művészei az énekművészeinek.

★

S e go vla Andris, a világhíres spanyol 
gitárművész, aki úgyszólván egyedülálló és 
utolérhetetlen mestere intim hatásokra beállí
tott hangszerének, emlékezetesen szép és feled
hetetlen estét tartott a Zeneakadémián. Róbert 
di V is o, F. S o r, M. P o n c e, Pachclbel, 
’ * " - ' Weiss, Haydn, Tor r óba,

és Al b e nis interpretációt 
művészet terén.

IX.
'A Műterem Kossuth Lajos-utcai helyisé

geiben vasárnap hét mrgyar művész műt át
kötött be nagy sikerrel: Vargha Nándor 
Lajos, Jánosa Lajos, K. Bari ha Ferenc 
festőművész, G. Fekete Géza szobrász, Bem 
Jássef grafikus, Virágh Tál építést és Jáki 
Béla iparművész.

J. S. Bach, 
Granados .............
egyedülállóak a reprodukáló 
Tomboló sikere volt.

♦
Lányi Ernőnek híres és ___________  O<J_

nyörü „Kuruc lndulő“-jábos a zeneköltő fia; 
Ifj. Lányi Ernő dr., akt maga is elismert 
kitűnő zenekül tő, pompás szöveget irt és ast 
férfikórusra b átírta, hogy a dalárdák Is elő
adhassák. A katonai fnvószenekarok számára 
Flgedy Sándor karnagy feldolgozásában 
fogják katonazenekaraink az lzig-vérlg magya
ros szép indulót játszani.

♦
Dohnányi Ernő és Tliibaud Jaguet 

szonátaestje egyik legkimagaslóbb eseménye 
volt az ehefi hangversenyeknek. A két világhírű 
mester: Beethoven: Kr e ut :t r, a
Franck Cézár- és M o z a r t - szonáták eszmé
nyien szép és tökéletes előadásával gazdag mű
vészi élményt juttatlak az őket ünneplő is 
hozzáértő, díszes hallgatóságnak.

+
Gluseppe de Luca, a newyorki Melropolitainű 

és a milánói Scala operák világhíres baritonis- 
*“Jn a R'golelto dalmű férfifőszercpét énekelte 
a Városi Színházban. A nálunk nagyon becsült 
és kedvelt nagy énekművész nagyszerű orgá
numa, nemes énekművészeié és magévalragadó, 
drámái erejű színjátszása megérdemelt óriási 
sikert aratott. Partnerei, a széphangu Liuntas 
Konstantin, a tehetséges Gábor Zsuzsa, Fodor 
János, Borissza Pál, Sándor Mária, Halmos 
Gyula, Somogy István és Bencze Miklós komoly 
művészi igyekezettel alkalmazkodtak n nagy- 
nevű vendégművészhez. Az előadást a rendkívül 
tehetséges és rokonszenves Vaszy Viktor 
vezényelte.

közismerten gyö-

Hosszú ideje folynak már a tárgyalások 
a főváros és a MÁV között a Ferdlnánd- 
hid újjáépítése ügyében. A tárgyalások so
rán a felek között ellentétek merültek fel. 
A főváros megállapította a 
használhatatlan és veszélyes 
mányszcrüen

kimutatta, hogy a hid a MÁV tulaj
dona és ezért az Államvasutakat szó

lította fel a híd jókarba hozatalára.

A MÁV eleinte vonakodott e költséges 
kötelezettség teljesítésétől, nem akarta el
ismerni a hid feletti tulajdonjogát sem és 
arra való hivatkozással, hogy a Ferdinánd- 
hid voltaképpen közforgalmi útvonal, 
nak fenntartását és jókarba helvezését

a fővárosra akarta hárítani.
A kereskedelemügyi minisztérium közben- 
jöttével végül megegyezés történt oly 
lemben, hogy az átépítésre szoruló 
munkálatainak költségét

fele részben a főváros, fele részben 
állam vállalja magára.

Időközben elkészültek az átépítési
■ck is, amelyek szerint az újjáépítendő 

Fcrdinánd-hid a mainál lényegesen na
gyobb teherbírású, sokkal szélesebb és mo
dernebb hid lenne. Elkészítették a hídfel
járók rendezési tervét is, amely alapján a 
hidra vezető útvonalak Is sokkal célsze
rűbb elrendezést kaptak volna. Most érte
ke hl volt a munkálatok programjának 
iné,•. tHai rtásáról és ennek során a főváros 
részérül

Ferdinánd-hid 
állapotát, ok

an-

érte- 
híd

ac

vi
ter

z
v - j

újabb megoldási javaslatot terjesztettek 
elő.

A főváros azt javasolta, nem lenne-e 
sokkal helyesebb és városrendezési szem
pontból is célszerűbb, ha a Ferrfíndnd-hid 
újjáépítése helyett ugyanazon a helyen 
aluljárót létesítenének.

Egész más képet nyerne ea a környék, 
ha a Ferdinánd-hldat eltávolítanák és 
helyette aluljáróval biztosítanák a for

galom zavartalan lebonyolítását.

javaslat nagyon megnyerte az illetékesekA .................. ................................... ...........
tetszését, de végleges állást nem foglaltak, 
hanem utasították n MÁV műszaki osztá
lyát, végezzen számításokat arra vonatko
zóan, milyen költségkülönbözet merülne 
fel abban az esetben, ha a Ferdlnánd-hld 
átápitése helyett aluljáró létesítésére ke
rülne sor.

Hozzávetőleges becslés szerint a hid át
építésének 800.000 pengős költségvetésével 
szemben

körülbelül 1 millió 100.000 pengőbe 
kerülne an aluljárd létesítése, 

tehát 400—600.000 pengős költségtöbblettel 
kell számolni. Amennyiben erre az összegre 
megtalálják a fedezetet, ugy sokkal szíve
sebben oldják meg a problémát az alul
járó építésével. A MÁV műszaki osztálya 
a költségszámítások megejtésén kivül ki
terjeszkedik majd annak a vizsgálatára is, 
milyenek a vidék altalaj-viszonyai és váj
jon a talajvíz-viszonyok egyáltalán lehetővé 
Itstik-e ai aluljáró meg építi sít, A MÁV.

*
A „Fészek'’ müvészklub szombalesti hang

versenyén G o nd a Lucy, a fiatal planistm/árda 
legjelentősebb egyénisége bámulatraméltó 

dologi felkészültséggel és őszintén elmélyülő 
előadással interpretálta Chopin: PolonaiscK

*
Erzsébet, a kitűnő fiatal 

* xí ? " Xfnfma',é»reti Főiskola konzetter- 
aratort ° * *FÍ"' ’’ dnleMjín "a«v ''kert

■ . Schaffer Sándor
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őszinte riport a magyar-szlovák 
testvériség jegyében élő Kassáról 
Hatszáz városházi alkalmazottból 574 fogadalmat tett — 
két hét alatt összesen csak 52 letartóztatás történt — Síró 
szlovák asszony kéri, hogy — magyar maraáhasson

Kuu, november 27. 
n(lLi!ét,íl^apl0 kiküldött munkatársától.) 
A boiaogMgában mámoros Kassát hétköznapjai 
sodrában látogattuk meg.

Hogyan «, lélekxik a Felvidék fővárosa, 
amelyről a csehszlovák lapok azt Írják, hogy 

a.ma^ar k<*tonai  közigazgatás járma 
a ott hogy „hangos az utca az állásukból 
Sd«. 11 ”,ov6kok jajgatásaitól”, hogy „a bör
tönök telve vannak nemcsak szlovákokkal, ha
nem magyarokkal is", hogy „a szlovák gyer
mekeket szigorú paranccsal dirigálják a magyar 
iskolákba".

Két napig jártuk Kassa borzalmas rossz kö
vezetét,

M Illetékesek feltártak minden kaput, a 
börtön kapuját éppen ugy, mint as Isko
lákét, noteeaünk megtelt adatokkal: asá- 

mokkal, nevekkel
áa mórt mégsem esek alapján számolunk be 
látottakról.

Art mondjuk el,
■mit nem mutattak be, amit nem matat
hattak, mert nem <11 aa illetékesek mód

jában,
arról számolunk be, amihez hozzá sem férhet 
a célzatosság: az élet árnyalatairól, színeiről. 
Ezeket nem képes maga felé hangolni semmi
féle hatalom. .

Beszéltünk magánosokkal, ellátogattunk üz
letekbe ...

Talán kezdjük ezen.

Kereskedelem, nyugdíj, fizetés
A kereskedelem még nem kezdhette meg hét

köznapi életét. At üzletek a felszabadulás első 
napjaitól kezdve olyan forgalmat bonyolítottak 
le, hogy a szó szoros értelmében beillik vég- 
kiárusitásnak. Ma már üresen állanak a cipő
deletek, amelyekben

■ tartósnak nem mondható, de tagadhatat
lanul olcsó gyártmányú cipőket árulták,

üres a bőröndötök, textilárutok, sőt még az 
iivegüzletek áruraktára ii. A csehszlovákiai 
vámkülönbség miatt olcsóbb francia áru is el
fogyott és pótlásra Budapestről még nem érke
zett megfelelő mennyiség.

Az átmeneti ideig engedélyhez kötött utazási 
lehetőség következtében a Jelek szerint decem
ber első feléig tart el az átmeneti helyzet. A 
forgalom tehát megcsappant, aminek másik 
oka az, hogy

a Ibrtviselők, nyugdíj ások nagyrésze •be
jén már nem kapott fizetést a esetiektől, 
a nyugdijakat például a cseh kormány aür- 

gönylleg tlltatta le,
magyar részről pedig még nem folyósíthatták, 
c»ak előleget adhatták rá.

Közigazgatás, magyar-szlovák 
barátság

A katonai hatóságok maguk dolgoznak leg
nagyobb erővel azon, hogy a felszabadult terü
leteket minél hamarabb adhassák át a polgári 
közigazgatásnak. A munka olyan mennyiségé
vel állanak szemben, hogy hivatalos munka
idejük már reggel hét órakor kezdődik és tart 
megszakítás nélkül kettőig. Három után kez
dődik a nemhivatalos munkaidő és tart, amíg 
— muszáj. , .

A legtöbbet dologzik a város polgármestere:
Tost László. Hatvanhárom éves.

Most nem arról akarunk beszélni, hogy ö 
maga mennyire

közvetlen, előzékeny, barátságos • legsze
gényebb magyar vagy szlovák Iránt Is, 

hanem hogv a szegény magyarok és szlovákok 
milyen közvetlenek vele szemben

Az egyik iskolában szülői értekezlet volt 
szlovák nvelven. Mikor felszólítottak őket, hogy 
nyilatkozzanak: kinek van kérdezni, vagy kö
zölni valóia, az egyik szlovák asszony felállt, Stai közben .irtMöl ele.Uk-
lolt a hangja, kiment a padsorok közül a pol
gármesterhez és megsimogatta.

Kérte, hogy
a férje Illetékességi ügyében legyen segít-

•égére, mert ők Itt akarnak maradni.
Ha üldöznék a szlovákokat, nem törne fel 

belőlük az aggodalom s ha ndegseg érvenye- 
sülne velük szemben, nem kérnék simogató 
melegséggel és bizalommal a Nemzeti Tanács 
elnökét, a város polgármesterei.

Próbált volna egv magyar asszony így köze
ledni egy cseh tisztviselőhöz.

A cseh kövezetpolitika titka
Meg kell hagyni, az iskolák szépek és moder

nek és ugy fel vannak szerelve a modern tech
nika vívmányával hogy meglepő.

Mert van ám de is. Az első „de" hogy

a

csak a szlovák' iskolák*.  A magyar Iskola, 
aa egyetlen magyar elemi, magyar köaép- 
iekola olyan, hogy nem la lehet a hival
kodó szlovák iskolákkal egy napom emlí

teni.
A másik „de", hogy egyáltalában nem voltak 

tekintettel az elrendelt nagyszabású építkezé
seknél a város teherbíró képességére. Kassán 
négyszázszázalékos volt a pótadó, amelyet a 
cseh tisztviselőknek nem kellett flzetnlök. A 
modern szlovák iskolák terhét a magyarok vi
selték.

Hihetetlenül sokat von et le az iskolák mo
dernségéből és nagyvonalúságából.

Mig egyik szép épületből a másikba me
gyünk, lábunk folyton megbicsaklik a roasz 
kövezeten. A kövezetek egyáltalában nem ál
lanak arányban az uj épületek minőségével.

— Miért? — kérdezzük.
— Mert erre már nem jutott pénz — hang

zik a felvilágosítás. — A jó kövezetnek nem 
lehetett szerepe az elszlovákositásban, az isko
láknak igen.

Iskolákban, a szlovák-kérdés 
nyomában

Szlovák elemiben vagyunk. A növendékek 
egy része nem tud magyarul. Arra sem tudnak 
felelni, hogy mi a nevük. Egy kislány szom
szédja, aki szlovákul is tud, mert szlovák is
kolába kényszeritett magyar lányka, feléje 
hajlik, magyaráz,

összedugják a fejüket, nevetgélve mrttef- 
nak, tanácskoznak,

döntenek afelett, hogy nyilvánosságra hozzák-e 
a nagy titkot, a kis szlovák lány nevét.

Aranyosak gyermeki naivságukban és 
barátságukban.

Ha volna „ellenséges érzés" szlovákok

— Dt ki u • Horthy? — firtatjuk.
— Ar, akt fehér lovon bevonult.
Alt látjuk, hogy egy ctomó gyerek a Telünk 

lévő egyik zászlói kardboJtJAval játszik, hoz
zák a ruháját, szólnak hozzá.

Merte volna-e magyar gyerek tenni, cieh ka
tonával?

— Hát te mi lessel? — kárdezzttk az egyik 
fiúcskát.

Mosolyogva néz ránk, de nem felel.
Megismételjük a kérdést:
— Mi leszel, ha nagy lessel?
— Magyart vágja ki, mint aki már 
A helyzet ugyanis az, hogy bár ez

ovőda volt, de a gyerekek legnagyobb 
magyar.

Magyar, aki életpályának választhatja, hogy 
magyar lesz. Olyan nehéz „pálya" volt ez az
előtt.

döntött, 
•ti ovik 
rést®—

.... ......     és 
magyarok között, a gyermekeik sem barátkoz
nának ilyen meghitten.

Óvódéban vagyunk.
Persze szlovák nyelvűben. Két napja, hogy 

Kassán az iskolákat járjuk .szinte azt hisszük, 
hogy idegen országban vagyunk.

A falon a Főméltóságu Kormányzó képe.
— Ki az a képen — kérdezzük az egyik kis 

szöszifejü apróságot.
—★'Horthy — mondja.

Számok a börtönből 
és a városházáról

Hogy el ne felejtsem. Börtönök. Jelenleg 
negyvenkét embert őriznek összesen. Két hét 
alatt mindössze 62 letartóztatás volt. Tizet 
•zabádon engedtek.

A cseheknél — emlékszem a bevonulás nap
ján 88G0 volt.

Es bárhol jártunk,
helyükön találtak a aalovA munkásságot 

ée tisztviselőket,
pedig bejártuk Kassa minden hivatalát.

A aok éa szerteágazó adat helyet talán egyet
lenegyet, ami megvilágítja a többit is:

a városházán hatszáz alkalmazott közül 
összesen huszonhatot nem szólítottak fel 

fogadalomtételre.
Hatszázból huszonhatot.
Mélyen tisztelt csehszlovák vádaskodó 

pok, szabadna talán egyetlen hasonló adatot 
kérni a húsz év előtti impériumváltozással kap
csolatban? ...

Kassai magyart meg sem mertem kérdezni. 
Persze, még számon kérhetik tőlünk a cse

heket és a morvákat. Ezek nincsenek bent a 
hatizázban.

De ezek — maguktól elmentek. Még a ma 
gyarok előtt . . ■ Máriása Imre.

X Udvariasság
a Ferencvárosban:
bicskázás, rendőrverés, 
letartóztatás

Beszélgetés
egy körúti kávéházban Fenclk, 
volt kárpátorosz miniszterrel
Memorandumot adott át imrédy Bélának — Kárpátorosz 
nyelven kezdi meg első képviselőházi felszólalását

Felvidék visszacsatolása a magyar tér
és közéletije uj problémákat clo-

^rísÍKODJON

A
sadalmi ... ----
bolt, a politikai éleiét pedig annyiban vál
toztatja meg, hogy tizenhét felvidéki kép
viselővel megszaporodik az országgyűlés 
tagjainak száma. Vezérük, Jaross Andor 
miniszter mögött egységben tömörülnek, 
hogy kellően reprezentálják a felvidéki 
légköri, a felvidéki eszméket és naciona
lista reformtörekvéseket. Közülük érdekes
ség, szincsség, kultúra és lendület dolgá
ban kiválik Fcncik, volt kárpátorosz mi
niszter. Nem csupán személye miatt, hanem 
azért is, mert a kárpátorosz események az 
utóbbi időkben a külpolitika homlokterébe 
kerültek, de elsőképpen azért, mert

Fenclk István az. önálló kárpátorow 
nép képviselőjeként vonul he a magyar 

képvlselöházba.
Ilt ülünk az egyik körüli kávéházban 

hosszan elbeszélgetünk nz elmúlt belek, 
hónapok idegrázó, történelmi eseményeiről. 
Fcncik résztvett azon a Prágában tartóit 
kilencórás minisztertanácson, ahol mini 
kárpátorosz miniszter körömszakadtáig 
harcolt Syrovival, Tisoval és Ccrnyvcl né
pének igazságáért, önrendelkezési jogáért.

A közeljövő feladatairól beszélünk.
__ Kegyelmes uram — fordulok hozzá —, 

a kárpátorosz nép... .... ...
Nem engedi befejezni a kérdést. Mar 

első szava egész külön világ!
— Testvérem, fiacskám ...
Merész tekintetű, nagy kultúrájú, (nyolc 

nyelven beszél) hatalmas, férfias alak, aki 
ellen már négy Ízben követlek el merény
letet, titkárát kérésziül is lőtték. Párizsban 
tanult, teológiai tanár és doktor, csupa len
dület és hevülés. Ezt mondja:

Magyarország védelmében és védelme-,

s

ért együtt akarunk dolgozni. Egy eshetőség 
van: nyilatkozzék meg a kárpátorosz nép. 
Ezt kívánja Magyarország is, ezt fogadták 
el Münchenben is, az önrendelkezést:

Népszavazást követelünk, 

hogy' megnyilatkozhassunk. A többi 
rendben megy. Memorandumomat 
toltam Imrédy Béla miniszterelnöknek, 
ebben az összes kérdéseket megvilágítottam. 
A magyar politikai élet minden tényezőjé
vel 'már tárgyaltam. Az utat világosan lá
tom.

— Es mindig reálpolitikát! — folytatja. 
Meggyőződésem, hogy a mai európai szi
tuáció alapján csak a diplomácia, a reálpo- 
lilikai elvek érvényesítésével, csak a diplo
mácia intézheti el a kúrpátorosz kérdést.

— önálló népnek vagyok a reprezen
tánsa, — mondja emelt hangon, — a kár
pátorosz nacionalizmus képviselője, mely 
szemben áll minden [elforgatással, bolseviz- 
mnssal és rombolással. Minden komoly 
jobboldali megmozdulással együtt fogok dol
gozni, együtt a kormánnyal, de ... a bel
ügyel. engem most nem érdekelhetnek. Né
pem dolga az első.

— Nagy meglepetést készítek elő:

beszédemet a parlamentben orosz 
ven fogom kezdeni,

mert hiszen én vagyok az egyetlen 
orosz képviselő, aki népi és faji 
képviselem a kárpáloroszokal. Jelszavam: 
Bob, narod, rodina! Isten, nemzet, hazai

— Viszontlátásra a lláz folyosóján, — 
búcsúzom cl tőle.

— A viszontlátásra, testvérke, - mondja 
széles lendülettel.

majd 
álnyuj- 

s

nyel-

kárpát*  
alapon

Muhar József.

Páva-utca és Tűzoltó-utca sarkán levő 
vendéglőben vasárnapra virradó éjszaka 
véres verekedés volt, amely nem minden
napi ok miatt kezdődött. Feli György elő- 
rnunkás és Pál József gyárimunkás azon 
veszlek össze a kocsmaajtóban, hogy ki 
lépjen ki előbb az utcám.

Feli Páll akarta előreengedni, Pál pe
dig Felit.

A vitatkozás hevében a két éjszakai ven
dég, aki már ekkor erősen ittas állapotban 
volt, összeverekedett. Fcil bicskát vett elő 
és Pált oldalbaszurta. A szerencsétlen ein*  
bér nyomban összeesett. Kihívták a mentő
ket, akik súlyos állapotban a Szent István- 
kórházba szállították.

Rendőrt hívtak ekkor, aki Feilt felszólí
totta, hogy igazolja magát. Fcil azonban

ellenszegült a rendőrt, majd 

és ütlegelni kezdte.

A

rátámadl

Két ember .segítségével sikerült 
fékezni a dühöngő clőmunkást, 
kötözőit kezekkel állítottak 
lúnyságra és letartóztatták.

csak meg- 
akit össze*  

elő a foka pl -
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DODIÉ SM1TH uj vigjátóka
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Főszereplők:
Tolnay Klári, VIzvAry Marl.sk; 

Titkos Ilona. Ligeti .Juliska, 
Itáday, Somlay, Ajtay

A bemutató után az ujdonsá? a Francia
szobalánnyal ielválls .1 lóg ■ /mi <■ ríj n

Marl.sk
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Dél egy pikkel indította a licitációt és hét 
pikkes felvételnél kötöttek ki.

Nyugat a treff 8-assal indult. Felvevő az 
asztalról a négyest. Kelet a 9-est adta, amit 
a felvevő ütött a treff királlyal.

— Nem volna elég hat pikk? — kérdezte 
magában szomorúan a nehéz helyzetben 
lévő felvevő, de még egy gyengéd szemre
hányó tekintetet sem vetett partnerére a túl
zott licitért, hanem megpróbálta a lehe
tetlent!

Lehívta a pikk ászt, majd a káró ász- 
királyt és kárót lopott. Adu tízessel kézbe 
ment, amire Kelet kör 10-est dobta. Azután 
lelopta az utolsó káróját és ebbe Kelet a kör 
kettest dobta.

Ebből látta, hogy három kárója és egy 
pikkje van. A treff első menete valószínű
síti, hogu Kelet kezében van a treff dáma, 
bubi és kilences. Ezek szerint — amit a mar- 
kirozás is alátámaszt — hat körje van 

a mariázz sál. Dél ezután fantasztikus játék
módra határozta el magát. Lehívta a kör 
ászt és ezután búcsút vett az asztaltól, ott 
hagyta pusztulni a treff ászt. Aduval kézbe 
ment és még kétszer adut hívott, nz asztalról 
a. köröket dobta el. Nyugat három treffet 
hajított, Kelet azonban már nem volt ilyen 
kényelmes helyzetben. Két kőrjétől még 
könnyű szívvel megvált, de a véghelyzetben 
azután okoskodnia kellett:

— Az biztos, hogy a treffet a partnerem 
nem tarthatja. Kör nyolcasa azonban inkább 
lehet. Eldobta hát a kör királyt. A felvevő 
ördögi terve sikerüli! Látszólagos 
kényszerdobásba hozta ellenfelét és 
ezáltal teljesítette a bemondott nagy szlcm- 
metl Nyugat persze hevesen rátámadt 
Keletre:

Hogy dobhattad el a kört?
*— Nem tudhattam, hogy hat treffed van 

i— védekezett Kelet.
<— Ha dubl köröm lett volna, már régen 

eldobom! — mondja Nyugat.
— Ugy?l Ha dubl köröd lett volna, a fel

vevőnek végállásban egy körje és egy Ireffje 
marad és a köröd eldobásával rám .hárítottad*  
volna a körfogást is és ezzel hoztál volna 
engem tényleg kényszerdobásba! „Azt 
hittem, azért nem d o b o d a kört, 
mert jól j á t s z o l és kiderült, 
hogy azért nem dobtad, mert 
nem volt... — fejezte be a vitát lesújtó 
kritikájával Kelet.

♦
A KIRÁLYI MAGYAR AUTÓCLUBBAN szom

bat este « órakor kezdődik n vegycspáros 
csapatbajnokság. Eddig nevezőit már u BEAC 
két csapattal, a MAC kitűnő együttese, Újpest 
valószínűleg négy csnpntlul szerepel. A tavalyi 
győztes, Alpár-lcnm indulására is biztosan szá
mit a szövetség. Egy Unió- és egy DSC-csapnl 
van még kombinációban. A versenyt körmérkő
zéssel bonyolítják le, négyes csoportokban 
16 leosztáson. A döntő 24 leoszlásos lesz. 
Az idei szezonban ez lesz nz első nyilvános ver
seny, úgyhogy igen sok nézője lesz n társadalmi 
eseménynek készülő előkelő versenynek.

*
HUDOVERNIG LÁSZLÓ Dr., a Vidéki 

Bizottság elnöke személyesen tárgyalta le 
Zahlcr Ernővel, a kassal brldgezők vezetőié
vel a felvidéki városok egyesületeinek n Ma- 
grar Bridge Szövetségbe való bekapcsolását, 

sek ai egyesületek kerületenként fognak 
résalvenni a szövetség életébcnj részben a 
győri, részben a tatatóvárosi és debreceni 
kerületek olvadnak be, míg nz éazulil kerü
let székhelye Kassa lesz. A felvidéki Kupa
mérkőzésre azonban csak január első hetében 
kerülhet sor, mert a szervezés és Igazolások 
lebonyolítása után lehel a felvidéki játékoso
kat Budapestre meghívni.

♦
A NEMZETI KUPA idei győztesét, a Diplo

más Club kitűnő együttesét december 13-án 
díszes banketten lógja ünnepelni egyesülete. 
A szövetség hivatalosan fogja magát képvisel
tetni a vacsorán, amelyen <i többi türsegycsü- 
letek reprezentánsai is résstvessnek.

♦
NEMZETKÖZI VERSENY előkészítését kezdi

;s

—— -— .... .... . . . ,. ■ évi zHistuiiiauas cs ivov. evi ikoiisvg verese
XU belUgyminlsitérium réuérö. dr.
versen*  és igy az idei versenynaptárba sir I ' ,ó’ Jóslr,y Gy<”gY miniszteri tanácsos, a 
vetne a vezetőség egv Kőzépcurőpal Versenyt I részéröl dr. llindy Zoltán vezérigaz-
beilleszteni, amelyre Németország. Olaszország I galó, az OMB1 részéről Hlaschke Lajos vé
ts Jugoszlávia reprezentánsait hívná meg. ■ zérigazgató és a MAHABI részéről dr.

HÉTFŐI NAPLÓ

József Ferenc királyi herceget 
elnökévé választotta 
a Feltalálók Szövetsége 
Tiszftletbeli tlnök: Szent-Györgyi Albert

A Magyar Feltalálók Országos Szövetsége 
vasárnap délelőtt díszes és előkelő közönség 
részvételével tartotta évi rendes közgyűlését 
a Magyar Tudományos Akadémia nagy ülés
termében. Andaházy Kasnya Béla ország
gyűlési képviselő elnöki megnyitójában a 
Felvidék visszacsatolásáról szólott Ezután 
sor került a tisztujitásra. Az egyesület el
nökévé

egyhangú lelkesedéssel dr. vitéz József 
Ferenc királyi herceget választották 

meg, aki kitűnő kémikus.

Több mint négymillió pengő a »Magyar 
a magyarért*  eddigi eredménye

Vitéz Imrédy Béláné ujabb felhívása a főváros társadalmához
Alig néhány hete, hogy vlwzatérfi felvidéki 

teitvérelnk megsegítése érdekében kérő sza
vunkkal a magyar társadalomhoz fordultunk. 
Az elszakított területek visszacsatolása felett ér
zett mérhetetlen öröm, amely minden magyart 
eltölt, eddig soha nem látott áldozatkészségben 
nyilvánult meg. Gyűjtésünk eredménye a mai 
napig 4,157.883 pengő 28 fillér. Ebben az ösz- 
szegben a fővárosban megszervezett házankénti 
gyűjtés eredménye is benne foglaltatik. Ennek 
pontos összegét azonban csak néhány nap múlva 
közölhetjük, mert a gyüjtőiveken jegyzett kész
pénz-adományok külön ____ ’
nem nyert befejezést. Azt azonban 
gyűjtő-hölgyeink megható közléseiből tudjuk, 
hogy a gazdag és szegény hajlékok egyformán 
őszinte szeretettel és adakozó készséggel tártak 
fel előttük ajtóikat. Minden magyar lelket 
őszinte örömmel tölthet el az a tudat, hogy 
ime, tudunk egyek lenni szereiéiben, megértés
ben, egymás megsegítésében — még áldozatok 
árán is.

Első felhívásunkban mér jeleztük, hogy a 
pénzgyüjlés befejezése után a ruhanemüeket 
fogjuk összegyűjteni.

A felszabadult járásokban dolgozó szociális 
megbizottaink jelentéseiből tudjuk, hogy egyes 
vidékeken, különösen olt, ahová az otthonaik
ból kiüldözött menekültek érkeznek, nagy szük
ség van felruházásukra is. Ezért kérjük a fő
város jószivü magyar asszonyait, nézzenek körül 
otthonukban, a szekrények és a fiókok alján 
őrzött holmik közölt, mit nélkülözhetnének? 
Kérünk használható, jókarban lévő férfi, női és 
gyermek felsőkabátot, felsőruhát, kötött holmit, 
fehérneműt, cipőt és ágyneműt.

Kérjük, hogy akinek adománya van szá
munkra, tartsa azt készen összecsomagolva. Ked
ves és minden jó munkában készségesen segítő 
társaink, a cserkészfiuk, november 30-án. szer-

.összeszámlálása még 
önkéntes

Jj zászlórendeletet

A*  főváros közigazgatási bizottságában 
legutóbb felszólalások hangzottak cl, me
lyek során a felszólalók kifogásolták a bu
dapesti épületek meg nem felelő zászlódi- 
szét. Kifejtették, annak ellenére, hogy a 
nemrégen élet beléptetett lobogózás! sza
bályrendelet sokat javított a helyzeten, mé
gis sok kívánnivaló van ezen a téren, mert

akadnak háztulajdonosok, házgondno- 
kok, házfelügyelők, akik ugylátszik 
nem vetnek nagy súlyt a szabályok be
tartására és nem pontosan az előirt 
időben tűzik ki a lobogókat. Ezenfelül 
sokszor a zászlók méretei sem megfele
lőek, néha hatalmas bérpalotákon apró 

zászlócskákat lehet csak látni
általában a lobogódisz a mai formábun 

nem 
lyct

nyújtja nzt a lelkes benyomást, amc- 
a közönség joggal megkíván.

A visszakerült magyarok 
szociális érdekeinek védelmét
határozta el az OTI vasárnapi közgyűlése
Vasárnap délelőtt a Budai Vigadó díszter

mében tartotta az Országos Társadalombiz
tosító Intézet rendes évi közgyűlését. A 
közgyűlésnek 233 pontból álló tárgysoro
zata volt, amelynek elsrt bolyén az 1937. 
évi zárszámadás és 1939. évi költségvetése

t Ezután tiszteletbeli elnökké választották dr.
I Szent-Györgyi Albertét, a világhírű Nobel- 

dijas magyar tudóst.
A közgyűlésen megjelent dr. vitéz József 

Ferenc királyi herceg is és
meleghangú beszédben köszönte meg a 

közgyűlés bizalmát.

Végül leleplezték Pompéry Elemérnek, az 
egyesület alapitó elnökének mellszobrát. Az 
ünnepi beszédet Kapuváry Vargyas Andor 

' mondotta.

dán, december 1-én, csütörtökön és december 
2-án, pénteken a várost kocsikkal fogják bejárni 
is kürtjelzétsel hívják fel érkezésükre a hás la
kódnak figyelmét. A kocsik minden ház előtt 
meg fognak állni, a cserkészünk minden házba 
bemennek és ajtőról-ajlóra haladva, fogják az 
adományokat „átvenni.

Ha valaki nem tartózkodhatnék a gyűjtés idő
pontjában otthon, kérjük, legyen szives ado
mányát a házfelügyelőnél elhelyezni.

Az adományokat éppen olyan piros szívvel 
díszített bélyeggel fogjuk nyugtázni, mint a 
házanként! gyűjtésnél a pénzbeli adományokat 
nyugtáztuk.

Az összegyűjtött adományokat a kerületi elöl
járó urak segítő készségéből a részünkre fel
ajánlott raktárakban fogjuk a kerületi elöljáró
ságok épületeiben elhelyezni és rendezni és a 
helyi szükségleteknek megfelelően a felvidéki 
testvéreinkhez eljuttatni.

Külön kéréssel fordulunk az üzlettulajdonosok
hoz: adjanak nekünk raktáraikból az alábbiak 
közül azt, amit nélkülözni tudnak: méterárukat, 
mindenféle szövetet és posztót, búrsonyne- 
mileket, flanelt- és kartonanyagokat és mnradé- 
kokat, kötött- és szövöltárut, férfi-, női- és gyér- 
mekcipöt, kész ruhanemüeket, úgymint férfi-, 
női- és gyermek felsőka hálót, felsőruhát és fe
hérneműt, kötésre szolgáló bármilyen pamutot. 
Az a kérésünk, hogy adományaikat közvetlenül 
központi raktárainkba szállíttassák I., Uri-utca 
18, földszint 2. szám alá bármely hétköznapon 
9—14 óra közöli.

Hálás szívvel köszönöm a főváros társadalmá
nak az eddig példa nélkül álló lelkes segitő- 
készségét és kérem, hogy ezúttal is szeretettel 
és megértéssel támogassák munkánkat.

Vitéz Imrédy Béláné s. k. 
a „Magyar a magyarért" mozgalom 

munkabizottságának elnöke.

•0 évre

készít a főváros
A felszólalások és az egyéb helyeken is 

elhangzott jogos panaszok alapján a pol
gármester elhatározta, hogy megfelelő lépe
seket tesz a kérdés rendezésére. Elsősor
ban is áliratot intézett Éliássy Sándor fő
kapitányhoz és megkérte arra,

utasítsa a rendőrőrszemélyzet tagjait, 
ügyeljék a zászlók szabályszerű időben 
történő kitűzését és bevonását, a ház

tulajdonosokat pedig szükség esetén 
figyelmeztessék.

Elhatározta még Szendy Károly polgármes
ter, hogy a lakóházak kötelező fellobogózá
sáról intézkedő, nemrégen életbeléptéiéit 
szabályrendeletet megfelelő uj rendelkezé
sekkel kiegészíti, mert az eddig szerzett ta
pasztalatok alapján ezt a kérdést és a vele 
kapcsolatos problémákat is szabályrendelet 
utján kívánja megoldani.

Langsch József ügyvezető igazgató jelentek 
meg.

Huszár Aladár elnök megnyitószavaiban 
mcghatúdoltan emlékezett meg azokról a 
minden magyar lelket átható történelmi 
eseményekről, amelyek egymillió magyar
nak a Szent István birodalmába való vissza
térését jelentik. Hangsúlyozta és kötelező- 
lég kijelentette, hogy

• visszakerült magyarok szociális ér*

~ Villamos (a Kötlek..
, 1 ?.”!! s,llm<r" IgatBalósilgn novnn*
bér 22-i ülésében nagy sajnálattal vette tudo
másul azt a bejelentést, hogy Lunzer Pál és 
Szegő Zsigmond ügyvezető igazgatók 40 évet 
meghaladó működés után a folyó év végével 

v?ílul*,ak- Az igazgatóság nevezett 
uraknak odaadó, értékes és rendkívül eredmé
nyes tevékenységükért teljes elismerését és kő- 
rxuki« WMcJülcg pedig Jánosi 
nevezte ki'°n Sazgn,6t fl8yvezelő igazgatóvá

~ ?,nCycaí‘*, k ", LcBiűmitohíbankban. A Ma
gyar Leszámítoló- és Pénzváltóbank iüazuató-
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Billo '"u,, .•» <!, Au<-r Zoltán. Aligazgató lett 
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Budapest, 1M» november dS,
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Hazafias kötelesség 
hogy mindenki vegyen 

jótékMyeólu

Fél sorsjegy I Egész sorsjegy
r.5O P | S— P

Állami sorsjegyet; 
[
Minél iBbb ■ aorejegye, innál nagyobb a aye 
réti esélye éa lehetséges, hogy pár peagOért 
sokezer pengőt nyer! 
Csak egy húzást nap: 

december 7-én
Egy sorsjeggyel 2 nyeremény is nyerheti. 

Sorsjegyek kaphatók az ósstes 
főirusitóknél éa dohénytóaadékben,

I
'1

dekeit az OTT a legnagyobb odaadás
sal képviseli.

Kifejtette, hogy az anyaországnak a szo
ciális gondoskodás és berendezkedés tekin
tetében nincs mit szégyelnie, mert igen szép 
eredményeket tud felmutatni. Ezután bú
csút vett dr. Horváth Istvántól, az intézet 
volt vezérigazgatójától, aki továbbra is be
tölti az alelnöki tisztet. Üdvözölte végül dr. 
Lengyel Ervint, az intézet uj vezérigazga
tóját, aki felszólalásában bejelentette, hogv 
az intézet a Magyar a magyarért akcióra 
tízezer pergőt adományozott és

több felvidéki városban bérházakat 
épít.

Leszögezte magát az önkormányzati rend
szer mellett. Bejelentette, hogy jelenleg 
901.000-re emelkedett a biztosítottak száma, 
igy tehát

az alkalmazottak létszámának emelésére 

és az egyes feladatok észszerűbbé tételére 
van szükség. Megköveteli,

hogy a munkaerők a köznapi politiká
tól távol tartsák magukat.

Végül kifejtette, hogy a tartalékalapból 127 
millió pengőt helyezett el az intézet külön
böző vagyontárgyakba.

Llllin József és dr. Kelety Kornél felszó
lalása után Peyer Károly mondott hosszabb 
beszédet. Mindenekelőtt megemlékezett a 
Felvidék visszacsatolásáról és ezen törté
történelmi eseményre való hivatkozással 
kifejtette, hogy nemcsak mondott, hanem 
cselekvő szociálpolitikára van szükség. 
Határozati javaslatot terjesztett a közgyű*
lés elé, amelyben

az öregségi korhatár 85 évről 
való leszállítását,

az önkormányzat jogkörének, valamint a 
szolgáltatások régi mértékének visszaállítá
sát, az állami hozzájárulás kiutalását, az 
alapjáradéknak 10 pengőről 20 pengőre 
való emelését követelte. Végűi sürgette, hogy 
a tervbe vett reumakór ház és tüdőbeteg
kórház terve a közeljövőből megvalósuljon.

Papp József az FPOK nevében szólalt fel, 
majd Lillin József az MNB szervezete nevé
ben határozati javaslatot terjesztett elő, 
amelyben a biztosítási kötelezettség kiter
jesztését, az üdültetés minél szélesebb ré
tegben való továbbfejlesztését,

a szabad orvosválasztás bevezetését 
és a megfelelő gazdálkodás és egyszerűsí
tett ügyvitel szempontjából több fontos ujl*  
tás megvalósítását követelte. Farkas Elemér, 
Iieísmann Dezső, Robaj János felszólalás*  
után a közgyűlés

a határozati javaslatokat elfogadta, 
majd a tárgysorozat pontjainak letárgyalása 
után, az elnök az ülést berekoszlette.
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Agyonlőtte magát Jeszenszky 
Ervin, volt rendtírtisztvlselö 
aki uzsora-ügyekben nyomozott és vé- 
9 1 maga Is uzsorások hálójába került

Mcjdobbrntó öngyilkossá;; történt né. 
llány nappal ezelőtt az Ybl Mikláz-téren. 
MZ,?J«?k,a.‘„Órákba!' “z el»ik pádon egy 
férfi főbelőtte magot es nyomban nieghalr. 
Az öngyilkosság ügyében megindult a nyo- 
niozás, amely érdekes adatokat produkált. 
Az 1 hl Miklós-tcri öngyilkos Jeszenszky 
Ervin, volt rendőrdijnokkal azonos. A fia
talember egyike volt a főkapitányság leg
szorgalmasabb tisztviselőinek. Hosszabb 
ideig teljesitett szolgálatot a rendőrségen, 

a beugrató ügynökök cs uzsorások le
leplezésén dolgozott.

Nyomozásaival szép sikereket ért el és leg
utóbb kérte átminősítését a delcktivtestü-

telefon mellett, aztán ránézett az h\-'Mol-1 
núrnéra, aki sápadtan, ijedten hallgatta a 
telefonbeszélgetést. A következő percben

az ügynök karonfogta az ál-Molnár Bé- 
lánét ■ a legközelebbi rendőrtfrázem- 

_ mel együtt a főkapitányságra kísérte.
Itt rövidesen tisztázták Kvankáné II. szél

hámosságait s az asszonyt előzetes letar
tóztatásba helyezték.

DOXA
a közismert jó svájci óra

DOXA órát vegyen!
Ai ólomplombárn Ügyeljen!

, ~ ........... — 'mkuuii a nyu-
? z4vi Vrdakcs. n<1?lok“l produkált.
„ .... ........."nj.zz.ua ttCáál’IUUhU

, in> V° 1 r.endörd*jnokkal  azonos. A fla-

szorgalmasabb tisztviselőinek.

letbe. A szerencsétlen fiatalember munkája 
sorún azonban

maf{a is áldozatául esett az uzsorások
nak és beugrató ügynököknek. Pénze
ket vett fel magas kamatra, nyomasztó 
adósságai támadtak, amelyeket alig tu

dott kifizetni.
Az anyagi gondok egészen felőrölték ideg
zetét, idegösszeroppanáson esett át és a 
legutóbbi időben már zavarosan kezdett 
viselkedni. Fegyelmi eljárást is indult el
lene s ezekután

elbocsátották a rendőrség szolgálatából.
Ugylátszik, hogy most az anyagi gondok 

elől menekült a halálba.

Az Andrássy-uton elfogták
a „világjáró svéd írót” - 
egy fiatal borbélysegédet

A halandzsa sem segített a szélhámoson

Leleplezte a véres vadásztőr
a pestújhelyi hármas szurkálót, akit 
napok óta keresett a rendőrség

Pestújhelyen a Bessenyei-köz 80. számú 
házban lévő vendéglő előtt néhány nappal 
ezelőtt Gergely Barna, Miliő József és No- 
votny Mihály munkásokat leszúrták. Esz
méletlenül, életveszélyes állapotban vitték 
őket a kórházba. A nyomozás megindult a 
tettesek kézrekeritésére. A nyomozásban 
vasárnapra váratlan fordulat következett 
be. A három súlyosan sérült ember kihall
gatható állapotba került és

pontos személylelrást adott a táma
dóról.

pest-
Imrc

A személyleirás alapján vasárnap a 
újhelyi rendőrség letartóztatta Bognár 
31 éves gyári munkást. Először tagadott és 
azt állította, hogy semmi köze nincs a 
szurkáláshoz. A lakásán azonban házkuta
tást tartották és

az egyik fiókban hatalmas vadásztőrt 
találtak, amely még mindig vérfoltos 

volt.

megmutatták a véres 
és beismerő vallomást 
hogy miért szúrta le a

Kvarclámpa
kblcsUnzés, valamint mindenféle 
betcgApolAíl készülékeket bérbead 

fcr+ KELETI J. 
m orvosi mflezerüzem. 
R IV. Petőfi S.-utca 17 
M Telefon: 188-013

Bognárnak 
erre megtört 
Arra kérdésre, 
rom embert, azzal válaszolt, hogy a vendég
lőben ült a feleségével és

a három férfi sértő megjegyzéseket tett 
rá és az asszonyra,

erre ugy elöntötte az indulat, hogy 
kiléptek a kocsmából, utánuk ment 
vadásztőrrel vett magának elégtételt 
lésekért.

tőrt, 
tett, 
hú-

mikor 
és a 

a sér-

Kvankáné II:
Hdstulajdonosnök nevében Jelentkezett 
bankban, Ingatlanirodában és kölcsönt 
vett tol egy fiatalasszony

Érdekes szélhámos került vasárnap rend
őrkézre: Singer László 19 éves borbély
segéd, aki az elmúlt hetekben az ország 
legkülönbözőbb helyéin károsította meg a 
hiszékeny embereket. A borbélylegény, ugy
látszik, megunta a mesterségét és elhatá
rozta, hogy változatosabb, érdekesebb és 
kalandosabb pályára megy. Ugy döntött, 
hogy világjáró lesz. Az egyik budapesti 
nyomdában szürke kartonlapokat nyoma
tott, amelyre három nyelven: magyarul, 
németül és svédül azt irattta, hogy ö és 
társa

svéd egyetemi hallgatók, akik beutaz
zák a világot, a látottakról és tapasztal

takról pedig könyvben számolnak be.
A kis szürke cédulákkal jelentkezett kisebb- 
nagyobb vidéki városokban, bekopogtatott 
a lakásokba, végigjárta a nyilvános helye
ket és mindenütt gyűjtött. A kartonon em
lített társ azonban csak Singer fantáziájá
ban volt meg, mert mindenütt egyedül 
járt.

Beszélni sehol nem beszélt, csak jelek
kel érttette meg magát mindenkivel. Ennek 
ellenére is legtöbb helyen igen szívesen fo
gadták és pénzt is adtak neki. Csak a tá
vozása után derült azután ki, hogy

a szőke „svéddel" együtt értéktárgyak 
is eltűntek.

Vasárnapra virradó éjszaka a világjáró 
borbélylegényt a rendőr igazoltatta az 
Andrdssp-uton. Megint svédnek adta ki ma
gát és előbb a jelbeszéddel próbálkozott. 
A rendőr azonban bekísérte az őrszobára, 
itt azután

megszólalt a néma világjáró és zava-

ros, kusza, soha nem hallott nyelven 
kezdett beszélni. Formálisan meg akarta 

„halandzsázni" a rendőröket.

A trükk azonban nem sikerült, a ha*  
lándzsáid világjárót átkisérték a főkapi
tányságra és itt megállapították, hogy, 
semmi köze Svédországhoz és soha Ma
gyarország területét nein hagyta el. Vallo
másában elmondotta, hogy Budapestről 
ment el mindig egy-egy vidéki kirándu
lásra. ezek az utak azonban csak akkorák 
voltak, hogy estére mindig hazaért Buda
pestre. Miután kiderült róla, hogy a vidéki 
rendőrségek lopásai miatt körözik, letartóz-*  
tatták.

TÖRLEY
RÉSERVÉ AMÉRICAIN

Már dolgozik
a pápa

Vatikánváros, november 27.
A pápa
orvosi tanács ellenére is rendes napi 

munkájához látott.
Tiz órakor magánkihallgatáson fogadta 
Pacelli bíborost, majd Pizzaro bíborost és 
Serafini márkit a Vatikánváros kormányzó
ját, továbbá Cambrai érsekét.

A főkapitányságon tegnap előzetes letar
tóztatásba helyezték Szügyi Istvánná szüle
tett Laub Ilona budapesti magánzónői. aki 
valósággal megismételte a hírhedt Kvankné 
szélhámosságait. Emlékezetes még, hogy 
Kvanka Jánosné egv pesti háztulajdonosnő 
nevében nagyösszegii kölcsönt vett fel az 
egyik pénzintézettől. Heteken keresztül n 
hűztulajdonosnő nevében tárgyalt a bank
kal,

a nagyösszegii kölcsönt megkapta s 
mindez csak akkor derült ki, mikor a 
háztulujdonosnő a nyaralásból hazajött 
s a bank értesítette a kölcsön felvéte

léről.
Szőggi Istvánná, aki most Kvankáné fan

tasztikus szélhámosságát megismételte, Cső
ké Teréz pestkörnyéki háztulajdonosno ne
vében követtel az első szélhámosságát. 
SzŐguiné megtudta, hogy Csőke Teréz ér
tékes telket vásárolt Pestkörnyéken. Más
nap már jelentkezett az egyik pestkörnyéki 
bankban és Csőke Teréz nevében nagyobb- 
összegü kölcsönt kért. A tárgyalások során 
a telekkönyvi hivatalból hivatalos írást 
szerzett arról, hogy a telket megvásárolta, 
azt nevére intik s igy megfeleld fedezet van 
a kölcsönre.

Az ól-Csőkc Tcréznek a bank folyós!-

tóttá is a kölcsön első részletét.
hogy milyen 

elment

L
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Amikor az asszony látta, 
könnyűszerrel pénzhez lehet jutni, 
újpesti telekkönyvi hivatalba és ott együk 
ismerősének, Molnár Béláné, rákospalotai 
háztulajdonosnőnek ingatlanéra vonatkozó 
adatokat irta ki, hogy Molnáráé nevében 
újabb kölcsönt vegyen fel. A telekkönyvi 
hivatalban tartózkodott egy ingatlanügy
nök. Beszélgetés közben az asszony elmon
dotta neki, hogy ő Molnár Béláné háztulaj
donosnő és ingatlanainak adatait írja ki, 
hogy kölcsönt vegyen fel. Az ingatlanügy
nök rögtön felajánlotta szolgálatait az ál- 
Molnárnénak. Alig lelt el huszonnégy óra, 
az ügynök, akinek az asszony megadta a 
valódi Molnár Béláné lakáscímét is, lelken
dezve sietett Molnáráéhoz, hogy közölje 
vele:

sikerült többezer pengős kölcsönt sze
reznie.

A valódi Molnárné éppen nem tartózkodott 
otthon, mire az ügynök a szobalánnyal 
üzente meg a jó hirt:

— Mondja meg a nagyságos asszonynak, 
a kölcsön meg van, lehet a pénzért jelent- 
hezni.

Amint az Ingatlanügynök lejött a valódi 
Molnárné lakásáról, az ö\-Molnáráéval ta
lálta magát szemben, aki a lakás előtt 
akart találkozni az ügynökkel.

— Éppen most jövök öntől! Meg van a 
kölcsön, tessék holnap délelőtt az irodámba 
fáradni.

Az íd-Molnárné másnap a jelzett időben 
pontosan ott volt az ügynök irodájában s

éppen fel akarla venni ii pénzt, ami
kor megszólalt a telefon és a valódi 

Molnárné jelentkezett:

— Hallom, hogy ön lakásomon keresett 
és valami kölcsön megszerzéséről beszélt. 
Itt tévedés lehel, én semmiféle kölcsönt nem 
vettem fel nz ingatlanomra s kölcsönszer- 
zésre nem adtam senkinek sein megbízást.

Az ügynök pillanatokig értetlenül állt u
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Tegnap láttam 
LOVIKKAROLY 
vidám filmjét 
és még ma is 
kacagnom kell!

OSZORKÁNY
C8ORTO8, SZÖRÉNYI, 
HÁMORT, VANZAltl. 

HÁTKA Y, SZOMBATHELYI, 
BILICSI, APÁTHY, FETHE*

Óriási siker!

TOLTOTOLL Sffi! 
i N E R V A ?
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1. A madarai.
avagy nem változik a világ

ELŐSZÖR EGY KIS 
ISMÉTLŐ a görögpótló 
irodalom tananyagából: 
„A ristophanes, a 

legnagyobb görög vigjátékiró Kr. c. 416— 
,M5. élt, negyvenévi írói működése alatt 
évenként átlag egy darabot irt, amelyek 
körül tizenegy maradt meg az utókorra. 
Általában a „Lisystrala” cimü müvét is
merik, viszont érdekesebb állatdnrabjai: 
A darazsak, A békák és A madarak”. 

'A madarak cimü vigjátéka, amelyet 
most Révai József számunkra érthető át- 
kőltésébcn mutatott be a Nemzeti Színház, 
körülbelül 2400 évvel ezelőtt egy dráma
versenyen a második dijat nyerte, 
az első helyre került mű és írója ismeret
len. Ez azonban nem jelenti azt, mintha 
az ókori kollégáink sulyosan tévedtek 
volna, amikor Aristoplianes müvét a mcí- 
sodik helyre szorították vissza, mert. ..

A FIATALABB KOROSZTÁLYOK, akik 
a klasszikusokat előszeretettel forgatják, 
Arany János fordítását ismerik. A nagy 
magyar mesemondó fordítása könyv szá
mára készült és Igy hivebben és bátrab
ban tudta visszaadni Aristophanes vaskos 
élcelődését, szinte trágárságig menő hu- 
morlzálását az akkori, sőt a most is diva
tos koreszmék felett. Mert a világ azóta 
nem változott.., Az ó-görög bölcs vig- 
járékiró meglátásai, amelyek a gyarló 
embert fedezik fel mindig a politikai, 
társadalmi és gazdasági élet vezetőiben, 
ugylátszik, örökké időszerűek maradnak. 
A bűnös, romlott és demokrata Athénből 
a Madárországba menekült kispolgár, aki 
előbb ravaszsággal, majd az erőszak ural
mával térdre kényszeríti még az isteneket 
is, gúnyos és maróan élces mondataival 
olyan politikai vezércikkeket kanyarit a 
színpadra, amelyektől megborsódzik min
den mai újságolvasó háta. És ki nem ol
vas ma újságot? Pellengére kerül a histo
rikus. aki az uj, a madárrezsimhez való, 
túlságosan szervilis alkalmazkodásával már 
előre megírta a Maddrkirály épülő várá
nak, a Fclhőkakukvárnak dicsőséges tör
ténetét, előkerül a hívatlan prókátor, aki 
ok nélkül akar paragrafust faragni, jön 
a zavarosban halászó áruló-besugó ,aki 
minden rendszert szívesen szolgál aljas
ságával, jön a gyorsköltő is, aki pillana
tok alatt ódái tömegét veti az uj hata
lom, a madárkirály lábai elé. Ezf a sza
tírát nem lehet félreértem, a közönség 
lelkesen tapsol, amikor korbács csattog 
egy-egy uj felajdnlkozó hátán és ki-ki a 
nézőtéren rögtön behelyettesiri a 2400 
éves figurákat mai emberekkel, az akkori 
jelszavakat pedig a mai mondanivalókkal. 
Ez a siker titka — sajnos —, csak a má
sodik felvonás végéig, mert a harmadik 
felvonásban ostoba, soványka, _ gyengéd 
és érzelmes mesejátékká szelídül Aristo
phanes—Révai maróan gúnyos szatírája. 
1 madarak testi köntösében és jellemző 
tulajdonságaiknak kihangsulyozásával 
nlnkiliák a színészek a madár-emberek 
szerepét. Mig a: első két*  felvnásban a 
külső cselekmény cs a belső tartalom vo
nala párhuzamos, a harmadikban a sza
tíra éles pengéje elvész a szirtes madár
tollak csapongó és szemkápráztaró kön
töse alatt. Sajnos, nem ismerjük az ere
detit. lehet, hogy ez a törés szorította an
nakidején második helyre Arisfoplianes 
versenymüvét, lehet azonban, hogy a tul- 
óvalos fordítás és átdolgozás sikkasztotta 
< l .i mii eredeti értéki t.

AZ ELŐADÁS meglepetésszerűen jó. 
V a klór y yunyoros, szára:humora egyé

nisége szinte felkindlkozoll Pcistcthairos 
athéni polgárból madárkirállyá vedlő 
alakítására. Milyen fölényes humorral 
nszlogatja a madárszárnyakat az uj re
zsim szolgálatába szegődő athénieknek, 
milyen okosan veri cl a poré azokon, aki-

két méltatlannak talál az uj eszmék hir
detésére — ez több, mint színészet, ez 
okos, bölcs és emberi! Gózon Gyula a 
letört madár-drnyékkirály szerepében na
gyon helyesen a humoros elemeket hang
súlyozta ki, remek alakivásnak számit 
még Matány Antal, Várkonyi Zoltán és a 
kedves Bornemisza Éva figurája. Min
dent összevéve, nagyon kellemes estét 
töltöttünk a Nemzeti Színházban,

C**')  
2. Ndegtörténtek a felvitelek 

a szinészíamaráía
X SZ1NÉSZKAMAHA fflvéteU bliott- 

sága, amelynek elnöke báró W l a s- 
s i c h Gyula, két vezetötagja pedig 
C s e 11 e Lajos és Vértes Lajos, 
szombaton este befejezte tanácskozá
sait és megvizsgálta a Szinészkamarába 
felvételre jelentkezők ügyét. A felvett 
szinésztagok és egyéb színházi, vala
mint a film körébe dolgozók névsorát 
dec ember 1-től 3-ig adja közre 
a hivatalos lap, ugy hogy december má
sodik felében már megtörténnek a szi- 
nészkamarai választások is. A színész
kamarai bizottság tehát alaposan dol
gozott, pedig rengeteg munkája volt. 
A kiszivárgott liirek szerint a munka 
azonban még nem teljes. Körülbelül 
fí—700 „n y o l c v a n s z á z a l é ló
it o z“ tartozó jelentkezőt utasított 
e l egyelőre a felvételi bizottság azon a 
címen, mert okmányaik nem voltuk 
rendben, kérvényük nem volt teljes. 
Ennek arányában természetesen meg
felelő számú, a „h u s z s z á z a l é k - 
h o z“ tartozó jelentkezőt is cl kellett 
utasítani a törvény értelmében. Ezek 
számára januárban a már megalakult 
Kamara ujabb felvételeket 
eszközöl. Ez alkalommal most a húsz

A NAGY ÁBRÁND LA 1LLUSKDN

Mélységesen megrendülve 
néztük végig ezt a filmet, 
amelynek emléke nem hagy 
nyugodni, nem tudunk el

szakadni tőle. A nagv ábránd, a hazaszeretet,
a katonai erények, a hősiesség filmje, nem
zetiség, faji- vagv valláskülönbségre való te
kintet nélkül. Egyszerűen emberi a film, 
amelynek keretében a szerző (Spaak) a Jcg- 
megragadóbb és legközvetlenebb hatású em
beri érzéseket gyúrta össze a mngaskulturáju 
rendező (Renoir!) pedig félredobott minden 
halásvadászó szempontot és egyre törekedett 
csupán: szabadon, korlát nélkül, kizárólag 
szivére hallgntva építse meg ezt az egyszerű
ségében, vagy talán éppen ezért monumen
tális filmalkotást! A szövegíró és a rendező 
kipróbált társulás, felejthetetlent alkottak 
már együtt a Csintalan asszonyok cimü film
jükben is és ebben a világhír szárnyán most 
hozzánk érkezett remekművükben a világhá
borúnak ezerszer is ismétlődő epizódját ve
títik elénk. Néhány francia katona német fog
ságba esik. Ellöl a pillanattól kezdve min
den cselekedetüket egyetlen hatalmas, visszn- 
vcrhelellen Ösztön mozgatja: a szökés, a ha
zatérés vágya. Ennek nz ösztönnek esnek ál
dozatul. ez sodorja, görgeti az. idcgfeszilö, de 
sok helyen mosolygós konfliktusokat, * amely
nek során férfiak kerülnek szembe férfiak
kal. hősok hősökkel, kötelesség kötelességgel. 
A hősök azonban nem járnak kotornusokon, 
nem ágálnak, nem deklamúlnak, egyszerűen 
emberek: elég cgv sóhaj, a messze távolba 
lévült tekintet, hogv n közönség bepillanthas
son a vívódó lelki harcok szédítő örvényeibe. 
Egv felejthetetlen jeleneire emlékszünk. A 
hadifogságba 'eleit francia tisztek „színlelő
adási rendeznek. A görlóknck öltözött vihar
edzett harcosok II is longivay lo tiperary dal
lamára kánkánt lejlenek. amikor egyikük 
megáll a színpadon és bekiáltja, hogv „Drou- 
monlof visszafoglalták a franciákl” A színpa
don a foglyok lelépik fejükről a női parókát 
és a német lisztek jelenlétében felszakad tor
kukból a Miirseillai.se diadalmas melódiája. 
Ezt nem lehet elfelejteni . .. Négv remek szí
nész áll az előadás középpontjában, .lenn 
Gabin, a nagy francia karakterszínész, Pierre 
de 1 resnay. aki egv francia kapitányt játszik 
előkelőségével, tip-lop korrektségével é, nagy-, 
szerű önfeláldozásával, Erich von Strohcim, 
aki egv német junker őrnagy szerepében volt 
emberségesen mélyen érző, lovagias férfi. A 
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százalékos arányszámba csak a legne
vesebb és legprominensebb színésznő
ket és színészeket igyekeztek kiválasz
tani, a többiek a pótfelvételre 
maradtak,

3. Néhány érdekes kfr 
külföldről

NÉHÁNY NAPPAL eiilttt ai a hír „X- 
guldta be a világsajtót, hogy T o s ca- 
ni ni, aki a newyorki Metropolitan- 
hoz szerződött, felveszi az amerikai 
állampolgárságot. A berlini la
pok értesülése szerint Toscaninl el akart 
utazni Amerikába és az olasz hatósá
goktól útlevelének meghosszabbítását 
kérte. 'Az olasz hatóságok a meghosz- 
szabbitást azzal az indokolással utasí
tották el, hogy Toscanini olyan maga
tartást tanúsított külföldön, amely az 
olasz közvéleményben kí
nos feltűnést keltett. Olyan 
politikai kijelentést is tett, amelyek nem 
egyeztethetők össze az olasz állam
polgárok nemzeti köteles
ségeivel. 'Az útlevél meghosszabbí
tásának elutasítása annyit jelent, hogy 
a nagy karmester nem szerepel
het többé külföldön, olaszor
szági működését viszont semmiben sem 
korlátozták.

PÁRIZSBÓL kapjuk a hirt, hogy É r y- 
Ilalász Imre „kitűnő fiatal magyar 
vigjátékiró világszerte nagy sikert ara
tott „Egy csók és más semmi" cimü 
zenés darabjából francia film készül. 
A filmet a „Ciné Alliancc" forgatja és 
főszerepére E g g e r t h Mártát szer
ződtették. A kiváló magyar szárma
zású énekesnőnek ez lenne az első fran
cia filmje. Ugyanezt a darabot azon
ban Kenneth Webb átdolgozásában rö
videsen New Yorkban is bemutatják.

FODOR LÁSZLÓ szintén Párizsban él. 
Egyik színház most készül „Ékszerrab
lás a Váci-utcában!! cimü darabja be
mutatására. — I n d i g Alfréd neves 
hegedűművész szerződést kötött a pá
rizsi rádióval, amely szerint quartett- 
jével évenként ötven koncertet ad a 
párizsi közönség részére. —• K r asz
na i-Kr au sz Mihály zeneszerző Mau- 
ric Decobra-val két zenésdarabot ir. — 
Határozott, nagy sikere van Perez el 
Zitának Párizsban, aki egyébként a leg
divatosabb színésznők egyike, a maga- 

■ zinok és kirakatok tele vannak Pcrczcl 
Zita képéveil.

negyedik, akinek nevét a szinlap nem említi: 
egy Rosenat nevű francia tiszt, akinél alig- 
alig láttunk jobb színészt. Az egyetlen női fő
szereplő, az elragadó Dita Parlo, a magyar 
közönségnek nagy öröme leaz ebben a film
ben, amelyet a Corsoban láttunk a tegnap 
délelőtti sajtóbemutBtón.

Lövik Károly annak
idején óriási sikert ara
tott regényét kiásták a 
filmesek és egy haláro- 

3/ A G Y A /< /■' / L M kottán kitűnő, hangula
tos, kedves, romantikus filmet kerekítettek be
lőle. Selmecbánya ódon utcáiban, kedves, bo
hém sörtanyáin. Mikszáth Kálmán aranyos 
tótjai k074111 játszódik le a film cselekménye, 
amelynek a bányászfőiskola diákjai a hősei. 
Jóvágásu, kedves fiuk, valamennyien jóked
vnek és nagyon szerelmesek. „B a 11 a g már 
a vén d I á k“ akkordjai sok emléket kavar
nak fel az emberben, ragyogó a vidéki vándor- 
clrkuNzjelcnet a szép Mcluzinával, a kőtéltán- 
cosnővel és Jörgl úrral, a bajuszos izomóriás
sal. (i e r 11 e r Viktor remek, Invencióm*  ren
dezésének sok köszönhető. <’. sortos Gyula 
a sclmeel zálogos szerepében, Szörényi ívű 
és S z o m b a t h c l V I Blanka pedig mint 
ennek kél leánya pontosan olyanok, ahogy 
emlékeinkben élnek. fi á m o r y Imre bár 
kissé súlyos bonvlvantnnk, de ha a diák nóta 
csendül fel ajkán, mindent elfelejtünk. Meg
lepően jó A p át h y! Rendkívül sokat nevet 
n közönség B 111 e s | Tivadar. II á f k a I Már
ton. V a s z a r y Piri és Pethes Ferenc mó
káin. Lévai Bélát, n filmproducert dicséri a 
film kitűnő kiállítása, amely alkalommal Pán 
Józsefet is megdicsérjük, mert Selmecbányát 
romantikusan vnrázsolta elénk a Magyar 
filmiroda műtermében és udvarán.

Példátlanul gyenge ez 
a film, amely éppen n 
rosszaságával üt cl a 
francia filmek átlagos 

/■' /» A .V C / A /■ / /. tulajdonságaitól. Fölösle
ges fáradság lenne kianníizAlni. hogy ebben a 
filmben a szereplők rosszabbuk-e, mint a mese 
vagy fordítva. Hány Raiir, ez a kitűnő és 
grandiózus szerepekre hivatott, ördöngős te
hetségű színész egy két jelenetben ugyan nem 
tagadta meg magát esne hány másodpercig 
Ízelítőt nyújtott a drámai alakítás kvinlesscn- 
eiájából l'.llöl a néhány momentumtól ellő- 
kir. he. ö maga is a lilm kezdetéiül a végéig 
gyalázatosán ripacskodoll.

fali.
Nemcsak éveken, 

hanem évtfradeken ke
resztül csodálhatják, 
bámulhatják az clkd- 
vetkező generációk la 
ezt a filmet, amely maga 

az OaizesUritett történelem. A magyar élei, 
két Izgalmas éa diadalmas hónapja egy 
órába sűrítve. A Felvidék v 1 as«a - 
caatoláaának filmje ez, amelyet • 
honvédelmi minisztérium kiküldöttel a a 
Magyar Filmiroda tehetségea szakemberei 
állítottak össze remekül. Izgalmas éa Ideg- 
feszitő drámai képek váltakoznak kedves) 
epizódokkal, gyengéd motívumokkal, baka- 
nőtákkal, amelyeknek visszatérő refrénjét 
Megvédi a Horthy katonája!... Torokba 
szorul az ember szive, amikor egy-egy fel
szabaduló magyar városba bevonulnak a 
magyar honvédek, felejthetetlen a komá
romi, a kassai bevonulás éa szűnni nem 
akaró éljenzés, zugó taps köszönti a fő- 
méltóságn kormányzó urat, amikor fehér 
lován megjelenik a vásznon.

Csathó Kálmán, » 
fiatalság, leginkább * 
nőnemű fiatalság köl
tője. Mit tagadjuk, » 

MAGYAR FILM himnemü fiatalokkal 
egy kissé rosszul bá

nik és előnyben részesíti történeteiben az. 
éltes, a meglett komoly egyéniségeket 
Olyan szépen mesél, olyan kedvesen, derű
sen és hangulatosan, hogy hajlandók va
gyunk elhinni ezt a történetet is, amely egy 
csitri, fiatal lány és egy meglett korosztály 
beli ur mindent elsöprő mindent feláldozó 
szerelméről s zól. Csathó Kálmánnak é?; 
filmje kitűnő rendezőjének, Rordiguez A.. 
Endrének külön szerencséje, hogy ez • a 
javakorbcli, de a női sziveket még mindig 
huszárosán attakirozó magyar ur szerepéi 
Rajnai Gábor játszotta, akinek alakítása a 
toronyórabeli varjúnál is magasbban 
felhőkarcolóként emelkedik a film össze? 
szincszteljcsitménye fölé. A rendező hűen 
követte a regény sok meglepő fordulatát, 
lefotografálta aranyos, derűs jeleneiéit, 
csattanó vicceit. A kis csitri két vőlegényt 
is. elfogyaszt, mig a harmadik, az igazi 
megkéri a kezét, ártatlan csőkok csattan 
nak, az örökértékü női furfang és a „bokor 
ból a nyalat kiugrató" ravaszkodásai nyo
mán. Rajnai után meg kell dicsérnünk a 
romok Vaszary Piroskát de talán még 
inkább Rózsahegyit, akinek minden szava 
derűs, aranyos humor. Nagyon kedves és 
finom Simor Erzsi, tetszett még Egry 
Mária, Kosáry Emmi, a fiatal és csinos 
Bilinszky Ibolya, Unghváry I,ászló és
Benkő Gyula. A film jó szórakozás a Scala- 
ban és Corjo-ban.

FILM HÍREK
A MAGYAR OLIMPIAI DIADAI.OK FILMJE- 

A berlini olimpiászról szóló hatalmas film első 
részének rendkívül sikere után a közönség kö
réből egyre többen sürgettek nz. Ufót a film 
második részének bemutatására. Itt kerülnek 
sorra a magyar versenyzők olimpiai diadalai 
Látjuk nagyszerű tornászainkat, a kardvívás 
és női tőrvívás döntőit, Kabos és Elek Ilona 
győzelmét, a 100 méteres gyorsuszásban Csik 
Ferenc világra szóló dindalát. E második rész
ben egyébként a legizgalmasabb sportmérkő ■ 
zések a tizlusa, az öttusa, a labdarúgás, a mi- 
lilary, az. evezős-, vitorlás-, uszóversenyek, a 
boxolás és a vizipóló is lezajlik, majd befeje
zésül a berlini olimpiász pfiratlan szépségű 
éjjeli záróiinncpélye folyik 1c. A filmet teg 
közelebb műsorra veszi az Uránia.

JÖN A ROZMARING! A Harmónia film- 
gyártó-cég jubiláns produkciójának bemu
tatójául készül. Ez a tizedik filmje a Roz
maring, amely Harsányi Zsolt regényének 
filmváltozata. Az. Uj rokon, a Kölcsönkért 
kastély, Magdát kicsapják, Az én lányom 
nem olvan és Péntek Kézi sikerei után a 
Harmónia most a Rozmaring gal rukkol ki. 
ügy tudjuk, hogy ez a jubiláris film egy
úttal a legjobb Harmonia-film is! A fősze
repeket Turay Ida, Págcr Antal, Kabos 
Gyula, Máig Gorö, Vaszary Piri, Pethes 
Sándor, Peti Sándor, Somlay Artúr és So- 
mogyi Erzsi játsszák, Magyari Imre cigány
zenekara, a Budapcsli Hangversenyzenekar 
játszik még a Rozmaringban, amely Vajda 
László művészi vezetésében és MartonfTy 
Jenő rendezésében készült.

LAMHETH WAI.K Á FILMGYÁRBAN. A1 
legújabb táncörülel, a lambclh svaik pol
gárjogot kapóit a magyar filmben is. A 
Nincsenek véletlenek című most készülő 
film egyik jelenele egy álarcos bálon zajlik 
le. a főszereplők. Turay Idu, Szilussy 
László. Kcrcsztcssy Mária, Kiszcly Ilona, 
Mihályfly Béla napokig vették a lambclh 
walk-kurzust, hogy a filmben ezt clláncol- 
jók.

KAROS, A MESTERVADÁSZ. Zergetollas 
kalapban, feszes vadászcsizmában látható Ku 
bős n filmgyárban. A Fehérváry-huszárok 
emui filmben egv inestcivadászt ajakit, nki 
,rn1n,'s7H.....vndkere.skodésben szerzi be
zsukmaiHHt \nsarnap egyébként pestkömvé- 
Ken lojgníjíik 1( híméi, nlml egy uradalomban 
játszódik a film cselekménye.

MAGYAR SZÍNHÁZ
Szombaton, december 3-An először

Uáiúok
Mildred Harris vigjátékn 
Fordította Stella Adorján 
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Tüntetők kövekkel 
bezúzták a Dunapark 

kávéház ablakait
Vasárnap ule fél hét ör, t4jban 

Urenöl fiatalemberből állá tünletácsoport 
vonult el a Pozsonyi-uton. A Szent István- 
park és a Pozsonyi-ut sarkén lévő Duna- 
park'kávéhéz előtt a tüntető fiatalemberek

küveket, tégladarabokat vettek első sae- 
belkböl és egymásután zúzták be ■ 

kávéház nagy Üvegablakait.
A kávéház közönsége körében nagy izgal
mat keltett a kődobálás, pár pere alatt ott 
volt a rendőrség riadóautója, mire azonban 
a rendőrök megérkeztek, a tüntetők szét
futottak.

Egy vidéki embert találtak olt, akit 
azzal gyanúsítanak, hogy résztvett a 
tüntetésben, ő azonban tagadja, hogy 

bármi köze lett volna a tüntetőkhöz.
Előállították a főkapitányságra, kihallga
tása folyik.

Vasárnap este a C'sdky-utca és Zápolya- 
jitca sarkán is tüntetés volt. A tüntetők a 
sarkon lévő vendéglő ablakait zúzták be 
kődobálásokkal.

A tüntetésnek sérültjei is voltak.
'A szerterepülő üvegszilánkok Stein Béla 
tisztviselőt és feleségét, valamint Wald- 
steiner Sándor 65 éves magánzót sebesitet- 
ték meg. A mentők a helyszínen részesítet
ték őket elsősegélyben.

1 A fömBltóságu ur elvállalta 
VOY KOMÁROMI K1SMAGYÁR KERESZT- 

’APáSÁGÁT. Komáromból jelentik: Korsónál 
főnét költő felesznek éppen akkor szüle
tett fiúgyermeke, amikor a magyar honvéd- 
csapatok Komáromruntpéterre bevonullak.

a kabinetiroda utján a Kormányró 
tlt OltmlMlóaát kérte fel a kerentapal 
Hsatség elvállaláséra. A kabinetiroda most 
értesítette Kouánylt, hogy a főméltóságu ur 
elvállalta a keresitapaságol és a keresztelési 
szertartáson képviseletével Hoth alezredes, 
komáromi Járási katonai parancsnokot bízta 
meg. A gyermeket Mikló, névre keresztelik.

— imrédy Bélát, jaross Andort, 
MÉCS LÁSZLÓT ÉS A FELVIDÉKIEKET 
ÜNNEPELTÉK a VIGADÓBAN, a buda
pesti székelvek a Vigadóban vasárnap este 
Felvidéki-estet rendezlek, amelyre óriási 
közönség vonult fel. Durvái János felvidéki 
költő versei után Méri László mondott nagy 
beszédet a visszatért magyaroknak arról az 
elszántságáról, lwgy tántorítható lan har
cosai lesznek az uj magyar jövőnek Kolte- 
méliveket szavalt el, amelyek közül egyik 
legmrgrázzóbbat Imrédy Bélának dedikálta. 
Jaross Andor mondott beszédet ezután, 
amelyben kijelentette, hogy a felvidéki ma
gyarság vállalja a feladatot: megteremtem 
az ui magyar közszellemet. A nagy közön 
ség tomboló ünneplésben
Lászlót, Jaross Andort és Imrédy Béla mi 
niszterelnököt.

— KENDER KERESKEDELEMÜGYI MI
NISZTER ESZTERGOMBAN. Knndrr Antal 
kereskedelemügyi miniszter rasáriflp W- 
ferpomlra érkezeit. Rmlocwi László főispán- 
nál lett látogatása illán “ ,n™zc,i
pártja elnökének kíséretével felkmMr a no 
,o, vc-.etB köreit és választópolgár nsal 
megbeszélést folytatott. A miniszter előre
láthatólag december 4-én tartja 111% P B 
rammboszédét. A választás december U-én 

lesz.
_ Angliában telepedet! le Kanada voll 

miniszterelnöke. K. B. Benndl. Amim « '<>» 
miniszterelnöke Angliában telepeden le. Sa 
jál kijelentése szerint "f"!. ."7 reilnl
politikai éleitől és lalan időre “. c 1 1
a lepsrélesM, alapokon újjáalakítandó an 
gól nemzeti kormányban. _____

Dr. Békési Tibor rcnflörk'pHiHiy 
magánnyomozó irodája 
meafiayei, nyomoz, Informál 

Budapest. VII,. En^bet-kOrut 17. UI. etn. 14. Tat. ■ IC-

— Legszebb karácsonyi ajándék egy
H.nnrn..,K.,r.,lrk..... I M

Központi városház épület.
— Hol a boldogság mostanában?

EsniiiosMi
METROPOLE TELIKERT u SÖROZO

Kifosztották báró Madarassy 
Beck Gyula svábhegyi villáját

A főkapitányság központi ügyeletén va
sárnap délután jelentették, hogy báró Ma- 
darassg Beck Gyulának,

a Leszámítoló Bank volt elnök-veeér- 
Igazgatőjának svábhegyi villáját betö

rők kifosztották.
A Madarasig Brck-vllla a Konkoly- 

Thege-u^ce 6—8. szám alatt van. A báró 
csak a nyári hónapok alatt lakik kínt a 
Svábhegyen,

a téli időben a villa teljesen üres.
Vasárnap az inas ment ki a Konkoly 

Thege-utra, hogy a nyáron kint felejtett 
holmik közül egyet-mást behozzon. A leg
nagyobb megdöbbenésére vette észre, hogy 

a villa egyik pinceablakát betörték.
Felnyitotta az ajtót és ekkor kiderült, 

hogy a villában betörök jártak, akik

■ betört ablakon kcremtül hatoltak b«
■ fényűző pompával berendezett la

kásba.
Felfeszitették a szekrényeket, fiókokat, 

ezüst evőeszközöket és ezüst tálakat vittek 
magukkal, ezenkívül még a svábhegyi villa 
szőnyegei is hiányoztak. A kár összege meg
haladta a tízezer pengőt.

A betörés ügyében megindult a rendőri 
nyomozás. Több ujjlenyomatot találtak. 
Azt remélik, hogy ezen a nyomon meg
találják a betörőket. Érdekes, hogy a Ma- 
darassy Beck-villát

a múlt év telén le kjfoantották.
Annakidején a tetteseket nem sikerült 

kézrekeritenl. Az a gyanú, hogy az idén 
ugyanazok jártak a svábhegyi villában, 
akik tavaly,

LltiKS D6ZS9Ö*
— NAGY RÉSZVÉT MELLETT TEMET

TÉK EL WINTERNITZ PROFESSZORT. 
Vasárnap délután impozáns nagy részvét 
mellett helyezték örök nyugalomra a farkas
réti temetőben Wlnternltz M. Arnold dr. 
egyetemi tanárt, az európai hlrü magyar 
sebészprofesszort. A gyászolóközönség sorá
ban ott volt Tasnádi Nagy András igazság
ügyminiszter, Bornemisza Géza, Herczeg 
Ferenc, Verebéig Tibor, Praznovszky Iván 
és sok más előkelőség. A gyászszertartást 
P. Juhász László plébános végezte. Scipia- 
desz Elemér dr., a pécsi egyetem nevében, 
Kubányi Endre dr. a főváros közkórházai
nak képviseletében mondott búcsúztatót, 
majd Elischer Ernő, ’dr. Vük Ferenc, Skoff 
Tivadar dr. búcsúztatták az elhunyt Winter- 
nitz professzort.

— Kövekkel beverték egy újpesti üzlet kira
katát. Vasárnap délelőtt Újpesten, as Árpád
utón Ismeretlen tettesek kövekkel bezúzták 
Szállási Piroska ruhakereskedő üzletének ki
rakatüvegeit. A ködobálók ezután elmenekül
tek. Kézrekeritésükre megindult a nyomozás.

— Gyermekével együtt meg akart halni egy 
hatgyerekes apa. Hrabovszky Sándor munka
nélküli asztalos kilencéves kisfiával együtt va
sárnap este az Erzsébet-hidról a Dunába 
akarta magát vetni. A járókelők még Idejében 
lefogták, bekísérték a főkapitányság életvé
delmi osztályára. Itt elmondotta, hogy hat 
gyermeke van és nyomora miatt akart meg
halni, legidősebb fiát pedig magával szerette 
volna vinni a halálba. Megígérték neki, hogy 
gyermekeit elhelyezik, gyorssegélyt utaltak ki 
neki. Ezekután lemondott öngyilkossági szán
dékáról.

— Szurkálás Rákospalotán. Rákospalotán n 
Horthy Miklós-utce 25. számú ház előtt Mol
nár Lajos és Vargha Győző gyárimunkások 
összeverekedtek. A verekedés hevében Vargha 
bicskát rántott elő és Molnárt leszúrta. A kés 
Molnár mellkasába fúródott. Súlyos, életvesié- 
•ves állapotban szállították a Gróf Károlyi-kör- 
‘ ázba. Vargha Győző elmenekült, kézrekerité-
érc megindult a nyomozás.
— Pezsgőző betörők RákospalotJn. Szombat

iól vasárnapra virradó éjjel ismeretlen tette
sek Rákospalotán behatoltak Kuhár Béla mű
szaki főtanácsos Szent István-tér 11. számú 
villájának pincéjébe. A betörők a pincében 
felhalmozóit pcz-gőkészletet fogyasztották cl 
először, majd munkához láttak s a plafont 
kezdtek kibontani. Munkájukban azonban meg
zavarták őket, összecsomagolták tehát a pincé
ben talált holmikat és elmenekültek. A , x- 
hozzávetŐleges becslés szerint meghaladja 
ölezer pengőt. A nyomozás megindult.

— KilUuően sikerül n sUlés, ízletesek finomak 
élelek. Ez a véleménye a villannyal való fő

zésről azoknak a háziasszonyoknak, akiknek 
villanytűzhelyük van. A villamos háztartási ké
szülék és a villanytűzhely működéséi, kezelé
sét gyakorlati fözöelöadásokon díjtalanul mu
latják be, V.. Honvéd-Ulca 22. szám alatt, még
pedig délelőttönként hétfőn, csütörtökön és 
pénteken félliz. órakor, délután ötórai kezdetlel 
pedig szerdán. Programúi: almáslepény, foszlós
kalács. leveles-vajastészta, gesztenyetorta, hal 
és különféle húsételek készítése. Kóstoló. Ruha
tár díjtalan.

— Az elhasznált gombulnkti Tungaram Kryp-
tonlámpúkHt vlssraviíaárolják! Aki nz áram
fogyasztásra ügyelt, tapasztalhatta, hogy a 
Kryplonlámpák mennyivel gazdaságosabban 
világítanak az eddig használt egyéb láinpafaj- 
Iáknál. Es ez még nem minden! Mert még nz. 
elhasznált újfajta gomhaalnkit Kryptonlámpa 
is pénzt éri A villamossági szakkereskedők az 
elhasznált gombaalaku Kryplonlámpáknt, hn 
burájuk sértetlen, visszavásárolják. Egyes típu
soknál több, mint 40 fillért kapunk igv visz 
sza lámpánként, ez pedig már komoly hozzá, 
járulásl jelent újabb lámpáink beszerzési költ
ségéhez. ... •• - — ' ls>

— A budapesti német birodalmi iskola 
30 éve*  jubileuma. A budapesti német biro
dalmi Iskola fennállásának 30 éves jubileu
mára vasárnap a 'AZagyar Színházban ren
dezett ünnepségen a magyar kötélét ismert 
személyiségei is résztvettek, közöttük gróf 
Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi minisz
ter, valamint Tasnádi Nagy András Igazság
ügy miniszter. Német részről Erdmanns- 
dorff budapesti német követ jelent meg a 
követség tagjaival, továbbá jelen volt Stol- 
loff budapesti bolgár követ is. Zenekari nyi
tány után Erdmannsdorff német követ üd
vözölte a megjelenteket. Utána Bent Arthur 
tanulmányi főigazgató, tanulmányi biztos 
szólott arról, hogy milyen jelentősége van a 
német birodalmi iskolának magyar szem
pontból. Lángé tanulmányi főigazgató, az 
iskola vezetője részletes visszapillantást ve
tett a budapesti német birodalmi iskola tör
ténetére, majd köszönetét mondott azért a 
bizalomért, amelyben a magyar állam ezt a 
német nevelőintézetet részesítette. Rövid 
szünet után az ünnepség az iskolai tanulók 
előadták Shakespeare „Ahogy tetszik" cimü 
darabját.

— ötvenéves lelkészt Jubileum. Dr. Szolnokg 
Gerzson hajdúböszörményi református elnök
lelkész most töltötte be lelkészt szolgálatának 
ötvenedik évét. A református egyház gyüleke
zete a 75 éves lelkészt, aki a jövő héten nyu
galomba vonul, meleg ünneplésben részesítette.

— Súlyos szerencsétlenség a newyorki föld
alattin. A newyorki földalatti vasút egyik sze
relvénye összeütközött egy villamos mozdony
nyal, amely kisiklott. Az összeütközésnek 22 
sebesültje van. A sebesültek közül kettőnek az 
állapota súlyos.

Varsó és Moszkva 
megváltozhatatlan 
akarattal állandósítja 
a szomszédi viszonyt

Varsó, november 27.
(Lengyel Távirati Iroda.) Hivatalosait 

kőrlik: Azok a sorozatos megbeszélések, 
amelyek Litvinov szovjetorosz külügyi nép-*  
biztos és Grzybowski moszkvai lengyel 
nagykövet között legutóbb folytak, a kővet
kező tények megállapítására vezettek:

1. Valamennyi fennálló lengyel-szovjefi 
orosz egyezmény, beleértve az 1932 jullufl 
25.-1 meg nem támadási szerződést is

teljes egészükben továbbra le alapja a 
lengyel-szovjetorosz viszonynak.

2. A két kormány szívesen látja kölcsönök 
kereskedelmi forgalmuk növekedését.

3. A két kormány egyetértőén szükséget*  
nek tartja azoknak az iőszerü kérdéseknek 
pozitív megoldását, amelyek n legutóbbi 
határincidensekkel kapcsolatban függőben 
és felszámolás alatt vannak.

A Lengyel Távirati Irodát felhatalmazták, 
hogy az itt közölt közleményhez a kővet
kező magyarázatot tegye közzé:

A tanácskozások és a sajtóközlemény a 
két kormány

állandó és megváltozhatatlan (lnvarlaMe) 
olylrányu akaratának kifejezése, hogy köl
csönös viszonyukat a fennálló kétoldali 
egyezmények alapján, ezeknek az egyezmé
nyeknek lojális végrehajtása utján rendez
zék. Ez a kölcsönös törekvés elégséges biz
tosítékot látszik teremteni a lengyel-szovjet*  
orosz szomszédi viszony állandósítására 
(MTI.)

— ROZC.ONYI udv. fényképésznél (Vácfc 
utca 11/b és Kálvin-tér 5) propogandaárak.

— öngyilkosság. Márton Lajosné, munkásnő 
a Verseny-utca 22. számú házban lévő lakásán 
lugkővel megmérgezte magát. A mentők élet
veszélyes állapotban a Rókus-kórházba vitték. 
Búcsúlevelet nem hagyott hátra.

tíz

kór 
az

A "Meteorológiai Intézet jelenti:
Európa északnyugati részein Ismét erősen szeles, változékony Idő uralkodik <*s  

Középeiirópában ts élénkül a délnyugati szél. Ugyancsak szeles, esős az Idő a Föld- 
közi-tenger mellékén. Hazánkban csendes, csaknem mindenütt ködös az idő. Éjjeli 
csak a Tiszától nyugatra, északnyugatra fekvő területeken volt.

Várható időjárás: ... k
Déli délnyugati szél. Sok helyen köd éa eső. A hőmérséklet kissé emelkedik.

A siker kötelez! a U(j rokon, három sarkak*.  
KÖLCSÖNKÉRT KASTÉLY. AZ ÉN LANYOM NEIT1 OLYAN, IT1AGDAT 

kicsapjak es péntek rézi után Újra nagy sínért hoz 
a HARMONIA-FILmVALLALAT

TURAY. PAGEÍl. KAROS. MÁLY, SOMLÜY, VASZARY, 
SOMOGYI, DERES. PETHES, PETI, KŰUÁRY &S'": 

RÁDIUS Csütörtöktől:



Eldöntetlenek vasárnapja az utolsó fordulóban

Mindhárom nagycsapat 21 ponttal 
fejezte be az őszi szezont
A Ferencváros azonban még adós egy mérkőzéssel 
és a gólaránya se nagy dicséret a védelmének

A Hungária is, a Ferencváros is leadott egy pontot
'Az utolsó teljes forduló néhány parázs meglepetéssel szolgált..................................
Kispest eldöntetlenje és a második a Ferenc-város Berlini-utcai pontvesztesége, 
sóbb régiókban a Salgótarjáni SE győzelme mutatja, 
előre elparentálni. Kellemes

Az első a Hungária— 
,....................Az al-

hogy egyik csapatot sem lehet 
meglepetés az Újpest nagy formajavulása és pompás 

győzelme.
1. PHÖBUS

A Ferencvárosai 
feeenben hallatlan 
•uarflával 4a lelke 
fedéssel küldött a 
P h ö b u ■ gárdája. 
Már a győzelem la 
0 kesében volt, a 
kétgólos veseáés 
ntdn még a leglel 
kauebb drukkerek 
sem gondoltak arra, 
kegy elmarad agyő
felem.

KISPEST 
Újpest ellen 

fölénnyel

1.
Á> 

hallatlan 
Játszó Hungária el
len a biztos vere
ség tudatában küld
te mindenki harcba 
a Kispestet. A de
rék gárda asoaban 
kitett magáért, lel- 

gőzeimet 
«■«»•>>«» .„Ina, de 

balsze-

kesedése fyi 
érdemelt volt

anem bírt 
ren csévél.

8. ÚJPEST
A mullhetl ka- 

tautrofálte vereség 
után sokan kár
örömmel nézték, 
hogy a jóképességö 
Nemzetivel kerül 
szembe a Illa-fehér 
gárda. Nem tudták 
áronban, hogy as 
Újpest a nagy vere
ség után a kö
vetkező ellenfelén 
vesz revánsot.

4. SALGÓTARJÁN
A Szolnoki MÁV 

az utóbbi hetekben 
annyi remek ered
ményt ért el, hogy 
őrültnek tarthatták 
azt, aki az SSE győ
zelmét remélte a 
vasutasok ellen. A 
•algó^rjánl IcJke- 
eedée azonban eső
dét tett a nem ma
radt el a pompás 
győzelem.

I. BOCSKAI
Ab elmúlt évben 

te Ueaéaael küldő 
debreceni együttes 
otthonában hatal 
más kücdelmet ví
vott M 
ionban 
gyengén 
Elektromosokkal 

szemben. Ab Így 
megszerzett egy pont 
a bajnokság végén 
még sorsdöntő lesz.

őszi aze- 
váratlanul 

szereplő

ő. SZEGED
A „paprikások" 

derék együttese Ide
genben nem tud 
magára találni. Kü
lönösen roass ómen 
volt számára az 
Elektromos-pálya, 

ahol az Elektromo
sok sok kellemet
len percet szereztek 
a tlszapartl csapat 
híveinek. Most is ez 
történt...

7. BUDAFOK
A zuglói együttes 

ellen a papírforma 
szerint nem kellett 
volna túlságosan 
megerőltetnie ma
gát a budafoki gár
dának, de a való
ság azt mutatta, 
hogy a derék ama
tőrgárda a nagy 
küzdelmek során 
most már kemény 
ellenféllé fejlődött.

A Ferencváros „zárára" előtt 
gavallér volt

FERENCVÁROS—PHÖBUS 4:4 (2:1)
A Bcszkárt régen vadászik valami jó be

vételre a C-vonalon a Phöbus mérkőzései- . 
vei kapcsolatban,, de ez most sem sikerült 
neki. Alig két és félezer főnyi közönség je
lent meg a Phöbus pályáján a Ferencváros 
elleni nagyjelentőségű mérkőzésre, pedig 
megérte volna... A fclázolt mély talajon 
óriási iramban indul a küzdelem. A ferenc
városi közönség nagy csatát vív a kis Tu- 
rayval, sehogy sem bocsátja meg, hogy 
nagy odaadással küzd.

Sértő szavukat kiáltoznak feléje, 

de ez egyáltalán nem veszi cl a „kis csá
szár" kedvét, sőt, annál nagyobb energiá
val küzd. A 10. percben Béky beadását a 
'fclbőszitetl kis Turay hátrafelé akarja fe
jelni, de nem sikerül neki, a labda vissza
kerül Békylicz. Most már jobban száll a be
adás, Turay II is jobban dlgondolja a dol
got és igy fejéről a hálóba hull a labda. 
0:1. A Phöbus közönsége Toldi ellen tüntet. 
A nagyerejii játékos egyedül igyekszik el
látni a Phöbus baját. A ferencvárosi kö
zönség már-már elcsügged a Phöbus remek 
játéka láttán, de a ferencvárosi játékosok 
annál több kedvvel küzdenek. Egyedül Lá
zár az, aki könnyelmiisködik és idegizgató 
pillanatokban is kényelmesen emelgeti ii 
hibát. Hosszú küzdelem után nagy kavaro
dásból keletkezik a kiegyenlítő gól. Il'rbcr 
kétszer is visszafejcli a labdát, mig az Sá
rosi lll ho: kerül. I kis Sárosi az „öreget" 
küldi harcba, aki Korányi mellett a kifutó 
Csikós felett éles szögből a hálóba emeli a 
labdát. 1:1. Most hallatlan energiával tá
mad a Ferencváros. Biró beadásáért Sárosi I

dr. és Csikós harcol s közülük a harmadik 
jár jól: Gyetvai, aki mellel fogja a labdát 
s lapos lövéssel a háló sarkába küldi. Ko
rányi kétségbeesetten ugrik 
de lábáról a hálóba pattan

Toldi bősz haraggal ront 
Csikósra, amiért erélyes 

kap.

Az utolsó percekben Sárosi 
Csikós kapufára üli, majd 
bombalövése a kapulécrül 
zőnybe.

Szünet után ritkán látott nagy lelkese
déssel küzd a Phöbus-gárda. Béky beadá
sára felugró Tihanyi kapust Solti (!) ma
gasra ugorva a hálóba sodorja, de a biró 
szabálytalannak minősiti az akciót. Béky 
30 méteres szabadrúgása egyenlítést jelent: 
a lapos lövés a sorfalon irányt változtat és 
a kapu ellenkező sarka felé gurul. Tihanyi 
kétségbeesetten ugrik visszafelé, de 
bán

utána, cl is éri, 
a labda. 2:1.

a labdái fogó 
figyelmeztetést

György fejesét 
Solti hatalmas 
pattan a me-

mánya lesz a labda, amely a gólba kerül. 
2:2. Most lángol fel igazán a harc: a biró 
egyre-másra kénytelen a játékot megállí
tani, amiért sűrűn felhangzik a füttyhang
verseny, Gyetval felfordltja Gombkötőt, aki 
tótágast áll. A Phöbus — nem hiába villa
mos-csapat — újabb és újabb volt-feszült
séget állít a küzdelembe s egyre nagyobb 
a lendülete. Tóth komért csikar ki. A lab
dája nagy kavarodást okoz a kapu előtt, 
mig végre Szikár ivelten Tihanyi felett a 
kapuba emelt. 2:3. Pár perc múlva Tóth 
újabb komért ér el, újra kavarodás kelet
kezük a kapu előtt. Sokáig pattog a labda 
a lábak között, mig Béky a rengeteg láb 
között a hálóba küldi. 2:4. Tóth páratlan 
lendülettel küzd, újabb beadására Tihanyi 
és Solti összecsap. Solti oly szerencsétlenül 
esik, hogy kapufába üti a lábát Emiatt 
kénytelen a csatársor szélére húzódni s ott 
kinlódja végig a mérkőzést.

óriási most a Phöbus fölénye.
Csikós majd a félpályáig merészkedik előre 
és ott lábbal ment Sárost dr. elől egy gól
helyzetet. A ferencvárosi közönség nem 
hagyja a csapatát, tüzes biztatásba kezd, 
aminek rövidesen meglesz az eredménye. 
Kapuelőtti kavarodásnál egy kapura tarló 
lövés Korányi kezét érinti, amiért 11-est 
itél a biró. Ezt Sárosi dr. kapuba lövi 3:4. 
A kavarodás közben Megyeri megsérül a 
térdén, egy ideig ápolgatják, majd bejön 
sántikálni. A Ferencvárosban feltámad a 
régi virtus, egyre jobban szorongatja a Phö
bust. A Phöbus csatárai csak cgy-egy lefu
tással tudnak lelket verni drukkereikbe. 
Turayt Polgár lövés közben leteriti, de a 
biró nem lát okot beavatkozásra, amiért 
sokáig zug a füttyorkán. A 38. percben ki
egyenlít a Ferencváros: Biró beadását Sá
rosi kapura lövi. Csikós elvelődve Biró elé 
üti a labdát, aki most Toldihoz játszik és 
ő az üres kapuba küldi a labdát. 4:4. Turayt 
Polgár újra leteriti, amiért újra szól az 
czersipu orgona. Az utolsó percben

Gyetval végső elkeseredésében — anél
kül, hogy bárki is bántaná — hatalma
sat ugorva földre véli magát, hogy 

11-est csikarjon ki,

AMIT ÉRDEMES

tehát újabb gólt rúghat az Ujpezt. Szúc< 
passzol Kállaihoz. A szélső nemcsak Túlit, 
de Flórát is othagyja. Beadása lábra jön 
Zsengellérnek és az mintagólt lő. 8:0. Mind 
jobban és jobban alábbhagy most már az 
iram. A lila-fehér eyüttes mintha meg
elégelte volna a gólgyártást, kezd egész 
könnyen játszani. így azután tud a Nemzeti 
is támadni, de ezekben nincs sok örömük 
a fekete-fehér hívőknek. A 41. percben 
váratlanul gólt rúgnak a lilák. Hidasi ját
szik át vagy három Nemzeti-védőt, hogy 
aztán védhetetlenül célozzon a sarokba^ 
4:0.

AMIT ÉRDEMES 
MEGJEGYEZNI...

Aki az eredményt nézi, az bizonyára 
könnyű Újpest-győzelmet vél, pedig 
egy órán át nemcsak hogy méltó 
ellenfele volt a Nemzeti as Újpestnek, 

Ide ha a 11-est nem hibázzák el a 
fekete-fehérek, ugy könnyen meg
lepetést is okozhattak volna. Evvel 
természeteién nem akarunk a lilák 
érdemeiből valamit Is levonni. Ok' 
minden dicséretet megérdemelnek, 
hogy az egészen gyengén játszó Zsen- 
gellérrel ilyen alaposan meg tudták 
verni a nagy csapatok mumusát, a 
Nemzetit.

Megérdemelték egymást
SZEGED—TAXISOK 2:2 (2:0)

Á latorcautcai pályán ötszáz néző előtt: 
heves iramú, szép mérkőzést vívtak a csa
patok. Kezdés után a taxisok támadtak' 
erőteljesen és a 2. percben Váradi éles lö
vése csak hajszállal süvít a léc mellé. Ez
zel egyidőre ellőtte puskaporát a Taxi ésC 
a Szeged kerül fölénybe. Szép szegedi tá
madások bontakoznak ki és a 6. percben 
Marosi kitünően teszi lyukra Szilasit, akt 
átemeli a labdát a kifutó Izsó fölött és 
megvan a vezetés. 1:0. Gól után nagyon 
szép mezőnyjáték folyik és mindkét kapus 
több lövést tesz ártalmatlanná bravúros vé
déssel. A 22. percben Aradi durván elgán
csolja a büntetőterületen belül Nagyot, de( 
a biró a gáncsot nem látja szándékosnak, 
A 25. percben Baráti szabadrúgásából Ha
rangozó mesés gólt fejel a Taxisok háló-

30 év óta
birja a Darmot sok millió ember 
bizalmát. Ez a legjobb bizonyíték, 
hogv a Darmol milyen jól bevált 
hashajtószer. - Székrekedés ellen 
a jó és kedvelt ■ vV’XAW 
hashajtószer, a

MEGJEGYEZNI...
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a sár- 
megcsúszik, igg az odarontó Solti zsák-

A Phöbus vezetői rosszul cselekedtek, 
amikor a pályaválasztójog eladásúval 
a közönséget elszoktatták a pályáról. 
A mostani mérkőzés megmutatta, hogy 
az clszoklatol közönséget az attrak
ciók sem tudják visszacsalogatni. Pe
dig egyiitlcl érdemes lett volna meg
nézni az igazi Phöbust, amely a két 
pontot Is megérdemelte volna.

A látszat csal... a
rosszabb négy góllal

Hemzeti nem volt

ÚJPEST—NEMZETI 4:0 (0:0) 

ljungária-uti pálya bombamüsorának 
előjátékát az Újpest és a Nemzeti csapatai
nak küzdelme adta. Mérkőzés előtt a 
zeli öltözőjét majd felveti az öröm, 
érkezett ugyanis Kisalagi és vállalta 
tékol.

A

Déli harangszó

hangjai mellett indítja el kilencven perces 
i útjára Kisalagi a labdát. A 6. percben már 
vezethetne az l'jpest, de Zsengellér három 
lépésről hibázik. Kállai, ugvlátszik, semmi
képpen sem akar elmaradni torsától, mert 
rövidesen kél lépésről nem képes az üres 
hálóba találni. Az Újpest uj jobbszélsője, 
Ungvári mutogatja oroszlánkörmeit, de be
adásai egyelőre gyengécskék. A nyomasztó 
Újpest-fölényt Pálya érvénytelen oíTszájd- 
gólja szakítja meg. A Nemzeti-védelem 
most kiválóan áll a lábán és a legveszélye-j 
sebb újpesti rohamokul is könnyűszerrel i 
semmisíti meg. Néha a szerencse is közre
játszik, mint például a 30. percben, amikor 
Hidasi kilép a hátvédek vonalából és lövé
sét Angyal fejjel védi kornerre. Majd Zscn
gellér közeli bombáiul teszi ártalmatlanná 
a most ..angyalian" védő Angyal. Nem 
sokkal ezután uj szerepben mutatkozik be

Zscngellér:
olyan reklamálást rendez, hogy még 

Toldi is megirigyelhetné.
Az utolsó percben hatalmas gólhelyzete 
van a Nemzetinek, de nemcsak Pálya, ha
nem Kisalagi is elhibázza az üres kaput. 
A második félidőt Hidasi fölé lövése ve
zeti be, majd a 3. percben Fekete a tizen
hatoson bellii hendszet vét. Tizenegyes 
Balogh áll neki s olyan rosszul rúgja, hogy 
a kapufáról az ugró Sziklai kezébe kerül a 
labda. Itt dőlt el a mérkőzés sorsa. Az 
eddig elsőrendűen játszó Nemzeti lassan 
elveszíti a kedvét és az Újpest mind hatal
masabb lelkesedéssel veti bele magát a 
küzdelembe. A 15. percben már gól is szü
letik. Zsengcllér 
irásszerüen adja 
váló csatárakció 
szelesen a center 
után iningyárt az 
baloson belül hendszet, de a bírónak most 
nincsen jó szive és nem adja meg a bün
tetőt. Röviddel ezután ismét az Újpest rúg 
gólt. A robusztus Hidasi valósággal elsöpri 
a pehelysúlya fekete-fehér hátvédpárt és 
Ungvárinak játszik. .4: újonc szélső nem 
hibáz cs máris l2:0-ra vezet az Újpest. Most 
már teljesen összeroppan a Nemzeti, igy

mintakiadását Kállai elö
li idasi elé és az ilyen ki
befejezéseképpen termé
sem hibázhat. 1:0. Göl 
ujpesli Balogh vét lizcn-

jóba. 2:0. Miklósi későn ugrott a fejesbe 
és a labdát csak beljebb segítette. A fél
idő végén a Taxisok támadnak elkeseredet
ten, de hiába, mert a szegedi hátvédek hi
bátlanul működnek. Jellemző a Taxisok' 
erős ostromára, hogy a szegedi védelem 
kénytelen időhúzásra vetemedni. Szünet 
után a Taxisok tovább folytatják az első 
félidőbeli erőteljes ostromol. Közben a Sze
ged veszélyes lefutásokkal igyekszik át
törni az ellenfél védelmét. Egy ilyen lefu
tásnál

Vargha ugy leteriti Bognárt, mint egy 
— plédet.

A szabadrúgást Bognár mellé lövi. A Taxi
sok támadásai egyre elkeseredettebbek és 
az eredményesség érdekében Takács 11. és 
Serfözö helyet cserélnek. A 24. percben 
Vargha rosszul fejel egy labdába és elterül 
a földön. Rövid élcszlgetés után visszajön 
a pályára. A 2fi. percben végre eredményt 
hoz a taxisok támadása. Váradi elfut és ki
tűnő centerét Takács II. közelről a hálóba 
bombázza. 2:1. A gól még jobban fcllel- 
kesili a támadókedvii Taxisokat és sürii 
támadásokat indítanak. Szinte a levegőben 
lóg minden percben a régen esedékes gól. 
A 33. percben végre sikerül a kiegyenlítés 
és pontot ment meg a Taxi. Odry remek 
zsinór passzával Váradi lefut a szélen és a 
vonalról küldött lövése az ellenkező kapu
fáról pattan le. Darázs kitűnő tempóban és 
a legjobbkor érkezik, mert mellel sikerül a 
labdát a hálóba nyomnia. 2 :2. Ezután 
elernycdnek mindkét részről a támadások 
és a csapatok kiegyeznek a reális eldöntet
lenben. A Szegedben Tóth, a Taxisoknál 
Odry volt a legjobb ember.
AMIT ÉRDEMES 

MEGJEGYEZNI...

Két középcsapat játéka is nagyon szép 
j sportot hozhat. Ezen a mérkőzésen 
■ mindkét csapat szépen kombinálva, 
I gyors iramban és nini a ’v>r<intosahh, 
F abszolút sporls-erilen k :i „ p(1I1. 
0 tokért. Mindkét esanul m - !intn " 

Jutalmát egy-egy értékes pontban-
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J1®5^ küzdelemmel 
es újabb pontveszteséggel búcsúzott 

a Hungária és a Kispest

11
ményre. Az eredmény, annak ellenére, hogy 
a játékidő nagyobb részében az Elektromos 
támadott, igazságosnak mondható, mert a 
Bocskai védelme a futball legjavát 
tóttá.
AMIT SZÜKSÉGES
MEGKÉRDEZNI...

nyuj-

HUNGÁRIA—KISPEST 3:3 (1:1)
MTK-pálya lualtrakciójára csöndesen 

Mnulnek , játékosok. Mindkét Öltözőben 
fázósan ülik körül a kályhát és csak a má- 
wdtk ftgyctaczlető bitói sípjelre hajtan- 
«ók elindulni a küzdőtérre. Ezalatt a tri
bünök az utóbbi időben ritkán látott naey- 
azátnu közönséggel telnek meg. Amikor 
Hertzka bíró jelt ad a kezdésre, mintegy 
hatezer főnyi néző van a pályán. A Hun
gária kezd és a 2. percben már gólnak 
örülhetnek a kék-fehér hívők. Turaytól kap 
Müller labdát s mintegy negyven méterre a 
kaputól, meglövi. Boldizsár látja a veszélyt, 
de elcsúszik és a lapos labdát csak beljebb 
tudja segíteni a hálóba. 1:0. Rögtön a 
Kispest lép most fel támadólag. Nemes 
bombája csak arasszal kerüli el a kaput. 
Majd feltűnik a Hungária-csatársor remek 
és ötletes játéka. Szinte szeme van a lab
dának, lábról-lábra száll és nem egyszer 
csak a szerencse menti meg a piros-feketék 
kapuját az újabb góloktól. Különösen

feltűnő Cseh Matyi óriási játékkedve.

Néha a hátvédsorból hozza előre a labdát.' 
Ragyogóan játszik ez a fiú! Ebben a hatal
mas Hungária-ofTenzivában elvétve jut csak 
szóhoz a kispesti csatársor, de igy is lát
szik minden megmozdulásukon, hogy bár
melyik tagja is veszélyesen tud lőni. A 22. 
percben Titkos—Kardos párosakció követ
kezik. A lassúnak hitt „Pisti" ugy otthagyja 
v kispesti hátvédeket, hogy 
kozni is elfelejtenek, amikor 
bája már csattog a kapufán, 
kék-fehér csatárok rájöttek, 
zsárnak csak laposan kell lőni s az 
fél gólt jelent. Ebben a stilusban is játsza
nak, de hiába: határtalan szerencséje van 
a Kispestnek és ezt az óriási nyomást is 
sikerül megúsznia. Most a piros-feketék uj 
centere, Páli küldi rohamra Kincsest, de 
őt

Cfeeh Matyi (1) szereli a taccsvonalon.

A 88. percben Vidor kap Turaytól jó lab
dát s ugy megy el Rátkai mellett, ahogy 
nkar. Beadását' Cseh gyilkol erővel küldi 
araszai fölé. Nagy helyzet volt! A 43. perc
ben váratlanul szülelik meg a Kispeit 
egyenlítő gólja. Kajdácsl adja Kincsesnek 
a labdát; a srélsd mint a villám röppen el 
Dudás fs Biró mellett. Beadásit Nemes 
okosan átlépi, meri tudja, hogy mellette van 
Déri, aki tiz méterről a vonalra dermedt 
Szabó mellett védhetetlen bambával ki
egyenlít. 1 :1. A hátralévő percekben viha
rosan rohamos a Hungária, de hiába, 
semmi sem sikerül.

Szünet után a Kispest megváltoztatja 
összeállítását. Diri lesz a balösszekötő és 
Olajkár II. kerül ki a szélre. Ugylátszik ez 
. csere jó, mert a 2. percben o: örökmozgó 
népszerű „Szivacs'' öt llungarm-vedon 
cikázik át, már csak Kis van hátra. O 
Igyekszik buktáiul a csatárt, de az igy « 
lomflib rohanna, a kétségbeesett hátvéd 
azonban kértél elüti a labdát. A tizenegyes 
vitaihatatlan, de a kék-fehérek mégis re
klamálnak. terméstelesen hiába á bűn e 
tőnek Olajkár l. áll neki és pontosan abba 
a sarokba küldi a labdát 
másod nerc egu századrészével előbb el 
uarotl. 1:2. A gól föllelkesíti a Kispestet. 
A következő percben már ismét Dérit sze- rel^X üUj-bájjal a

ria. Boldizsárnak kétszer 'W’mS’u,4pnrcb^ 
kell mutatni a tudását, v/k-fe-
mégis az ő hibájából egyenlíthet a kék le 
liér csapat.

A tüneményesen játszó ^eh ,el*“r*07:" 
láthatatlanul robog át » kUpr»|l ha 
tokon é. a l'átvédcken. BoKlIwár k« 
KégbeeMllcn rohan kl eléje. Matyi 
raj!. Is kereszlülemell a »
érinti a Italius kézéi. mégis — min' az H gylSe. - buli « háta bnlmr- 

kálin. 2:2.

Még örülni sincs Idejük a 
máris Dudás adja Kardosnál. . .
önzetlenül Milllerhez jutszk. 0 nw 
akar rúgni, persze lecsúszik a labda Dr^p 
pen jó Villaírnak, aki 3- 2.
dlzsár mellett megszerzi a ve.elést.

Pokoli most az ,rnm! 

Plllanatonklnt változik a játék W"’ 
Kispest elváltaién nem ugy !'I • 
feladta volna a gondolnak
kellen vannak rajta. <lc mm cu «
„ támadásra is. Dérit P\bl“ul."íí percben

adásul i.seh hm lépesről a )»"•
vének vágja. Gólt érdemeli mhia ez . I
vés. A kispcsli védelemre loyablna >» h' ■
más erővel nehezedik a» PjaN> «’

számú közönséggel telnek meg. 
Hertzka biró jelt ad a kezdésre,

kék-fehér rohamok tömege. Ugyancsak me
lege van Boldizsárnak és társainak. A má
sodik negyedóra végén ismét veszélyes a 
Kispest. Olajkár II. beadását csak nehezen 
tudja tisztázni a rosszul helyezkedő hát
védpár. Majd nem sokkal ezután kínos 
feltűnést kelt, amikor Sebes minden ok 
nélkül belerúg Olajkár Il-be. A 38. percben 
ismét csak a csoda menti meg a Kispest 
kapuját a góltól. Káprázatos csalárakció 
után Müller emeli magasan fölé a labdát. 
A 40. percben egészen váratlanul születik 
meg a Kispest egyenlítő gólja. A 
kispesti előrehuzódott csatár áll az 
szájdvonal határán. A biró nem j , 
Szabó kétségbeesetten rohan ki a kapujából 
s mintegy negyven méterre attól találkozik 
a kispesti csatárokkal. Persze a labda azok
nak a birtokában marad és Kincses ahe
lyett, hogy vinné, meglehetősen könnyel
műen, mintegy harminc méterről rárugfa a 
labdát, amely éppenhogy bevánszorog az 
árván hagyott kapu sarkába. 3 :3. A Hun
gária, ha lehet, most még hatalmasabb erő
vel veti bele magát a küzdelembe. A piros-

feketék már tizenegy emberrel védekeznek 
és igy sikerül kihuzniok az időt s az egyik 
pontot megszerezniük, tegyük 
megérdemelten.
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Kétségtelen, hogy ar értéke*  
a Bocskai védelme mentette 
debrecenieknek, 
előtt a Bocskai 
tea „Utősfogaf gyűjtötte garmadába 
a pontokat és

védelme
Szomorú Idők! 

csatársora, a félelme-

láttunk ele- 
színvonalú,

három 
oíT- 

fuj és 1

Az utóbbi időben ritkán 
jétől végig ilyen magas 
hatalmas küzdelmet. A futball Ínyen
cei, akik a meghűlés veszélyével da
colva, ott ültek n nézőtéren, Igazi 
csemegéhez Jutottak. Láthatták a po
raiból füléledt éa Ismét a legjobb for
mában lévő, küzdeni tudó Cseh Ma
tyit, az állandóan mozgó és mindent 
elsöprő sprintekkel megugró Kardost. 
Ezenkívül egy oroszlánmódra küzdő 
csapatot: a Kispestet. Sokáig felejt
hetetlen lesz a vasárnap, méltó volt 
a futball-félszezón búcsújához. Re
méljük, hogy tavasszal még sokszor 
gyönyörködhetünk hasonló klasszikus 
küzdelmekben.

azok csodál- 
a center bom- 
Egyébként a 
hogy Boldi- 

már

de

Kajdácsl Kincsesnek adja
Beadását Nemes átlépi, miután tudja, -------.
csatárnak 10 méterről leadott, védhetetlen bombájával ízemben a 
már tehetetlen. Első félidő 43. perc. 1:_ _ „

■ labdát, a azélsó mint a villám suhan el Dudás és Bíró melleit, 
i, hogy a mellette álló Déri jobb helyzetben van. A ki* 
•tétlen bombájával szemben a vonalra dermedt Stabo 

:1 Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

Nem lehet láb helyett szájjal játszani
BUDAFOK—ZUGLÓ 3:1 (2:1)

A barátságtalan, ködös időben alig há
romszáz néző volt kiváncsi a heves mérkő
zésre. A Zugló kezdi el a játékot, de a Bu
dafok nyomban felülkerekedik. Már a har
madik percben megdermednek n zuglói 
drukkerek, mert Deli II. az üres kapuból az 
utolsó pillanatban tudja kikaparni a labdát. 
Nyomban utána Kovács I. hatalmas kapufa
lövéssel ijesztgeti a vendégeket. A Budafok 
támad, de Budafok bánja. Rácz elfut, be
adására Fekecs III. startol, de Király sza
bálytalanul lép közbe. A megítélt büntetőt 
Fekecs III. laposan a balsarokba lövi. 0:1. 
A gólra két budafoki korner a válasz. Nem 
sokáig várat magára a kiegyenlítés Csizma
dia kapus jóvoltából. Kovács I. 35 méterről 
magas lövést ivei a kapura, de Csizmadia 
nem tudja elfogni a labdát, hanem a befutó 
Hortobágyi elé üti. Hortobágyi 16 méterről 
telibe találja a hálót. 1:1. A kiegyenlítés föl
lelkesíti a budafokiakat és állandóan tá
madnak. A 34. percben ismét

furcsa gól esik.
Szebehclyi félpályáról rúg a kapura. A 
hosszú labda a fobbsarok felé tart és mielőtt 
Csizmadia elérné a labdáit, Fézlcr felugrik 
és a balsarokba fejel. 2:1. Félidő végéig 
zuglói támadásokat hárit el a masszív bu
dafoki védelem. Szünet után Fekecs IIL- 
ban feléled a reklamálás! kedv.

Állandóan felesel Rubint bíróval és a

tá-

biró minden feleaelését egy szabadrú
gással bünteti.

A budafoki csatársor a gólelőny tudatában 
puhán játszik. Kovács 1. hatalmas lövését 
I)cli hendszgyanusan kornerre fejeli. Ko
vács, Király és Hortobágyi lövései elkerülik 
a kaput. De nem sokkal szerencsésebbek a 
zuglói csatársorok sem, mert llácz kitűnő 
helyzetből kétszer is kapu fölés bombáz. A 
meddő küzdelemben eldurvul a játék és 
nagy Fekecs Hl.—Szcbchclyi-csaí&k dúlnak 
a pályán. A 37. percben bebiztosítja az ér
tékes két pontot a Budafok. Fézler gyors 
lefutása komért hoz. Kovács 111. előírás- 
szerűen íveli a labdát a kapu elé és Kovács 
I. kitünően irányított fejese a hálóban 
akad meg. 3:1. Ezután még durvább lesz a 
játék és a biró sorozatos durvaságokért Ki
rályt kiállítja. A csonka Budafok újabb gólt 
elérni már nem tud.
AMIT ÉRDEMES
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Véleményünk szerint ■ mC.kőzést a 
második félidőben vesztette el a zug
lói csapat. A félidő elején sportsze
rűbb és gólratörőbb Játékkal talán 
megmenthetett volna a Zugló egy pon
tot, de Fekecs III. folytonos reklamá
lása meggátolta a támadásokat. Ez
úttal Fekccshez Intézzük a kérdést: 
érdemes e Ilyen kitünően lövő csatár
nak láb helyett szájjal játszani?

_ r—'» nem akadt csapat, 
amelyen ar. ötiisfogat keresztül ne gá
zolt volna. Ml lett a híres öt«»- 
fogatból?

A forduló meglepetése
SALGÓTARJÁNI SE—SZOLNOKI MÁV 

2:1 (2:0)
Salgótarján, nov. 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Salgótarjánban vasárnapra feV 
szállt a köd, igy nyugodtan lejátszhattak r 
kitűzött mérkőzéseket. Az SSE pályájára 
mintegy 2000 néző vándorolt kl vasárnap 
délután, hogy a csípős hideg Idő ellenére, 
is elejétől végig buzdítsa csapatát a nehéz 
küzdelemben. Zászlócsere előzi meg a mér
kőzést, majd a salgótarjániak kezdenek * 
rögtön gól is következik. Majoros száguld 
feltartóztathatatlanul a szélen, a beadását 
Bagi kiüti, de szerencsétlenségére ott terem 
Kőszegi, aki a fekvő kapus feje felett meg
szerzi a vezető gólt. 1:0. A kék-fehér helyi 
csapatot a gól újabb rohamra ösztökéli. A 
8. percben már ismét a MÁV hálójába ke
rülhet a labda, ha Majoros beadását a ké
nyelmes belsők egy gondolattal el nem 
késnék. A 11. percben Kovács rúg közelről 
kapufát. Negyedórái nagy nyomás után 
tud csak felszabadulni a M1ÁV és Selmeczi 
elöreadásával Kolláth otthagyja őrzőit, a 
kapust is kicsalja, de Szolnok patinásneyil 
gólzsákjának nincsen szerencséje, a labdája 
arasszal elkerüli a hálót. A 18. percben 
hatalmas kavarodás támad a szolnoki kapn 
előtt, ide-oda pattog a labda, végül is Her
nádi elé kerül és a center Imi f mintegy 20 
méterről a kavargó, hömpölygő embercso
port felett a hálóba emeli a labdát. 2:0. Ha 
lehet még óbban rákapcsol a salgótarjáni 
együttes. Baginak ugyancsak össze kell 
szednie tudományát, hogv ebben a bomba
záporban megőrizze kapuja bevchetetlcnsé- 
gét. A félidő vége felé tud csak kiszaba
dulni az ölelő szorításból a MÁV, de Kol- 
láthot annyira őrzik, hogy a népszerű center 
még mozdulni sem tud. A 38. percben az
után mégis csak sikerül egérutat nyernie 
és a labdát Szántónak adni, a szélső zugó 
bombáját Barabás éppen a gólvonalon el 
tudja kapni. Szünet után alaposan rákap
csol a Szolnok. A 3. percben már gól is 
születik. Korom átadása lói jön lábra Kol- 
láthnak és az ágyustábu center zugó bőm*  
bája majd szétszakítja a salgótarjániak há
lóját. 2:1. Az SSE-t nem töri le a bekapott 
gól. Ismét erősen rohamoz, Hernádinak, 
mad Kőszeginek lövését védi nehezen Bagi*  
A helyi csapat valósággal beszögezi a Szol
noki MÁV-ot és hogy ea a hatalmas nyo
más gól nélkül múlik cl, az részint a nagy
szerű MÁV-védelemnck, de főleg a szeren
csének tulajdoniiható. Az utolsó öt percben 
a szolnokiak köveinek cl mindent az egyen
lítésért, de a SSE már 11 emberrel védeke
zik és minden kísérlet hiába való.
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Kertes kapus bravúrral búcsúzott
ELEKTROMOS—BOCSKAI 1:1

Debrecen, november 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Kitűnő futballidöbon, csak alig 
1200 néző volt kiváncsi a rendkívül izgal
mas és szép mérkőzésre. Elektromos-táma
dásokkal indult meg a játék és az 5. perc
ben Buzási kitört, de hatalmas lövését Ker
tes bámulatos bravúrral védi. Ezután a 
Bocskai lendül lámadúsba, de Markos és 
Boros lövéseit az Elektromosok kapusa há
rítja cl nagy ügyességgel. Általában

a kapusok remekelnek
a játékidő első felében. A félidő vége felé 
az Elcktromos-csatárlúnc támad és Sárdy, 
az uj szerzemény kitünően beilleszkedik 
ebbe a láncba. Ha Kertes történetesen nin
csen bombaformában és nem véd akrobatát 
megszégyenítő bravúrral, akkor az Elektro
mos már gólokkal vezetne ebben a félidő
ben. Sárdy és, Rozsáli közeli lövéseit olyan 
stilusban leszi Kertes űri álmatlanná, hogy u 
fellelkesült közönség percekig tapsolja.

Szünet után ugyanaz a helyzet; az Elek-

Iroinosok támadnak. Az 5. percben góllá 
érik a sok támadás és Kertes bravúrja sem 
scgil. Buzási lefut a balszélen, ügyes beadó
só' nagyszerűen veszi lábra G. Tóth és li- 
zt i< ‘gy méterről leadott lapos, erős lövése a 
ka, ifáról pattan a hálóba 1:0. A jól meg
érdemelt vezető gól után a Bocskaiban fel
lángol a debreceni virtus és tüzes támadá
sokat vezet. A 8. percben Markos régi nap
jaira emlékeztető rohammal közelíti meg a 
kaput és beadását a jó tempóban érkező 
Boros a hálóba fejeli. 1:1. Az egyébként ki
tünően bíráskodó Szigeti Hajdút tévesen 
fújja le lesállás címén és a lelpaprikúzotl 
közönség percekig tüntet a biró ellen any- 
nyira. hogv a rendezőség köriilhordalja a 
kiürítést kilátásba helyező táblákat. Mérkő
zés végén az Elektromos-csatársor erősen 
rohamoz és egyik támadást a másik után 
indítja a két pontért, de Kertes kapuja be
vehetetlen. A kltiinő kapus percenként 
dobja magút a leglchcloílencbl) lövésekbe 
és minden labda n kezében ragad. Az utolsó 
öl percben a Bocskai kerekedik leiül, de tú-1 
madásai nem vezetnek számlálható ered-1
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Az SSE vnsárnapi győzelme kétségte
lenül a Nemzeti Bajnokságnak egyik 
legnagyobb meglepetése. l>c meglepe
tés, hogy a durvaságáról híren tarjául 
csapat ezen a mérkőzésen egyszerre 
elfelejtett feleslegesen rugdalóznl 
szívvel, lélekkel azon volt, hogy 
vívja e pompás győzelmet. így 
szik, használt a „Hétfői Naplő" 
nácsa a tarjául legénységnek, csak
kell még megkérdezni végül is, hogy 
miért nem lehetett ilyen lelkesen Ját
szani az eddigi mérkőzéseken és egy 
Ilyen lelkes, kiváló együttesnek miért 
kell a dicstelen utolsó helyen állani?

és 
ki
lát
ta*  
azt

HÉTFŐI NAPLŐ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ 
Feleld*  (zerkuttő éi kiadó: l)r. ELEK HCUÓ 

SttrketlUaég ős kiadóhivatal: F.rtsíbet kOrui M. 
Telefon hílköznap ét vet. déli 12-Jo: 1-HBM. Vaa. d. n. 
1 órától (Aradi-u. H. Globtu-nyomda): I-IM-4S, f !4J-sl. 
Vas. d. u. ViMől lapzártája: HMM, t-IM-M. I H 4I,

ELŐFIZETÉSI AE. Far évre 5 penaó. — EGYES SZÁM 
ár«: Ma«>aror»z.i« to fillér. Wícnlxn és a német Ost- 
maikbau UM — H, 1 r.<n i.-ors/áBban l.áo írank. JuRrw 
Ml4na 2 50 flinár. Németoritáit 15 l*f.,  OlaazoiMÓg 

1 líra, Hognlnia S tel, Csehszlovákia 1 ck.
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Zólyomi legyőzte
az Európabajnok Hovingot

BrÜMiel, november 27.
Ac UTE túrázó úszó- ég vizipólócsapatn 

brÜMzell els ömérkőzésén félsikerrel szere
pelt. Az úszók megálltak a helyüket és 

győzelmeket arattak az erős mezőny
ben, de a Halasyt nélkülöző vizipólócsapat 

érthetetlenül vereséget szenvedett 

h túra első állomásán. Részletes eredmé
nyek: 100 méteres gyorsuszás: 1. Zólyomi 
IJTE 1 p 00 4 mp. 2. Hoving 1 p 00.8 mp. 
Zólyomi győzelme az Európa-bajnok ellen 

A Hét Hőse: Matus
Rákoskeresztúr

ÍZo/íPv vasárnap fordulója alkalmából i újabb bravúros győzelmében nagy szerepe 
a //é//o/ Napló Hét hőse piakeltjét Matus, van Matusnak, akit, reméljük, már a szö- 
" rákoskeresztúriak kiváló kapusa nyerte, vetségi kapitányok is fel fognak lassan fe- 
A fiatal és lelkes rákoskeresztúri gárda Idézni,

rendkívül értékes és szép teljesitmény. 100 
méteres mellúszás: 1. Angyal UTE 1 p 12.4 
mp. 2. Nakache 1 p 14.5 mp. 400 m-es 
gyorsuszás: 1. Gróf UTE 4 p 69.2 mp. 2. 
Vanderkuyl 5 p 00.3 mp.

Vlzlpóló: AZC—UTE 8:2. Fáradtan mo
zognak a magyar bajnokcsapat játékosai és 
a támadások nagyon megérzik a tengelyben 
Halasy Olivér hiányát. A belgák meglepően 
szép ősszjátékkal megérdemelten győznek. 
A magyar csapat góljait Rózsi és Németh 
dobták.

Óriási meglepetés
a Cégliga Hétfői Napló Vándordíjának 

döntő mérkőzésén
A múlt heti számunkban közöltük a táb

lázatot, ahol a Vas fonal csapata 13 ponttal 
vezetett a Gamma, Dreher, Haggenmachcr 
és az Oetl 10—10 pontjával szemben. Az e 
heti mérkőzések alaposan megváltoztatták 
a sorrendet. A múlt héten iifty látszott, 
hogy a dij védője, a M. Vasfonal behozha
tatlan előnyre tett szert, most hogy a Dre- 
her-Haggenmacher legyőzte a Vasfonal-t, 
tekintettel arra, hogy a Vasfonal már az 
össze*  mérkőzéseit lejátszotta, mig a Dre- 
her-nek hátra van még egy mérkőzése, meg
történhet, hogy a biztosnak látszó győztes 
Vasfonal kénytelen lesz a második hellyel 
megelégedni.

A derbinek beillő mérkőzésről az aláb

biakban számolhatunk be:
Dreher-Haggenmacher—M. Vasfonal 4:8 

(2:3). Halom-utca. Vezette: Muraro. Válto
zatos élénklramu, élvezetes játék. A Vas/o- 
nal nagyobb technikai fölénnyel, mig a 
Dreher óriási lelkesedéssel játszott. A lelke
sedés meghozta gyümölcsét és a III. osz
tály 4. helyezettje megverte a II. osztály 
bajnokát. Ritka szép mérkőzés volt, a 
labdarúgás igazi propagandája. Muraro já
tékvezető mindkét fél megelégedésére, min
taszerűen vezette a nagy mérkőzést.

Itt említjük meg, hogy a Cégliga decem
ber 17-én, szombaton este tartja évzáró va
csoráját az Újságkiadók Otthonában.M. P,

Folytatódtak a meglepetések az NBB 
finis-vasárnapján

'OYÖZBLMET ÉRDEMELT VOLNA X DVSC 

Debreceni Vasutas—Szegedi AK 2:2 (2:1). 
Ragyogóan játszott a debreceni csapat, mégis Bartha a SZAK-nak szerzi meg a veze
tést és ezt Pólyák 11 öngóljával egyenlíti 
ki a Vasutas, majd Bihart góljával a veze
tést Is megszerzi. Szünet után a SZAK pom
pás rohamokat vezet az egyenlítő gólért, 
•mit Albert révén sikerül is elérnie neki.

Majdnem pontot rabolt a vasas
Haladás—Vasas 1:0 (1:0). Szombathely. 

Kétezer néző. A helyi csapat egy kissé fél
vállról vette, a jóképességü Vasast és erre 
majdnem rá is fizetett. Gazdag rúgta a mér
kőzés egyetlen gólját. A Vasas sokat táma
dott. Lelekes és pompás játékával megér
demelte volna az egyik pontot.

KATASZTROFÁLIS VERESÉGET SZEN

VEDETT AZ ETO FEHÉRVÁROTT
Álba Regín—ETO 8:1 (4:1). Székesfehér

vár. Ezer néző. A poraiból feléledt Álba 
Regia, amely ugyan most is tartalékossal 
játszott, remek játékkal leple meg ellenfe
lét és azt valósággal lehengerelte. Az ETO 
meglehetősen lélek nélkül játszott. Még a 
4:l-es első félidő után sem igyekezett erő
díteni és hogy a sárga-zöld csapat nem ért 
el kétszámjegyű győzelmei, az annak tu
lajdonítható, hogy nem kísérte nagy sze
rencse lövéseiket. A gólok közül Vargha I 
liánnal, Háry, Szamosi, Szabó 11, Bárt fai, 
Ragay 1 szerezték. Az ETO becsülclgólját 
Kecskés érle cl.

MAGÁRA TALÁLT .1 DIÓSGYŐR
Diósgyőri MÁVAG—Mezőtúri AFC 3:1 

(1:0). Diósgyőr. Háromezer néző. A mező
túri együttes végig egyenlő ellenfele volt a 
lassan formába lendülő 1). MÁVAG-nak. 
Bonghat szerezte meg a vczelőgólt szünet 
után Liptai kettőre emelte a gólok szárnál, 
majd Borza ll vételt öngólt és a 25. perc
ben Hódi rúgta a mezőtúriak bccsülclgól- 
ját.

.4 TARTALÉKOS PÉNZÍ'GY 
NEM BÍRT ,4 TOKODI) \L

Tokod -Pénzügy 2:0 (0:0). Pasnréti-uli 
pálya, 500 néző. A katonai szolgálatok 
miatt ci <isen tartalékos Pénzügyi csak ne
hezen adta meg magát a jó képességű lo- 
koili együttesnek. Változatos és izgalmas, 
gólnélküli első félidő után a Tokod kerül 
fölénybe, majd Rozgonyi és Eggenhoffcr 
góljaival bebiztosítja a győzelmet.

KIKAPOTT I „FRADIKA" SALGÓ
TARJÁN BÁN

Salgótarjáni RTF. FTC. 2:0 (1:0). Salgó
tarján. 1000 néző. Nagy küzdelmet vívott a 
két jóképességü csapat és az FTC csak 
óriási küzdelem után adta meg magát. A 
40. percben Laczkó rúgta az első gólt és 
szünet után a 8. percben Jenöft nevéhez 
fűződik a 2. gól dicsősége.

KESERVESEN GYŐZÖTT a SFAC
SFAC—UTE 2:1 (1:0). Sopron, 2000

néző. Scluncnk szerzi meg a vezető gólt, a 
gyengén működő biró engedi nz UTE ke
mény játékát, ezért n közönség sokszor 
tűntél ellene. Szünet ul.ui Salamon kellőre 
emeli *a  gólok számát és Nagy csak szépí
teni tud.

RENDŐRÖK ÉS RENDEZŐK VÉDTÉK 

MEG I BÍRÓT T\IAR\\YA\
BesskArt—*Tatabányai SC 2:2 (0:0). Ta

tabánya. 1000 néző. Változatos félidő után
Perger 11. szerzi meg a vezetést a villamos
csapatnak, amit Pallagh egyenlít. Erdódi
újabb vezetést szerez, amit .Vémcf/i égvén
lil. 2:2. Most l’ollagh és Német szerez egv

másután gólt, de a játékvezető érthetetlenül 
mind a kettőt anulálja. Mérkőzés után a 
közönség zárt sorokban várta a bírót a ki- 
járónál kövekkel és egyéb bírói fogadta
tásra alkalmas szerszámokkal felfegyver
kezve. A TSC rendezői és a helyi rendőrök 
csak nagy üggyel-bajjal tudták kicsem
pészni a játékvezetőt egy mellékkijárón és 
igy sikerült elkerülni a népitéletet,
A REMÉNYSÉG NYERTE A VÁCI DERBIT

Váci Reménység—Váci SE 4:1 (8:0). Vác, 
800 néző. A helyi derbit a kevésbé tartalé
kos Reménység nyerte, a VSE egy pillana
tig sem jelentett veszélyt a feltűnően jól 
játszó Reménységre. A gólokat Vértes, 
Nagy, Illik és Virág rúgta, a VSE egyetlen 
gólja Drobnl öngóljából esett.

KÖNNYEN NYERT A LAMPART

Lampart—Pécsi DV 4:0 (2:0). Pestszent- 
erzsébet, 1500 néző, a jobb csatárokkal 
rendelkező Lampart biztos és megérdemelt 
győzelmet aratott. Hidegkúti és Vértes 
szerzi meg az első félidő góljait, szünet 
után Bihari rúg két gólt egymásután. Az 
összekötő második gólja 11-esböl esett. A 
Pécsi DV is sokat támadott, de széteső 
csatársora nem volt képes összehozni még 
a becsületet jelentő gólt sem.

A TÜNEMÉNYES FORMÁBAN LÉVŐ 
TÖREKVÉS TÖNKREVERTE PERECEST

Törekvés—Pereces 9:1 (5:0). Bihari-ut, 
1000 néző. Óriási meglepetés! A lassan- 
lassan formába lendülő Törekvés tünemé
nyes, káprázatos játékkal rukkolt ki most 
vasárnap. A keleti csoport 5. helyezettjét 
valósággal tönkreverték, pedig Palatínus 
nem is játszott valami jól. Ezzel a játékkal 
és eredménnyel a kék-fehér vasutascsapat 
ismét a legkomolyabb NB-jelöltté lépett 
elő. Góllövők: Dóri 3, Tóth, Palatínus 2—2, 
Róják, Sirály 1—1, illetve Várhegyi.

A FORMÁRA LENPCLŐ MÁVAG 
MEGÁLLÍTOTTA DIADALSOROZATÁBAN

.4 CS. MOVE-T
MÁVAG—Csepeli MOVE 4:2 (1:2*.  Kö-

bányai-ut, 700 néző. A MÁVAG szerzi meg 
a vezetést Zavadszky révén, de Pap rövide
sen egyenlít és 11-esböl Wimmcr a vezetést 
is megszerzi Csepelnek. A 43. percben 
Kuchtát a biró kiállítja. Szünet után nz 
egv emberelőnnyel játszó MÁVAG Kéri ré
vén egyenlít, majd Borsos a vezetést is 
megszerzi. A MOVE mindent elkövet, hogy 
legalább az egyik pontot sikerüljön meg
menteniük, az eredmény: Opata újabb gólt 
mg

MATl’S RRAVI ROS VÉDÉSE
PONTOKAT JELENTETT AD RTE-NEK
Rákoskeresztúri TE—Postás 5:2 (0:1).

Rákoskeresztúr, 500 néző. A Postás kezd, 
Zom bori révén vezetést is szerez. Hogy több 
gólt nem sikerült elérniük a kiváló zöld
fehér csatároknak, az egyedül Matus ér
deme, aki parádés védések sorozatával, egy 
11-cs kivédésével góloklól mentette meg 
hálóját. Szünet lilán az RTE csatársor is 
megtalálja góllövö cipőjét, Csere és Vár
szegi 2—2, majd Marosi góljával már 5:1-re 
vezetnek, amikor Bokor 11-essel szépít.

.S7.W4 GYŐZELEM

WMFC—Szintlőrlnc 4:0 (2:0). Csepel, 2500 
néző. A WMFC-nek nem jelentett nagy 
ikndályl a gyenge szentlőrinci csapat. 
Könnyen érte el a WMFC n gólokat és ha 
egy kicsit komolyabban veszik a játékot, 
ugv akár kétszámjegyű győzelmet is arat
hattak volna. A gólokon egyébként Szuhai, 
Csurgó. Serényi és Lukács osztozott.

Feísert 900 pengővel megbírságolták
Á vasárnapi versenyek legnagyobb megelpe- 

tés« Uranoa 10 másodperces forma változása, 
mellyel a nap legnagyobb favoritját, Csákót 
sikerült megvernie. A meglepő győzelem után 
Feísert, Urnnos hajtóját lovainak hirtelen 
formaváltozásai miatt 900 pengővel megbírsá
golták.

A nap föversenyét, a Fóti handicapot Etelka 
nyerte nagy küzdelem után, Bakafántos ellen. 
A nyolcadik futam nyerője, Capua volt a nap 
kvóbarekordere.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlen kétévesek' versenye. í. Sári 

bíró (2) Zwillinger. 2. Volga (4) Kovács II. 
3. Rézi (2) Kovács I. F. m.: Bajnoknő (6) Ba- 
ranvai, Tily (pari) Vorst. Könnyen. 10:20, 22, 
1, Í3. Befutó: 10:158. Idő: 34.4.

II. Háromévesek versenye. 1. Móric (l>í) 
Zwillinger és Mangán (pari) Steinitz (holt
verseny). 3. Rózái (2) Marschal. F. m.: Luci
fer (8) Kreiter. 10:11, 10. Befutó: 10:29, 21. 
Idő: 32.2, 31.4.

November 29 és december 1-én 
délután fél 8 órakor 

íígefőversenyek
III. Amateur-verseny. 1. Csókos (4) Gedeon. 

2. Neslor (2) Kiéin. 3. Chalimar (6) Dadányi. 
F. m.: Dajka (10) Siró, Orao (3) Evetovics, 
Zsazsa (6) Háry, Daniió (7:10) Székely. Köny- 
nyen. 10:75, 17,' 20, 33. Befutó: 275. Idő: 29.7.

IV. Fóti handlcap. 1. Etelka (l’A) Kov. II. 
2. Bakafános (4) Raymer. 3. Csapiáros (2%) 
Marschall. F. m.: Mámor (10) Wiesner, Mi- 
nor (6) Simkó, Tillv (16) Hauser, Margit (10) 
Feiser, Edömér (8) Maszár I., London (6) 
Zwillinger, Doreen (10) Földi, Törzsfőnök (10) 
Benkő, Csákány (16) Siró, Muscicapa (6) Jó
nás. Erős küzdelem. 10:24, 16, 16, 19. Befutó: 
47, 66. Idő: 29.5.

V. Ottlégy-dij. 1. Urános {2%) Feiser. 
2. Csákó (4:10) Wiesner. 3. Kelcvéz (6) Hau
ser. F. m.: Ulica (6) Kovács II. Könnyen. 
10:39. Befutó: 72. Idő: 28.3.

VI. Mechanikus handicap. 1. Borka (8:10) 
Kallinka. 2. Imréd II. (3) Benkő. 3. Sabazia

EGY CSOMÓ JELZŐ
VÍZSZINTES:

1. Jelző. 12. Felkel álmá
ból. 14. Patak. 15. Cselekedet. 
16. S. V. E. 17. Vissza: ez alá 
nem illik Tejleni semmit. 18. 
Korszak. 19. Lakás része. 20. 
Országos Labdarugó Egylet. 
21. Szín. 22. Belül. 24. Afrikai 
hangszer hnngja. 25. Álmából 
kel fel. 26. Helyeslés az angol 
nyelvben. 27. Megvan! 28. O. 
A. N. 29. Ekezelhibás geszté- 
nyekészilmény. 30. Jelző. 32. 
Jelző. 33. Amerikai ur név 
előtt álló rövidítés. 34. Jelzi 
35. Tiltás. 37. Hord. 40. Japó 
pénze. 41. L. Z. N. 42. Keleti 
pénz. 43. Jelző. 44. Jelző. 45. 
Jelző.

FÜGGŐLEGES:
1. Másként is érthető. 

Ibéria őslakója ez a nép. 
Jelző. 4. Képző. 5. Kezdet nél
kül csak áld. 6. Pihenő. 7. 
A. C. 8. Cégtáblákon olvas
ható rövidítés. 9. Busul sze
gény feje, ezt leszi. 10. El
veszti öntudatát. 11. Jelző. 
13. Varrás a mestersége. 14. 
Melyikben? 16. S. L. É. 17. 
Ade — keverve. 21. Kék szin. 
Jelző. 25. Z. T. K. 26. P. E. O. 28. Vissza: ut .............................. ... ,Kti AZO
Intinul. 29. Metál — mássalhangzói. 31. Szövő- Átlnn Nánás. 41. I). Ü. 42. G. N. 
gyári munkát végez. 32. Frnncin női név. 34.

Azonos belük (ékhiba). 36. Tibeti 
háziállat. 37. N. A. R. 88. Azonos hetük 39.

(1%T Feiser. F. m.r Preuu (12) Simkó, Nap
sugár (6) Maszár I., Utalvány (4) Kováé*  U 
Zarándok (6) Marschall, Búzavirág (10) Jó
nás, LUly (6) Zwillinger T., Hyperol (12) Si4- 
kely. Biztosan. 10:18, 12, 11, 11. Befutó: 10:84, 
37. Idő: 32.8.

VII. Ipolysági dij. í. Divat (2) Wiesner. 
2. Várta (5) Zwillinger. 8. Rubintom (8) Jó
nás. F. m.: Szépi (12) Feiser, Gyémxnt (B)| 
Soldos, Matador (3) Baik, Léva (6) Vorst, 
Wilt Mária (4) Kovács II., Orllca (16) Simkó, 
Jónás (1H) Marschall. Könnyen. 10:88, lő, 
20. 24. Befutó: 72, 182. Idő: 81.

VIII. Handicap. 1. Capua (1Ö)’ Maszár L 
2. Cafrang (1%) Feiser. 8. Utóda (12} Ko-- 
vács J. F. m.: Princessin (8) Jónás, Azdaja (5)' 
Kreiter, Siheder (8) Thoman, Gulliver (B)í 
Marschall, Főur (10) Simkó, Leó (8) Székely, 
Mady leánya (16) Wiesner, Sophie (5) Vorst, 
Zivatar (2Ö) Treso, Orgona (2) Hauser, Totí 
(20) Benkő, Ják (16) Földi, Liselotte (12): 
Zwillinger. Küzdelem. 10:479, B6, 15, 41. Be
futó: 1625, 3624. Idő: 32.4.

IX. Handicap. 1. Bufelejtő (8)' Steinitz. 
2. Paprika (2) Vorst. 3. Csicsóné (3) Jónás. 
F. m.: Hableány (4) Kovács J., Alpár G. (p.)' 
Marschall, Pletyka (8) Dózsa. Biztosan. 10:47, 
30, 15. Befutó: 10:258. Idő: 36.3,

X. Tokaji díj. 1. All (2) Istók'. 2. Trézsl 
(2%) Nerhaft. 3. Csárda (10) Wiesner. F. m.í 
Bella S. (25) Hauser, Dusán (16) Benkő, Légy
ott I. (25) Horváth, Csalárd (8) Hévizy, Itt 
vagyok II. (3) Orczy, Edina (4) Baik, Zász
lós (5) Dózsa, Rába (4) Kreiter, Muskátli (10)' 
Zwillinger T. Biztosan. 10:23, 14, 34. Befutó: 
54 és 258. Idő: 34.5.

fogad Bauer Aladár
bookmaker irodáiban, Budapest, Kossuth Lajos-u. 14-18 

Telefon: 189-704, 189-724 
Fiókirodát Budán, Horthy Mlklós-ut 18.

Telefonon Telefon : 268-788
leadott fogadásokat mindenkor azonnal kikézbesltönk

A Horthy Miklós-dij, az ügetőversenysport 
újonnan kreált nagy versenye jövő vasárnap 
kerül eldöntésre. A 6000 pengős összdíjazású 
verseny a pálya legjobb lovait gyűjti start
jához.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜ1NTÉZET RT. KÖRFORGÓGÉPEIN, BUDAPEST, \L, ARADI UCCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓ: ANGERMAYER KÁROLY.


