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Küszöbön a magyar 
jugoszláv békés 

megegyezés 
Szenzációs riportok a jugoszláv határról

X trianoni déli végek felé fordul a 
magyar glóbusz szeme... A déli végek 
felé, ahonnan kiűzött magyarok föl
dönfutóvá tett csoportjai özönlenek a 
csonka országba. A szemünk értük 
könnyez, a szivünk értük sajog és a

Szegedi kép: gyermekágyas anya 
és két nagybeteg asszony 

a kiutasítottak között
Szeged, december 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Ötödik napja tart a Jugoszláviá
ból kiutasitott magyarok kálváriája. Vasár
nap reggel a szeged-rókusi állomásra meg
érkezt a tizenegyedik menekültvonat. 
Ez az érkezés, bár most nem jöttek honta
lanná tettek százai, csak

huszonegy család harmincnyolc tagja, 
talán a legmeghatóbb és legmegrázóbb volt 
az eddigiek közül. Ugy, mint a legtöbb vo
natot, ezt is a horgosi határon dobták át a 
szerbek.

A menekültek érkezését ismét hangos
filmre vették. A filmfelvevő autó, amikor a 
vonat megérkezett, berobogott a perronra 
és megállt a sinek között, hogy

a világhíredé számára megörökítsék a 
szerencsétlen menekültek sorsát.

Mialatt h gép pergett, a perronra tódultak 
a szegedi egyetemi hallgatók százai. Sem- 
taiiféle előzetes megbeszélés nem volt, hogy 
kijönnek a vonathoz, spontán lelkesedésük 
mégis kihajtotta őket szerencsétlen honfi
társaik fogadtatásához. Leirhatatlanul meg
ható jelenetek játszódtak le, amikor

az egyetemi hallgatók Ühnege és velük 
együtt a perronon tartózkodó vasuta
sok és menekültek fogadtatására kijött 

közönség rázendített a Himnuszra.
* 'A hontalanok a meghatottságtól némán 
hallgatták a Himnuszt, egyetlentől pam 

csonka ország aggódva lesi a híreket a 
déli végek felől.

A Hétfői Napló munkatársai vasár
nap bejárták a trianoni jugoszláv ha
tárokat és megrázó riportsorozatban 
számolnak be a legújabb eseményekről.

volt közöttük, aki nem zokogott volna. 
Amint az utolsó akkordok elhangzottak, az 
egyetemi hallgatók sietve a menekültekhez 
mentek, kivették kezeikből a hevenyészett 
batyukat, vitték kis podgyászukat és min
denképpen a kiutasítottak segítségére vol
tak. Egy öreg horgosi magyar, aki kis uno
káját vezette kézenfogva, szemeit töröl- 
getve mutatott a szolgálatkész diákokra és 
a kisfiúhoz fordulva, ezeket mondta:

— Látod, Józsikám, ez Magyarország....
Az állomásra kiérkezett tömeg megha

tottságát még fokozta az az esemény, hogy 
megékreztek a mentők és

kiemeltek a vonatból két súlyosan be
teg asszonyt akiket a kórházba szállí

tottak.

A szegedi kórházban vasárnap már külön 
kórtermet nyitottak a beteg menekültek
nek. Tizennégy súlyos beteg fekszik itt, 
köztük töröttlábu gyerekek, tehetetlen Idős 
asszonyok, sőt két olyan is, akin sürgős 
operációt kell végrehajtani. A sok megrázó 
eset közül talán a legmeginditóbb Báló 
Jánosné esete, akit a szerbek

súlyos betegen, magas gyermekágyi 
lázzal doblak át a határon.

Itt jegyezzük meg, hogy tévéi az a hír. 
hogy Szegedről beteg menekülteket küld
tek fel Pestre. Hivatalosan megállapítot
ták, hogy Szegeden a legnagyobb önfelál- 
doxdsial kezelik és ápolják A beteg Huta-

sjdottakat. 'Az, hogy a szeged—budapesti vo-1 küít eltitkolta betegségét, hogy ne kelljen 
iraton beteg kiutasított érkezett a fővá- családjától megválnia és a vonaton rosszul 
rosba, csak ugy lehetséges, hogy a mene-1 lett.

A Héttői Napló munkatársa szemíől-szembe 
a revolveres, íörös, halálfejes csetnikekkel

A Hétfőt Napló munkatársa vasárnap dél
előtt külföldi újságírók nagy csoportjával 
együtt helyszíni szemlét tartott a határvonalon. 
Először Hősikére mentek, amelynek állomá
sára áttolják a szerbek a kiutasítottak vagón- 
jait. Ezután átkocsiztak Nagtjszéksóra, ahol a 
Magyarország és Jugoszlávia közötti gyalog
közlekedés bonyolódik le. A jelenlevő

angol, holland, svájci és német újságírók 
megdöbbenve nézték azt nz alig másfél mé
teres árkok adni a két ország között a ha
tár és amit a trianoni békeszerződésben 
mint „hajózható csatornát** tüntettek fel

a békecsinálók.
Az árok túlsó felén, a Jugoszláviához csatolt 

területen feltűnt néhány csetnik, akik szürke 
kabátban, széles, fekete, halálfejes karszalag 
gal, övükben tőrrel és revolverrel rémltgették 
•a magyar falvak lakóit. Az angol újságírók fel 
keresték azokat a házakat, ahová éjszakánként 
betörtek a csetnikek és személyesen kérdezték 
ki az éjszakai látogatásokról az áldozatokat: 
Sziics Demetert, Dunát Jónosnét és Szécsi 
Lászlót, akik részletesen elmondották, hogy

vasvillával kellett védekezniük a garázdál
kodó csetnikek ellen,

nehogy azok bevonuljanak a házakba Is. Az 
angol hírlapírók fényképfelvételeket csináltak 
ezekről a halármcntl házakról.

Amikor az árok túlsó partjáról a jugoszlávok 
meglátták a nagy sürgés-forgást,

eltűntek a csetnikek
és ettől kezdve nem fcnycgctŐdztck és gunyo 
lódtak tovább a túlsó partról.

Három német újságíró, akik egyezmény 
alapján, vizűm nélkül mehettek ál Jugo
szláviába, saját autójukon vasárnap reggel át- 
kocslztnk Horgosra. \ határhldon túl autójukra 
felszállt egy szerb csendőr és esak igy enged
ték őket tovább. A Berliner Tageblatt és a 
Völkischer Beobachter tudósítói leautóztak 
egészen Szabadkáig, főként pontosan figyelem- 
mcl kísérve n németajkú 1tfnt«$ilottnk sorsát. 
Amikor délben visszaérkeztek Magyarországra, 
elmondották, hogy egyáltalában

nem kaplak sehol megnyugtató választ 
arra vonatkozólag, hogy miért utasították 

ki azokat a németajkú lakosokat, akik 
még magyarul la alig tudtuk.

Senki sem magyarázta meg nekik, hogy miért 
kelleti ezeknek elhagyniok földjüket és 
házukat.

Szabadkán, de különösen Horgoson látták a 
uémet újságírók, hogy a kiutasításra ítélt ma
gyarokat százszómra Őrzik összepréselve a 
csendőrörszobákon és vasúti várótermekben. 
Ezek közül a német hírlapírók becslése szerint 
mintegy öt-bntszáz várja a közeli órákra, hogy 
átdobják őket a határon. Látlak néhány 
csoportot, amelynek tagjai már

huszonnégy óra óta vannak kiutasítást fog
ságban és nem mozdulhatnak a gyűjtő

helyekről,
mialatt otthon gazdátlanul veszendőbe megv 
egész vagyonuk.

A budanesti francia 
attasé inkognitóban 
a földönfutók között

Á nagyszéksósi őrtorony ^özeiében, a 
Jugoszláv oldalon, alig ötven lépésre n ha
tároktól van egy kis tanya, ahonnan már 
mindenkit kiutasítottak a szerbek, csupán

egy magával tehetetlen, hetven eszten
dős, mindkét szemére vak gazda ma

radt a házikóban.
Vasárnap reggel a gazda két kiutasitott 
leánya kigynlogolt a határsorompóig és 
könyörögtek nz őrségnek, hogy legalább 
nzl engedjék meg, hogv élelmiszert küldje
nek beteg agg apjuknak.

A szerb hntórőrök a legridegebben 
megtagadtak ennek a kérésnek teljesí

téséi.
RŐvld fájóra múlva n gazda két leánya a 
saját srertiökkel látták, bogv rt hetvenéves 
vak embert a szerb esendőről: kivezetik a 
házból és viszik be a kiutasítottak horgosi 
gyűjtőhelyére. Gazdátlanul maradt a kis 
tanya, a legexponáltabb helyen, éppen ott. 
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ahol legtöbbet garázdálkodnak a esetni-
kok...

Szombaton
Inkognitóban Szegedre érkezeit a bu
dapesti francia követség egyik attaséja, 

végignézte az állomásnál lejátszódó jelene
teket meglátogatta a menekültek legna

Egyre jönnek a klseamilzett áldazatak
Pécs, december 9.

• (Á Hétfői Napló tudósítójától.) A mai aa- 
pon ismét kilenc család érkezett Pécsre a 
Jugoszláviából kiűzött magyarok kört!, mig 
tegnap huszonkettőn. A vároa vezetősége a 
legmesszebbmenői cg elkövet mindent, hogy 
ezeknek elhelyezéséről gondoskodjon. A vá
rnai szociális üzemek látják el őket élelem
mel, kivétet nélkül,

valamennyi teljesen pénztelenül, falat 
kenyér nélkül érkezett ide.

Akadt már olyan cég is, amely állási kínált 
az idemenekültek közül kettőnek. Tulaj
donképpen Pécs a kuitasitások szempontjá
ból csak mint átmeneti állomás szerepel; a 
határmenti Magyarboty állomásról ideirá- 
nyltjáik a menekülőket és a kormányintéz
kedés következményekép az ország belse
jébe, főként Budapestre viszik.

Érdemes megemlíteni, hogy Pécsett im
pozáns társasadnlmi akciót kezdeményez
tek a jugoszláviai menekültek felsegélyezé
sére. Ennek kiinduló pontja az a nagyará
nyú koncert, amelyet hétfőn rendeznek a 
Nemzeti Színházban. Fischer Annié, a Liszt
zongoraverseny nyertese szombaton tartotta 
Pécsett hangversenyét és készséggel tett ele
get a felkérésnek, Szedő Miklós operaéne
kesesel együtt, hogy minden tiszleletdij 
nélkül fellépjen a hétfői jótékonycélu 
estén.

Élnek Ideién 
ágyukból verték
az áldozatokat

A Pécsre menekültek között Van Tóth Zol
tán újvidéki asztalosmester és áldott állapotban 
lévő felesége.

Éjszaka az ágyból verték ki eteket,
* szerencsétlen asszony olyan rosszul lett a 
kiállóit izgalmaktól, hogy ar állomásról azon
nal a szülészeti klinikára kellett vinni. Mára 
jobban lett, elhagyta a klinikát és Pécsbánya-

Újabb íransport a határon

gyobb szegedi menedékhelyét, több kiuta
sítottál beszélgetett és érdeklődött helyze
tükről. Értesülésünk szerint

az attasé autón átmegy Jugoszláviába 
is

és ott is megvizsgálja a kiutasítottak hely
zetét, Vér György

telepen lévő rokonaihoz ment. Ott booaéltünk 
vele ma az esti órákban. Sírva mesélte:

— Két kézzel könyörögtem a csendőröknek, 
hogy legalább a ruháimé* engedjék összecso
magolni. Reám se ha Ugattak. Velünk egy ház
ban lakott egy Vojkó Péter nevű zongora han
goló. Ct hét óta feküdt már roncsoló tüdővér- 
zésben. A végét Járja. A háziasszonya, aki 
szerb, férje az újvidéki városházán hivatalnok, 
a csendőr-parancsnok elé állt és kijelentette, 
hogy ő jótáll Vojkó mellett, nézzék meg;

halálos beteg, félholtat ne toloncoljanak ki.
Hordágyra tették a hatvanéves zongorahango- 
lót, három óra hosszat feküdt a jéghideg váró
teremben, köhögött, vért köpött és kérte az 
Istent, hogy ott haljon meg, azon a helyen- 
Sohasem tudom elfelejteni azt a siránkozást, 
mindig rágondolok, pedig nekünk Is elég a ba
junk. Azt se tudom, mi lesz velünk. Egy jó: 
a gyerekem itt születik meg Magyarországon, 
mert ha koldulnia kell Is, soha nem mennék 
vissza, amig a miénk nem lesz újra Újvidék.

Elvették a hegedűmet...
Az esti órákban érkezett ma Pécsre Ráci 

Lajos kiskőszegi cigányprímás is. Annyi időt 
se hagytak neki, hogy a konyhában, a fogas
ról, kopott télikabátját leakassza. Most itt ül 
előttünk agyonfoltozott zsakettjében, néz maga 
elé és mániákusan ismétli.

— A hegedűmet, a hegedűmet se engedték
elhozni...

Karéj kenyeret, jó darab húst tesano kelébe, 
de eltolja.

— Nem Ízlik az étel, aemmi se kell... 
Fekete cigánya Bemében könny fényessége

látszik, ahogy beszélni kezd:
— Éjjel egy órakor mentem haza a vendég

lőből. enni akartam, amikor rámnyitották az 
ajtót. Az őrvezetö gúnyosan az arcomba neve
tett: „Szépen muzsikáltad András-napkor a 
Kossut h-nótát, hát most megkapod érte a ju
talmat:' Könyökön ütött a puskatussal és ló
dított kifelé az ajtón... Igaz, húztam a Kos- 
suth-nótát, talán büntetés Is jár érte, de leg
alább a hegedűmet engedték volna elhozni.

életben marad-e a fiam.
Harmincezer dinárt tettem le a rendőrtiszt 
asztalára azzal, hogy egy hétig maradhassak, 
hogy elutazhassak Eszékre. A rendőrtiszt azt 
mondta: „Meglátom, talán segíthetek". A pénzt 
eltette, félóra múlva meg értesítettek, hogy

hat óra lefolyóm alatt el kell hagyni a há
zamat, ahol én la, as apám is született. 

A feleségem letérdelt a kiutasít ást foganatosító 
csendőr előtt, de as ránk se hallgatott Most 
itt vagyunk, 100 dinár a zsebemben, azt se 
tudom, hol hajtom le fejemet és lehet; az 
eszéki kórház már elküldte a sürgönyt, hogy 
az operációs asztalon meghalt a fiam...

Schmidt Gáspár kiskőszegi kovácsmester 
egyedül jött át, a felesége szerb leány, az ma
radhatott, őt azonban

éjjel 11-kor M ágyból kergették ld.
Juhász Domokos, ugyancsak kiskőszegi gazda
ember, fdeségestől, négy gyerekkel kelt ván
dorútra. Tizenkét darab jószág áll az istálló
jában.

— Nem sajnáltam semmit — mondja —, 
csak a teheneimet, meg a két pár lovamat. A 
csendőrőrvezető nevetve nézte, amikor megsi
mogattam a legszebb tehenemet és kibuggyant 
szememből a könny.

— Jó pecsenye lesz belőle nekünk, a ma
gyarok elégedjenek meg a sültkrumplival. — 
Ezzel vigasztalt.

Ölesén klöltűzkMtek 
a szerbek

Kiéin Lipót vörösmarti szabómestert nyolcad 
magával utazitotlák ki. A 64 éves zsidóember 
lehorgadt fajjel ül a pádon. A felesége vigasz
talja, meggyőződés nélkül, hiszen a hat gyerek 
közül négynek biztos megélhetése volt, saját 
házukban laktak, tele raktárt hagylak odaát 
és ahogy mentek ma hajnalban a vasút felé, 
már újságolta a mellettük lakó vendéglős, hogy

■ kész ruhákat lopkodják a raktárból.
A vörösmarti szerbek olcsón kiruházkodtak ma 
szegény kereskedő keservesen összekészített 
kollekciójából

Beadásiból mintegy 900 menekült érkezett 
ma Ide, de állítólag 1200 njabb kiutasított 
vár ott arra, hogy vonatra ültessék őket.

A környékből nagyon sok zsidót utasitoltak 
ki, mert az idén,

máéin* lő-én, egy ovodai ünnepségen 
a kis Grüner Zoli a Talpra magyar-l szavalta 
és a főjegyző már akkor kijelentette: megem- 
l égetik ezt az Ünnepélyt

Radó Miksa bezdáni téglagyáros hároméves 
kisfiával és feleségével menekült. Szombaton 
benyitott hozá a téglagyári irodába egy csend
őr, aki néhány ezer tégla árával tartozik neki.

— Na, zsidó — kezdte a csendőr — mindig

nagyra voltál a magyarságoddal, hát most me
hetsz a magyarjaid közé. A tégla árát majd 
megküldöm Pestre.

Lefoglalták a kasszában lévő pénzét, pár 
száz dinár maradt a zsebében, most ott áll a 
magyarbolyi állomásépület kopasz fái alatt és 
a felesége kezét simítja:

— Ne félj, fiam, majd megsegít az Isten.. *
Az asszony bólogat, elhiszi, amit az ura 

mond, hiszen, ha nem volna hite, beleörülhet
ne a kétségbeesésbe ...

A hatóságoktól eltekintve, M’agyarboly lakos
sága is mindent elkövet, hogy a kiüldözöltek 
segítségére legyen. Amiből feleslegük van, örö
mest odaadják. Kifogástalanul látja el nehéz 
feladatát György Lajos dr. rendőrfogalmazó, 
aki hivatásán túlmenő előzékenységgel áll min
denkinek rendelkezésére. Nem idegesíti a gye- 
reksirás, a nők jajgatása, szorgalmasan jegyez, 
intézkedik és azt is meglátja, hogy a kilenc- 
hónapos Máté Györgye, akit vesebajos anyjá
val együtt utasítottak ki, azért sivalkodik olyan 
keservesen, mert leejtette a ouclisiivegét.

Sásdi Sándor

Magyarboly, december 9.
(A- Hétfői Napló kiküldött munkatársától.) 

Esős decemberi alkonyat. A széle* falusi 
utcán autó robog végig. A fehérre meszelt 
házak ablakain kiváncsi fejek kandikálnak 
ki. Máskor ünnepi hangulatban, békés 
csöndben a rádiót hallgatják ilyenkor, 
vág ybelíinék a kocsmába a polgárembe
rek, iparosok és kártyáznak filléres alapon.

Ez a mai nem is ünnep. A kínos várako
zás fekete fátylai borítanak be mindent ás 
a kopasz fákra telepedő varjak mintha gyá
szosabban hallatnák lefelé kárálásukat.

— Hó lesz — mondja egy ködmenes 
atyafi az eget nézve, de a következő pilla
natban fölriad a vonatfütyülésre. — Gyün 
Pál monostorról a mozdony, hozza megent 
a szegény elárvult magyarokat. Az én fiam 
már pénteken hazajött Gipészmühelye volt 
Darázson, tessék csak meghallgatni, mit 
mond ...

Ezt mondja Dávid János darázsi cipész
mester:

•— Mindenem olt maradt. Nyolc évig ku
porgottam keservesen a kis vagyonomat 
házal vettem, műhelyt rendeztem be, most 
vége mindennek. A feleségem a szekrényt 
akarta kinyitni, abban volt párszáz diná
rom, meg a vastag aranyláncom

Nem engedték a szekrényhez menni, 
sietni kellett ■ vasútra, az alvó kislá
nyomat a karomon cepeltem, a másik 
meg hangosan sírt úgyhogy alig tud

tuk elvezetni.
Ott állunk a magyarbolyi állomáson. 

Nyers téglaépület, nyáron vadszőlő fut 
fel rája. Csöndes kis magyar állomás, de 
most hangos szó, fölcsukló sírás veri fői o 
csendjét. Öt perce érkezeti be a pélmonos- 
tori vonat.

28 család kiüldözött magyar érkezett. 
Riadt, tétova - tekintetekkel találkozunk,' ha 
valakit megszólítunk, tízen beszélnek egy
szerre, fölszakad szájukon a keserű panasz, 
a vagyonúkat, a bútorukat, a ruhájukat, az 
otthagyott jószágot, a keservesen, verejté
kezve összegyűjtött „kincset" siratják.

Jugoszlávia „legveszedelme
sebb" ellenségei

Az alkonyaiban magnézium-fény villan, 
a Daily Héráid fotóriportere készít fel

vételt.
egy csoportról.. Az aktatáskája tele van 
már korábban készült felvételekkel. Nem 
beszél, nem mond véleményt, csak mutatja 
a nyomorúságot, kétségbeesést tükröző ké
peket, aztán Jugoszlávia legveszedelmesebb 
ellenségeiből készit „tableaut":

öl kisgyereket állít a váróterem ajtaja 
elé. A legnagyobb négyéves.

Szót sem tud magyarul, rágja a kenyér hé
ját és hunyorog, amint a magnéziumfény 
felvillan. A csoport legszebbje a két és fél
éves lladzstcs Milán. Az apja 89 évvel ez
előtt született Sepsén. Tegnap elment hozzá 
a segédjegyző adót behajtani. Hétszáz di
nárja volt az erszényében, azt felkapta a 
lelkiismeretes közeg és kijelentette: „Két 
óra múlva vonatra ülsz, az utazás nem ke
rül pénzbe, odaát meg jóllakhatsz a magya
rok kenyeréből.4*

Halálos beteg 11a mellől 
Üldözték el

Készéi Lajos bárány alul ni füszerkeroskedő 
meséli q következőket:

— Tizenkilcneéves fiam 
Betveszélyes operáción megy ót ma 

as estéki kórházban. Mindent elkövettem, hogy 
legalább addig maradhassak, amíg az operáció 
megtörténik. Értesítést akartam csak kapni a 
kórháztól, hogy

A humanizmust temetik Hí...
Bács megye, trianoni határ, dec. 9.

(A Hétfőt Napló kiküldött tudósitójá
tól.) Mintha árvíz öntötte volna el jeges 
hullámaival az elszakított magyar területe
ket, mintha mindent felperzselő tűzvész 
száguldana végig Nagybácska, Torontói me
gyéken, a Szerémségben, úgy özönlenek az 
emberek, a kiutasitbttak. Mintha egy vége
láthatatlan hadserege volna a kétségbeesés
nek a reménytvesztetteknek ...

Kedden kezdődött és azóta nincs szünet. 
Néha alábbhagy a tempó, de a trianoni ha
táron a megrendítő tragédiák egymást kö
vetik.

Egy öreg 68 éves sokác gazda száll le a 
kelebiai vonatról. Zsebkendőjébe van 
begyürve az egész vagyonkája: egy darab 
kenyér, két fej hagyma és egy darab sza
lonna. Ezt engedték, hogy elhozza Bajmok 
községből, ahol 8 marhája, két lova, kis ta
nyája maradt..*

Minden vonat hox menekülteket. Béreg 
halármenti községből 20—50 holdas gaz
dák, akik

soha életükben nem politizáltak,
csak a földnek éltek, amelyet egész életük
ben túrtak, úgy kerültek át a határon, mint 
koldusok. Férfiak zokognak. Olyan ez a

[menet, mintha egy nagy temetés volna. Az 
emberi humanitást temetik itt...

Egy bezdáni beteg asszonyt, Szabó János- 
nét, 56 éves betegágyából dobták ki 60 
éves férjével együtt. Úgy állnak itt ebben 
a förtelmes tragédiában, mint két megtépá
zol tölgy a viharban.

És a vonatok csak jönnek, egyre jön
nek ...

Újabb 20 ember érkezik
Tegnap

újabb 20 ember érkezett
a bajai vasútállomásra Kelebláről, Bács állo
máson át. Ott hevernek szanaszét a váróter
mekben, mely 24 óra óta lakásuk. Azt sem 
tudják, hogy hová Induljanak ... Mint a hon
talan, kivert számüzöttek ...

Nicsics János kőfaragósegéd 1910-ben 15 éves 
korában ment át Bajáról Szabadkára. Meg
nősült, két gyermeke, kicsiny házacskája volt.

Egy szál ruhában tették ki őkel éjnek 
Idején.

Mert rászólt nz egyik szerb csendőrre, aki 
brutáliséin! merészelte feleségét, ő is kapott 
néhány puskatust az oldalába ...

l Dollár és fontra
mint ezekre kölcsönt folyósít Barnabank, Budapest, V., 

1 Nádor-utca 20. Tőzsdével szemben. Telefon: 21-3-16, 10-4-0?

Csorda módidra terelik a szerencsétleneket 
a nyitott vagonokba

Ncmesmilitics községben szerb csendőrök 
valóságos rajtaütést rendeztek és a már 
előre elkészített lista alapján hurcolták 
össze az állomásra a szerencsétleneket és

terelték be csorda módjára a vagó- 
nokba.

Aztán két napig hurcolták Őket városról- 
városra, amig a nyitott vagónok száma

Nyáron a Dunán evez,
télen a

Szent Gallért
Pezsgőfürdőben

úszik
a vlzlsportok kedvelője.

Mesterséges napfény.

40-re emelkedett s akkor Szabadkára írA-* 
nyitották s a ha’**,ra vitték Őket.

A magyar területen, de határmentén levő 
Hercegszántó községből 40 évvel ezelőtt 
vándorolt át — a megye akkor még csonki* 
tatlan volt, — Páncsics János gazda Baj" 
mokra, ahol szép kis gazdasága volt. Fele* 
sédével együtt, mint koldusokat, mindenük1* 
bői kifosztva tették őket át a határon. Hü-> 
séges kutyájuk, egy régi, öreg komondor! 
velük akart tartani, de a szerb csendőr le* 
lőtte a vonat mellett a hű állatot.. a

39 fokos lázzal...
Tragédiák és tragédiák. És senki sem tudja* 

miért.
Bácsalmásra 36—49 menekült érkezett. A de

rék vasúti vendéglős frtis meleg tejjel vendé
gelte meg őket.

Egy 11 éves gyermeket: Öszterreicher Rózsi*

Ezüst evőeszközön.
Schwartz,

tálcák, schwelzl karórák 
nagy raktára. Veszek zá
logjegyet, aranyak 
Muzoum körút 7 4*21
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kát, akit, egyedül dobtak át a határon.

39 fokos lázzal
ölben emelték le a bácsalmási állomáson a vo
natról és egyenesen kórházba vitték...

Szeitz Ferenc ?2 éves csikériai lakos mondja:
— Feleségemet néhány nap elölt operálták. 

Súlyos beteg volt. Nem volt irgalom. Meg
parancsolták, reggel 5-kor legyek szállásomon, 
ha nem leszek ott, börtönbe visznek. Szeren
csétlen,

beteg asszonyomat a hátamon vittem, 
azt hoztuk cl, ami rajtunk van ...

Borzalmak borzalma ...
Do minek is folytassuk. Ahány ember, annyi 

-tragédia. Egyik megrázóbb, mint a másik.
Urbán Gyula

Az e’sö muraközi 
kiutasított család Zalában

Lenti, december 9.
éA Hétfői Napló tudósitójától.) Tegnap dél

után megérkezett az első kiutasított család 
Muraközből. Felsőlendváról utasították ki.

Két asszony és három gyermek.
A szerencsétleneket Kotorinánynál dobták át 
a határnál, ahonnan Zalaiövöre, majd Zala
egerszegre érkeztek. Itt a vasúti vendéglős, 
Ekamp Kálmán vendégelte meg őket együtt
érző magynyés rokcQ&genwel.

TU

A muraközi magyarok elmondották, hogy 
éjnek idején verték fel őket 

és mutatták fel nekik a kiutasító Írásbeli pa
rancsot. Nem volt idejük még a legszüksége
sebbet sem magukkal vinni, egy szál ruhában, 
minden nélkül dobták át őket a trianoni de- 
markáción, akiknek még őseik is muraköziek 
voltak

A szerencsétlen kiutasított magyarok azt 
mondják, hogy a jelek szerint most már a 
Muraköziekre is sor kerül.

Bődy Zoltán alispán és dr. Krátkg István 
polgármester megtelték már a kellő intézkedé
seket, hogy a trianoni Nagykanizsa város kö
zönségét ne érje készületlenül a kiutasított 
magyar testvérek érkezése. A hatalmas barakk
telepen megfelelő szállást és lakást és a városi 
inségakcióból ellátást és foglalkozást fognak 
nyerni, mig elhelyezkedést találnak.

Dr. Pottyond József városi aljegyző a pol
gármester utasítására megtette a szükséges in
tézkedéseket ebben a tekintetben.

Barcs, december 9.
Tegnap délután a barcsi átkelési szakaszon 

áttették a szerbek nz első három embert, egy 
70 éves öreg nőt, aki egész életét Horvát
országban élte le, azután egy 18 éves barcsi 
asztalossegédet, aki künn dolgozott Zágrábban 
és egy

jugoszláv állampolgárt (!), 
akinek a szülei ott élnek.

ÉBER 
ŐRE

Benedek Rezső

Vasárnap reggel újabb száműzettek 
között a budapesti pályaudvarokon

Vasárnap. Már negyedik napja, egyre 
folytatódik a Jugoszláviából kiűzött föl
dönfutók özönlése Budapest felé. A kora 
hajnali órákban két vonat, az egyik a Ke
leti pályaudvarra, a másik a Nyugati pá
lyaudvarra hozta a menekülök egy-egy 
csoportját.

Hajnal a Nyugatin. A pályaudvar órájá
nak mutatója lassan közeledik az ötös 
szám felé. A perrónon teljes csönd, hatal
mas csarnokban üresen állanak az összes 
sínpárok, még nem indult meg az élet. 
Egyedül az érkezési oldalon van valami 
élénkség,

rendőrszakasz áll sorfalat, odébb a 
mentők csoportja várakozik, 

mellettük pár hölgy ?s egy-két újságíró. 
Várják a határon átdobott emberek vona
tát. Nemsokára feltűnik a szegedi személy
vonat mozdonyának két lámpája. A vonat 
begördül a csarnokba, de

a menekültek három vagónja messze 
kinn a pályán, a hosszú kocsisor leg

végén van.
Egy-kettőre rendőrök veszik körül a ko
csikat és megkezdődik a kiszállás.

Négy napja szállnak ki itt ezek a tönkre
tett, földönfutó emberek a vasúti kocsik
ból, négy napja kőzlik az újságok a Ju- 
goszláviából kiutasított emberek szomorú 
sorsát és most, újból

negyedszer kell végignéznünk ezt a 
kiszállást,

ugyanolyan megdöbbent csodálkozással fo
gadjuk az emberi kegyetlenség áldozatait, 
mint mikor az első rongybatyus, csecse
mőt szorongató, fáradtlépésü jugoszláviai 
kiutasított asszony a vasúti kocsi ajtajá
ban megjelent.

Nyolcvanöt ember érkezett Pestre a 
vasárnap hajnalban öt órakor befutó 

szegedi vonattal.
A nyolcvanötből negyvenöt különböző 
korú gyermek, húsz asszony és húsz férfi. 
Lassan* fáradtan szállnak ki a kocsikból, 
aztán á gyerekekkel, batyukkal, kosarak
kal megrakodva egy tömegben megállanak 
a sinek mellett. Körülöttük rendőrkordon. 
Pár percnyi várakozás után elindítják a 
csoportot az vegyik harmadosztályú váró
terem felé. Hangtalanul, szótlanul indulnak 
meg az első szóra. Nagyon össze vanAak 
törve, nftár nem tudnak gbndolkozni, 

csak várják, hogy segítsenek rajtuk ...
A váróteremben ugyanolyan csöndben 

ülnek batyuik között, nem sírnak, de nem 
is mosolyognak. Némán bámulnak maguk 
elé. Egyik-másik

néha megsimogatja a mellette lábat- 
lankodó. kisgyerek fejét,

aztán megint visszasülyed valami eszmé
letlen, ki nem fejezhető fájdalomba.

A kiutasított embereket hölgybizottság 
próbálja valahogyan ellátni. Három-négy 
fáradt asszony sürgölődik közöttük: ett 
esinálják qiár az 
A reggelit osztják 
melléje egy darab 
mindenkinek jut. 
akarják fogadni.

— Nagyon szerények a vendégeink, 
mondja az egyik hölgy.

— Én a feleségemet és két családomat hagy
tam odahaza, — szólal meg mellettem egy 
feketehaju, derék fiatal férfi. —Engem sem 
eskettek össze az asszonnyal, pedig katona is 
voltam.

Most egy csurgósbajuszu, öszes ember szó
lal meg:

— Délben érkeztünk a munkáról,
alig tettük le a kapát, már jöttek értem 

és azonnal menni kellett.
Odébb egy jólöltözött férfi áll, mellette há

rom nő. Cservenkáról kerütl ide, ahol huszon
két évig volt a cukorgyár tisztviselője.

Feleségével, lányával és anyósával együtt 
tették át a határon: egész poggyászuk egy 

kis kézibőrönd.
öreg, ráncosképü ember kerül elém:
— Bácspalánkáról jöttünk, feleségemmel és 

három gyerekemmel. Somogyba mennék, har
minckilenc évvel ezelőtt onnan kerültünk a 
Bácskába. Rokonaim is vannak ott, ha még 
élnek.

Kiutasított magyarok 
— akik nem is tudnak 
magyarul

Á pályaudvar ejS teherautók, teherkocsik 
érkeznek. Ezek

viszik a kiutasított embereket és cók- 
mókjaikat a Fehérsas-téri iskolában 

berendezett menhelyre. A fölpakolás megint 
csak némán, hangtalanul, magábaroskadt 
fájdalommal megy végbe és a szomorú me
net elindul a száműzetés újabb állomása 
felé.

áradat megindulása óta. 
ki. Egy csésze kávé, 
kenyér. Sorbamennek, 
Vannak, akik el sem

SRAM
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A Afyugaft-pályaudvarról a Keleti-pálya
udvarra vezet az újságíró útja.

A 6 óra 55 perces keiebiai vonattal 
várnak ide agy földönfutó csoportot.

Rendőrkordon álj a perronon, a mentők is 
felsorakoztak szerszámaikkal. A postako
csi utáni első vagónban érkeztek a szám
űzött emberek. Ezeket főleg a baranyai há
romszögből szedték össze.

Negyvenen vannak, ebből tizenkettő a 
kanoniilő gyermek.

A kép ugyanaz, mint az első csoportnál: 
néma szomorúság. Itt is az egyik harma- 
dikosztályu váróterembe irányítják a me
nekülteket. Névsorolvasás következik,

megkérdezik, kinek van Ismerőse, ro
kona Magyarországon, 

aztán kiosztják a kávét meg a kenyeret.
Egy idősebb ’

tart a karján, fíeiber Jakabnak hívják, 
hetvenéves, két gyerekével és három 1 
unokájával együtt Pélménostorról to- 

loncolták át a határon.
Magyarul nem beszél, négy évig Németor
szágban, Wesztfáliában élt, de most már 
liíénháV”éVé“TáKik ’ 'Jti^Öizldvíában'.' " "•

A kiutasított csoport többi tagfai is 
németek. Magyarul alig egy-kettő tud 

pár szót.
A Ke/ett-pályaudvar elé megérkeznek a 

teherautók és ‘ 
fölpakolják a negyvenegy száműzött 
bért, aztán elindulnak “ 
szám alatt berendezett 
felé.

ember csöpp kis gyereket

a teherkocsik. Egy-kettőre
............. éra- 

a Kerepcsi-ut 29. 
ideiglenes szállás

Megteltek a menedékhelyek
Még egyre özönlenek a földönfutóvá lett ma

gyarok a jugoszláv határ felől. Egyik menhely' 
a másik után telik meg menekültekkel a tiszt
viselők a legtöbb helyen már éjszakai inspek
ciót is tartanak, hogy mindenkit el tudjanak 
látni. A menhelyi tisztviselőknek a menekülte
ken kívül az érdeklődőkkel is sokat kell fog
lalkozatok. A menekülteket ugyanis vasárnap 
tömegesen keresték fel olyanok, akiknek ro
kona, hozzátartozója vagy ismerőse él a ’ " 
ron túl: mindenki az övéit kereste.

Szombaton este az aréna-uti népszálló 
gatója JMpntette a városházán, hogy

a kaMiáas Ötemeletes épület megtelt, 
a szomszédos Vég-utcai népház és Vörös
kereszt menhely sem tud több lakót befo

gadni.
A három helyen 218 embert zsúfoltak össze.

A Népszállóban a földszinti és emeleti ter
mekbe halmozták föl a csomagokat. Zsákok, 
kosarak hevernek egymáson, itt-ott egy-egy 
fekete hegedűtök, valamelyik kiutasított ei- 
gányzenész tulajdona. A csomag halmok között 

összetört, szomorú emberek.
Apró gyerekek sírnak minden sarokban. A 
szombatról vasárnapra virradó éjszakát a leg
többen álmatlanul töltötték. Mindenki panasz
kodik, hogy nem tudott aludni a szokatlan 
helyen. A nagyobb gyerekek már megvigaszta- 
lódtak, a folyosókat fölveri a játszó gyerekek

hatá-

iffaz-

de

• •

gomblyukában kislármája, a legtöbbnek a „ 
nemzetiszinü zászló van. Itt védték Pesten.

A Népszálló folyosóján egy fiatal, alig 17— 
18 éves kosztümös leány gyerekkocsit ringat, 
ők talán a Népszálló legtragikusabb sorsú la
kói.

Hetedmagával utasították ki őket Szabad
káról.

Az apa Mészáros József építészmérnök, 
egyik fia füszerkereskedő, a másik pedig pap
növendék. A leánya tavaly érettségizett; tpvább 
szeretett volna tanulni. De közbejött a llrály- 
gyilkosság és huszorinégy óra alatt mindegyi
kőjüknek el kellett jőjjrú. Velük jött a fűszeres 
fiú, felesége és féléves üslúnya, akii to
logatnak a folyósón.

Mi lesz velük? — nem tudják. A na^y bi
zonytalanságukban nz az egyetlen örömük, 
hogy hirt kaptak kispap öccsükröl. akit az 
egyik papi szemináriumból utasítottak ki és 
egy másik csoporttal jött ót Magyarországra.

Egyébként a Váci-uti Népház, az Aréna-uli 
Népszálló és a Váci-uti Vöröskereszt-menhely 
lakói túlnyomórészt egyszerű szántóvető em
berek, akik abban reménykednek, hogy mégis 
hazamehetnek.

— Vár a föld — mondogatják.
Érdekes, hogy a Népszálló Igazgatói irodájá

ban rengetegen jelentkeztek olyanok, akik 
gyermekeket szerelnének örökbe fogadni.
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De nem akadt senki, aki odaadta volna a 
gyerekét.

Csak vendégségbe engedték el a gyerekeiket 
budapesti családokhoz a menekültek.

A tabáni Iskola 
szomorú lakúi

A szombat esti és vasárnap reggeli me
nekültvonat utasait

a tabáni iskolában szállásolták el.
A Szept Gellért-cserkészcsapat kis cserké* 
szei tették sürgősen as iskolát lakhatóvá.

A szombat esti és vasárnap reggeli vonat 
utasai között

nyolc beteg is akadt, 
akiket nyomban ápolás alá vettek. A Tabán 
környékén gyorsan elterjedt a híre a me
nekültek érkezésének és a környékbeliek 
közül rengetegen keresték fel az iskolát sze- 
retetadományaikkal, bár egyelőre még élel
miszerekre nem volt szükség.

A menekülteket a szeged—budapesti vo
nat minden állomásán csomaggal várták* 
Annyi az élelmiszer, hogy vasárnap dél
előtt egy raktárt is rendeztek be az össze* 
gyűlt élelmiszerek számára. A cserkészcsa
pat" tágjain "kívül ’ ‘h'árÓfn'-riSgy 'váPö’áT'tiszt
viselőt is kirendeltek az iskolába, akik éj
szaka egy óráig, vasárnap pedig reggel hat 
órától kezdve egyfolytában dolgoztak.

Öíszobás lakúst 
hagytam ott...

A Fehérsastéri iskola menekültjei közötf 
már

több tisztviselő és értelmi foglalkozás
hoz tartozó ember Is akad.

Nem mernek panaszkodni, mindegyik 
gondol, hogy valamilyen ulon-módon 
szatitazhatik. A legtöbbnek háza van 
át. Könnyek között mondják el, 
hiába fordultak a helyi hatóságokhoz, a 
a belgrádi belügyminisztérium hajthatatlan 
volt.

— ötszobás lakást hagytam ott —- 
mondja egy állatorvos — és kiterjedt 
praxist. Mit csináljak én most itt? Az egész 
vagyonúm odaát maradt. Van két kislá
nyom, akiket itt Pesten neveltettem; az 
egyik fővárosi leánynevelöintézet lakói. Ez* 
előtt egy félórával jöttek ide, sejtették, 
hogy nekünk kiadták az utnnkat.. .

A két lány, az egyik hatodik, a másék he
tedik gimnázisla, ott sírnak édesanyjuk 
vállára borulva, az iskola ablakánál. Ők is 
ezt mondják:

Mi lesz velünk?
Tabánban elszállásolt menekültek kő*

arra 
visz* 
oda* 
hogy

A 
zött

a legtöbb horgost.
mondja az egyik kiutasított öreg gaz

dálkodó, akit munkából jövet vittek a vo
nathoz és egy szál ruhában érkezeit:

— Itt van már az egész Horgos. Ur, pa-

Azt

Kai nyerek,
mint az orgona sípok...

A reggélizés percek alatt megtörténik, aztán 
elindulok, hogy körülnézzek a menekültek 
között. Az egyik pádon

mint rrgenaslpok, ül egymás múlott hat 
gyerek,

nylh'ltiik az anyjuk. Az apa olthon maradt, 
nekik nwnniök kellett, Az asszony magyar 
állampolgár és ezért nem eskették össze 
férjével.

llTl
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raszt, isidó, cigány, akt magyar polt, az 
már mind Itt van. Vhszamehetünk-e va
lahai ...

Kétraáchalvanketten vannak s közülök egyik
nek oem volt éjszakára takarója. Mindenki ■ 
télikabátjá \ ni takaród zott.

Háromszázan a tenyész
állatvasár barátijában

A lcfilőbh menekült a tenyészállatvásár egyik 
épületiben kapott helyet. Két nap alatt 

háromszáz embert szállásoltak el
do ezekről a szerencsétlenekről, nem tudni, 
miért, nz első napon megfeledkeztek. A Baross-' 
Szövetség öregescrkéaz-csapota vette azután 
őket gondozásba. A fiuk harminchat óra óta 
egyfolytában dolgoznak odakint, szalmazsáko
kat töltenek meg, betegeket ápolnak és segíte
nek ott, ahol lehet. Az egyik cserkész tizen- 
négyórai munkával öszeállit' tta a menekültek 
névsorát. Megállapították, hogy

hat gyerek szülő nélkül került át Magyar

Vasárnapi hivatalos jelentés 
szerint már háromezer körttl jár 

a kiutasítottak száma
X belügyminisztériumban, ahol a segítés 

szálai futnak össze, vasárnap már kora 
reggeltől késő éjszakáig folyt a munka. 
Teljes permanenciában voltak azok az osz
tályok, ahol a Jugoszláviából kiüldözött 
magyarok sorsát intézik.

A közrendészeti osztályon vasárnap reg
gel kilenc órakor minden hivatalnok ott 
volt. Boór Aladár miniszteri tanácsos, az 
osztály vezetője egymásután odta ki az 
utasításokat és vette át a jelentéseket, ame
lyek az ország déli részéből érkeztek be 
hozzá az uj menekültekről. Vasárnap dél
előtt az első jelentés Szegedről futott be és 
igy szólt:

— Vasárnapra virradó éjszaka ujabb 
143 menekült érkezett Szegedre.

A déli és délutáni órákban már jelentés 
futott be a minisztériumba a vasárnapi ki
utasításokról is. Ezek a jelentések szeren
csére csak csekélyszámu kiüldözött ma
gyarról számolnak be:

— Vasárnap Szegedre tiz menekült, Kele- 
blára tizenkilenc menekült és Szőregre egy 
menekült érkezett. Vasárnap délutánig az

GyUltőurnákat a budapesti utcákra!
A magyar szivek a magyar számílzöí lekért...

'A Jugoszláviából kiüldözött magyarok 
nyomorúsága felé fordul a magyar társa
dalom szive. A csonka ország népe keblére 
öleli a számüzötteket és igyekszik fölszán
tani a könnyeket. Megmozdult a társada
lom, hogy segítsen a szerencsétleneken. A 
belügyminiszter segélyezési akciójára

egymásután érkeznek az adományok, 
a fölállított gyűjtőhelyeken nagy a forga
lom, a városi hivatalokba is seregével fut
nak be az adományok,

mindenütt megható jelenetek játszód
nak le.

A ’Népszállóban letelepedett kiüldözöttek 
segélyezése nagyban tart. Vasárnap egy
másután jelentkeztek

a budapesti pékek, mázsaftzámra kül
döttek kenyeret, süteményt és lisztet a 

Népszállóba
és arról se feledkeztek meg, hogy piskótát 
juttassanak a gyerekeknek.
Vitéz Bőét gyógyszerész nagy csomag ruha
neműt küldött és fölajánlotta, hogy a bete

A karácsonyi könyvpiac 
legnagyobb Irodalmi meglepetése

Nobei-diias irűk antológiáin
1901—1084.

Ez a mü lepárolt 
lényege annak, a 
mi mondanivalója 
1901 óta a világ leg
nagyobb íróinak 
volt az emberiség 

számára.

Fordították és az étetrafzokat írták :
TARTALOM ;
L Bevonta

IL Életrajzok
in. BlbllográHék
IV. A Nobel-dljas 

Irt* W-egy 
műve

V. Külön oldalon 
• NobeldIJas 
Írók fényképei

Baktay Ervin Honfi Ressö
Bálint György Komlót Aladár
Bállá Ignác Kosslolánvl Dezső
Benedek Marcell Laoxkó Gésa
□lenes Valéria Lelfler Béla
Fenyő László Mészáros István
Oerely Jolán Révay József
Hajdú Henrik Schöpflln Aladár
Hevesi András Tróosányl Zoltán
Hevesi Sándor Turoczl-Troittur jozsei

Érdokli a mindkét 
nemből! Ifjúságot 
és minden Iroda- 

lombarátot. e e« oldal
Nagy oktáv alak, isnvAszonkötésben ..................................................  1* —

Hl íren kOnvvKeresKedesiien kaphat). KAldor kiadAs
Előzetes jelentés.

Hétfőn, december 10-ón Jelenik meg

Hatvány Lili: Egy losnű és hőt áldozat
Ara diszes egész vászonkötésben P 8.90

országra.
Két embert kórházba szállítottak.

Hatalmas, nagy teremben háromszáz ember 
tanyázik A háromszáz közül legalább százöt* 
ven a gyermek. Az egyik sarokban egy cigány
asszony, akii nyolc gyerekével tettek át a ha
táron. A férje ottmaradt, mert az szerb állam
polgár Egy másik sarokban újvidéki tisztvi
selő ül.

Huszonöt évig élt Újvidéken.
most áttették a határon. Közelében egy sza
badkai ékszerész csitltja két kis gyermekét.

— Harminc évig voltam bácskai lakós, a 
magyar államtól már elbocsátó levelet is kap
tam, de a szerb állampolgárságot nem sikerült 
megkapnom. Az ékszerüzletemen kivül két 
szatócsboltom is volt, meg házam és most min
den ottmaradt...

Ugyanezt a pár mondatot ismételik minden 
szalmazsáknál.

A kétségbeesett arcokból reménytelen tekin
tetek simák elő. — Mi lesz velünk, visszakap
juk-e vagyonúnkat, el tudunk-e ilt helyezked 
ni? — ezek azok a nagy kérdések, amire igen 
Igen nehéz választ adni.

összes Magyarországra érkezett jugoszláviai 
menekültek száma 2959 volt.

A belügyminisztérium közjótékonysági 
ügyosztályában is vasárnap késő estig dol
goztak. Itt a kiutasítottak ellátásáról, el
helyezéséről történik gondoskodás. Lovag 
Ashbash Sándor miniszteri tanácsos intézi 
a közjótékonysági ügyosztályban az ügyet. 
Itt is percenként szólt a telefon egész vasár
nap délelőtt és délután: o kiüldözöttek el
helyezéséről, ellátásáról kértek és adtak 
tájékoztatást.

Lovag Ashbash miniszteri tanácsos vasár
nap délután a minisztériumból elsietett és 

végigjárta mindazokat a helyeket, ahol 
a Budapestre érkezett jugoszláviai me

nekülteket elhelyezték.
A szomorú szemle a Nipszállóban kezdő
dött, aztán a Vöröskereszt Menhelyén foly
tatódott, majd a Tenyészállatvásártetep ven
déglőjében elhelyezett menekültek telepére 
látogatott el, kiment a Fehérsas-téri isko
lába is. Elbeszélgetett a könnyesszemü, bá
natos arcú asszonyokkal, férfiakkal, gyer
mekekkel.

gek részére ingyen ad gyógyszert, a dagály
utcai rendőrtelep rendőrlegéngei nagy tö
meg ruhaneműt, Welsz Manó újpesti kötő
dós huszonöt inget, a Központi Tejcsarnok 
50 liter tejet, a mészárosok nagymennyi
ségű húst, a Magyar Vadkiviteli Vállalat 
100 nyulat juttatott a Népszálló igazgatósá
gához.

Bognár Jenő gyógyszerész rengeteg gyógy
szert hozott,

a nagyvásártelepl bolgár kertészek pe
dig öt napra való zöldségfélét adtak 

Össze.
Darvas Jenő ny. tanácsjegyző cipőt és 

ruhát küldött, néhány jószivíi urinsszony 
pedig 50 menekült gyereket fogadott ven
dégségbe, Kiéin fótiuti hentes 100 disznó
toros vacsorát osztott ki, a rákospalotai ka
szinó pedig gyűjtést rendezett a Népszálló 
kiutasitottjainak javára, azonkívül még

sok kisember kis adománya érkezett
Ugyancsak rengeteg adományt, főként 
élelmiszert juttattak a fehérsastérl Iskolá-

A soványítú-kúra veszélyes
abban az esetben, ha e célra mindenféle káros 
preparátumot szedünk, orvosi ellenőrzés nél
kül. Sokat olvasunk a napilapokban az ezáltal 
előidézett súlyoz betegségekről, sőt halálesetek
ről is.

Szép, ha a nő csinos akar lenni, sőt a fér
fiaknál sem diszes dolog a pocak, de annak 
elérésére, hogy valaki egészségesen fogyjon, 
természetes glaubersós gyógyvizet kell fogyasz

bán elhelyezett számüzötteknek a környék 
jószivíi kereskedői és lakói.

A Bethlentéri Színház kedden délután 
rendkívüli előadást tart, 

amelynek teljes jövedelmét a jugoszláviai 
kiüzöttek fölruházására juttatja a szinház 
és a lelkes színészi gárda.

A Lipótvárosi Társaskör Dési Géza kép
viselő és Krompaszky Miksa tankerületi fő
igazgató vezetésével széleskörű társadalmi 
akciót inditott a kiüzöttek megsegítésére, 

láthatatlan bált rendez, 
amelynek jövedelmét a sorsiildözöttek se
gélyezésére szánja és az idei Szilveszter-es
tély jövedelme is nekik jut.

Lefejezte a feleségét, 
azután felakasztotta 
magát Nagyorosziban 
egy féltékeny öregember

Vasárnap reggel óta 
szomorú szenzációja 
van a Visegrád közelé
ben fekvő Nagyoroszi 
községnek. A duna- 
menti község ismert Jó
módú gazdálkodója, a 
hatvanegy esztendős 
Ingyen József féltékeny

ségből megölte ötvenhat esztendős felesé
gét, azután öngyilkosságot követett el. A 
féltékenységi drámát vasárnap, reggel fe
dezték fel a szomszédok.

Ingyen József atyjától örökölt földbirto
kon gazdálkodott közel negyven esztendeje. 
Községbeli lányt vett feleségül, Szeifert Ro
záliát aki nála öt esztendővel volt fiatalabb.

A házaspár hosszú Időn keresztül a 
legpéldásabb házaséletet élte, 

gyermekeiket, egy fiút és egy leányt isko
láztatták, majd mind a kettőt kiházasi- 
tották.

A fiatalok ugyancsak ott laknak Nagy
orosziban, nem messze a szülői háztól lévő 
földjükön. A községben a gazdálkodó jó 
barátai egy idő óta meglepetéssel állapítot
ták meg, hogy

at öreg ember féltékenykedlk felesé
gére,

bár szerintük erre semmi oka nem volt 
Annyira hatalmába kerítette a féltékenység, 
hogy az eddig nyugodt ember házsártos, 
ideges természetű lett és bánatában

írásra adta magát.
Gyermekei és jóbarátai hiába Igyekeztek 
megnyugtatni, hogy csak valami rossz
indulatú pletyka lehet az egésr dolog, 
Ingyen József egyre komorabb lett.

Az elmúlt hetekben többször hangos ve
szekedés hallatszott ki házából az uccára 
és nem egyszer

a szomszédoknak kellett közbelépniük, 
hogy a családi perpatvarok véres vere

kedéssé ne fajuljanak.
Szombaton délelőtt a gazdálkodó megjelent 
az ottani gazdakörben és hosszasan beszél
getett régi ismerőseivel. Délután egy korcs
mában borozgatott és késő estére járt az 
idő, amikor kissé ittas állapotban elindult 
hazafelé. Útközben találkozott egyik barát
jával, akinek arról kezdett beszélni, hogy 
nincs kedve az élethez,

öngyilkosságra gondol, mert nagyon 
szereti a feleségét

és ugy veszi észre, hogy az elhldegült tőle. 
Ez a barátja is igyekezett megnyugtatni, 
hogy tévhitben él, semmi oka sincs a félté
kenységre.

Tiz óra felé járhatott az Idő, amikor el
váltak egymástól és azóta senki sem talál
kozott a gazdálkodóval.

Vasárnap reggel hét óra tájban az egyik 
szomszéd valami ügyes-bajos dologban ta

tania, mely forrásvíz egyúttal gyomor- éa epe
baját is rendbehozza.

Vegyünk a gyógyszertárban, vagy üzletben 
egy liter, zöldcimkés glaubersós gyógyvizet, 
igyunk belőle reggel, éhgyomorra, langyosan, 
kortyolgatva egy ivópohárral. Olcsóbb, mint 
bármi más szer és étrendünk változtatása nél
kül, a legegészségesebb fogyást érhetjük el 
vele. Kérdezze meg orvosát, mi a véleménye e 
gyógyvízről?

Az illetékes hatóságok különben most 
szervezik a menekültügyi nyilvántartót, rö
videsen megalakul ez a hivatal, amely 

központilag irányítja a kiüldözöttek 
megsegítését.

Mindenütt folyik a gyűjtés és az adako
zás, amelynek sikerét azonban még inkább 
fokozná az, ha még könnyebbé és gyor
sabbá tennék az adakozás lehetőségét:

gyüjtőurnákat kell felállítani az utcá
kon!

Budapest polgársága, amely átéTzi kitaszí
tott véreink szenvedését, őszinte szívvel és 
lelkesedéssel juttatná filléreit az urnákba: 
sürgősen urnákat a pesti utcákra!

nácsot akart kérni Ingyen Józseftől, 
azonban

hiába zörgetett az ajtón, senki sem nyi
totta ki.

Gyanúsnak találta a dolgot, mert a házas
pár rendszerint már jóval hat óra előtt fenn 
szokott lenni. Amikor az udvarra nyíló 
ablakon benézett a szobába, megdöbbenő 
látvány tárult elé:

a szoba közepén feküdt az asszony, 
mellette nagy vértócsa éa egy véres 

konyhakés.
A szomszéd rögtön tudta, hogy a házban, 
valami borzalmas esemény játszódott le, 
A csendörséghez sietett és a csendőrök nyi
tották fel a lakást. A szerencsétlen asszony 
nyakán hatalmas konyhakéstől eredő vágás 
volt. Alig egy-két Ízület tartotta csak a fejet 
a törzshöz. Az asszony halála már órákkal 
előbb bekövetkezett. Az asztalon

véres cédulát találtak, 4
rajta pár sor Írás, a gyilkos férj levele? 1

— Nem bírtam tovább az életet, elhatá
roztam, hogy leszámolok az asszonnyal ég 
azután én is öngyilkos leszek. Tettemet fél* 
tékengségből követtem el, gyermekeim és 
jóbarátaim bocsássanak meg a történtekért^ 
mert egészen elvesztettem a fejemet.

A csendőrök ezután átkutatták az egésg 
házat s az udvarban, a kocsiszínben ráakad* 
tak a gyilkosra: .

Ingyen József az istálló egyik szögle- * 
lében felakasztotta magát és már halott ’ 

volt. }
A borzalmas családi drámáról csakhamar 
értesültek Ingyenék közelében lakó gyerme
kei is. Megrendülve, zokogástól minden tag* 
jukban remegve, állták körül a holttesteket, 

a fiatalasszony kétszer el is ájult, 
mire a helybeli orvos tanácsára hazavitték' 
és lefektették.

A jómódú gazdálkodó féltékenységi drá
mája nagy részvétet keltett a községben/ 
mert mindenki szerette és becsülte a házas* 
párt.

— Bizonyára nem akad hölgy, ki ne is
merné már a kozmetikai Ipar azon szenzációs 
találmányát, mely a közelmúltban szolgált 
meglepetésül, amikor Is a kozmetikai üzletek
ben megjelent a „Feketefej" védjegyű lúg- és 
szappanmentes Neo Shampoon. Ezen egyedül
álló. hajápolószer rendkívüli tulajdonságainál 
fogva egycsapásra meghódította a közönséget. 
Most már az összes hölgy fodrászok Is bevezet
ték. A nőifodrász kirakatban zöld táblák Jel
zik, hogy ott a lúg- és szapp&nmentee Neó 
Shampoonnal ápolnak hajat.

— Mindenki figyelmébe ajánljuk az országos 
hírnevű Ruhakereskedelmi Vállalatot, Ferenc- 
körut 39., 1. em., ahol mértékűién! féríltéli- 
kabát vagy férfiöltöny rendelhető 88 pengős 
csodaárban.

II kosziul! ember fial
Jókai Mór remekművű regényéből irta: Hevesi Sándor

Pazar szereposztás! Rendezi: hevesi sandor Ramzosö Kíái’üásl

"i‘ombnto6n IVíagyar Színház
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Kánya vasárnap
Genfben Aloisival tárgyalt

Utána értekezletet tartott a magyar delegáció
Genf, december 9.

(A Hétfői Napdó tudósítójának telefon
jelentése.) Kánya Kálmán külügyminiszter 
ma délelőtt

hosszabb tanácskozást folytatott Alolsl 
, báróval.

A kisantantra lesújtó hatást 
tett a magyar siker

Mi történt a kulisszák miig&tt a magyar 
emlékirat benyújtásánál
Genf, december 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentése.) A kisantantra lesújtó hatást tett 
ax a nagy erkölcsi siker, amelyet Magyar
ország a népszövetségi tanács szombat dél
utáni tárgyalásán elért. Genfi körökben 
valószínűnek tartják, hogy

a klsantant igyekezni fog ezt a hatást 
ellensúlyozni, ami könnyen arra vezet
het, hogy a tárgyalás megnehezül és 

elhúzódik.
A klsantant ideáig hét ponton gáncsolta el 
az ügy gyors és megnyugtató elintézését. 
Először nem akarta elfogadni azt a javas
latot, hogy

hármas bizottságot küldjenek ki. 
Másodszor meghiúsította azt a gondolatot, 
amelyet Alolsl báró olasz megbízott vetett 
fel a megoldás tárgyában. Alolsl ugyanis

Budapesten mindent elkövetnek, hogy 
megakadályozzák a súlyosabb 

feszültséget...
London, dec. 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon/elen- 
tése.) A Sunday Despatch, az Exhange Tele- 
graph budapesti táviratai meglehetősen egybe
hangzóan kiemelik

• magyar nép megkapó nyugalmát és tü
relmét

Budapesten mindent elkövetnek, hogy meg 
akadályozzák a súlyosabb feszültséget, amely
nek egyetlen megoldása csak a fegyveres ősz- 
szeütközés lehet

A Sunday Despatch szerint a helyzet na
gyon súlyos. Franciaország Jugoszlávia mellé,

Később Polttis tett látogatást a magyar 
külügyminiszternél. Délben a genfi magyar 
küldöttség Kánya Kálmán külügyminiszter 
elnökletével

értekezletet tartott,
amelyen behatóan megbeszélte a népszövet
ségi vita anyagát.

azt ajánlotta szombaton, hogy
a magyar küldöttség álljon el az em

lékirat benyújtásától, 
ami lehetővé tenné, hogy az ügyet gyors 
döntéssel befejezzék és elkerüljék azt, 
hogy a vita egyrészt szélesebb mederbe te
relődjék, másrészt Időtartamban is elhú
zódjék, ami könnyen a helyzet kiéleződését 
vonhatja maga után. A magyar küldöttség 
a maga részéről kész volt ennek az óhaj
nak megfelelni,

a klsantant azonban az eüntézésnek ezt 
a módját — noha azt Laval is pártolta 
— elutasította és Titulescu feltétlenül 
ragaszkodott ahhoz, hogy hozzászóljon 

a vitához.
Ennek következtében a vita hamaros be
zárásának kilátásai lényegesen megrom
lottak és a megoldás eltolódott.

Olaszország Magyarország mellé álL Anglia 
megőrizte pártatlanságát, azonban bizonyos, 
hogy

Magyarországnak nem volt semmi réssé a 
gyilkosságban.

A jugoszláv vád teljesen alaptalan. Addig Is, 
mig a nemzetközi vita folyik, őszinte részvé
tünk fordul Magyarország, mint nemzet' és az 
otthonukból klüldőzött magyar férfiak és nők 
felé.

A Sunday Ch róni ele kiemeli, hogy Laval 
feltünéskkeltő beszédében Jugoszlávia oldalára 
állott a jugoszláv-magyar viszály kérdésében.

A People úgy tudja, hogy a tegnap! tanács
ülés után a jugoszlávok közölték a tanács tag
jaival elégedetlenségüket, mert panaszukat a 
terrorizmus általános elítélésével próbálja a 
tanács félretolná.

„A lugoszlávok magyar- 
Uldözése u| helyzetet 

teremtett a genfi harcban**
London, dec. 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A vasárnapi lapok behatóan foglalkoz
nak a jugoszláv-magyar viszállyal. A beállítá
sokból általában azt a benyomást lehet nyerni, 
hogy angol felfogás szerint

a jugoszláviai magyarok tömeges kiutasí
tása uj helyzetet teremtett,

amely lassanként háttérbe szorítja a genfi vita 
eredeti kiindulópontját. A lapok kiemelik, 
hogy Laval francia külügyminiszter szombati 
beszédével ügyféllé tette Franciaországot

Az összes lapok nyomatékosan hangoztat
ják ezzel szemben, hogy Edén gondosan meg
őrizte Anglia tárgyilagosságát A legtöbb lap 
megállapítja, hogy Edén beszédének „nyugta
lanító hirek"-re vonatkozó kitételénél a jugo
szláviai magyarok kiutasítására célzott

Az összes lapok vasárnap is bosszú és 
megindító részleteket közölnek a kiüldözött 
magyarok szenvedéseiről.

A Sunday Times szerint döntő hatást gya
korolhatnak azok a megbeszélések, amelyeket 
Alolsl a magyarokkal folytat és amelyek ered
ményeit hétfőre várják.

Amerikában vasárnap súlyosan 
megbélyegezték a jugoszláv 

erőszakosságokat
Newyork, dcc. 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Washington Post vasárnapi 
száma a következőket Írja: Csehszlovákia 
és Jugoszlávia vádja, hogy Magyaroszág a 
háború utáni békeszerződések megállapo
dásait erőszakosan akarja felborítani, ko
moly, de ennek a vádnak hatályosságát 

alaposan lerontják azok a kilengések, 
amelyeket Jugoszlávia magának Ma- 

gynTOTszággat nzwnlFcn m^gengeíl;
anélkül, hogy alkalmat adna a népszövet
ségnek arra, hogy a vádakat mérlegelje.

A felelősség eteklntetben kizárólagosan 
Jugoszláviát terheli és a népszövetségi ta
nács jóltenné, ha gyökeresen útját álluná a 
támadó politikának éa mindenekelőtt a 
Magyarország ellen emelt vádak kivizsgá
lására szorítkozna.

Felfegyverzett szerb bandáknak ma
gyar területre való betörése a nemzet

közi béke elleni merénylet
A azerb hatóságok részéről foganatosított 

brutális kiutasítások ellen pedig elég, ha 
Magyarország felemeli tiltakozó szavát, 
hogy igazság szolgáltassák neki. Azok a 
területek, amelyekről a védtelen lakosságot 
kiűzték nagyrészt magyarlakta területek, 
amelyeket

a békeszerződések hadműveleti célok
ból csatoltak Jugoszláviához.

Az Igazság tükrében a klsantant vádjai 
Magyarország ellen bizony siralmasan fes
tenek. Az vitán felül áll, hogy Magyaror
szág a békeszerződések revízióját követeli, 
de ez még nem bizonyíték arra, hogy el
lenségeskedésre gondoL A felszabadításért 
Indított magyar mozgalomra Jugoszláviá
ban erőszakos elnyomással válaszolnak. Ez 
csak megerősíti Magyarországot abban a 
meggyőződésében, hogy

a békeszerződés védtelenül kiszolgál
tatta as országot ellenségeinek.

A kérdés alapjában as, hogy lehetséges-e 
egyes nemzeteket a békeszerződések árnyé
kában végtelen Időkig alárendelt helyzet
ben tartani. Genfben ezt a kérdést előbb- 
utóbb dűlőre kell vinni.

Az angol sa|tö a kiűzött 
magyarok kálváriáéról

London, dec. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A Sunday Times szerint, ha nem lesz 
tehetségei Jugoszláviával kielégítő formában 
megállapodni, úgy a népszövetség nem foglal- 
kozhatik az üggyel az alapokmány ló szakasza 
alapján és ezért a két ellenséges táboron kí
vül abban reménykednek, hogy

a hét vége felé a magánmegbeszélések 
eredményre fognak vezetni.

Az Observer szerint Jugoszlávia tömegesen 
üldözi ki a magyarokat, asszonyokat, öregem
bereket, fiatalokat, betegeket és erőseket meg
különböztetés nélkül.

A belgrádi külügyi hivatal a klüldözöttek 
számát 2700-ra becsüli.

Magyarországon segélyalapokkal Is sietnek a 
menekültek támogatására.

Jeftics pénteki beszédében a Magyarország 
ellőni gyanúsítások tajtékzó tönugéval Igyeke*

Ünnepi ajándék
az egész életre

. Síngce 
varrógép 

Legmesszebbmenő fizetési könnyítések
Csekély havi részletek 

Singer varrógép részv. társ, 
II, Corvln-tér 1 VII, Rákóczl-út 18

IV, Semmalwel»-u. 14 R fiiPFSI v"* Rákdczl-út 68 
VI, Andrfcssu-út 88 UUUHl LJI V|H| Barosa-u. 88/88 

Fiókok minden nagyobb városban

Sok függ a jugoszláviai magyarok töme
ges kiutasítása ,által teremtett helyzettől.

Lehetetlen elutasítani azt a gyanút, hogy M 
jugoszláv kormány ezzel az eljárásával a nép-< 
szövetség döntésére akar kényszert kifejteni.

zett panaszát alátámasztani, azonban
mennél többet gyanúsított, annál gyen

gébbé tette saját helyzetét.
Pál herceg nehézségei közismertek. Sándor 

király utolsó szavait: „Védjétek meg Jugoszlá
vinti'' ■— visszautasítják akkor, amikor Jugo
szlávia Marseillei európai veszedelemmé 
igyekszik átváltoztatni.

A Sunday Express szerint Franaiaország 
meg van arról győződve, hogy ha nem győzi 
meg Jugoszláviát arról, hogy feltétlenül az ő 
"oldalán* áll, *ügy

Jugoszlávia a németekhez pártolna. A lap 
vezércikke megállapítja, hogy a magyarok 
üldözésénél tanúsított kegyetlenség az an

golok számára felháborító.
Jugoszlávia szerint azonban egyáltalán nem 
embertelen dolog. Micsoda érintkezési pont le
het az angol nép és azok között a bárbárok' 
között, akik ilyen eszközökkel uralkodnak Ju
goszlávia felett.

^Feketefej védjegyű

Miért
használja már

mindenki csak a

Ezért csak:
NEO SHAMPOON’

Mindenütt kapható

Mert:
Lúg ót azappanmenfes I 

A halat nem vonja be 
mészfátyol I

Nincs többé korpái
A tartós (Dauer) hullám 

megmarad I
Még a kemény vízben is remek hab! 

A haj gyönyörű fényt kapl 
Mosás után gyorsan szárad!
A haj rugékony és jól 
fésülhető I
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Négyszáz büaicselekinénnyel 
vádolja az ügyészség Rákosi
Mátyást, a hírhedt népbiztost

Hosszú hónapokig 
fartó munka után most 
fejezte be az ügyészség 
azt a vizsgálatot, amely 
Rákosi Mátyásnak, 
hírhedt népbiztosnak 

kommün alatti 
bünlajstroniát 

tárja fel.

a

Rákosi a proletárdiktatúra bukása után 
külföldre meneküli, majd visszatért Ma
gyarországba és földalatti kommunista 
szervezkedéssel próbálkozott. A hatóságok 
azonban még idejében ártalmatlanná tették, 
a bíróság pedig

súlyos fegyházbüntetésre ítélte.
Rákosi nemrég töltötte ki büntetését a

sopronköhidai fegyházban, de nem bocsá
tották szabadon, mert a proletárdiktatúra 
alatt elkövetett bűncselekményeiért csak 
most fogják felelősségre vonni.

Értesüléseink szerint a királyi ügyészség 
négyszáz különböző bűncselekmény 
miatt állítja bíróság elé Rákosi Mátyást.

E bűncselekményeket a kommün alatt kö
vette el a hírhedt népbiztos. Gyilkossággal, 
rablással, magánosok elleni erőszakkal és 
egész sereg egyéb bűntettel vádolja az 
ügyészség Rákosi Mátyást.

Jövő év elején tárgyalja a budapesti 
büntetőtörvényszék Rákosi monstre- 

bünperét,
amelyben felelevenedik a magyarországi 
kommün minden borzalma.

>mérték össze erejüket: melyikük a legkiválóbb 
o munka gyorsasága és precizsége terén?

Az irányitószolgálatot végző postatisztvise- 
lónek mindenekelőtt két dolgot kell pontosan 
tudni: a földrajzot és a menetrendet, mert cl 
kell Irányítania a postai küldeményt a legis- 
tenhátamdgöttibb községekbe, precízül meghatá
rozva, hogy melyik vonatokkal szállítsák az 
árut. A legutóbbi Irányltoverseny

„grand prix“-jét Zemlényi Zoltán tisztvi
selő nyerte,

aki 200 külföldre esőló küldeményt 57 perc 
alatt, 200 belföldi eldugott községekbe szólót 
.94 perc alatt hibátlanul a címben megjelölt 
helységbe küldött

A vasárnapi döntőben a 72. számú postahi-

csoportban mindhárom posta egy-egy tisztvh 
selője, a másodikban egy-egy altisztje ver* 
senyzett.

A vasárnapi győztesek a következők: a bel* 
és külföldi irányitóversenvhen ismét Zemlényi 

, . _______  „ ___  r... Zoltán az első, az összetett versenyt Zoványt
vatal (Keleti pályaudvar mellett), 62. számú i Ernő, az altisztek versenyét Bállá István 
posta (Nyugati pályaudvar mellett) és a moz- nyerte. Valamennyi győztes éa helyezett első* 
gópoata alkalmazottai vettek részt. Az első1 rangú eredményt ért el.

Kitűzték a főtárgyalást Paupera 
Ferenc és társainak bűnügyében

„Huszonöt év“ cimü keresztrejtvény-pályázatunk 
nyerteseinek névsora

A nyertesek további jegyzékét december 17, 24 és 
31-iki számunkban közöljük

Szenzációs fordulat következett be a meg- 
■döbbentő körülmények között összeomlott 
Földhitelbank vezéreinek bűnügyében. Az 
ügyészség annakidején hűtlen kezdés, illetve 
hitelsértéa büntette elmén emelt vádnt a bank 
volt elnöke: Paupera Ferenc, volt vezérigaz
gatója: Zala Lajos, valamint Révai Pál, Por
ral Ernő és Ruzlcs Károly Igazgatók ellen.

Mind ez. öten kifogást emeltek a vádirat el
len. Hetekig tárgyalta az ügyet a vádtanáca, 
amely végül úgy döntött, hogy a kifogásokat 
elutasítja ét

a vádat mind az ötilk ellen fenntartja.
Ezek után a nagyszabású bünügy a büntető

törvényszék elé került, amelynek elnöksége 
tegnap

dr. Saemák Jenő táblai tanácselnök tanó- 
«ára

szignálta az ügyet. A főtárgyalás termtausáról 
Is döntés történt: január lé-én kezdi tárgyalni 
a Szemák-lanács a nagy pert. A főtárgyalás 
előreláthatólag néhány hétig el fog tartani, 
mert a monstre-perben többszáz tanút hall
gat ki a törvényszék.

Igazi postamunka a posta 
„irányítási versenyének** 
izgalmas vasárnapi döntőjében

A Keleti pályaudvar melletti 72. számú pos- posta vezérigazgatója és dr. Béngt Károly
Ihhivatalban érdekes és külfölödön még telje- postaföigazgntó jelenlétében folyt le ai ugy- 
sen "líMerelléh"‘fajtájú’ ■Vérscny 'döhtője"zajlott' iVevczeH '’,,Trfihy1(á8l' vérsény*' 'döntő jő," sünelyén'
le, amely mindennél jobban bizonyltja a ma
gyar posta kiválóságát. Báró Szalag Gábor a

három postahivatal legkitűnőbb alkalma
zottai

világszerte és Budapesten is

nagyszabású filmje:

havasok fia
Csodás süoríieíü'éíeíeK &s bravúrok l

Unlversal-fi m

Luls TrenKer

Szívnek, szemnek egyaránt 
gyönyörűség és izgalom!

Egy-egy Ulatszerkamttát nyertekt
Kertész Deuőné, Budapest, Tlntner Inna, 

Pécs, Benkő Piroska, Pestszentlörtnc.
Egy-egy nagy piperecsomagot nyertekt
Mayer József Miklós, Bóna István, Zsuffa 

László, Trampus Péter, Csicsmann István, Nagy 
Károly, Ruszkay József, dr. Vörösváry Ferenc, 
Vérudy János, Kiss Károly, Ranga Sándor, 
Reho József, Zombor-Kullch János, L' /' 
Albert, László Albert II., Neumann Ferenc, 
Welsz Leó, Benda Henrik, Essenther József 
budapestiek; Höck Pál, Szolnok, Benkovta 
János, Szekszárd, Bloch István, Hajós, Pestm., 
Blcltz Gusztáv, Kaposvár, Farkas András, 
Battonya, Toáola Frigyes, Nagykanizsa, dr. 
Mauks Ernő, Szikszó.

Egy-egy bekeretezett képet nyertek:
Strasser Márton, Piskárkosl Szilágyi Zoltán

ná, Szende László, budapestiek.
Egy-egy borotválkozó csomagot nyertekt
Szász Mór, Neubrandt Ferenc, Thiringer 

Miklós, Sárváry Dezső, makfalvi Dózsa László, 
Porga Ferenc, Konecsny Gyula, Fabők Gyula, 
Hindy Kálmán, Mautner Rezső, Herczeg 
Lajos, Népi János, Erődy Elek, Winter 
Imre budapestiek, dr. Bányai Aladár, Újpest, 
K omlós Nándor, Rákospalota, Vértessy Miklós, 
Újpest, Nyári István, Sashalom, Szokolyi László, 
Újpest, Fucha, Ferenc, Csepel, dr, Bobest Ala- 
<rarr*Mlogvm,őpdr, Kohn Sándor, Nyíregyháza, 
Karnar Ernő, Miskolc, Kindler József, Kapos
vár, Tolnai József, Kerekegyháza.

Egy-egy modem ékszert nyertek:
Damnavits Jánosné, Szalontal Józsefné, Wo- 

czasek Lászlóné, Nagy Ferencné, Kovács Bella, 
Soproni Rózsi, Sztanó Pálné, Láng Györgyi, 
Pákozdy Anna, özv. Darányi Sándomé, buda
pestiek.

Egy-egy nagy üveg kölnivizet nyertekt 
Glück Artúr, Tóth János, budapestiek.
Egy-egy vegyea illatszeresomagot nyertekt
Arany Dánielné, Flóré Anna. Kántor látván- 

né, Bucsekné Mákády Kiss Eszter, Sedlmaycr 
Margit, Pajor Jenöné, Turcsányi Márta, Ko
vács Arnoldné, Gyűrű Józsefné, Szegő Sándor- 
né, Mikla Mártonná, Országh Elemérné, Abo- 
nyi Imréné, Ungár Mórné, budapestiek, B. Ko
vács Józsefné, Pestszenterzsébet, Gerhauser 
Alice, Újpest, Hirschler Jolán, Pesterzsébet, 
Tatár Béláné, Rákosliget, Kovács Anna, Kis
pest, Várszegi Jánosné, Kispest, Hidas Ferenc
né, Pestszentlörinc, Pill Mariska, Balatonbog 
lár, Tóth Zsiga Eszter, Bonyhád, Jancsó Al- 
hinné, Debrecen.

Egy-egy elegáns pudertartódobozt nyertek:
Gábor Livit, Eöri Pordán Lajosné, Löwen- 

stein Janka, Czobor Irén, Fischgrund Magda, 
Laufer Magda. Östörfalai Mária, Csölle Mária, 
Richter Rezsőné, Jakobovics Irén, Dzsaja Kató, 
Mitterer Klári, Koch Alfrédné, Pútzay György- 
né, Lelkes Ilona, Szabó Lászlóné, Rusznyák 
Ilonka, budapestiek, Vass Margit, Kispest, 
Berger Ibolyka, Pécs, Kovaliöh Kálmánná, 
Szeged.

Egy-egy kis plperecsomagot nyertekt
Csóka Albert, Kovács Árpád, Gáspár József, 

Huxják G. Zoltán, Miklós István, Waldmann 
Zoltán, Kovácshegyi Kálmán, Adler Géza, 
Llchtblau Alfréd, Bontha Ferenc, Szende Osz
kár, Bényi József, Singer Hugó, dr. Csaló Fe
renc, Schwarcz Géza, budapestiek, Turcsányi 
Géza, Dunakeszi, Balogh Sándor, Pécs, Hetyey 
Gizella, Békásmegyer, Pazonyi István, Debre
cen, Erdélyi Artúr, Sárbogárd, Farkas István, 
Zsáka, Sclnvarcz Henrik, Pestszenterzsébet, 
Németh Odón, Rákospalota, Majzik László, 
Pestújhely.

Egy-egy csavaros irónt nyertek:
Lelkes Vendel, Erdélyi János, Várady Géza, 

budapestiek, Eördögh Géza, Kispest. Hahnel 
Lajos, Pestszenterzsébet, dr. Hódy Árpád, Rá
kosszentmihály, Kecskés Lajos. Kiskunhalas, 
Molnár Imre, Szeged, dr. Staut József. Sátor
aljaújhely, Radnai János, pü. főv., Mdgócs.

László

Egy-egy diszkötésti könyvet nyertek:
Mine. Hegedűs, Páris, II. 16. Rue du Petit 

Thoners 16, Hoffmann Mlhályné, Timisoara, I„ 
Str. Paris 2.

Egy-egy élelmiszer-csomagot nyertek:
Antal Géza, Arányi István, Balogh Béla, Badáa 

Sándomé, Czeglédi Gyula. Hoffmann Rezső* 
Iványl Manci, Kellner György, Kosztolta Béla, 
Leopold Viktor, Lindenfeld Edvin, Molnár 
Márton, Neumann Tivadar és Gábor, Sellneu 
Tibor, Tamás Aladár, Vidnovszky Béláné, 
Zsolnay Gyula budapestiek. Kárász Andor Rd-< 
kospalota, Lovas Mátyásné Albertiirsa, Hudásf 
Andor Dunaföldvár, Szabó Béla Szolnok, Stem 
István Kecskemét, dr. Neufeld Géza Szeged, AI* 
torjai István Eger, Rónai Ede Lengyeltóti.

Egy-egy csomag brfdgekártyát nyertek:
Vermes Béla, Kalolai Edit, Sinnreich Iván, dft 
Tóth Dezső, Gosztonyi Géza, Barna Márta* 
Máriássy Ferenc, Matolai János, Holzer Albert, 
dr. Magyarffy Kálmán, Pcntelei Gyula, Hertzka 
István, Lándor Annuska, Welsz György, Simo* 
nyl Etelka budapestiek.

Egy-egy pár selyemharisnyát nyertek: 
Liebner Gizella Miskolc, Vásárhelyi OszkárnÓ 
Sopron, Garző Andorné Battonya, Csergő Ma* 
rika Fájsz, Jutkovics Lenke Verpelét, Győző 
Juliska . Rábapordány, Pető Lívia Sárbogárdi, 
Megyer Ella Balatonföldvár, Ágotái AMce Gyöi^ 
Simon Istvánná Szeged.

A vidéki és külföldi nyerteseknek ajándékait 
kát a hét folyamán postán küldjük el. A búdat 
pesti és környékbeli nyertesek ajándékaikat 
f. hó 12-től 15-ig bezárólag d. e. 9—1 óráta 
kellő személyazonosság igazolása mellett kis 
adóhivatalunkban vehetik át.

*
A nyertesek jegyzékének folytatása 4 

jövő héten.

Ügyészi nyomozás egy 
hirtelen haláleset ügyében

A budapesti királyi ügyészségen pár nap óta 
nyomozás folyik, kihallgatásokat végeznek egy 
haláleset ügyében. Az ügyész, aki a vizsgálatot 
vezeti, vasárnap is folytatta munkáját.

Nagy Ferenc 39 éves ácssegédet néhány) 
nappal ezelőtt

egy orgazdasági ügyben akarták kihall
gatni a főkapitányságon.

Mialatt ott várakozott az egyik detektivszobá* 
bán több beidézett féllel együtt,

hirtelen rosszul lett.
Azonnal kihívták a mentőket, akik a Rókus* 
kórházba roboglak Nagy Ferenccel, de mirt 
a kórházba érkeztek, Nagy már halott voltt 

útközben meghalt a mentőkocsiban.
Az ácssegéd holttestét a törvényszéki orvos* 

tani intézetbe szállították, ahol megtörtént aa 
orvos-rendőri boncolás. A rendőrség, — mi* 
után Nagy Ferenc a főkapitányságon lett rosz-> 
szül, — jónak látta, ha

megejtik a törvényszéki boncolást Is.
Ezt el is rendeltek és a boncolás eredményét 
szokás szerint az ügyészség elé terjesztették*

Ezek után indította meg a királyi ügyész* 
ség a nyomozást, amely

vasárnapra tisztázta a haláleset körülmé
nyét

Nagy Ferenc hosszabb ideje légzési zavarok* 
kai küzködött és asztmatikus rohamai voltak. 
Amikor a rendőrségen várakozott, újból 

elfogta egy ilyen rohnm, torkához kapott, 
elájult és rövid kínlódás után meghalt.

Az ügyészség számos tanút hallgatott ki és 
ezek vallomásaiból azt állapította meg, hogy, 
Nagy Ferenc súlyos asztmában szenvedett.

Ezzel le is zárul most inár a hirtelen halál
eset ügyében indított ügyészi nyomozás.

^1

VÁROSI SZÍNHÁZ
December 14-ón pénteken este 8 órakor

S A LJ A Pl N
mint MEHS10 Gounod Fmu««c; operájában FAUST: r-ATAKY KÁLMÁN 

| JEGYEK 2-14 PENGŐIG A SZÍNHÁZ PÉNZTÁRÁNÁL ÉS RÓZSAVÖLGYINÉL.
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ARANYAT 
ÉR
a pontos őrá, 
még ha vasból van is.

(Beküldte: Dr. Rózsa Ignác)

Az őksserészpropaganda-pályázat 
díjazott jelmondatai:

A DIVAT
Örökké változik,

A VALÓDI 
ÉKSZER
örökké divat

(Beküldte: Kublcsek F.-né 
és Pesti Emilné)

kimenti
/.

.4 császárváros szobrot emel császárjá
nak ... A bécsiek nem a hadvezér és az 
uralkodó formájában akarják ércbeönteni 
Ferenc Józsefet, hanem a bécsi polgár em
lékét akarják megörökíteni.

II,
Nagy vadászat volt a 'héten a gödöllői 

'koronauradalomban. A kormányzó vendége 
volt Albrecht főherceg, Lázár Andor igaz
ságügyminiszter és még több előkelőség a 
politikai és társadalmi életből,

III,
Második napja már, hogy rémhírek ke

ringenek Budapesten. A lelketlen és ostoba 
kávéházi Konrádok egész csokorra való rém
hírt röppentettek szárnyra: 1. Eckhardt Ti
bort Genfben meggyilkolták; 2. szerb komi- 
tácsik betörtek és már Szeged külvárosai tá
tié kán járnak; 3. elrendelték a bankzárlatot. 
Ez csak egy kis mutató a rémhírek gyűjte
ményéből, borbélymühelyek vendégei és ká
véházi törzsvendégek esküsznek még arra 
is, hogy saját fülükkel, rádióból hallották 

‘ezeket a híreket. Budapesti polgárok, hát 
yni ez? Hát hisztérikus vénasszonyok va
gyunk, hogy őrült kacsákkal riasztgatjuk 
egymást ezekben a gondtethes időkben? 
Elég volt az ostoba és gonosz rémhírekből. 
Minden tisztességes és becsületes polgárnak 
kötelessége, hogy irtsa ezeket a felelőtlen 
rémhirterjesztőket. Tüzes vasat a nyelvükre, 
meg kell pányvázni őketl A rendőrség és az 
'ügyészség számára is volna egy jó taná
csunk: vegyék elő a törvénykönyvet. Meg
találják benne az 1931. évi XXVI. tör
vénycikket. Ennek a törvénynek 9. paragra
fusa egy évig terjedhető börtönt szab ki a 
gonosz fráterekre, akik rémhíreket kohol- 
ziak vagy terjesztenek. Vegyék elő a tör
vénykönyvet, fogják fűtőn ezeket a betyá
rokat (akiknek, nem tudni, a gonoszságuk 
vagy ostobaságuk nagyobb), tanítsák őket 
móresre és vegyék el a kedvüket ettől az 
ártalmas és gonosz játéktól,

Zajlik az élet az Operabál körül. Lesz, 
Vagy nem lesz? — ez itt a kérdés. Radnai 
igazgatónál sokat tanácskoznak erről. A ke
reskedő és iparosérdekeltségek, de meg a 
publikumnak a bálra vágyódó része sze
retné. ha az idén is megtartanák a bált. Ren
geteg ötlet vetődött föl, milyen formában 
tartsák meg. Hát rendben van, ha lesz bál, 
'hát legyen, de van egy szerény megjegyzé
sünk:'nem életkérdés, senkise fogja falba- 
Vernt a fejét, ha az idei szezónban nem tán
colhat az Operában!

V.
Mezey István dr. fiatal budapesti ügyvé- 

’det a Japán Ifjak Turáni Szövetsége a ma
gyar—japán kapcsolatok fejlesztése terén 
kifejtett munkássága elismeréséül disztag- 
jává választotta.

VI.
Érdekes műteremből volt szombaton. Aba- 

’Novák Vilmos, a kiváló festőművész ame
rikai kiállításra készül, áthajózik az Újvi
lágba. Ebből az alkalomból a növendékei 
művészi műterembált rendeztek. A műter
met tengerjáró' hajóvá díszletezték az ötletes 
rendezők. Az urak jórésze jelmezben jött, 
a legtöbb matrózruhában, a hölgyek pedig 
mentőövet kaptak.

VII.
Az idei Atléta-bálon a pálcás urak nem 

virágcsokrot pálcát tartanak majd a ke
zűkben, hanem atléta jelvényeiket: evezőt, 
teniszrakettet, gerelyt és más sporteszközö-

Romantikus szerelmi dráma
Előadás közben az erkélyről a KultUT-mOZiban 
a nézőtérre vetette magát a szerelmes diák, mert 
a földszinten látta ülni ideálját a vetélytársával

Szombaton este romantikus szerelmi drá
ma játszódott le a Ferencvárosi Kultur- 
moziban.

A Magyar Tanítók Otthonának Kinizsy- 
utca 16. számú épületében van a Kultur- 
mozi. Ebbe a moziba járnak a környék 
disztingvált, intelligens publikuma. Szom
baton zsúfolt nézőtér előtt pergették a 
Zo/a-regényböl készült Nana -cimü filmet, 
mikor egyszerre csak sikoltás, majd egy 
test zuhanásának zaja riasztotta föl a pub
likumot:

egy fiatalember leugrott a mozi erké
lyéről és eszméletlenül terüli el a föld

szinti széksorok közüli, 
óriási pánik keletkezett, a mozi személy
zete azonban lecsillapította a közönséget és 
a filmet tovább pergették. Ugyanakkor a 
személyzet néhány tagja az eszméletlenül 
fekvő fiatalember segítségére sietett. Föl
emelték, kivitték az irodába és

azonnal a mentőkért telefonáltak.
Néhány perc múlva megjöttek a mentők, 
megvizsgálták a fiatalembert és megállapí
tották. hogy

bokatörést szenvedett,
első segítségben részesítették és a Rókus- 
kórházba vitték.

Ezalatt a moziban elcsöndesedett az izga
lom, a publikum nagyrésze nein is tudta.

1KI1 Iercedes-behz
AUTOMOBIL RÉSZV.-TARS. |

1 II | VL, CSATA-UTCA 29. SZÁM

(BELVÁROSI LERAKAT: MÁRIA VALÉRIA-UTCA 10 SZ.)

— Ma tartották a szegedi törvényható
sági választásokat. Nagy izgalomban este 8 
óráig folytak vasárnap Szegeden a törvény
hatósági választások. Hétfőn reggel hirdetik 
ki az eredményt. Valószínűnek látszik az 
ellenzék nagy előretörése.

— A Városi Színház és Tauberék a kliildö- 
zött magyarokért. A Theater an dér Wien Bécs 
legelső operettszinhftza vendégjátékának szen
zációs sikere folytán a bécsi igazgatóság és a 
Városi Szinház igazgatósága elhatározták, hogy 
egy nappal meghosszabbítják a Tauber-operett 
előadásait és igy kedden, december 11-én lesz 
Tauberék utolsó előadása. A két szinház igaz
gatósága a Jugoszláviából menekült magyarok 
felsegélyezésére ajánlja fel a keddi előadás jö
vedelmét.

— Szabadlábra helyezték a tiltott műtét
tel vádolt győri orvost. Dr. Dénes Nándor 
dr. Siklós Ede orvosokat, valamint két asz- 
szonyt halálosvégü tiltott műtét miatt Győ
rött letartóztatták. Dr. Siklós, aki ellen dr. 
Dénes terhelő vallomást tett, öngyilkosságot 
kísérelt meg a fogházban, de megmentették. 
Dr. Dénest pedig vasárnap szabadlábra he
lyezték.

DARtAÖV
A TÖKÉLETES HASHAJTÓ 2 
enyhe, biztos. ártómoíYaxJ

A M. kir. Osztálysurajáték. A 3-ik osztály 
húzása szombaton, 15-én kezdődik. Figyel
mébe ajánljuk a résztvevőknek, hogy a 
megújítási betét: ’/i = 24, Vt — 12, % = 
6, »/s = 3 pengő és az előirt 30 fillér költ
ségátalány a húzás előtt megfizetendő, el
lenesetben a nyereményre való igény, va
lamint a sorsjeggyel összefüggő jog meg
szűnik.

— Revolverrel lelőtte az anyját a jussát 
követelő flu. A tolnamegyei Decs község
ben Paksi János 35 éves gazdálkodó ösz- 
szeveszett özvegy édesanyjával és azt kö
vetelte, hogy adja ki a jussát. Az édesanyja 
kiutasította a házából, mire Paksi revolvert 
rántott és két lövéssel súlyosan megsebesí
tette A merénylőt letartóztatták.

— összeroncsol fejű holttest az ország
úton. A hajdumegyei Téglás község felé 
vezető országúton összezúzott fejjel, holtan 
találtak egy ismeretlen kisgazda külsejű 
embert. Megállapították, hogy orozva, há
tulról ütötték le. Az a gyanú, hogy bősz- 
szuból öllék meg.

— Egy kisleány vlllRmosbaleaete. Spakk Er
zsébet 9 éves tanuló Pesterzsébeten, a Tőrök 
Flóris-utcában nekiszaladt egy 30-as jelzésű 
villamosnak. Súlyos sérülésekkel vitték a mén-

» Sitit WtfciWW* 

mi történt, a legtöbben arra gondoltak, vé
letlen balesetről van szó, a benfentes törzs
publikum között azonban rövidesen elter
jedt a hir, hogy tragédia játszódott le:

a fiatalember szerelmi bánatában ug
rott le az erkélyről.

A szerelmes fiatalember, aki az öngyil
kosságnak ezt az eddig példátlan módját 
választotta, B. József joghallgató volt. Is
merősei ugy tudják, hogy’ B. József, aki 
különben a Kultur-mozi törzslátogatói közé 
tartozik, szombaton gyanútlanul elment a 
moziba. Az erkély első sorában ült. Előadás 
közben lenézett a földszintre és legnagyobb 
meglepetésére

az egyik széksorban ott látott ülni egy 
fiatal urilányt, az ideálját, a leány mel
lett pedig egy másik fiatalember ült, a 

joghallgató vetélytársa.
B. Józsefet ez a nem várt meglepetés any- 
nyira kihozta a sodrából, hogy izgalmában 
és elkeseredésében leugrott az erkélyről.

A dráma előadás alatt, vetítés közben 
sötétben játszódott le,

■ fiatal urilány és kísérője nem Is tud
ták meg, ki az öngyilkos, 

zavartalanul végignézték az előadást és 
együtt hagyták el a mozit, mialatt B. Józse
fet a RőÁ'Us-kórház hires öngyilkostermé
ben lefektették egy betegágyra ,. a

Kérien ajánlatot, mert 
1935. évi meglepően 
olcsó áraink már 
érvényben vannak

— Kisiklott a nyíregyházai kisvasút A kis
vasút, amely a Sátoraljaújhely határában lévő 
gróf. Károlyi-féle fatelepről Nyíregyháza felé' 
indult, hibás váltóállítás következtében kisik
lott. A mozdony és egy kocsi a négy méter 
magas töltésről lezuhantak. Nagy Frigyes moz
donyvezető és Bugyi Sándor fütő megsebesül
tek.

— Felakasztotta magát egy szegedi tanár. 
Szegeden a Szentmiklósi-utca 12. számú ház 
pincéjében felakasztva, holtan találták Muth 
Antal 47 éves gyakorló polgári iskolai ta
nárt. A tanár betegsége miatt betegszabad
ságon volt és most érkezett haza a szanató
riumból.

4— A Petőfi Társaság felolvasó Ülése. A 
Petőfi Társaság vasárnap Pékár Gyula el
nöklésével ülést tartott, amelyen Kállay 
Miklós, az ismert mükritikus tartotta meg 
székfoglaló előadását. Ezután Kállayt a 
társaság tagjai sorába iktatták. Jankovics 
Marcell, Császár Elemér, Bán Aladár, Ha
vas István tartottak még felolvasásokat.

— Kik nyerték a „KI ex a színésznő?** rejt
vény dijait? A Hétfői Napló nagysikerű „Ki 
ez a színésznő?'* rejtvény megfejtői között öt
ven darab jegyet sorsoltunk ki a Hollywoodi 
bál előadására e Metró Scala filmpalotába. A 
jegyek átvehetők kiadóhivatalunkban hétfőn, 
kedden éa szerdán délelőtt 11-től délután 3 
óráig. A szerencsés megfejtők névsora a kö
vetkező: Dr. Mühlrad Artúr, Kertész-utca 29, 
Masánszky Tivadar, dr. Telkes Andor, Géber 
János, Csengery-utca 86, Barna Andor, Breuer 
Bella, Rákóczi-ut 11, Sólyom Miklós, Hevesi 
László, Vizi Erzsébet, Visegrádi-utca 18, dr. 
Takács Erzsébet, PestszcnttŐrinc, Heller Ed- 
gardné, Ludvig Erzsébet, Horánszky-utca 4, 
Friedler Tibor, Vörösmarty-utca 53, Mihalicza 
László, Murányi-utca 46, Sin&ovics Tibor. 
Pestszentlőrinc, Rákóczi-ut 40, Kiéin Judit. 
Csáky-utca 8. Kovácshegyi Kálmán, Klotild 
utca 12, Szita Gyuláné, Légrády Károly-utca 
43, Blumenthal Jolán, Zápolya-utca 22, Breuer 
Erzsébet, Dembinszky-utca 45, Rózsa Edit, 
Személynök-utca, Herzka Pál, Koháry-utca 5, 
Bauer Bódogné, Thaly Kálmán-utca 41, Blu
menthal Imre, Koráfl-utca, Gábor László, Szi- 
nyey-Merse-utca 17, Dömötör Sándor, Bajnok
utca 24, Kulka Albertné, Izabella-tér 2, Czeizler 
Richórd, Újpest, Kassai-utca 24, Fischer Magda 
Újpest, Becskey Erzsébet, Jókay-utca 20, Ta
mássy Gnbridlln, Rökk Szilárd-utca. Tímár 
Manci, Székely Bertalan-utca 21, Steiner László 
Akácfa-utca 46, Katona Púiné, Váci-utca. Lux 
József, Molnár-utca, Molnár Magda, Újpesti 
rakpart 8, Friedmann Sándor, Péterffy Sán
dor-utca 12, Hcrcz-enik Gyuláné, Thaly Kál- 
mán-u 41, Harlinger Mária, Báthory-utca 19, 
Blatt Mónié, Rottenhlller-utcn 39, Forslner 
Lili, Vörösmarty-utca 6, Pápai Tibor, Rudolf- 
tér 6, Ungár Béla. Andrássy-ut 95, Nagy Jenő, 
Rálcóczv-ut 56, Kálmán István, Váci-ut 32, 
Sugár Ella, Erzsébet-tér 12, Szőke Margit. Vas
útra 18, 7.wipp Lajosné, Vas-utca 18, Hirsch 
Ákos dr., Prúger Márton dr., Baross-ulca 15.

— Gyomorsavtultcngés, gyomorégés ellen 
egy kellemes izü csokoládé került forgalomba 
„SAVOLT" név alatt. A szer abszolút olcsó és 
már mindenütt kaphatói

„SuperEka" 

várja Öld bármelyik 
jobb ráJröszakftzíetben

nanaszergy ar. Rákóczi-ut go

Leányrabló amerikai 
fiatalembert hajszolnak 

Budapesten
Tízezer dollár lutalcm 

a nyomravezetőnek
Vasárnap délelőtt a washingtoni rendőr

ség rádiógram utján Európa összes rendőr
hatóságait ujabb érdekes emberrablási ügy
ről értesítette. Az amerikai rendőrség rádiót 
gramja a déli órákban megérkezett a buda
pesti főkapitányságra, ahol nagy érdeklő
déssel fordították le az eredeti angol sző 
veget magyar nyelvre.

Az értesítés szerint Thomas H Robinson 
22 esztendős ügyvédirodai dijnok a Ken- 
tucky államban lévő

Louisville városból elrabolta főnökének. "« 
Róbert Spee ügyvédnek 18 esztendős 

Allce nevű leányát,
A család tízezer dollár -jutalmat tűzött ki 
az emberrabló kézrekeritésére. Megállapi- 
(ották, hogy Thomas Robinson Netv York
ban hajóraszállt és

Európa felé vette útját a leánnyal 
együtt.

Pontos személyleirást közölt róla az ame
rikai rendőrség. A főkapitányság minden 
intézkedést megtett, hogy abban az. esetben, 
ha az emberrabló fiatalember Magyarország 
felé vette volna az útját, mielőbb kézreke- 
rüljön.

— Ma avatják fel a győri Rába-liidat. 
Ma, hétfőn délelőtt avatja fel Fabinyi Ti
hamér kereskedelmi miniszter az uj győri 
Rába-hidat, amely Európa leghosszabb he
gesztett hidja.

— Halálos autógázolás Győr mellett. Va
sárnap hajnalban Győr mellett Braunstein 
Ignác győri kereskedő halálra gázolta Fé
nyes László 15 éves kerékpáros kifutófiut. 
A szerencsétlenséget az okozta, hogy a ke
rékpáros fin lámpa nélkül hajtott.

CELOFILTER
Átszűri a dohány füstöl!
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Köd. hőcsökke
nés, a hegyekben 

havazás
A Meteorotogfat Inté

zet jelenti vasárnap:
Nyugat-Európúhan erősen szelei és kö

dös az időjArát. Közép-Európáhan mérsé
kelt déli légáramlás mellett ködös és bo
rús. Hazánkban sok helyen volt ködszitálás 
és gyenge eső. A hőmérséklet még mindig 
nagyon enyhe.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 6.6 Celsius, a tengerszintre átszámitott 
légnyomás 769 milliméter, alig változó 
irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Déli légáramlás, gok helyen köd, né- 

' hány helyen kisebb eső, a keleti me
gyékben és hegyekben esetleg hava
zás. A hőmérséklet valószínűleg kissé 

csökken.

— MIKÉFE-llnncpély. A Magyar Izraelita 
'Kézmü- és Földművelési Egyesület szombaton 
este a Posi Izraelita Hitközség Goldmark-ter- 
méhen ünnepély keretében búcsúztatta el hu
szonnyolc most fölszabadult növendékét. Az 
ünnepélyen dr. Hevest Simon vezető főrabbi 
és dr. Steln Emil moondottak beszédet.

A kéttrelfen konvenció alkalmazásában 
most inár rendszeresen kialakult az a gya
korlat, hogy míg a két treffre adandó ne
gatív válasz maradt a két káró, addig mái 
kettes Indításra eggyel magasabb szín vá
laszt kell adni, például két körre két pik
ket. Még pedig azért, hogy a szanzadut eset
leg nz mondja be és játssza, akinél az erős 
lap van, mert az erős asztal ellen sokkal 
könnyebb az ellenjáték.

★

Február 4-én test Budapesten a nagy meccs 
a világbajnoki elmért az Európa bajnok ma- 
gyár csapat és az amerikai bajnokcsapat kö
zött. A verseny előkészítésének irányítását most 
már maga Kállay Tibor szövtségi elnök Intézi, 
mert megunta azt a még csak nem is lázas 
semmittevést, amelyet ebben at ügyben mosta
náig produkáltak.

¥
A hozzáértő és mértékadó tényezők azt 

szerelnék, ha a valóban roppant erős ame
rikai csapat ellen, amely öt taggal érkezik 
Budapestre, az Európa-bajnok magyar csa
pat is csak öt taggal álljon ki Alpár, Bécsi, 
Colién, Keleti és Klór összeállításban. A 
tartalékra, aki Bécsbcn is szerencsétlenül 
szerepelt, ezúttal sincsen szükség, csak 
ronthat. Néni is azért, mert rosszul játszik, 
hanem mert a bajnokokat nyugtalanítja. 
Amint ez legutóbb a hendikep-versenyen 
történt, ahol azok a leosztások mentek a 
legszerencsétlenebbül, amelyekben a tartalék 
is játszott, holott elfogulatlanul meg kell 
állapítani, hogy csaknem a legkevesebb hi
bát csinálta. Itt az ideje, hogy ezt maga az 
érdekelt lássa be, amint azt egy másik ér
dekelt már egyszer megcselekedte.

♦
' A hendikepet egyébként mcnspontelőnnyel 
n DSC I. nyerte, amely meglepően jól szere
pelt. A papírforma egyébként tótágast állt a 
verseny során. A Fészek a nagy menspont- 
előnyt behozva, megverte a DSC mindkét csa
patát és kikapott a Bridgeklub I. csapattól. 
Ezzel szemközt a DSC mindkét csapata meg
verte a bajnokverő Bridgcklubot.

Lehet ezen eligazodni?!
♦

Culbcrfson mester rossz véleménnyel van az 
Európu-bnjnok magyar csapatról, amelyet pe
dig nem h Ismer Fogadásokat ajánl, 5:l-re 
adja az amerikaiak győzelmét.

Hogy milyen alapon, nem tudjuk. Egyetlen 
átszámítása az angol-magyar bridgevlszony. 
Tudnia kellene, hogy ar angolok eddig még 
nem verték meg a magyarokat. A pesti nem
zetközi versenyen a Itcnslcy-csapat vereségei 
szenvedett a Molnár- Klór—Alpár—Décsl-csa- 
pattól, a bécsi Európa bajnokságon pedig, ahol 
a magyar csapat győzött, az nngolok ellen el- 
döntctlenlll végeztünk.

♦
Szombaton délután félötkor kezdődött a 

DSC helyiségében a Sportegyesületek Bridge 
csapatversenye. Igen nagy mezőny indult, a leg
jobb játékosok is résztvesznek p versenyen a 
legelőkelőbb sportklubok színeiben.

HEM KÉSIK EL SOHA, 
ha óráját nfilam vásárolta 

Legszebb karácsonyi ajándékok

VrIó'II avájct térti és nőt Arák, chromlAncok 
vhlawiekbun, KzUst evőrazkttaUk, dísz- 

tárgvuk használt *s uj, legolcsóbb árak 
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Wolff Károly a nemzetközi 
kapcsolatok igénybevételéről

Vasárnap délelőtt a k'ereaztényMoctalhta 
munkásság Bcnlczky-utcal székházában nagy
szabású munkásgyülés volt. Székely János 
elnök megnyitó beszédében kifejtette, hogy a 
nagygyűlésnek két célja van:

tiltakozni a s*«rbek kegyetlenkedései ellen 
és álláatfoglalnl a munkásság gazdasági és 
szociális problémáinak rendezése érdeké

ben.
kócsán károly

országgyűlési képviselő megrázó beszédben 
foglalkozott a jugoszlávok kegyetlen eljárásá
val, majd előterjesztette határozati javaslatát, 
mely szerint a munkásság a művelt külföld 
munkásközvéleményének tájékoztatása céljá
ból

az összes adatokat megküldi Európa vala
mennyi keresztény munkásszervezetelnek 

éa as utrechtl nemzetközi központnak.
Ezután általános érdeklődés közepette

WOLFF KÁROLY
emelkedett szólásra, aki elsősorban helyeselte 
azt, hogy a keresztényszocialista munkásság 
igénybe veszi a magyar ügy érdekében nem
zetközi kapcsolatait Majd foglalkozott a fő
város ügyeivel és hangsúlyozta, hogy főszem-

Karácsonyra baba, látók, üueg,
porcellán és háztartási cikkek legolcsóbban

Uilágedényáruház 29
— A menekülteknek adják a vasárnapi kapu- 

>énzt a fővárosi házfelügyelők. A budapesti 
lázfelügyelő egyesületek együttes nagygyűlést 
tartottak vasárnap a Vigadó nagytermében. Az 
elnöklő Szalag László tiltakozott a jugoszláviai 
magyrüldözések ellen. Suskovics Károly, a ház
felügyelők főtitkára ismertette a szakma sérel
meit és a népes gyűlés általános helyeslése kö
zepette előterjesztette a határozati javaslatot, 
amelyben tiltakoznak az uj lakbérleti szabály
rendeletnek a vidékre vonatkozó különféle 
rendelkezései ellen, főleg pedig az ellen, hogy 
kötelesek a vicéknek leadni keresetük harmad
részét. Tiltakoznak továbbá az ellen, hogy ren
deletileg kötelezzék őket ingyen munkák vég
zésére. Egyhangúlag elfogadták a határozati 
javaslatot és azt meorandum formájában el
juttatják az illetékesekhez. Friedrich István 
országgyűlési képviselő támogatásáról biztosí
totta a házfelügyelőket. Kabalcouics József bi
zottsági tag és mások felszólalása után egy
hangú lelkesedéssel elhatározták, hogy a mai, 
vasárnapi kapupénzjövedelmüket a szerbek 
által kiüldözött magyaroknak adják.

—* A Madách gimnázium ■ jugoszláviai 
menekültekért. A Madách Imre gimnázium 
gróf Apponyi Albert zeneszakosztálya Hó
mon Bálint kultuszminiszter védnöksége 
alatt Müller László igazgató és Bruck Fe
renc tanár urak tiszteletére december hó 
15-én a Zeneakadémián hangversenyt ren
dez, amelynek jövedelmét a jugoszláviai ki
utasítottak segélyezésére ajánlják fel.

— Szenzációs olcsón ruházkodhatt Mérték 
szerint Őszi divatszöveteinkböl két próbával, 
remek szabású férfiöltönyt, vagy télikabátot 
készítünk: Versenyszabóság, Rottenbiller-utca 
4a., I. emelet.

bMrtekéte.r»ötétVékrav^firebár- leriiöiiönyi vagy teiiKabatoi 
mllyenszlnbenkétszerlpróbAvnl £Q {) f] f] 0 0 6 F t RgSZltlUlH 
„VersenyaaabösAg", Rottenbiller ncca 4/a, I. em.

— Eltemették a Bródy-tüdőgondozó főorvo
sát. Megható részvét mellett temették el Kenz- 
ler Gyula dr.-t, a Pesti Izr. Hitközség Bródy 
József és Fanny tüdőbeteggondozó intézetének 
vezető főorvosát a rákoskeresztúri Izr. temető
ben. Hevest Simon gyászbeszéde után Alapy 
Henrik egyetemi tanár és Molnár Tibor dr. 
mondottak megható búcsúztatót.

— A Tungsram Müveknek a gáztöltésű fon
tos típusoknál alkalmazott kétszertekercselt 
izzószál segítségével sikerült elérni, hogy uj 
D-lámpáik a régebbi egyszerű spirálissal ellá
tott izzólámpákkal szemben 20%-ig terjedő 
fénytöbhletet bocsássanak ki. Ezen uj dupla- 
spirállámpákná.1 a fényjelzés foglalja el a fő
helyet, amit Dekalumcnekbcn {10 Lumen) ke
rek számban adnak meg, az áramfogyasztást 
(Watt) pétiig másodsorban jelzik. A gondos 
háziasszony e két jelzésből győződhetik meg 
arról, hogy milyen fényhatásfoku és áramfo
gyasztást! égőt vásárol.

AtamoisnlMnsegex 
estenként Gottlleb Mar

gón trióban verseny 
Frankéi őrt. wwríttermeöen 
Károly király út 8/a. l el. 37-2-57.

Ebédmenüket a város bármely részébe házhoz szállítunk

— Vlllamoa főzés-sülte. Budapest Székesfő
város Elektromos Müvei értesíti a fogyasztókö
zönséget, hogy folyó hó 12-én és folytatólago
san minden szerdán délután fél 6 órakor (Hon
véd-utca 22. szám alatti előadótermében) díj
mentes villamos főzés-sütést bemutató előadást 
tart. Ebédiőzós, süteménysütés. Minden hétfőn, 
csütörtökön és pénteken délelőtt fél 10 órai 
kezdettel ugyanott, az állandó kiállítás főző- 
Iskolájában díjtalan főzőgynkorlntok. A kiállí
tás nyitva: hétköznap délelőtt 8—-2-ig és dél
után á—7 óráig. 

pontnak art tartja, hogy
■ tőke érdekeinek figyelembevétele mel
lett a munkásság jogáé érdekei teljes U- 

elégitéet nyerjenek.
Mouik Zsigmond szakszervezeti főtitkár » 

munkásság gazdasági ügyeivel foglalkozott 
Utána Seidl József terjesztette elő a nagygyű
lés határozati Javaslatát, amely szerint szociá
lis törvényalkotásokat követelnek, többek kö
zött

a Jelenlegi 48 óráé heti kereset mellett 
negyvenórás munkahetet,

a béregysztető bizottságok felállítását, a mun
kaszabadság törvényes biztosítását és a har
minchatórás vasárnapi mun köszönetnek életbe
léptetését.

A tél folyamán a munkanélküliek és ínsé
gesek rendszeres támogatását,

a fiatalkorúak különös védelmét, a hadviseltek, 
hadiözvegyek és árvák támogatását, a karte
lek megrendszabályozását kívánják. Különösen 
követelik, hogy ezek a szempontok az állami 
és fővárost üzemekben máris érvénycsittesse
nek.

A nagygyűlés egyhangúan magáévá tette a 
határozati Javaslatot.

— Debrecen nagyszabású akciót indított a 
ki üldözöttekért. Az összes debreceni egyesüle
tek és különösen a diákszervezetek hatalmas 
akciót indítottak, hogy segítsenek a Jugoszlá
viából kiüldözöttek szomorú sorsán. A baj
társi egyesületek tagjai azt a határozatot hoz
ták, hogy lemondanak naponta egy tál ételről 
és annak árát eljuttatják a belügyminiszté
riumba, a segítöalap számára.

— Megjelent a Magyar Sajtó 1985-Öa év
könyve. A könyvpiac legújabb eseménye az ötö
dik évfolyamába lépő egyetlen magyar sajtó
monográfia, a Magyar Sajtó Évkönyvének meg
jelenése, amelyet Sziklay János, az Újságírók 
Egyesületének alelnöke és Szász Menyhért, az 
„A Sajtó'* szerkesztője bocsátották közre. A 
húsz ivre terjedő mü valóságos telekkönyve az 
összes Magyarországon megjelenő napilapoknak, 
hetilapoknak és szaklapoknak egyaránt, sőt 
nemcsak a megszállott területi, hanem a tenge
rentúli magyar lapok adatait is közli. A könyv 
a magyar közélet egyik legfontosabb kompassza 
és nélkülözhetetlen útmutató minden vállalat, 
üzletember számára, aki a sajtópropagandára 
vagy hirdetési akciókra támaszkodik. Emellett a 
műnek tudományos jelentősége is nagy, mint
hogy ez az első sajtómonográfia, amely a tudo
mányos folyóiratoktól a közgazdasági orgánu
mokig, a legkülönfélébb felekezeti lapoktól és 
kőnyomatosoktól a legeldugottabb vidéki érdek
képviseleti közlönyig mindent regisztrál és évröl- 
évre nyilvántart. Aki a könyvet átlapozza, meg
lepetéssel látja, hogy milyen hatalmas a magyar 
sajtó szervezete: közel 1500 lap fogalmazza meg 
napról-napra a magyarság vágyait, gondolatait, 
gazdasági cselekedeteit és terveit.

— A szezon két legszebb filmje. Szivem 
érted dobog, Jan Kiepura és Egerth Márta fő
szereplésével, továbbá a Sasfészek csodálatos 
hegyi felvételeivel változatlan sikerrel még né
hány napig a budai Simplon-Filmpalotában.

— Ravasz pásztó te Kapy Béla beszéde 
a Bethlen Gábor Szövetség ünnepén. Az 
Országot Bethlen Gábor Szövetség zzom- 
baton ünnepet rendezett Szolnokon. Tas- 
nádi Nagy András igazságügyi államtitkár 
Raavtz László református püspök és Kapy 
Béla evangélikus püspök mondottak nagy 
beszédet. Vasárnap istentisztelet volt a re
formátus és evangélikus templomban. Dél
ben társasebédet tartott a szövetség.

— Magyar kiállítás Lublinban. A Lublinban 
most megalakult Lengyel-Magyar Barátság 
Egyesület jólsikerűM kiállítást rendezett, ame
lyen a magyar városokat és a magyar műalko
tásokat mutatták be. Matuska Péter nyitotta 
meg a kiállítást. Divéky Adorján egyeenii ma
gántanár a magyar-lengyel történelmi kapcso
latokról tartott előadást.

— Országzászlót állítanak fel Pécsett. A Ma
gyar Nemzeti Szövetség Pécs-Baranya Köre 
közgyűlésén Visnga Ernő elnöki megnyitója 
után Krisztié* Sándor egyetemi tanár szólalt 
fel fel, majd dr. Somogyváry József tiltakozott 
a jugoszláv atrocitások ellen. Dr. Székely 
György inditványára elhatározták, hogy Pécsett 
országzászlót állítanak fel.

— Választás a debreceni ügyvédi Kamarában. 
Vasárnap választott uj tisztikart a debreceni 
Ügyvédi Kamara. A szavazatok összeszámlá- 
lása ipég a késő esti órákban is tart, de előre
láthatólag az eddigi elnök, dr. Kölcsey Sándor 
kerül ki győztesen az eddigi alelnökkel, He
gedűs Jenövei együtt a választásból.

— Ahol legnagyobb a veszély, ott van leg
közelebb a segély — mondja a példabeszéd. 
Vegyen állnmsorsjcgyct és szerencsés esetben 
minden gondjótó! szabadul. Ha nem nyer, jó
tékonyságot gyakorol, mert az államsorsjegy 
bevételét Jótékonycélra fordítják,

Foggonvtartúk
képkeretek 

képek 
szentképek 

a legolosAbbaa Neustadtl\
képkeretgyár Vflmos csAszAr nt B6- sz

„Az árdrágítás 
minisztere" vagyok 
— mondotta Kállay 
az Omge közgyűlésén

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az OMGE 
vasárnap délelőtt tartotta idea közgyűlését, 
amelyen résztvett Kállay Miklós földmlvelés- 
ügyi miniszter, Marschall Ferenc államtitkár, 
Purgly Jenő, Ivády Béla volt földmlvelésügyi 
miniszterek és a gazdák számos reprezentánsa.

A közgyűlést Somssich László gróf felsőházi 
tag. az OMGE elnöke nyitotta meg és hosszabb 
beszámolót mondott az 1934. év mezőgazdasági 
helyzetéről. Utána Kállay Miklós földhiivelés- 
ügyi miniszter szólalt fel, aki megállapította, 
hogy a gazdasági helyzetben sikerült a romlási 
folyamatot megállítani.

— Általános jelszó lett, — mondotta a föld- 
mivelésügyi miniszter — hogy én az árdrágítás 
minisztere vagyok.

Nekem igenis az a feladatom, hogy a mező
gazdasági cikkek árdrágításának minisz

tere legyek,
nem tiltakozom tehát a vád ellen.

Nagy helyesléssel fogadta a közgyűlés köt 
zönsége a miniszter kijelentését.

A legutolsó Filharmóniai hangverseny rossz* 
emlékű karmestere után valóságos üdülés a 
vasárnapi Beethoven-koncert vendégdirigensei 
Fischer Edwin. A kitűnő német művész ugyan 
elsősorban zongoraművész, de fölényét zenei 
intelligenciájával, lelkes akarásával jól uralko* 
dik a zenekaron is. A Fidelio- és Egmont-nyi* 
lányokat világos, tisztán tagolt felfogásban 
szólaltatja meg és a Sorsszimfóniában is meg* 
győző a drámaisága. Adósunk csak ott maradt* 
ahol lírai feloldódásban kellene dalonial 
Fischer Edwin kissé darabos germánságától 
távol áll ez az őszinte melegség. A hirdetett C- 
moll zongoraverseny helyett a komorabb G-dufl 
versenyműben mutatja meg Fischer Edwin ki* 
váló pianisztikus képességeit. — Vasárnap esté 
a Vigadóban Dusolina Giannlnl tartotta hang* 
versenyét. Az olasz énekesnő a világ egyik 
legszebb hangjának birtokosa s ezzel a hang* 
gal úgy tud bánni, mint kevesen. Mélysége me* 
lég orgonabugás, magassága üdítő madárdaL 
Antik áriák, dalok és operaáriák szerepeltek' 
műsorán, amelyeket Meller Erich kongeniáliz 
zongorakiséretével adott elő. Tomboló sikera 
volt G .V.

— Elvesei az olyan keserüvlzet Inni, mely
nek nem keserű, hanem enyhén sós az Ize és 
gyors, enyha hatása. Ilyen a MIRA-keserüviz.

— Rozgonyfnál 3 fénykép 8 P. Kálvln-tér
— Fizessen elő barátai vagy rokonai részérd 

a Színházi Életre. A karácsonyi ezüstalbum 
mellé minden előfizető értékes zsurabroszt kap' 
négy szalvétával ajándékba. Prospektust szí* 
vesen küld a Színházi Élet, Errsébet-körut 7.

— A „Botrány Rómában*4 cimü film két 
nagy slágere: „Bulid a little home" és „No, 
more lőve" szenzációs felvételben jelent meg 
a His Masters Volce 4.50 pengő áru lemezén. 
The Gramophone Go. Ltd. Budapest, IV., Kos
suth Lajos-utca 8.

—Meghívó —
Budapest Székesfőváros 

Gázmüvei
bemutató helyiségeiben 
(VI, Vilmos cs. ut 3,1. em.) 

december 11-én kedden, 
továbbá 12-én szerdán, 

december 18-án kedden 
és 19-én szerdán

a Katholikus Háziasszo
nyok Országos Szövet
ségével együtt tartandó 
karácsonyi különleges 
cukorkák éssütemények 
készítésének gyakorlati 
bemutatására.

Kezdete mindenkor d. u. 5-kor. 
Belépés, ruhatár díjtalan.

Budapest Székesfőváros 
Gázmüvei.
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Éjféli betörövadászat
Lánczy Leóné vllléjáhan

Vasárnap éjszaka izgalmas betörőhajsza ját- 
oxódott le a Benczur-utca 12. számú villában. 
A villában a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
elnökének özvegye, Lánczy Leóné lakik.

Éjféltájban a portás gyanús zajra lett figyel
mes. Amikor kinézett az ablakon, észrevette, 
hogy

a ködben két gyanús fiatalember ólálko
dik.

Vellármázta a személyzetet és az éjszakai ven
dégek kézrekeritésére siettek. A betörök ész
revették. hogy a személyzet a nyomukban 
van, átvetették magukat a villa kerítésén és 

futva menekültek aa Andrássy-ut irányá
ban.

A személyzet egy ideig az utcán is üldözte 
őkcti de végül ia sikerült nekik elmenekül
tök.

A személyzet visszatérve, megvizsgálta a zá
rakat és megállapították, hogy az éjszakai 
vendégek csupán a zárakat fesaegették, mikor 
megzavarták őket és Igv

nem tudtak elvinni semmit.
Ugylátszik, valahonnan megtudhatták, hogy 
özv. Lánczy Leóné jelenleg külföldön tartóz
kodik ás igy alkalmasnak tartották a* időt a 
betörésre.

Erney Károly jubileuma. Hármas ju
bileuma alkalmából ünnepelték a napok
ban Erney Károlyt, a Petii Hazai Takarék
pénztár kiváló vezérigazgatóját, aki 60 esz
tendős, 40 évi szolgálatra tekinthet vissza 
és 10 éve vezérigazgató. A magyar pénz
ügyi és gazdasági élet legkiválóbb reprezen
tánsai melegen üdvözölték a jubilánst, akit 
lelkes ünneplésben részesítettek az intézet 
tisztviselői is. Miklót György vezérigazgató
helyettes köszöntötte fel Erneyt, aki meg- 
hatottan köszönte meg az ünneplést

— Rótt püspök felszentelte az uj nagykani
zsai piarista-templomot Szombaton fényes 
egyházi ünnepség keretében szentelte fel 
Nagykanizsán Rótt Nándor megyéspüspök az 
uj piarista templomot amely 169 évi akarás 
utón valósult meg Magas Mihály gimn. igaz
gató buzgóságából. A budapesti rendfőnököt 
Zimányi Mihály asszisztens képviselte.

— Kasszafuráa Zsámbékon. Vasárnapra vir
radó éjszaka kasszafurók jártak a Zsámbéki 
Tejszövetkezeti Központban. A betörök két
ezerötszáz pengőt vittek el.

— Kifosztották egy üvegkereskedő lakását. 
Hoffmann Lipót üvegkereskedö, Rákospalota, 
Rákóczi-ut 86. szám alatti lakásán álkulcsos 
betörők dolgoztak. Ezerötszáz pengő értékű 
ékszert és ruhaneműt vittek el. A rendőrség 
keresi a betörőket.

— Keresik az újpesti rablókat. Gesicz Má
tyást, Rosenberg József újpesti füazerkeres- 
•kedö kocsisát szombaton éjszaka a város hatá
rában két útonálló megtámadta, össseszurkálta 
és ki akarta rabolni, de a kocsis sesltségkiál- 
tozásától megijedtek és zsákmány nélkül elme
nekültek. Pestkörnyékén mostanában több 
ilyen rablótámadás történt A rendőrség va
sárnap délelőtt szemlét tartott Újpest határá
ban és szigorú nyomozással igyekszik kéa^eke- 
riteni az utonállókat

— Vasároap éjazaka agyonlőtte magát 
dr. Pál István. Vasárnap éjszaka a Buda
keszi-utón szolgálatot teljesítő rendőr re
volverdörrenést hallott. A hang irányába 
sietett éa a Budakeszi-ut 3. számú villa 
előtti pádon átlőtt mellel talált egy jól öl
tözött fiatalembert. Revolverrel lölt magá
ra és a golyó azonnal megölte. A zsebében 
talált iratokból kiderült, hogy az öngyilkos 
dr. Pál István 32 éves ügyvéd-banktisztvi
selő. A jó családból származó dr. Pál Ist
ván, aki a budapesti aTanyifjuság életében 
szerepet játszott, öt nappal ezelőtt eltűnt a 
lakásáról. Az édesanyja bejelenté>se alapján 
a rendőrség mindenütt kereste és most, öt
napos bujdosás után, végzett magával a 
Budakcszi-uton. Búcsúlevél nem volt nála, 
csak egy névjegy került elő a tárcájából. 
Ezen azt irta: haláláról értesítsék bankjá
ban az otztályfőnökét. Holttestét a törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

— Óriási hadjárat Amerikában a kábitó- 
szercsempészek ellen. Az Északamerikai 
Egyesült Államok kormánya nagyarányú 
hadjáratot kezdett az összes államokban a 
kábitószercsempészek ellen. A nagyváro
sokban végrehajtott portyázások során már 
eddig is több mint 400 kábitószerkereske- 
dőt tartóztattak le.

— A Szentszék felfüggesztett állásától egy 
plébánost. Endreit Jakab versed esperes-plé
bános súlyos öszeütközésbs került felettes egy
házi hatóságaival, amelyeknek rendeletéit és 
intézkedéseit nem respektálta. Ax esperes-plé
bánost emiatt egyházi hatósága felfüggesztette 
állásától. Ex ellen Endresz Jakab fellebbezett 
a római Szentszékhez, mely most a fellebbe
zést elutasította- Versccen valóságos 'forron
gást idézett elő ax esperes jogerős elmozdítása.

Nemi De szeszes italt se igyon; 
Gyermeknek a legkevesebb mé- 
feg is túl sok. A Kathreinei 
malátakávé ésFranck kóvépólléij 
tápláló anyagok, ezt igyák. Orüí 
«ek »s nekil

— Mulatság Gyöngyöstarjánban: egy ha
lott és egy haldokló sebesült. Besze János, 
Retze László, Kovács István és Andrefka 
György földmivesek Gyöngyöstarjánban 
összeverek ed tek egy mulatságon. Verekedés 
közben Kovács Istvánt életveszélyesen meg
sebesítették. Besze János kocsiján a gyön
gyösi kórházba akarta szállítani barátját, 
azonban a kocsi útközben feldúlt, Besze 
azonnal meghalt. Kovácsi Istvánt, aki 
ugyancsak megsérült, egy másik kocsin 
szállították Gyöngyösre, ahol haldoklik a 
kórházban.

— Bony renőőrfclögyelő bünügyébm letar- 
tóztattak egy párisi bankárt A aulyoa vissza
élések miatt letartóztatott Bong rendőrfel. 
Iigyelö bűnügyében vasárnap letartóztatták 
bois bankárt, az egyik párisi pénzintézet vég- 
rehajtóbizottságának elnökét Duboist mérleg, 
hamisítással vádolják.

EzS" nagy karácsonyi vásár
TEXTILÁRUK

„12.80

Műselyem matlosse • •—St-*. 1.58 
Hímzett zsurkészlet * 3.90
Hímzett kávéskészlet rsssr*i 9.ao 
Szohaszöngeg -28.50
Perzsamintás ágyelö.5,utrí“__ 4.50

.14.80kiTitelíl 180X130^s

RUHÁK — KÁBÁTOK (női, férfi, gyermek)
Höl bőrkabát düftin béléssel

válogatott elsőrendű bőrökből-----------------

Fekete suortbunda ■ - —
Höl sportommá SS
Höl matlasse pongyola

beltU bolyhos kötosővött raftzelyembH _

Fekete férfi télikabűt

Férfi átmeneti kohót sr*““^i9.80
Férfi szövetöltönyeink ííü* ^58.-
Dílftln sportmellény_ _ _ _ _ _ _ _ 21.50

Difiin golfnadr.ig, bőrrel ssegve 16^6

Gyermek hoiúabát itdrl-w...12.50
. . . . . . jKs-^í^i 1 .so

Fiú szövelöltöny 2. —

__.69.—
. _ 54.—

Gyermek bejkabát 11
— 8.80 leönykamatrözruha'
mL-45.— f ............ ..

HÖLGYÉKNEK

Téli harisnyák

1.58
2.20
2.90
4.50
8.80

Kötött sapka és sóii.98
Bélelt bőrkesztyű 4.80
Bélelt bőrkesztyű í 6.90
Téli szövöttkesztyü_ _ _ _ _ _ _ _ —95

esines 1.88

Bélelt divatkesztvü  2.95

5.80
6.80

3.90
2.85

8.90

A KISAR-OSZTALY karácsonya
—.88 
—88 
—88 
—.88 
—88
.—88

Hyákgyöng’yijk 
Játékszerek 

H ui-sí.._
Üvegésporcel!án_.»«,—« 
Herékpáralkatrészek 
Piperecikkek

Ajándékozzon
készletet s.so
illatszer kazettái 3.50 
Kölnivizei «| ^gQ

■ púder, szappan,
krém, szájvíz, fogpóp As 
minden kozmetikai cikk

AJÁNDÉK
Kézimunkakosár , qn

teljesen felmerelre nagy 4J6, klód

Kitartó __ _ _ _ _ _ _ _ —.eo
Előhozott gobelin kép 7<>ntA|
Kézimunka flléasztnlterltí 580 

Kati trikö mfiselyemhöl r in

Mit tegyünk a karácsonyfára
Csillugszóröt, « —22
Karácsonvíagyertyát. m. —44 
Ezüst nnióncuMt 88 
Csokoládé töggeiÉket^íT’K —88 
lialisüteményt ,_ —.44 
Csokoládé araheszkát _

1 dobos_____________________ __  —~e*r*»

Angyalhajat, J(taL_ _ _ _ —22
CdllAfiá ÜiMHHAlnAbitl

_ —44
Nmen flnoHffAlnábftfTOW?™____—88
Csillogó ezfisthoat .» w —44
Ezflstlamettát....... —22

Játékszerek
Sínes vasút _ _ _ _ _
Motorkerékpár, felhúzás... 
Villamoskocsi szerkezettel 
FaéDltö-szekrény_ _ _ _
Búgó csiga. . . . . . . . . . . . . . .

1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

Üvegáruk fotonnU nlanabAanlztó LSISZOIi VIZeSnCSZIcT atscni
1 kortó. 6 pohár................. .............

Csiszolt
Csiszoltuk 
Színes vizes- Boros-.— 
pof- v. sötem Énueské szletPVI V. vHl.UI.U J Vvllwv.l vl..

2.64
2.64
2.90

2.90

Ufl Részlet (aeesrscr)mirhsMrbM 5.80
Elegáns n« retlkdl _ _ _ 3.95

saép kivitelűek 8.60

Csoíflszéo retlkOI
beépített toalett rémekkel

Mta-nma ___
erJs bőrökből 7.80

Bőr- és díszműáru

9.80

6.90

flJdndőR-üésziet bőrből „
1 lövői, lpénz, iclRBruttn tárca 7.80

Kombinált pénztárca
haiói sárral apró- é» papirptamok

„Bra9ere“-pina_ _ _ _ _
egyenes vagy görbe szárral 1-20

Elegáns öngyújtók_ _ _
uj típusok, 6.50, 6.80

3.50

2.80 
-.98
4.50

Ékszerutánzatok, ajándék dísztárgyak az uj földszinten.

Domlnö fadobozban..-- — »8
Sakk készlet paptrtáblával —88
Zongora 8 hanggal ——88
Társasjátékok_ _ _ _ _ —88
Porceliánedény_ _ _ _ _ —88
Alvóbaba _ _ _ _ _ _ _ _ —88
Kord v.piiska bőrszíjjal ..—88
•30 alkalmazott, 4 személyfelvonő, 30 pénslár, csomagotok és gyUJtO csomagoló biztosítja ■ gyors és zavartalan karácsonyt 

vésárt. Vásároljon délelőtt és kérjen gyűjtő blokkot.
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got nem kímélve, megkábelezte lapjának, 
valamint a Budapesten vendégszereplő 
Mrs. Molnár IH-nak azt, hogy Mrs. Mol
nár ll-nek alaposan meggyűlt a baja Ame
rikában. A sors különös iróniája ez a nagy 
magyar iró körűi, akinek első felesége 
Vészt Margit, ha életének nem is legjobb, 
de néki biztosan a legjobban tetsző riport
ját Irta Fedák Sáriról, a középső Mól vár
náról — a harmadiknak, Darvas Lilinek 
elmére adrcsszálva.

Két Molnáráé egy csárdában, ha ez 
olyan nagy is, mint Amerika, nem na
gyon férnek meg, bár Vészi Margit, a ki
tűnő újságíró, az utóbbi években már nem 
biggyesztette föl csengő neve elé a min
den ajtót megnyitó Mrs. Molnár nevet, 
mint ezt Fedák Sári olyan nagy előszere
tettel tette Amerikában, különösen akkor, 
amikor a harmadik Molnárné kezdett fel
tűnni Európa színházt egén.

Okos asszony vagyok én •— mondo
gatta nem egyszer —, engem nem lehet a 
viz alá nyomni, — ez volt kedvenc szava- 
járása Fedák Sárinak addig, ameddig 
egyszerűen Zsazsa volt, a nagyközönség 
is a reá szívesen emlékező amerikai ma
gyarok Zsazsája. Azóta azonban „sok viz 
folyt le az óceánon" és a közönség, amely 
már elhitte, hogy valóban okos asszony 
Fedák Sári, most megdöbbenve kérdezi: 
hogy tehetett ilyet egy okos asszonyt

A bajban derül ki rendszerint, hogy az 
okos, nem is olyan okos. Fedák Sárinál 
ez már lóval előbb derűit ki, mielőtt még 
az amerikai biróság elfogató parancsa ku
tatná szárazföldőn és vizen a bujkáló és 
menekülő színésznőt. Mert Fedák Sári az 
utolsó évtizedben a balfogások egész lán
colatával adott nyilvános ellenérvet azok 
szájába, akik Fedák neve hallatára már- 
már mosolyogtak. Ismét Amerikával kez
dődik ez a sor akkor, amikor Valentlno 
utódját vélte felfedezni egy pesti keres
kedősegédben, aki szegény, azóta már el
elkallódott a film dzsungelében, de aki
nek fotográfiáit annakidején a képes 
színházi mélynyomatos százféle variáció
ban hozta címlapon és hátsó-külsőn. 
Fedák akkor hosszú orral jött haza Ame
rikából és elkezdett zokniban játszant a 
pesti színpadokon, amely, úgy látszik, mé- . 
gis csak tiszteli a tradícióit. Beszéljünk 
talán az „Iza néni" botrányáról és arról 
a revolveres jelenetről, ameltyel az utolsó 
ezreseket szerezte meg első és utolsó han- 
gosfilmjének költségeihez, miután már 
mindenét, egy dolgos élet minden ered
ményét kidobta az ablakon.

Mrs. Molnár II. tehát nem is olyan okos 
asszony, Mrs. Molnár ll-nek már régen 
otthon kellene ülni pestszentlőrinci portá
ján, vagy mint előkelő idegennek utaz
gatni a nagyvilágban, de Isten ments fi
nanszírozni egy olyan pört, amely magá
ban véve is förtelmes és ízléstelen. Hogy 
is mondja a dal: „Elment a Fedák Ame
rikába, de mi nem megyünk utána. 
Nem biz a', •«

A Fővárosi Operettszinház ellen 
pert indított a Színész Szövetség

A budapesti színészet, amely szomorúan nél
külözi két pesti operettszinház elvesztését, már 
régen kifogásolja azt, hogy az egyetlen még 
működő nagy operettszinház sem tartja be a 
kollektív megállapodást és

néhány segédsrlnéswn éa görlön kívül ál
landó társulatot nem tart

A Színész Szövetség most erélyesen avatkozott 
be ebbe a kérdésbe és a színigazgatókkal kö- 
lőtt kollektív megállapodás értelmében 

választott bírósági pert Indított
a Fővárosi Operettszinház ellen, amelyet ren
des törzstársulat szerződtetésére akar köté
lért et ni.

Erről a következőket mondta dr. Molnár 
Dezső, a Színész Szövetség igazgatója:

— Nem lehet egyik színháznak se— Nem lehet egyik színháznak se men
levele a törvényes megállapodással szem-

ben
ugyanakkor, amikor a többi szinház, amelyek 
ugyanolyan nehéz gazdasági viszonyok között 
élnek, betartja a szociális megállapodást. Leg
utóbb a Városi Színházat szorították arra, 
hogy ne vonja ki magát kötelezettségei alól és 
sikerült is békésen meggyőznünk ennek szük
ségességéről a Városi Szinház bérlőit. Remé
lem, hogy a Fővárosi Operettszinházban is ez 
lesz a megoldás.

A külügyminisztérium kábelen keresi Fedák Sárit

Vasárnap estig nem adott 
hirt Fedákról washingtoni 
követségünk

Molnár Ferenc feltűnő nyilatkozata 
az amerikai újságíróknak

Békeffy László mint a színészeik el-1 Sári Aknay Vilma segítségére siet ab- 
nöke — sürgős kérelemmel fordult a kül-1 ból a célból, hogy
ügyminisztériumhoz abból a célból, hogy 
felkutassák az Amerikában eltűnt Fedák 
Sárit, aki ellen a losangelesi biróság hamis 
lanuzás cimén elfogató parancsot adott ki. 
Fedák Sári a múlt hét végén jelentkezett 
egy kábellel ügyvédjénél, dr. Szász Bélá
nál, akit arról értesített, hogy

útban van Európa felé.
Azóta Fedák Sárinak azonban nyoma ve
szett, bár ügyvédje az összes Európába in
duló és útban lévő hajók társaságaihoz 
kérdést intézett, hogy Fedák Sári neve sze
repel-e az utasok listáján. Ez az érdeklő
dés épp úgy eredménytelen maradt, mint 
ahogyan

a külügyminisztérium sem kapott eddig 
választ arra a kábelre, amelyet a was

hingtoni követségre küldött
Fedák Sári hollétének felkutatására vonat
kozóan.

Fedák Sárit budapesti barátai as ön
gyilkosságtól féltik.

Képtelennek tartják ugyanis arra, hogy va
lóban elkövette a hamis tanuzás bűntettét 
és az egész akciót annak tekintik, hogy 
Fedák Sári Amerikában elbukott a pénz 
elleni harcában.

Fedák 
sának

Sári legutóbbi amerikai ntazá- 
igazl célját elsőnek a Hétfői 

Napló leplezte le.
Vajda egyik levele nyomán. MégJohn S. 

szeptemberben történt, hogy megírtuk azt 
a hihetetlennek látszó tényt, hogy Fedák

Karácsonyi
CB

aiánnoáui

INGVEN KAP 
egv zsuraüroszt 
négy szalvétával 

ha előfizet a

színházi eletre
Hozzátartozóinak, barátainak, Ismerősei
nek semmivel sem okozhat nagyobb örö
met, mint a SZÍNHÁZI ÉLETRE szóló

KrlszfiKindii-eiúfizetÉssei
Kérjen prospektust a

SZÍNHÁZI ÉLET-ISI, Erx.Abet-Mrul 7

jében. Iszonyúan drukkol bécsi utjától Bé- 
kássy, aki nem beszél jól németül és aki a 
következő adomával vigasztalja magát:

— Az erős ember — mondotta — dicsekszik 
barátjának:

— Most bemegyek a kocsmába éa kidobom 
“ esek állj az ajtóbana garázda társaságot. Te 

és számold a pasasokat
Néhány pillanat múlva 

kocsma ajtaján keresztül 
tóban várakozónak:

— Ne számolj
— Lehet, hogy

egy alak repül ki a 
éa ez odaszól az aj-

én vagyok l‘

f -Ml i.——------- lf

Békássy helyett Kertész Gábor játssza 
hétfőtől kezdve a Nápolyi kaland bonviván- 
szerepét.

A Royal Orfeumban Január egytől kezdve 
Harmath Imre és Brodszky Miklós uj operett
jei Játsszák Honthy Hannával a főszerepben.

Kettős eljegyzés volt Móricz Zsigmondnál, 
akinek Gyöngyike egyetemi hallgató leányát 
Simán Andor költő, Liliké sziniakadémiaí nö
vendék leányát pedig Bot Béla, a miskolci 
szinhár tagja jegyezte el.

A Kamara Szlnhái uj operettjének, a 
120-as tempónak főszerepére Dayka Mar
gitul szerződtették.

Uj partitúra Indult vándorútra a jó operet
tek ulán vadászó színházigazgatók között: 
Mindenki házasodik — ez a cime, szerzője a 
tehetséges, falai Erdős Béla.

Múlt titok

áfcWHAPLÓ

tanuzásával eldöntse azt a százezer 
pengős pert, amelyet Aknay Vilma 
Vajda Ernő ellen házassági Ígéret meg

szegése elmén Indított.
A következő héten már beszámoltunk ar
ról, hogy Vajda Ernő, fivére, John S. 
Vajda, Fedák Sári egykori menedzsere, 

adóeltitkolás elmén feljelentette az 
amerikai hatóságoknál Fedák Sárit 

és ez a per, ismerve Amerika rendkivül 
szigora ezirányu törvényeit, igen komoly 
következményekkel járhat a magyar szí
nésznőre nézve. Akkoriban gyenge cáfolatok 
jelentek meg, de közben tovább dúlt az el
keseredett és késhegyig menő harc a pénz 
körül, amely pillanatnyilag Fedák Sári sú
lyos vereségével végződött.

Amig Amerikában kutatják Fedák Sárit 
és az amerikai hatóságok az Európába in
duló hajókra is elküldték az elfogató pa
rancsot, addig

Molnár Ferencet Cannesban megrohan
ták az lnternaclonális sajtó képviselők 

Párisból leutaztak hozzá az angol és fran
cia lapok tudósítói, hogy nyilatkozatra bír
ják Molnár Ferencet „Mrs. Molnár" ügyére 
vonatkozóan. Mint ez a nagy francia lapok
ban olvasható, Molnár Ferenc ezzel hárí
totta el magától az interjút:

•— Feleségem, Darvas Lili Budapesten 
játszik. Fedák Sáritól több mint egy év
tizede elváltam, azóta nem láttam és nem 
beszéltem vele, hirt nem hallottam róla és 
dolgairól nem tudok.

Ez Molnár Ferenc állásfoglalása az ügy
ben.

tovább, 
így /árok Bécsben!

A MAGYAR SZÍNHÁZ 
SÜRGŐS REPRIZEKRE 

felújítják a Kőszívű emberkészül. E héten
fiait. Jókai Mór remekművű regényéből 
Hevesi Sándor készített tizenhárom képből 
álló látványos színmüvet, amely a szabad
ságharc legendás korát és az ezt követő 
magyarüldözés tragikus időszakát eleveníti 
fel. A szereposztás ragyogó. Tőrre Jenő, 
Beregi Oszkár, Berky Lili, Muráti Lili, Or
solya Erzsébet és a szinház egész társulata 
helye* kap benne. A másik repriz is még 
ebben a hónapban történik. Rökk Mariká
val a Vadvirágot ...............
De hát mi is van 
nem szakadt ell

ujitják föl karácsonyra, 
azzal a Lánc-cal? Csak

HALOTTAK ORVOSA
Orbók Attila háromfelvo-— ezzel a címmel ____  ____  _________

násos drámát irt arról az orvosról, akinek si
került feltámasztani egy szivbénulásban meg
halt leányt, barátjának menyasszonyát. Az or
vos magának követeli az élctrekeltett lányt, 
aki azonban visszamemekül tőle a vőlegényé
hez. Orbók Attilával több szinház tárgyal.

MAGA NEVETNI FOG 
ez a cime a Terézköruti Színpad uj revüjének, 
amely Ismét egy sereg mulatságos kabarészá
mot, tréfát és jelenetet köt össze. Nagyobb 
igényű irodalmi munka Boross Elemér ragyogó 
egyfelvonásosa. Békeffl László konferánszával 
kíséri az előadást ötletesen, szellemesen, Sala
mon Béla pedig több bohózatban nevetteti meg 
a közönséget, amikor manapság a nevetés 
olyan ritka adomány. Külön dicsérjük meg 
Nagykovácsi Ilona ragyogó magánszámait.

Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ, Othotlo 048). 
VÍGSZÍNHÁZ: Ab ismeretlen liny (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Une (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ. Efy nii. akinek múltja van i 
FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZI Nápolyi kaland (8). 
>’AÖOS‘ SZINHA’*- •n-fcui Alom <«)•
ANDRASSY-ÜTT SZÍNHÁZ: Ma #JJel Bxabad vaíyok (»>. 
TEREZKORUTI SZÍNPAD: Maga nevetni fog 
BETHLENTftRI SZÍNHÁZ. Lyon Len (8). 
KOMÉDIA-KABARÉ: Mont tegen (8).
ROYAL-ORFEUM: VaríetémOeor 048).

(•).

(•).

Az AndráMy-utl színház már betek óta 
kére* primadonnát uj francia operettjének 
„JVívta" szerepére. Barabás I/oránd Igaz- 
gató kétségbeesetten tárgyal jobbra balra, 
de wnhlt ar talál megfelelőnek. Végül Har
mati: Imréhez fordul, hogy ajánljon neki 
valaki megfelelőt a szerepre.

— Én tudnék egyet, — válaszolja — és 
megnevez egy nem egész fiatat színésznőt — 
ebben as <1 " “ '*
Szilviává** kcUenc átírni

MEGJÖTT A 
PESTRE, 

ha nem is a Fedák, hanem csak 
Zsazsa és az is egy bécsi társulat keretében 
a Városi Színházba. Frissen mozgó kis 
szubrett ez a kis Gabor-Iány, csinos és kel
lemes, de hát sok rúzst használ még el, 
amig Pesten nemcsak vendégszerepel, bá
nom — szerepel is. A Tauber vendégjáték 
igazi nagy szenzációja egy Pesten még is- ■ 
meretlen, de ragyogó primadonna, Maria > 
Losscff, aki énekben legalább olyan jó mint 
Tauber — de viszont mennyivel szebb I 
Egyébként Tauber mint énekes a színpa
don, mint zeneszerző és karmester a zene
karban elsőrangút produkált, nem csoda, 
ha az est közönsége melegen ünnepelte öt 
is és a Theater nn dér Wien egész együtte
sét, a kitűnő humora és remek táncos Fritz 
StelneHel együtt.

ZSAZSA

a Gábor

éa 1934-ig tart és minden kép tízéves időkö
zökben történik' julius 28-án, egy férfi születés
napján. A férfit Rajnai Gábor játssza. Bús Fe
kete uj darabját a szinház drámai revünek 
nevezi, amelynek képeit zenés keret fogja ösz- 
sze éa ez az akkori kor divatos muzsikáját 
hozza. Természetesen a darab a különböző év 
tizednek millőrajzát is adja a báttérten és az 
utolsó ötven év női- és férfidivatja is felvonul 
a képekben. Érdekes, hogy ki hány éves a da
rabban: Rajnai Gábor 25, 35, 45. 55 és 05 éves. 
Góth Sándor 70 és 80 éves. Tőkés Anna 19. 
29 és 39 éves. Agay Irén 15, 25 és 35 éves. 
Góthné 38, 48 és 58 éves. Gombaszögi Ella 30 
és 80 éves. Makkay Margit 33 éves.

NAGYBAN CSOMAGOL 
Lajlay Lajos, a kitűnő zeneszerző és fele
sége, Bea Zoltana, akik hosszú időre hagy
ják el Budapestet. Hétfőn este Párisba utaz
nak, ahol Lajtay Lajos befejezi két francia 
szerzőve légy üt t Irt uj operettjét. Ezt az 
operettet, melynek „Papa és mama** a cime, 
a párisi Varieté mutatja be rövidesen. Laj- 
tayék Párisból 
ahol a Drury 
„Rothschildok*4

i réti előadása.

tovább utaznak Londonba, 
Lane színházban készül a 
cimü Szilágyi—Lajlay ope-

HARMINC SZÍNÉSZ
Szinház bérlőjét, Zoltán Igná- 

....................................... A

A NYOLCVANÉVES 
GOMBASZÖGI ELLA 

____________ n Bús Fekete László ..Születésnap** cimü uj 
esetben azonban a Sylvlót „aszalt-i darabjának egyik ragyogóan megformált 
kellene átírni.__________________ lalakja. A darab egyébként 1884-ben kezdődik

perelte a Király ______ ___ .... _ ...... „
cot a héten elmaradt gázsikövetelés miatt, 
választott bíróság a harminc színésznek 3640 
pengőt ítélt meg, ez az Ítélet azonban egyelőre 
nem végrehajtható. Zoltán Ignác ugyanis nem 
fizet, ellenben a színházat sem adja át egy uj 
bérlőnek, úgy hogy a csődtömcgondnok p?r 
utján kényszeríti a színház elhagyására. Ezt a 
pert december 12 én tárgyalják.

ELUTAZOTT PESTRŐL 
BÉKÁSSY ISTVÁN,

a Fővárosi Oparellszinház fiatal bonvlvánja, 
aki a „Thentcr an dér Wien** vendégbonvivánja 
lesz Gyöngy Pál Kadetszsrelem ckuü operett-

rjiiOHfcir^megnézni
így végződött egy szerelem.

Mária Lujzának éa a módénál hercegnek 
poétikua szerelméről szól a darab, a Royal- 
Apolló uj filmje, amely úgy végződik, hogy 
Mária Lujza férjhez megy a világverő Napo- 
leónhoz. Nagyon szép, finom és látványos er. 
a film, amely grandiózus nagy jelenetekben 
szinte csodálatos. Willy Forst mint rendező éa 
főszereplő ismét kitett magáért, partnere Paula 
Wessely pedig nemcsak filmszínésznö, hanem 
igazi színésznő. A film élmény!
A hollywoodi báL

A Metro-Scalában ismét ragyogó filmet lót
tunk, amelyben Lupe Velezzel az élen nemcsak 
az ismert és kitűnő amerikai filmsztárok vo
nulnak fel (Stan és Pan alaposan megnevette- 
tett), hanem ügyes fotografikus ötlettel Wald 
Disney világhírű Mickey Maus-a Is szerepet 
kapott A film revüképei is elsöranguak. a 
Hollywoodi bál muzsikája pedig — fülbemászó 
sláger.
A Moulin Rouge angyala.

A férj nőm ismeri el felesége színpadi tehet
ségét és leparancsolja a színpadról. Ugyanak
kor vilógkarriert csinál a feleség egykori part- 
nernöje, aki rá csalódásig hasonNt. Egy kis 
szőke hajfesték és franciás akcentus megteszi 
a hatását, a fiatal hölgy (az ennivaló Constnnce 
Bennett) becsapja férjét és az amerikaiakat, 
akik neki mint a nagy francia dizöznek tapsol
nak. Ez a rövid meséje ennek a mindvégig pá
ratlanul érdekes és fordulatos filmnek, amely
nek revüképeít is külön megdicsérjük. Van egy 
slágere, amelyet rövidesen fújni fog a pesti 
utca. A fíadiusban láttuk ezt a filmet!

IV. FILHARMÓNIAI EST MA!
Zsúfolt ház ünnepelte a főpróbán a filhar- 

mónikusainkat és Fischer Ed unni; a főpróbára 
minden jegy elkelt, mai estre még néhány jegy 
Koncertnél (IV, Váci-u. 23.) és az Operában.
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Vasárnap esti telefon
interjú Genf bői i 

megegyezés készül
Vasárnap éjszaka a Hétfői Napló beszélt 

Genffet. Jólinformált személyiség mondotta 
Itt a következőket a Hétfői Napió munka
társinak:

— Alolsl olasz fődolegátus és Kánya kül
ügyminiszter tanácskozása bizalmas volt. 
Ezt követte a magyar delegáció értekezlete, 
amelyen

a bélfőn kezdődő nagy vitára készill- 
'J lek fel Magyarország delegátusai.

— Vasárnap éjjel az a helyzet itt, hogy 
a hét végéig is eltartanak a népszövetségi 
tanácsülés felszólalásai.

— A kisantant-delegátusok körében nagy 
tárgyalások folynak vasárnap, miután szom
baton a magyar álláspont oly erőteljesen 
domborodott ki, hogy most

Jugoszlávia ott akarja hagyni Genffet
J Páris, december 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése) Párisban a szombati genfi tanács
kozás eredménye nagy kiábrándulást és 
elégedetlenséget keltett. A francia lapok 
megállapítják, hogy kétségbeesett hangulat 
uralkodott vasárnap a kisantant-delegátusok 
körében. Hangok hallatszottak, hogy

Vasárnap esti jelentés a határról: 
újabb száműzettek

' .X szegedrókusi pályaudvarra vasárnap 
este negyedhét órakor újabb huszonnégy 
menekült érkezett.

A hírek szerint a hétfő reggeli vonattal 
többszáz kiutasított érkezik. 

'JSzőregre is jött egy száműzött magyar.
Bajára vasárnap délután tizenhét újabb 

menekült érkezett Köztük sok gyermek és 
leánybeteg is. Egy beteg gyermeket azonnal 
kórházba kellett vinni.

Az amerikai horvátok 
szerepe

Newyork. december 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az Ame

Fantasztikus jugoszláv rémhírek 
határmenti magyar rádióbeszédekről

Jugoszláv forrásból olyan híreket terjesz
tettek, hogy a magyar-jugoszláv határ men
tén társzekerekre szerelt

magyar rádióleadó állomásoknak ■ 
batármenti városok közelében

'és. azok beszédeket adnak le, amelyekben 
felhívják az odaát élő kisebbségi magyaro
kat, hogy egyesüljenek a magyar gondolat. 
megvédésére. ___________ I

Karácsonyra mindenkinek
»zép lesz a lakása, ha ágyteritőjét vagy függönyét nálam vásárolja 

Löwy Arthur Budapast.VII, Ktrilr-utca IS

Rokkantak véres 
tüntetése a párisi 

Opera előtt
rárl% december 9.

Többeierfünyl hadirokkant vasárnap dél- 
*tán

nagysnbüra HlntetM kísérelt meg u 
Opera előtti téren.

'A tüntetéssel tiltakozni akartak csekély 
nyugdijuk ellen. A rendőrség megakadá
lyozta a tüntetést és ennek következtében 

bsszeütkSxés támadt ■ rendőrség és a 
rokkantak küzütt.

Három rendőr és három tüntető többé- 
kevésbé súlyosan megsebesüli. ______

JW —
— Montt-enüékünnep Debrecenben. A U-» 

Stabadságharc idején Debrecenben szervezte 
meg Monti olasz ezredes sz olssz légiót. A 
debreceni Monti Kór ms svette fel • dicső 
olasz esredos nevéről alMveiett székbásál és 
erre sz ünnepségre megjelent s szabadságból 
ezredes unokája. Monti Ágost Mró, a torinói 
egyelem tanéra Is. __________________

VÁROSISZIXB.4Z
óriási sirbri

TAUBER RICHARD
OS a THEATZR AH DÉR WIER 

uondogiatoKa
Még két alőtdáa hétfőn te kedden 

a klsantant delegátusai ujult erővel of- 
fenzivára készülnek, 

amelyet Titulescu felszólalása vezet be. Ti
tulescu hír szerint panaszt emel amiatt, 
hogy a magyar válasz-emlékirat beadása 
késeit.

— Laval francia külügyminiszter egyéb
ként

vasárnap Jeftlecsel tárgyalt,
aki ismertette előtte azt a legszélső határt, 
ameddig Jugoszlávia engedményeiben el
mehet.

— Legújabban azt hallom, hogy 
küszöbön áll a megegyezés, 

amely elégtételül szolgálhat Jugoszláviának, 
de nem sérti önérzetében Magyarországot.

Jugoszlávia vissza akarja venni panaszát 
és a jugoszláv delegáció el akarja hagyni 

Genffet
Hir érkezett Párisba arról is, hogy a kis- 
antant delegátusai újabb nagy ofíenziuát 
indítanak a magyar álláspont ellen. At uj 
offenzivát Titulescu kezdi meg a mai tanács
ülésen elmondandó beszédével.

rikában élő horvát emigránsok Pittsburgban 
kongresszust tartottak, amelyen Valentia 
Ante szenzációs kijelentést tett: Lehetséges
nek tartja, hogy

Amerikában élő horvát emigránsok ál- 
fal küldött pénzeket használták (el a 

marseillei merénylet elkövetésére.
Amerikában több mint egymillió horvát 

emigráns él, évek óta folyik a gyűjtés Hor
vátország függetlenségének kivívására.

Az amerikai horvátok állandóan küld
tek pénzt az európai horvát emigrán

soknak .......................
és „úsztak a boldogságban", amikor a mar
seillei merényletet elkövették.

A magyar rádió vezetősége megállapítja, 
hogy ez a hir Jégből kapott koholmány.

A magyar rádió egymillió dinárt ajánl 
fel annak, aki bebizonyítja, hogy egyet
len ilyen mozgó rádióállomás iá műkö

dik vagy működött volna,

vagy azt, hogy ilyen felhívások magyar 
részről elhangzottak.

— Osztrák rablógyilkost keres a magyar 
rendőrség. A budapesti rendőrség vasárnap 
este rádiógrammot kapott a gráci rendőr
ségtől, hogy Pellgraben községben Grüner 
Arthur lakatos agyonlőtte és kirabolta 
Baumer Oszkár munkást és azután kerék
párján Magyarország felé szökött. Az oszt
rák rendőrség által adott pontos személyle- 
irás alapján keresik a magyar rendőrök és 
csendőrök a rablógyilkost.

ASimpion filmpalotában 
még hétfőn, kedden, szerdán a kivételes ünnepi műsor 
szivem Érted dobog (jan kiepura)

SASFÉSZEK (A TSQSZEBB HKOYI FILM) 
(4, héroginegyed 7, háromnegyed 10)

—. Rökk Marika bécsi afférjának újabb 
fejlemények Bécsi tudósítónk telefonozza: 
Rökk Marika bécsi afférjának újabb fejle
ményei vannak: Dobos Lívia, az ismert ma
gyar táncosnő perli Gyimes igazgatót, mert 
megígérte neki, hogy Rőkk Marika helyett 
őt lépteti fel, de ai Ígéretét nem tartotta 
be. Vasárnap a /?enr-cirkusz tagjai a bécsi 
színész szövetséghez átiratot intéztek, 
amelyben követelik, hogy dór gát ja meg 
Rökk Marikát, mert velük szemben inkol- 
légiálls nyilatkozatokat tett.

— Mindenki meglepődik majd, ha vásárlás
kor megnézi a Sternberg királyi udvari hang- 
szergyár zenepalotájában Európa legszebb és 
az ország legnagyobb gramofontermél, ugyan
ilyen rádiótermét és ugyanilyen zongoratermét.

— Mncus, ne kinézz éjjel, nappal azzal, 
hogy mit kívánok karácsonyra, olvasd el az 
újságokban, ott megláthatod: EK A rádiót, más 
semmit- Olcsó, jó és mindkettőnknek örömet 
»WC».

LINGEL—
MEQLEPŰEH MLCSt BUM
Gör Piccoló, Jour-kocsi és servir asztal külön
legességek.

Recamiék, összerakható könyvszekrények — 
antique és modern — alkalmi bútordarabok 
nagy választékban.

Az osztrák kancellár 
és a külügyminiszter e héten 
Budapestre érkeznek

Bécs, december 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) E hét derekán — az érkezés idő
pontja még nincs megállapítva — elsőizben 
tesz hivatalos látogatást a magyar minisz
terelnöknél Schuschnlgg osztrák kancellár, 
aki három napot fog tölteni Budapesten.

Schuschnlgg kancellár mostani látogatása 
kétségtelenül

nagyjelentőségű.
A kancellár éppen ezéTt nagyobb kísérettel 
utazik a magyar fővárosba.

A kancellárt elkíséri budapesti útjára fe
lesége is, aminthogy Berger.Waldeneck kül
ügyminiszter és Hornbostel rendkívüli követ 
és meghatalmazott miniszter is feleségeik
kel együtt utaznak Budapestre.

Bartl őrnagy szárnysegéd és dr. Krisek 
miniszteri főbiztos lesznek még a kancellár 
kíséretében. — ----------------

A magyar kormány megfelelő 
ünnepélyességgel fogadja ar osztrákKarácsonyfára csokoládé 

díszeket]
— Tíz fillér miatt leszúrta játszótársát egy 

gyermek. Andornak községben egy tízeszten
dős fiú összeveszett kilencéves játszótársával, 
Sfikrag Lajossal tíz fillér miatt. A fiú kis ját
szótársát sztvenszurta. Életveszélyes sérüléssel 
vitték kórházba.

—- A vasmegyei törvényhatósági válasz
tások. Vas megyében tegnap tartották a 
törvényhatósági választásokat. A Nemzeti 
Egység pártja hatvan százalékos győzelmet 
aratott, a nyilaskeresztesek vasmegyei ve
zére megbukott.

— Meggyilkolta ai apját. Sírok községben 
Lengyel József 19 éves gazdálkodó összeveszett 
édes apjával, kést ragadott s apját leszúrta. 
Az apagyilkost letartóztatták.

RÁMÓCSŐVIL NÍNCS TÁVOLSÁG 
fte/óedonufta.

vendégeket,
akik kihallgatáson fognak megjelenni 
Horthy Miklós kormányzónál is. A kor
mányzó dezsönén látja őket vendégül. A 
miniszterelnök is ebédet ad tiszteletükre.

Az osztrák kancellár és kísérete 
megtekintik a parlamentet is, 

ahol megjelennek a Ház egyik ülésén.
Az Operaház díszelőadást ad tisztele

tükre.
Az ünnepségek közben \
fontos politikai és gazdusúgi tanácsko
zások, valamint a római hármas egyez
ménnyel kapcsolatos megbeszélések is 

lesznek a két kormányfő között,
akik rádióbeszédet mondanak valamelyik 
nap és a kancellár fogadni fogja a sajtó 
képviselőit is. ______ ____

Magyar-oszfrák politikai körökben nagy 
érdeklődéssel tekintenek Schuschnlgg kan
cellár budapesti látogatása elé.

— Férj éa feleség harca a kisgyerekért. Bd- 
róczy Kálmán dr. bajai ügyvéd és a felesége 
már évek óta különélnek. Folyik köztflk a vá
lóper és gyermeküket, a nyojcéues Zsombort, 
mindketten maguknak követelik. A közigazga
tási fórumok az apának Ítélték a fiút, de a 
gyerek már két éve eltűnt, ar apja a budapesti 
rendőrségen be is jelentette a fia eltűnését. A 
házastársak harcának mellékhajtása is akadt. 
Rciser Péter dr, a bajai városi gyámügyi bi
zottság tagja, rágalmazásért följelentette dr. 
Borőczg Kálmánnál, aki a gyermek odaítélé
sével kapcsolatban egy beadványban sértő ál
lításokat hangoztatott róla. A törvényszék 
most Boróczynét rágalmazósért 100 pengőre 
Ítélte, de az ítélet végrehajtását három évre 
felfüggesztette.
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Csődöt mondott a magyar 
csatársor MilánóbanDöntetlen félidő után 

szabálytalan gól törte meg a gigászi küzdelem lendületét
OLASZORSZÁG—MAGYARORSZÁG

4:2 (2:2).
Tehát most sem si 

került Mint ahogy tiz 
év óta semmi sem si
került az olasz futbal
lal szemben. Ott óriási 
arányú fejlődés, itt me
redek zuhanás, fessék n 
keltőt kivonni egymás
ból s az eredmény 4:2

Olaszország javára. Még hibáztatni sem le-

het a csapatot, a kapitányt és az ilyenkor 
eiöráncigált egyéb bűnbakokat. Nem ben
nük, bánom a nyomorban van a hiba.

Egész csapatot kell egy magyar profi
csapatnak eltartani abból, amit ott 

egyetlen „amatőr** játékos keres.
Csoda hát a vereség? A tízesztendős nyo
morszéria hűséges grafikonja ez az évtize
des vereségsorozat. Lassanként megszok
juk. Az olaszok is megszokták. Könnyedén 
oktatják az egykori tanárt, aki már 
tud tanulni...

Avar és Sárgsi újból rohamra indulnak, de 
Sárost és Avar óriási energiával törnek előre, 
villámgyorsan váltakoznak helyzetek és a fél-

idő utolsó perceiben ennek az iramnak meg lg 
van az eredménye.

Titkos beadását Avar fejese góllá értéke- 
siti. 2:2.

Néma csendben veszi tudomásul a közönség,, 
hogy az első félidő, amely teljesen egyenrangú 
felek küzdelmét mutatta, eldöntetlenül fejezői 
dőlt be. A félidő legutolsó perceiben az ola
szok ugyan még megpróbálkoztak minden le
hetővel, előre is jutottak a magyar kapuhoz, 
de Ferari idegességében a hatos vonalról kapu
fát lőtt. A 44. percben még három taccs esik, 
majd a biró sípjele jelzi a nagy küzdelem első 
félidejének végét.

Végsőkig feszített küzdelem 
a győztes gólért

nem

Negyvenezer ember hangorkánja 
közben kezdődik a nagy csata

lelkes tapsorkán fogadta. Közvetlen utánaMllano. december 9.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának tele/onjelentése. > 
.Milano legrégibb pólyá
ján, a San Siro-stadien- 
ban a mérkőzés kezdete 
elölt egy órával telt ház 
várta « két ország futbal
lista reprezentánsait. A 
négy hatalmas tribünön 
egyetlen üres hely sem
maradt s a gyönyörű pályát mintegy negyven
ezer főnyi közönség övezte körül. A pálya 
előtt

óriási autótábor
tette spinessé a látványt. A pálya föártocán a 
magyar és az olasz lobogók hirdették a két 
nemzet barátságát. Az idő szélcsendes, a pá
lya kissé laza, de futballra kiválóan alkalmas. 
Félhárom után néhány perccel Cseh vezérle
tével a magyar csapat lépett először pályára,

____ . _____ ___ _ ___  ___ a 
magyar Himnuszt intonálta a hangszóró. Ez
után az olasz csapat Orsival az élén jött a pá
lyára. A azurrikat egetverö taps és éljenzés 
köszöntötte. A díszpáholyban

a bergamói herceg éa számos politikai és 
katonai előkelőség

foglal helyet. A magyar és az olasz csapat 
előbb a hercegi páholy előtt tisztelgett, majd 
a tribünök felé küldte üdvözlését. Ferraris IV. 
és Sternberg, a két csapatkapitany sorsol s 
felállnak a csapatok:

Olaszország: Ceresoli — Monzegiio, Alle
mandi — Plzlolo, Ferraris IV., Bertolini — 

Guaita, Serantoni, Meazza, Ferari OrsL 
Magyarország: Szabó — Vágó, Sternberg 
Szalay, Szűcs, Lázár — Markos, Cseh, 

Avar, Sárosi, Titkos.
Az osztrák Beranek sípjába fuj s Avar meg

indítja a labdát kilencvenperces útjára.

A szokatlan hosszú szünetben gramofonzene 
szórakoztatta a közönséget. Amikor kijött a 
két csapat és felállt az újrakezdésre, hirtelen 
ismét a Giovinezzát harsogták a hangszórók, 
mert

újabb poiltKgl előkelőségek
érkeztek a díszpáholyba. Ennek végeztével 
Meazza megindítja a második félidőre a lab
dát. Pillanatok alatt a kapuknál terem Guaita, 
ahol Sternberg kornerra szereli A jól iveit 
labdát Serantoni fejeli, de Vágó kapásból fel
szabadít. Avar—Sárosi—Titkos támadás követ
kezik, de a kékfehér balszélsö a tizenhatos 
sarkán

a legkritikusabb pillanatban csúszik el, 
estében Cseh elé sikerül tolni a labdát, aki 
Markoshoz passzol, azonban Ceresoli rávetés- 
sel ment. Szalay nagyszerűen fogja az olasz 
balszárnyat, egy pillanatig sem hagyja élni 
Orsit, akinek különben is rossz napja van. Az 
olasz közönség idegesen biztatja csapatát:

— Előre Itáliai Előre Itália!
Cseh—Avar—Titkos támadást Bertolini köz

vetlenül a kapu előtt szerel kornerra, azonban 
ezzel sincs szerencsénk, mert a Markos által

szépen iveit labdánál Avar elnyomta Allémon* 
dit.

Most nagyszerű gólalkalma nyílik Avarnak, 
ugyanis az olasz kapus a tizenhatosig fut 

labdával, kirúgása Avarhoz jut, aki stop
pol, közvetlenül utána üres kapura tő, de 
a labda, a közönség szörnyülködése között, 

meUéguruL
Erélyesen támad a magyar csatársor, főként 
Sárosi és Avar jeleskedik, közben Avar Mon* 
zegliot fellöki, de hirtelen odaugrik és udva
riasan fölemeli. Vágó szereli Orsit, aki rossz 
formáját kiáltó szabálytalanságokkal igyekszik 
helyrehozni. Cseh nagyszerűen szökteti Mar* 
kost, akit azonban a bíró füttye offszájdon 
talál. Allemandi gáncsa miatt szabadrúgáshoz 
jutunk, Szalay Ívelése után Avar harcol a lab
dáért, de véletlenül fejenrugják, de nincs na
gyobb baj, tovább játszik. Guaita—Meazza át
törést Sternberg flegmával Szabóhoz hátra
fejeli, majd a következő másodpercekben A unit 
lövését Ceresoli fogja.

Hihetetlen ^küzdelem van a játék 
periódusában minden labdáért.

eme 
(.

A szabálytalan meccsdöntő gól!
dühösen gúnyolja saját fialt. A

óriási Iram — haláltmegvető védekezés
Benedek biró sípjelére 

Avar kezdi a nagy mér
kőzést, aki azonnal Cseh- 

továbbítja a labdát, 
ragyogó formában 

átmegy Ferrarin és veszé
lyesen fut az olasz kapu 
felé, de Ferraris IV. sze
mélyében eléri végzete. 
Leszereli. A labda Meaz- 

zához kerül, aki Gualtához továbbítja. A ve
szélyesen induló olasz ellentámadást Lázárnak 
csali tarosra sikerül szerelnie. A taccs után 
Avar—Cseh összjáték indul az olasz kapu el
les, amelyet Monsegtio nagynehezen kornerra 
tud csak menteni. A sarokrúgást Titkos rúgja, 
Sárosi próbálja fejelni, de nz olasz védőjátéko
sokkal való közelharcban clhukik.^A nagy kn- 
surndáshnn Avar kaparintja magához a labdát,

(/telinek továbbítja, aki éles lövéssel lő a 
kapura, de Cerosoll bravúrosan véd.

Az első percek óriási iramot mutatnak, de az 
••Iáitok veszélyes helyzete után az azunik még 
fokozzák is ezt at iramot. Meazza indul ro
hamra, sikerül 'is neki lekerülnie a magyar 
kapu elé és a 8. percben

Szabónak Igen nehéz helyzete van.
Mczza bonibfliövését kornerra menti. Orsi rúgja 
;i kornert, amelyet Meazza fog el és Gualtához 
továbbit. Guaita az ötös sarkún helyezkedik és 
in: cn adja vissza Meazzának.

A Magyar kapus liulállinegvelő bátorsággal 
ugrik Mraaxu lábára,

akinek lövése n kapu fölé száll. Ezután a me
ll g helyzet után ismét a magyar vezet táma
dást. Az olasz védőjátékosokon azonban nehe
zen tudnak átmenni csatáraink. Változatos 
mezőnyjáték folyik, amelyben a mi védelmünk 
is megmutatja kitűnő kvalitását. Különösen

Sternberg remekel,
akinek a 14. percben Szálaihoz továbbított 
labdó|:> Avarhoz kerül, Avar Sárosit szökteti, 
<1. u kitiiriÖ magyar csatárhoz nem szegődik I 
cziitlnl a szerencse. Veszélyesnek látszó lövése 
a haló fölé kerül. A közönség

lélegzet visszafojts a figyeli az óriási küzdel
met,

de azonnal megjön a hangja, amikor a Cere 
sáli kii ligása Fcrrarihoz kerül. Ferrari boszor
kái yo» ügyességgel vágja át magát a mMyai 
ha II soron és n l»ckkcken és már csak öt méter
nyit* van a kapu előtt Az olasz közönség tom
boló üdvrivalgása biztos gólt szimatol, de

Szabó élete egyik legkitűnőbb védését pro
dukálva, vetődéssel hárítja el a veaaélyea 

helyzetet.
A meleg pillanatok felszabadulása után ma

magyar csapat. Szálát dobja 
rsort, mely most okos passzjáték- 
i. olasz kapu fc,|é Avar—-Cseh— 

Markos ö'szjíilék indul, miijei Avarnak Cseh- 
het továbbított labdájára Sdrort fu* rá.

A? olajt kapun kifut kapufából, de Sárost 
kivitelezi és a 18. percben belövi a mérkő

ző* vezető gólját: ű:l.
Az olaszokat nem csüggMzU el a gól. Ujrakei-

dés ulán Meazza labdájával Orsi vágtat, mint 
a szélvész, úgyhogy a gyorslábú olasz csatárt 
csak a két magyar hátvéd. Vágó és Sternberg 
együttes munkája tudja leszerelni. Az olasz kö
zönségnek ez sehogy sem tetszik és

éktelen füttykoncertbe kezd.
Ez a füttykoncert azonban ezúttal Orsinald 
szól. Hullámzó mezőnyjáték után a labda vá
ratlanul

a lesállfeban lévő Gualtához jut A ma
gyar csapat bizalommal várja a biró füty- 
tyét, amely azonban nem következik be és 
Igy Guaita közvetlen közelből a meglepett 
magyar kapós keze és lába között lapos 

gólt lő. 1:1.
Tomboló üdvrivalgás kíséri az olaszok kiegyen
lítéséi, a magyarok reklamálni próbálnak, de 
Bernnek osztrák biró hajthatatlan.

A kiegyenlítő gól újabb rohamra ösztönzi az 
olaszokat, akik most Ferari és Meazza összjá
tékával futnak a magyar kapu felé Védelmünk 
azonban biztosan áll a lábán, elhárítja a ve
szélyt s messzire kiadott labdájával pillanatok 
múlva már Avar rohan az olasz kapu felé.’ A 
magyar csatároknak azonban ezúttal sincs kü
lönösebb szerencséjük, Avar lövését Ceresoli 
könnyen fogja. Az olasz kapus kitűnő kirúgá
sait, amelyek mindig a magyar térfélre száll
nak, u jól helyezkedő olasz halfsor még job- 
Ixin előre továbbítja.

Ferari a tisztán álló Gualtához küldi a lab
dát, Guaita kicselezi a magyar védelmet és 
bravúros lövéssel, amelyben a közönség 
viharos lelkesedése is segíti, berúgja 

olaszok vezető gólját. 2:1.
Kiaióndhalatlan tombolával jutalmazza 
natiku$ közönség ezt a gólt, valóságos 
kiabálja:

Belllssimal Gyönyörű gól volt.
A 36. percben tehát az olaszok megszerezték 
a vezetést. A magyar csnpatot fölrázza az 
olaszok vezttégp és az előretörő Ferraris Vágó 
biztosan szereli. Hasonló sorsra jut azonban 
Sárosi is, aki egyedül fut az olasz kapu felé, 
de a kiffiaő olasz védelem minden próbálko
zása hajótörést szenved. A magyarok most 
azonban nem könnyen adják meg magukat.

az

A közönség „ . .
játékosok izgalmán látszik, hogy

ezekben a nehéz pillanatokban dől el a 
mérkőzés sorsa.

tizenhatodik percben ismét nagyszerű gól-
Két perc múlva megszületik az olaszok vezetőgólja: Guaita a kapu elé Ívelte a labdát, 
a ráfutó Vágót Ferari kézzel ellöki, majd a labdát nyugodtan a hálóba lövi. A durva 

szabálytalanságot ■ bíró nem veszi és*re és a gólt megadja. 3:2.

A

a fa- 
kórus

a Fodor stiskoia
Ijiavas napokon) 

gyermekeknek Iskola utáa autó- 
{áratot Indít a Svábhegyre

Vasár- és ünnepnapoitanloivamok
Karácsonyi kurzus

Részletes prospektus díjtalan 
IV., Petőfi Sándor-utca 3. Tolefon: 89-7-01 

Jelentkezni már most lehet.

Magyar támadás következik ezután. Sárosi 
jut lövőhelyzetbe, ám Ceresoli kitünően helyez
kedik, Váqó nagy hibát követ el Orsival szem
ben, azonban Sternberg idejében korrigálja. 
Bertolini egy összecsapásnál megsérülve, kiáll, 
Serantoni megy hátra halfolni.

Az olaszok ettől kezdve tiz emberrel ját
szanak.

Szemre tetszetős magyar támadások következ
nek ismét, de csak a tizenhatosig jut el a labda. 
Meazza és Guaita helyet cseréi. Harminc mé
terre az olasz kaputól Markos buktatásáért 
szabadrúgáshoz jutunk, Szalag az ötösre emeli 
a labdát, ahol, a biztos gólhelyzetben lévő 
Sárosit elnyomjál. így is komerhez. jutunk, de 
azt Szűcs kapó mellé lövi. Az eddigi hatalmas 
iram fokozatosan lelohad. Az olasz támadások 
Guaita vezérlete alatt sok munkát adnak a lan
kadó magyar védelemnek. Ismét szabadrúgás
hoz jutunk, Avar bonAáját Ceresoli macska
ügyességgel kaparintja el, majd a kővetkező 
perdben Avar fejesét ugyancsak nz olasz kapus 
teszi ártalmatlanná. A magyar csapat a mfcg- 
megrrjuló nagyerejű olasz támadásokkal szem- 
beú szépen tartja magát s még mindig fennáll 
a remény, hogy sikerül a kiegyenlítés.

Az olaszok tulkeményen, helyenként dur
ván és gyakran szabálytalanul harcolnak, 
de a biró érzéketlen marad a gáncsokkal 

szemben.
A 39. percben csaknem kiegyenlítünk: Titkos 

ravaeszul játssza magát keresztül Monzeglloa, 
majd hátraad Lázárhoz, aki Városihoz küldi a 
labdát, ő viszont nagyerejü lövést irányit a 
fobbsarok felé. Már-már a hálóba tart a labda, 
amikor Ceresoli levegőben úszva, u közönség 
őrjöngő tapsvihara közt menti meg hálóját a 
kiegyenlítéstől. Ködös szürkület kezd a pályára 
ereszkedni. Cseh a tizenhatosról lő, de a labda 
öt méterre, is elkerüli a kaput. A magyar csa
paton erősen mutatkoznak a fáradtság jelei. 
Sternberg állandó nehéz harcot viv Guaitával. 
Néhány percnyi olasz támadás után ismét fe
lénk int a kiegyenlítés lehetősége, de előbb 
Markos lábáról Ceresoli leszedi a labdát, majd 
közvetlen utána Avar késlekedése miatt hlusul 
meg a góllövés. A 16. percben

Guaita szédületes rohammal közelíti meg 
a magyar kaput éa bár fövőhelyzetbea van, 
de — fend biztos, az biztos: Önzetlenül 
áttolja a labdát a Jenkitől gém zavart 
Ferarihoz, aki hatalmas lövést küld a háló 
jobbsarka felé. A kapunak azon a részén 
őt magyar játékos állt Szabó előtt, aki 
csak a« utolsó pillanatban vette észre 
Ferari lövését. Art lábbal védte, a labda 
Gualtához perdült, aki nagy erővel juttatta 

hálóba. 4:2.
Ismét föltámad a magyar csatársor egy pilla
natra, Auar azonban kapu mellé emel. Az eddig 
nyugodt éi kiválóan játszó Sternbergen is erőt

alkalmunk nyílik, Avar Titkost dobja 
len, aki sebesen átverekszi magát az 
dókon, teljesen egyedül kanyarodik 
felé s bár senkisem zavarja,

az ötös sarkáról fölé lő.

a sző- 
olasz véx 
a kapu

ki

vesz az idegesség, hibáz, szerencsére Ferari lö
vését Szabó biztosan védi. Meg-megujuló olasz 
támadások pergőtüzét hárítja el Vágó és Szalag, 
majd az utolsó percekben az olasz csapat is fél
gőzre rendezkedik be, minden erőltetés nélkül 
az eredményt igyekszik tartani. Ez sikerül is< 
mert a magyar csapatban már nincs annyi erő, 
hogy finist vágjon ki. Cseh—Anar-próbálkozást 
Allemandi szerel s a labdát teljes erővel a triv 
bűn tetejére küldi. Ttikos beadására Sárost ha
talmas ugrással röppen a levegőbe, azonban 
fejelése nem sikerül, mivel Monzeglio aláfekszik! 
s a labda helyett ő csik be az olasz kapu vona
lán. Cseh a tizenhatosnál tulsoká késlekedik, 
az olasz bekkek könnyeién szerelik. Mielőtt a 
biró sipja a mérkőzés végét jelezné. Sternberg 
parádés szereplésbe kényszerül Guaitával szem
ben. A biró hármas füttyére egetrengető taps
vihar köszönti a győztes olasz legénységet.

Győzelmi máglyák 
a San Siroban

kél csapat újra üdvözli a közönségei, 
két nemzet 

Monzcglio, 
Avart, oda*

A .. _
amdLy lelkes tapssal honorálja a 
elismerésre méltó teljesítményét, 
aki néhányszor „megmasszirozta** 
fut a jeles újpesti játékoshoz,

kezetfog vele és megcsókolja.
A hangszóró az olasz himnuszt játssza, melyet 
a játékosok vigyázz-állásban hallgatnak végig. 
Ennek végeztével az olasz közönség örömének 
kifejezéséül az ülőpárnákat dobálja a leve* 
(főbe, majd esti tüzekkel ünnepit győztes fiait,

A keserU tanulság
Ami a játék képét illeti, meg kell állapítani, 

hogy az olasz csapat megőrizte ezúttal is fö
lényét s jobbnak eredményesebbnek bizonyult^

A magyar csapat a mezőnyben egyenrangú 
elenfele volt a világbajnok olaszoknak, 
akik azonban kapu előtt hatásosabban és 
határozottabban kezelték a labdát s Igy 
végeredményben megérdemelt győzelemhez 

jutottak.
A magyar csapatot helyenként nagy balsze
rencse üldözte. Kétségtelen, hogy a harmadik' 
olasz gól, amely teljesen szabálytalan módon 
jutott el a magyar kapuba, döntötte cl a mér
kőzés sorsát. A puha magyar csalórsor nem 
tudott a kemény világbajnoki közvetlen véde
lemmel megbirkózni, azt nem tudta megtörni 
s a mezőnybeli fölényünk ennek következtéd 
ben nem juthatott gólokban kifejezésre. A 
magyar csapat legjobb része a közvetlen vé
delem volt. Szabó egy két könnyelmüsködésen 
kivül sok nehéz lövést telt ártalmatlanná. A 
magyar csapatból

Sternberg emelkedett ki 
nagyvonalú védöjátékával és tért ölelő rúgá
saival. Vágó la kitünően látta el feladatát. A
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fedazeUor tagjainál csak árnyalati differen
ciát lehetett felfedezni: Szalag, Lázár, Szűcs 
volt a sorrend. Mindhárman értékes teljesít- 
ményt nyújtottak, de a halfsor, mint egység, 
nem érte el a világviszonylatban legjobb ma
gyar fedezetsor nívóját. A csatársor minden 
tagja a mezőnyben szépen operált, de vala
mennyien

gólképtelenségükkel és puhaságukkal ex- 
celláltak.

'Awrr és Sárosi helyenként klasszisjátékot mu
tatott. Cseh túlsókat driblizett, Titkost megle
hetősen elhanyagolták, de különben is sem ő, 
sem Markos nem érte el itthoni legutóbbi for
máját.

Az olasz csapat minden tagja tudásának 
maximumát nyújtotta, egyedül Orsiről lehet 
megállapítani, hogy régi fénye elhalványodctt. 
Guaita, de különösen Fcrari a legnagyobb ér
ték az olasz csapatban, Ok építettek fel min
den támadást s a győzelem pálmája kétségte
lenül az övék.

Megfutott a biró, hoppon 
maradtak a biróverők 
a ceglédi-utón

L OSZTÁLY
Pártos csoport

ELEKTROMOS—MTK 2:1 (1:0)
Az első félidőben az Elektromos támad töb

bet éa sikerül is a vezető gólt megszereznie 
G. Tóth révén. Szünet után az MTK erősen fel
jön, Halas góljával kiegyenlít s ettől kezdve 
ugy látszik, hogy biztos győztesként kerül ki 
a küzdelemből. Melicharik remek kornerrugá- 
eát azonban G. Tóth befcjelí s ettől kezdve az 
MTK szárnyszegetten játszik, nem is veszé
lyeztet többé.

Ezzel a meccsel a csoport őszi küzdelmei 
befejeződtek. A helyzet nem változott, csupán 
az Elektromos közelítette meg egy pontra a 
Törekvést. (1. Törekvés 19 pont, 2. Elektro
mos 18 pont, 3. WSG 14 pont.)

a OSZTÁLY 
Kárpáti csoport

A KTC veresége hatalmas meglepetés, de a 
Hungária vereségét sem sokan jósolták meg. 
A helyzet: 1. 33 FC 21 pont, 2. BTC, 3. KTC 
16—16 pont, 4. PTBSC, 5. SzFC 15—15 pont, 
6. Gránit, 7. SzAC, 8. Hungária 13—13 pont. 
A BTC és PTBSC 11, a Gránit és SzAC 12, a 
többi 13 meccset játszott.

BEAC—KTC 7:2 (2:2). Az első félidőben 
egyenrangú ellenfelek küzdelme, szünet után 
feljön a BEAC és biztosan győz. Aschner Pál, 
a biró három KTC játékost kiállított, egy ön
ként elhagyta a pályát, ugy hogy a KTC hét 
játékossal fejezte be a játékot. A biró gyen
gén vezette a meccest. A meccs befejezése 
után a közönség viharos tüntetést rendezett a 
biró ellen s a rendőröknek kellett kiüríteniük 
a pályát. A közönség éretlenebb része a pálya 
körül a főváros felé vezető utón helyezkedett 
el kövekkel, csúzlikkal felfegyverkezve, a biró 
azonban nagy meglepetésre Kőbánya felé vette 
útját s igy az inzultusból semmi sem lett.

Gránit—Hungária 20 (2:0). Fenichel biró 
gyengén vezette a meccset, emiatt majdnem 
meggyűlt a baja a közönséggel. Góllövök: Nagy 
és Szuck.

SzFC—KSSE 2:0 (2»0). Biztos győzelem.
Góllövök: Fotter és Kukonya.

BTC—Felien 4:1 (1:0). Góllövök: Várhegyi 
JP), Péter és Dusel II., ill. Gudra (11-esből).

33 FC—KSC 6:0 (3:0). Fölényes győzelem. 
Góllövők: Huszár (3), Kárpáti (2) és Major.

PTBSC—I. kér. SC 6:1 (3:0). Góllövök: Gál 
J2), Tápay (2), Bodor és KintzI, ill. Szilágyi.

Kelenföld—CaTK 10:0 (6:0). Góllövök: Ta
kács (4), Nagy és Mátyási (2—2), Rihó és 
Simon.

Stobbe-csoport
Pannónia—BTSE 8:1 (2:0). Durva mérkőzés. 

Makádi és Csápori súlyos sérülést szenvedett. 
Kleint a biró kiállította. Góllövök: Galambos, 
gusztust és Lőb II., ill. Vojta.

ni. OSZTÁLY
, Springer csoport
KASC—LTE 0:0. Nívós, szép mérkőzés, reá

lis eredménnyel. A meccs a tabellán nem hő
költ változást.

IV. OSZTÁLY
Keleti csoport

,'t.z Est nem bírt a X. FC-vel is Igy hármas 
holtverseny állt elő az ölen. A helyzet: 1. Fér. 
Kaszinó 21) pont (00:12), 2. Az Est 20 pont
(42:16), 3. MÉMOSz 20 pont (40:18), 4. Mene
küllek 18 pont, 5. X. FC 17 pont, 6. VÁC 15 
pont, 7. J1KSE 13 pont, A X. FC «s a JIKSE 
egv meccsel elmaradt.

A. Ért—X. FC 010. Vígig durva Játék. Bónn 
és Dobra, Az Est Játékosai súlyos lábsérülést 
szenvedlek, szanatóriumba kerültek.

VÁC—Siketek liO (Irt). Felfejlődlek ■ sike
tek I Góllövő: Krausz.

MÉMOSZ—Valéria «tl (2il). Góilővök: 
Vhács. Papp és Kiesők (2—2). Ul. Fekete.
I C0R1NTHIÁN-DU
| Csepeli MOVE—BSE ért (Srt, 3:3, Srt).

A Cs. MOVE szépen kezd. Meg Is van az 
eredménye. Szilnél után feljön a BSE is, szép 
gólokkal hamar ki is egyenlít. Ezután csap
kodó játékba kozd mindkét csapat. A győztes 
gól csak a 110-ik perebon csik nagy kavaro
dásból. A gólokat Horváth IL (3), Porjzt, ill. 
Székely, Vermes és Bilié rúgta,

Döntetlenül végződött ax FTC—MTK vízi- 
bólőharc. Vasárnap este a fedett uszodában tar
tották meg a székesfővárosi kupa küzdelmei 
■órán az FTC—MTK vlzlpólómérkőrést, moly 
4:4 (2:2) döntetlen eredménnyel végződött. Az 
FTC góljai közül Hullmann kettőt, Szerdahelyi 
és Székely egyet-egyet dobott K kék-fehérek 
góljait Zólyomy (2) és Lányi fi). szerezték.

A Hungária-Bocskai kombináld
jól kezdíe a nehéz furáé

Caenből Jelentik: A Hungárla-Bocskal kombi* 
nált csapata vasárnap délután ötezer főnyi kö
zönség előtt játszott Caenben ■ FC Caen ellen, 
amelyet 3:1 arányban fölényes játék után le
győzött. A félidőben 2:0-ra vezetett a magyar
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A görög válogatott nem félt

GÖRÖGORSZÁG—ÚJPEST 2:2 (2:0)
Athén, december Ö.

A görög labdarugó szövetség válogatott csa
pata vasárnap délután az Újpest FC tartalékos 
csapatával mérkőzött. A válogatottjai nélkül 
kiálló Újpest az első félidőben gyengén ját-

Derűre ború — súlyos vereség 
Szófiában

BULGÁRIA—KISPEST—SOROKSÁR KOMB. |sdr kombinált ezapata a Balkán-Kupára ké
ért (8:1) I szülő bolgár válogatottal, melytől 3:1 es félidő

Szófiából jelentik: Vasárnap délután 15.0001 utón 4./ arányban kikapott. A bolgárok meg- 
főnyi közönség elölt játszott a Kispest—Sorok-' érdemelten győztek.

Bajnokokat avatott a főváros 
amatőr ökölvívása

Köze) ezerfőnyi közön
ség előtt bonyolították le 
Budapest ökölvívó baj
nokságainak döntő küz
delmeit a Beszkárt torna
termében, A kitűnő spor
tot nyújtó döntök na
gyobb érdeklődést te meg
érdemelteik volna. A nap 
legszebb mérkőzését Fri

gyes vívta Szabóval a pehelysúlyban. A részle
tes eredmények a következők: Légsuly bajnoka: 
Kiss (BTK), 2. Szántó (FTC), 3. Gergely (Tö

A modern stílus győzedelmeskedett 
a Szürketaxi felett

NEMZETI—SZÜRKETAXI 1:0 (OK)).
Már az első percekben feltűnő volt a két 

csapat közötti stiluskülönbség: mialatt
a sofőrök a régi Iskola metódusa szerint 
mezőnybeli fölényt erőszakoltak ki és ab
ban élték ki magukat, hogy közel voltak 

az ellenfél kapujához, 
addig a Nemzeti szélsőire alapozott gyors tá- 
madúsai révén igyekezett eredményt elérni.

Szünet után a 4. percben eldől a meccs: 
Dormos átkígyózik néhány ellenfelén, ■ 
16-oson álló Lászlóhoz passzol, aki ka
pásból remek, lövésre előkészített labdát 
tálal Vajda elé, aki azt előírás szerint be

vágja, l.*0.

Kisszámú, de illusztris társaság gyűlt 
össze egy barátságosan berendezett szalón* 
bán a rádiókészülék körül, hogy végigiz
gulja a magyar-olasz mérkőzés előrelátha
tóan hátborzongató izgalmait. A társaság 
középpontja természetesen Salamon Béla, 
a népszerű komikus volt, ólomlábakon 
járt az óra mutatója, pattanásig feszültek 
nz idegek, a türelmetlenség tetőfokra há
gott és a társaság egy rádióhoz értő tagja 
percenként igazgatta a rádiókészülék csa
varját. A csavar igazgatása közben a készü
lék a jól ismert fütyülő, sípoló hangot hal
latta. Salamon izgatottan szól a csavar
igazgatóra:

— Ne bántsa a csavart. Ez biztosan Mi
lánó. Már a bírót fütyülik ...

♦
A társaság egyik tagja a várakozás nehéz 

perceiben kifejezést ad bizalmatlanságának az 
általa nem ismert készülék iránt. A rádióké
szülékekről folyik a szóbeszéd — a nagy mér
kőzésről senki sem beszél. A készülékkel szem
ben bizalmatlan ur megnézi az óráját és a 
következő Indítványt terjeszti elő:

— Uraim, menjünk át testületileg honám. 
Ei • rádiókészülék csak négy lámpás, aa én 
-ádlóm teljesen modern éa nyolc lámpa van 
henne.

— Mondja már — végzi kJ Sala ai ajánlatot 
— négy lámpával ugyanolyan Jól fogjak látni 
a meccset, mint nyolc lámpával.. •

★

Pontosan fél négy órakor harsant fel Plu- 
hár István kellemes hangja, a milánói csata

esapat Teleki két góljával, majd szünet után 
Dudás növelte kóromra a szép Iskolajátékot 
bemutató kombinált csapat góljainak számát. 
A francia közönség meleg Ünneplésben része
sítette a győztes magyar csapatot.

a magyar farkastól 
szott és csak a második félidőben talált ma
gára, amikor kiegyenlítette a görögök Balkán 
Kupa mérkőzésre készülő válogatottjának .két
gólos előnyét és ezzel döntetlenné tette a mér
kőzést. A görögök góljait M. Paltassis és 
Hounds, mig az Újpest góljait Kocsis és Ko
vács rugta.

rekvés). Bantamsuly bajnok* Kubinyi (NSC),
2. Butyakovszkg (MAC), 3. Benácsy (BTK). 
Pehelysúly bajnoka: Frigyes (B-Vasutas), 2. 
Szabó (BTK), 3. Marton (BSE). KönnyüSuly 
bajnoka: Haranghy (MÁV), 2. Andor (NSC),
3. Petró (BTK) Weltersuly bajnoka: Mándy 
(Dombóvár), 2. Perczel (MAC), 3. Fekete (NSC). 
Középsuly bajnoka: Szigeti (FTC), 2. Hidassy 
(MAC), 8. fíácz (Baja). Ktanehéunly bajnoka: 
Holló (B-Vasutas), 2. Orsolyák (BTK), 8. Am
brus dr. (KÖzg. EAC). Nehézsúly bajnoka: 
Nagy (B-Vasutas), 2. Ferincz (BTK), 3. Slmó 
(NSC).

Néhány perc múlva Takács II. nagy lövést 
ereszt meg -a kapufának, a labda~ Kovács elé 
pattan, aki két lépésről is mellé tudta helyez
ni. Elég nehéz volt a számára. Dormos em
berbe lőtt bombáján kívül most már csak az 
az esemény, hogy a labda felkerül a B.-tri
bünre s csak egy jó perc múlva tudják le
halászni.

Erzsébet—Millenáris 8:0 (2:0). Az első fél
időben öt percig szünetelt a játék, mert a kö
zönség biilyézni kezdte Klug birót, mire ez le
fújta a meccset és elhagyta a pályát. Végig 
durva játék, ami Uitz (Erzsébet), Teleki és 

I Kozma (Millenáris) kiállítását eredményezi. 
'Góllövők: Urbancsik (2) és Berecz.

térről és az izgalmakra éhes társaság a közve
títést megelőző borászati szakelőadástól ala
posan bespiccelve falta a nagy mérkőzés rész
leteit. A szokástól eltérően — mondja Pluhár 
— a magyar csapat nem dresszben, hanem ru
hában jött let a pályára. Salából kikivánkozik 
az akasztófahumor:

— Minek hoztak ezek „ruhát'', hiszen a pá
lyán úgyis kapnak.

♦
Az olasz védelem kitűnően állta a máso

dik félidőben a magyar csatársor mintegy 
húsz peréig tartó huszáros attakját. Külö
nösen Allemandi, az üreg olasz hátvéd küz
dött oroszlánként a rohamozó magyar csa
tárok ellen. Allemandi itt szerel •. • Alle- 
mnndi ott lép közbe — hangzott állandóan 
a szpíker szava. — Salamon szomorú só
hajjal jegyzi meg:

— Bár ez I* „alla-Mándi" Játseanat
♦

Lehütötte a fájdalmas vereség a kis társa
ság bizakodó hangulatát és fájó szívvel zárták 
el a rádió kapcsolóját. Mindenki a gyorsan 
és váratlanul bekapott két olasz gól lesújtó 
hatása alatt állt. Salamon Béla egy pillanatig 
sem titkolta keserűségét és dühösen fakadt ki:

— Én Szabó kapust hibáztatom az egész ve
reségért.

— Ugyan kérem, — vágja rá egy ur, — a 
kapus nem tehet róla.

— Nekem nem beszéli ki a fejemből, — ma 
kacskodntt Sala, — hogy nem Szabó a hibás. 
Én itt Budapesten fogtam a két olasz gólt és 
ő a helyszínen nem volt képes fogni...

Feljegyezte: Mottó

ÚJDONSÁG ! Megy, szab,

_ Erejének 5O°i0-át takarítja meg,
ha kerékpártúra, triciklit éré

■vHLHllV Ara 6 pengő 
Egyediül gyértől:

HORVÁTH ÉS HERCZEHIK
vasércfintőde és gépmObely. Vili., Vlsl Imre-utca 14. szám.

Vasas—Csepel 4:2 (2:1). Egyenrangú ellen
felek küzdelme a jobb csatársorral rendelkező 
együttes győzelmével. Góllövők: Molnár (2), 
Urbancsik és StanczI, ill. Geiger és Somlai. 
Horváthot a biró kiállította.

A II. liga helyzete: 1. Budafok 22 pont, 2. 
Nemzeti 19 pont, 3. Szürketaxi 16 pont, 4. Er
zsébet 15 pont, 5. Millenáris 13 pont. A Mille
náris egy meccsel kevesebbet játszott.

Szeged diadala a lllafehér 
amatörök ellen

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Szeged FC vasárnap játszotta le honi 
talajon az UTE csapata ellen esedékes Magyar 
Kupamérkőzését. A várakozásnak megfelelően 
a szegedi profik könnyedén nyerték meg a mér
kőzést 5:1 arányban. Az első félidő egyetlen 
gólját Mester rugta, ugyanő vezette be a má
sodik félidőt is, amire Korányi duplázott rá. 
Csak ezután kerülhetett sor a vendég UTE 
egyetlen góljának belövésere, amely Aranyosy 
tudományát dicséri.. Ezután még Korányi és 
Bognár szerzett ujabb gólt.

Három lábtörés egy amatőrbajnokságon. A 
tegnapi amatőrbajnoki meccsek során Naszáll 
Béla (Budai Testvériség SE), Béna Károly (Az 
Est SC) és Ucsik Lajos (URAK) lábtörést szen
vedett.

Orczán formában. A Budapesti Korcsolyázó- 
Egylet vasárnap reggel 3000 m-es gyorskorcso
lyázó-versenyt rendezett a Városligeti műjég
pályán. Az első osztályúak közül 16-an indul- 
.tekrehfr tett Önzőn 5.„41.5..mp.ridBuel’2.“Mo4“, 
sánszky 5 p. 43.4 mp. 3. Hidvégt 5 p. 45.6 mp. 
A II. osztályúak versenyében első Olaszt 6 p. 
03 mp. 2. Lantos 8 p. 06 mp. 3. Osztercr 0 p. . 
14.1 mp.

Székelyhldy Bécs párbajtőr bajnoka. Bécs
ből jelentik: Vasárnap egész nap tartott Bécs 
város tőr- és epée bajnokságainak küzdelme, 
melyekben a magyar vivők kiválóan szerepel
tek. A párbajtőrbajnokságot Székelyhidg sze
rezte meg nyolc győzelemmel, második Luzatto 
(osztrák) hat győzelemmel, 3. Palócz (Magyar
ország) őt győzelemmel.

MEGINT EGY SÚLYOS VERESÉG...
i Németország—Magyarország (kézüabda) 14:8 
(6:1).

A magyar válogatott kézilabdacsapat első Íz
ben került szembe Németország csapatával. A 
Darmstadtban lefolyt meccset a német csapat 
14:3 arányban fölényesen megnyerte. A magyar 
csapat góljait Dobos (2) és Csillag dobta.

Docember 12 és 16-én délután 
fél 3 órakor 

ugeiöuersenveK
BUDAPESTI ÜGETŰVERSENYEK

L futam: 1. Liáné (1%) Raymer. 2. Minor 
(4) Simkó. 3. Maroulis (4) Felser. Futottak 
még: Óbester, Kohinoor, Lenka, Ond, Pezsgő. 
Tót.: 10:34, 18, 20, 30. Olasz: 10:42. — II. fu
tam: 1. Ribilió (12) Raymer. 2. Lali (2) Felser. 
Futottak még: Ágnes, Aranyom, Ráma. Tót.: 
10:20, 58, 32. Olasz: 10:42. — HL futam: 1. 
Tóbiás (8:10r.) Kovács J. 2. Dalsy (6), Felser. 
3. Lord of Pamuk (1%) Simkó. Futottak még: 
Oktondi, Gina, Szoknyahős, Majmi. Tót.: 10:19, 
13, 26, 13. Olasz: 10.168. Rihiíi 6—Tóbiás-dublé 
10:1396. — IV. futam első rósz: 1. Krista (5) 
Fityö. 2. Favorité (2>á) Toplichár. 3. Sára 
(2Jí Wiesner. Futolak még: Patrícia, Querida, 
Esély, Vinkó, Envini II. Tót.: 10:73, 13, 11.11, 
Olasz: 10:31. Második rész: 1. Oda (6.10r.) Fel
ser. 2. Mogul (1%) Jónás. 3. Nincstovúbb (5) 
Marschall. Futottak még: Rovlzlonárlus, Több- 
sincs, Csongor G., Sacy. Tót: 10:17, 10, 10, 11. 
Olasz: 10.25, Krista—Oda-dublé: 10:163r. —
V. futam: 1. Tündér ((1%) Maszár F. 2. Musi- 
Cnpa (pari) Steinitz P. Futottak még: Milike. 
Pallós, Nevadlan. Tol.: 10:25, 14, 14. Olasz 
10:34. — VI. futam: 1. Ragyogó (pari) Kovács
11. 2. Phllipp Morrls (6). 3. Ingcborg (21. Stei
nitz. Futottak még: Zorka, Tallér, Brutus, Ma
rokkó, Ugra-Bugra, Go-on. Tót.: 10:32, 13. 32, 
13. Olasz 10:69. Tfindér—Rngyogó-dublé 10:83. 
— VU. Fulnm: 1. Bili (8:10r.) Raymer. 2. Bo- 
humia (6) Farkas. 3. Murány (6) Poiser. Fu
tottak még: Hanna the Arcát, Varázsló, Anny- 
Tót: 10:15, 14, 15, 20. Olasz 10:82. — Vili. 
Futam: 1 Csákány (3), Síró. 2. Jca (2), Fej
sen 3. Vőg (í'/«) Kovács. Futottak még: Eladó, 
Galll Curcl, Rikkants Junak. Tót.: 10:46, 15, 
13, 15. Olasz 10.47, Big Bili—Csúny-duló
10:121. — IX. Futam: 1. Thyrn (1%) Steiner. 
2. Upupa-Epops (8:10r.) Jakupcsek. Futottak 
még: Vava. Tigris, H. Borisba. Tol.: 10:25, 12.
12. Olasz 32.
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„A Hétfői Napló nemcsak írásban, 
de tettekben is kiválóan 
szolgálja a sportot !“

— mondotta Újpest polgármestere és átvette 
a Jubiláns vándordíjunk győzelmi troleáját

Bensőségesen meleg ünneplésben részesítet
ték a Hétfői Naplót Újpesten. A negyedszáza
dos jubileumát élő lap nz amatöregyesülctek 
futballsporljúnak fejlesztésére nagyszabású 
vándordíjul tűzött ki, amelynek első évi küz
delmeiért tartalmas versengés indult meg az 
egyesületek körében. A nívós és nagy érdek
lődéssel kisért fulballcsatákban Újpest város 
r.<tapata,

az UVASC győzött
éj ezzel megszerezte az. értékes vándordíj első 
védőjének büszke rímét. Újpest város veze
tősége, a klub tagjai és a szövetség képviselői
nek részvételével hangulatos bankett kereté
ben osztották ki a csapat tagjai közölt a szö
vetség érmeit és Semsey Aladár dr. polgármes
ter átvette őrzésre a remekbeszabott vándor
díját.

Elsőül a klub elnöke, Valda József város
gazda emelkedett szólásra. Üdvözölte a megje
lenteket és kifejtette, hogy az ország boldo
gulásának biztosítéka a megedzett, bajtársla- 
snn együttműködő sporttársndalom. Köszönetét 
mondott a Hétfői Naplónak, amely áldozat

készséggel lehetővé tette, hogy a klsegyesüle- 
tek körében nemes vetélkedés induljon meg az 
értékes vándordíjért. Utána

SEMSEY ALADÁR dr. polgármester 
szólott a megjelentekhez. — A sport a nemes 
erők nemes- küzdelmet adja,,— mondotta a 
többi közölt — becsületességre nevel és az 
igazság diadalra jutását példázza.

Újpest váron közönsége nevében Üdvözlöm 
a Hétfői Naplót, amely n «port nemes esz
méjét nemcsak szóban, Írásban, de tettek
ben, alkotásokban Is oly kiválóan szol

gálja.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után kiosz
totta a 'díjnyertes csapat tagjai közölt a szövet
ség érmeit. A BLASz, valamint az UTE hevé
ben Neubrandt Mihály üdvözölte a lelkes gár
dát és további kitartó harcra buzdította.

A társaívacsorát kabaréelőadás és énekszá
mok követték, amelyet a klub műkedvelő gár
dája tálalt a megjelentek szórakoztatására. A 
társaság a késő éjjeli órákig a legjobb hangu
latban maradt együtt.

A nagyszabású űszőharc 
kulisszatitkai

Az Ügyvezető aleln&k működése 
áll a csatározások tengelyében

het egy másik a csapat előnyére. Ezek tehát I 
kiegyenlítik egymást. A biró igen nagy felada
tot vállal, mikor a pályára lép. Ha teljesen I 
átérzi ezt, akkor minden biró kissé elfogult, ’ 
különösen ha a közönség pressziója még kü
lön is veszélyezteti a sima bíráskodást. Meg 
kell állapítanom hosszú tapasztalatok alap
ján, hogy a mi közönségünk

bajnoki mérkőzések alkalmával nem elég 
objektív.

Ha bajnoki pontokról van szó, akkor nem 
nagyon hederitenek fair play elvére. Ez a leg
főbb tárgyi oka annak, hogy oly sok biróbot- 
rány kavarja fel a kedélyeket.

— Megelégedett a mai rendszerrel?
— Szó sincs róla. Valamennyi biróküldési 

rendszer közül
a magyar rendszert tartom a leghelytele- 

nebbnek.
Alaposan ismerem az európai futball! és me
rem állítani, hogy a német, a holland, a 
svéd és az angol bírákra bármikor látatlan
ban rá merném bizni a csapatomat. Inkább a 
maguk kárára tévednek, semhogy a vendéget 
megbántsák.

A biróküldés Iskolapéldája az olasz rend
szer^

A Hétfői Napló nagy nyilvánosságán át java
solom, hogy ezt a rendszert ültessük át a 
magyar futballéletbe. Legyen a biróküldés 
titkos. De aztán valóban titkos. Ne legyen az 
egész város heti pletykájának anyaga a biró 
személye, hanem valóban csak a pályán érte
süljön mindkét csapat arról, hogy ki vezeti a 
mérkőzést. Csak igy lehet elkerülni, hogy ne 
használják ki hétközben

■ családi és személyi nexusokat.
A másik fontos tényező az ellenőrzés. Tiz

I minden gyanú felett álló korrekt és hozzáért® 
urat kell megbízni ezzel a tisztséggel, akiknek 
a sejtett jelenléte és a kilátásba helyezett 

•súlyos büntetés arra kényszerítené a bírákat* 
hogy tudásuk legjavát adják minden mérkő-< 
zésen.

— Mi az oka annak, hogy oly sok szó esik’ 
mostanában a bírák párloskodásáról?

— Teljes tévedési — válaszolja azonnal és 
hevesen Herzog Edvin. — A mi biráink kifo
gástalan korrekt urak. Ellenük csak az lehet 
az egyetlen panasz, hogy

a nagynevű egyesületeket túlságosan res
pektálják

és a kisegyesületck kárára tévednek.. Ennek 
a megkülönböztetésnek meg kell szűnnie. A 
mértékadó csak a játék lehet ö

Az is komoly aggodalomra adhat okot, hogy 
a játékosok igen sokszor

felháborítóan viselkedjek
a bíróval szemben. Leírhatatlan szavakkal ille- 
tik a játék vezetőjét és olyan atmoszférát te. 
remtenek, ntaguk körül, hogy ebben a légkör
ben születnek meg azután a súlyos durvasá
gok. Ezt ki kell irtani a magyar futballból 
gyökeresen. És ez p munka is csak a bírákra 
vár. Ideális a helyzet Olaszországban, ahol 
csak a mérkőzés előtt néhány perccel ismerik 
meg a birót. A tribünről titokban figyelik a 
biró működését és ha szabálytalanságot követ 
el, vagy gyengébben bíráskodik, kihallgatás 
nélkül ítélik el néha egészen hosszú időre. De 
aztán ott lent nincs is biróbotrány!

Szóval itt az ideje, a nagy reformoknak a 
bíráskodás terén is és minta — Itália. Ha már 
futballozni nem is tudunk, úgy mint az azur- 
rik, legalább bíráskodás tekintetében ne ma
radjunk alul. V. M.

A BKE másodszor is rávert
az osztrák bajnokcsapatra

Szinte példátlan viharok szele borzolja fel a 
Magyar Úszó Szövetség vizeit, amióta az úszó- 
szövetség legfelsőbb vezérkara kilátásba he
lyezte a lemondását. Komjádi Béla korai ha
lála előtt szinte látnoki szemmel jósolta meg, 
hogy

ezek a viharok szükségképpen bekövetkez
nek.

Most itt vannak. Teljes tanácstalanság és zűr
zavar uralkodik a szövetség berkeiben és a 
rémhírek szinte naponként termelik ki a szen
zációkat. A nagy kavarodás valódi okairól azon- 
luin mindeddig nem esett azó, holott előbb- 
utóhb ki kell pnltannJok, mert ezt követeli a 
magyar uszósport nemzeti szempontból fontos 
érdeke. A lavinát az egyik nagymulfcu egyesület 
(képviselője indította meg, amikor

alapsrabálycllenes működéssel gyanúsította 
meg az elnökséget

Ezt a kijelentést mindmáig sem vonta vissza.
Pontos információk beszerzése céljából fel

kerestük az egyik benfentes egyesületi vezért, 
oki egyelőre nem hajlandó megnevezni magát, 
mórt a gyors kibontakozás érdekében nem kí
vánja személyi térre terelni a vitát. Tőié tud
tuk meg a következőket:

— Tapogatózásra vagyunk ítélve még most 
is, mert a lemondást követően olyan nyilatko
zat látott napvilágot, amely miír visszavonulást 
scjllct. Emögött kell lenni valaminek. Be kell 
irhát várnunk az elnökség magyarázatát. A 
In pác* ülésen elhangzott apodiklijcus közlés 
nem jelölte meg a lemondás okát. Úgy tudjuk, 
hogy a lemondott öt elnökségi vezér szolidari
tást vállalt, valóságos véd- és dac szövetséget 
kötött. Ezzel magyarázható az egyöntetű fel
lépés. Hasonlatos ez nz 192á-ös Dormándy-félc 
vhszavopuíáshoz. Hogy milyen készületlenül 
talált mindenkit a váratlan húzás, azt legjob
ban talán az jellemzi, hogy — tudomásunk 
-sxftrint --

még az elnöki tanács tagjaival, 
közöltük Belcznay kapitánnyal sem közölték a 
tervezett lépést. Mindez azonban kőrúnlsein 
oly súlyos, mint a vita méreganyaga. Vélemé
nyünk szerint

feltétlenül meg kell találni a közös plaftfor- 
mot nz elnökség és az egyesületek között.

Ennek azonban nem az a: útja, hogy fiz ellen
téteket mig ki/ivóbbá tegyék. Sajnos, a könv- 
nyetbik utat választották, amikor ahelyett, 
hogy az ellentétek kiküszöbölésére gondoltak 
vona,

indokolatlanul „felhúzták*' az elnökséget 
és a már ismert meghökkentő lépésre kényszc- 
ritvtlí’c m szolidaritás nevében.

Valamennyien egyöntetűen valljuk, hogy 
a magyar uszósportot jelenlegi állapotában 
ifj. Horthy Miklós elnök, továblxi Béldy és

Donáth nélkül elképzelni sem tudjuk. Elnö
künk különleges egyéni összetartó ereje és tár
sadalmi súlya, Béldy hallatlan szervező képes
sége és eredményes sportmultja, Donáth óriási 
tapasztalata mind nélkülözhetetlen tényezője a 
további fejlődésnek.

Egyedül az ügyvezető alelnök egyébként jó
hiszemű és jószándéku munkássága váltotta 
ki belőlük a kritikát, mert munkájával ko
rántsem voltunk olymértékben megeléged
ve, mint nagynevű elődjének működésével.
— Nem lehet ütközőpontot alkotni abból a 

tényből sem, hogy a nagyegyesűletek érdek
képviseleti alapon koalícióba tömörültek. Ezt 
még Komjádi is helyesnek és az uszósport ér
dekében állónak mondotta. Ha úgy vélik, hogy 
a vidéknek emiatt nem jut kellő szerep, tömö
rüljenek a vidékiek is koalícióba és vívják ki a 
megfelelő súlyú szerepkört.

— Ha megvan az anyagi lehetőség arra, 
hogy virágzó életei teremthessünk, akkor 

szilárd alapokra fektethető a barátság.
Ezt annál is inkább reméljük, mert nincs az or
szágban még egy szövetség, amely annyi jut
tatásban és segítségben részesült volna, mint 
éppen az uizószövetség.

Eddig tart a nyilatkozat. Ha ehhez hozzá
vesszük még azt a sok különböző forrásból 
táplálkozó híranyagot, amely a viharos lemon
dást, kiséri, akkor teljes képet kophatunk a 
megindult harc különleges méreteiről. Nem 
érdektelen például az az értesülés sem, amely

Donáth elejtéséről szól.
Elismerik, hogy nagyszerűen dolgozik, de nem 
bírják azt a fölényes kényszert, amely másod
rangú tényezővé degradálja az uszósport sok 
jelen és szintén dolgozó tagját. Beszélnek 
ezenkívül hiúsági okokról, egyéni törtetések- 
röl, sőt arról is, hogy az Országos Testnevelési 
Tanács és a MUSz közölt ethideg ült a viszony, 
és pedig — mint azt a Hétfői Napló először je
lenlétié — anyagi, pontosabban

elszámolási okokból.
Kél ség leién, hogy nz elszámolásokat nem ta
lálta rendben az OTT. Ennek azonban csak for
mai jelentősége ven. Oly messzire nyúlnak 
vissza e kötelező elszámolások, hogy a leg
jobb akarattal sem lehet ma már egészen pon
tos elszámolást végezni, mikor hosszú időkön 
kérésziül ezt a kérdést melléikescqi kezelték.

Lázas munka folyik a béke megmentése ér
dekében, de az som lehetetlen, hogy ez a fára
dozás meddőnek bizonyul. Ebben az esetben 
azután

olyan nagyszabású válság köszönt be
az uszósportba, amire még nem volt példa. Az 

1 egyetemes érdekek kedvéért ezt még személyi
áldozatok árán is cl kellene kerülni.

Horváth Zoltán.

BKE—KLAGENFURTER AC 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

A szombatesi 7:1 ará
nyú súlyos vereségük után 
nem sok reménnyel néz
tek az osztrákok a vasár
napi reváns kimenetele 
elé. Az osztrák bajnok
csapat, a Klagenfurter AC 
az előzőnapi összeállításá
ban állt fel, inig a BKE 
csapata a következő volt:

Hircsák, Farkas, Bethlen gróf, Jeney, Miklós, 
Gergely 11. Csere játékosok: Wiener, Gergely /.. 
Minder.

Minder Frigyes biró sípjelére a feltűnő pi- 
rosnadrágos osztrákok néhány erőteljes táma
dást vezettek, azonban ezek nem sok veszélyt 
jelentettek a BKE kapujára, mert hamarosan 
kitűnt, hogy

• vendégek hadilábon állnak a lövőtudo
mánnyal.

Tizpercnyi játék után a teljes cserccsatSrsor 
állt be a magyar csapatnál s ekkor a táma
dások sokkal szebbek voltak ás több gólve
szélyt rejtettek magukban. Különösen Gergely 
villámgyors lefutásai tetszettek a közönségnek. 
Mégis az osztrákok szerezték meg Egger révén 
a vezető gólt. 0:1, Közvetlenül utána a szem
füles osztrák centernek újabb alkalma lenne 
gólt lőni, de ezúttal már nincs szerencséje. Sőt 
Miklós révén a BKE nagynehezen kiegyenlít.

1:1. A magyar csapat perei öl-percre nagyobb 
fölénybe jut, ám a passzak sorra az ellenfélhez 
kerülnek. A klagenfurtink csapnivaló rosszak. 
Nem is marad el a tréfás megjegyzés:

— Ez az osztrák' bajnokcsapat?
— Dehogy! A Kispesti AC ...
Ugyanis a szvitterükön a „KAC* betűi díszöv 

legtek.
A második harmadban sem elégíti ki a 

szakértőket a játék. A korong több alkalommal 
a levegőbe röppen, ami Farkasnak alkalmat 
nyújt a tenniszezésre. Gergely pedig úgy meg
vágja a korongot, mintha golfozna. Jeney át
adásából Miklós szép gólt üt. 2:1. Majd köz
vetlenül a harmad befejezése előtt Gergely II, 
átadását Jeney értékesíti góllá. 3:1.

A' harmadik harmadban már elfogadható já
tékot nyújt a magyar csapat, azonban sok a 
csúszkálás, persze háton és hason s mindjob
ban beigazolódik: a mieirk nem tudnak —» 
korcsolyázni. Ez persze ugyanolyan hiba, 
mintha vizipólózóink nem tudnának úszni, vagy 
a futballistáink futni, Jeney gólját Minder bíró 
nem adja meg, majd egy osztrák támadást 
Bethlen úgy hárít el, hogy egyszerűen fellöki 
a kaput. A közönségnek ez tetszik, de úgy sem' 
lett volna gól. Nagy magyar fölény közepette 
Farkas Mátyás állította be a végeredményt. 
4.7.

A két szünetben Erdős Klára és Szilassy Na- 
diné műkorcsolyázó gyakorlatokat mutattak.’ 
be, graciőz mozdulataik a közel ezerfőnyi kö
zönség méltó tetszését váltották ki.

ACHT JANCSI
furát kínál az Újpest
nek, vagy Szegednek 
Spanyolországba

Valencia, december 8.
Érdekes levélben tudósítja a Hétfői Naplót 

Valenciából Acht János, a volt magyar váloga
tott kapus arról, hogy megvált a Tourcoing 
csapatától és elfogadta az FC Valencia szer
ződését. Fizetése a hazai viszonyokhoz mérten 
igen nagy és még meglöldották azzal is, hogy 
a bajnoki év végére jutalomjátékot is adtak a 
népszerű Acht Jancsinak. Hogy nem feledke
zett meg az itthoniakról, annak bizonyítéka, 
hogy a jutalomjátékra régi klubjának valame
lyikét,

az Újpestet, vagy a Szegedet hozatná le. a 
klubja cgy-két más mérkőzéssel kombi

nálva.
Újabb turalehetöség ez tehát, amely különö

sen jól jönne a Szegednek. Tárgyalásra bőven 
van idő.

Reformjavaslat
a bíróbotrányok megszüntetésére

A Nemzeti Torna Egylet 
disztornája

Herzog Edvin a Hétfői Napló utján szólítja 
fel sürgős beavatkozásra az illetékeseket

Alig mull cl a szezon
ban bajnoki fordplo, 
hogy ogy-két nehéz biró- 
botrány no kavarta volna 
lel a kedélyeket. Ha kél 
futbullróka összedugja a 
fejét, majdnem bizonyos, 
hogy n bíróról. beszélnek. 
A bíróról, aki l^ved, aki 
ideges, vagy pártos, a

1 irVról. aki tevődhet, hiszen ember. Nem vitás, 
hogy a f igg alll irék tekintélye alaposan dcv-il 
s éli dóit.

tenni kell valamit a régi nimbusz visszaszerzése 
érdedében. Mi a gyógymód? Erről beszél 
llerzog Edvin, aki nagyon jól ismeri az olasz 
tutival'! lilák viszonyait. S ez már csak azért 
is sulival eshet a latba, mert

Olaszországban nincsenek blrébotrányok.

be az 
torna-' 
Torna 
töme-

Vasárnap este 
szabású disztoma 
lében mutatkozott 
ország legrégibb 
egylete, a Nemzeti 
Egylet. Hatalmas
geket mozgatott meg ez
úttal is az NTE, amely 
négyéves kortól egészen 
nz öregurak tornájáig 

minden részében pontos keresztmetszetét szol
gáltatott a.helyesen értelmezett tornnoklatás- 
hói. Hatalmas közönség, sűrű tapsvihar jutal

— Helytelen álláspont, — mondja moso
lyogva Herzog Edvin — a bűnbakot mindig 
a bíróban keresni. Ha bírói tévedést látok, 

I sejtsem tévesztem szem elöl,az örök szabályt: 
•na nekem, holnap neked. Amennyit tévedhet 

...... r. ,..D . - .....v. j— .-.x.wmm a biró a csapatom terhére, ugyanennyit téved

mazta a precíz munkát. A hölgyek, gyermekek 
és férfiak gyakorlati)/ szinte szakadatlan ová
cióban rnjíotiai k'. A színes tornaünnepélyt túr- 
sasvacaora követte.

Szegény Pamut
Peches csapat az a Pamut, 
Panasszal van szájuk tele. 
Talán mert Pamutnak hiuják, 
Azért köt mindenki bele?

♦

Bemünv. de nem v^ei
Pesovgik doktor Sotaogyban
Pető néven fog dolgozni, 
Talán sikerül valamit 
Neki pető alá hozni..,

♦

Stilszerü elhatározás
Az őszi első helyet eldöntő Újpest—Kis- 

pest-meccsen az Újpest csapata győzött és ez
zel a győzelmébe.) jobb gólarányával az őszi 
tabella -élére került. Arányt Árpád, nz Újpest 
fődrukk'ere a mérkőzés végén boldogságtól ra
gyogó arccal jelenti ki:

— Most azonnal felszaladok a belügymk 
nisztériumba és megmagyarosltőm a neveinek

— Minek, hiszen Arányi elég magyaros név! 
— mondja valaki.

— Ezentúl Gólarányi leszek..*
♦

Ellentétek vonzzák egymást
— Nem értem, miért szerepel a III. kerü

leti csapatában annyi V i g T
— Diztosan azért, mórt Komor az 

intéz#.

A szerit esz! Ősért kiadásért fold: i
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