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Kunder Antal gyökeres 
gazdasági reformokat 

jelentett be Esztergomban 
„Nem tűrhetjük, hogy a dolgozó nemzet egyetlen tagja is 
elbukjon vagy méltatlan életfeltételek közé kényszerüljön”

Esztergom, december 4.

Kunder Antal kereskedelem- és közlekedés- 
Ügyi miniszter vasárnap délelőtt mondotta el 
programbeszédét Esztergomban. A miniszter 
Fluck István személyi titkár kíséretében gép
kocsin ment Esztergomba s utján igen sok 
politikus kisérte el.

A miniszterek és képviselők gépkocsisora fél 
11 óra tájban érkezeit Esztergomba. A város 
szélén felállított díszes diadalkapunál Glatz 
Gyula polgármester üdvözölte a minisztert, 
Esztergom város egyedüli képviselőjelöltjét, 
•kit a december 11-iki választáson egyhangú

Egységes, nemzeti, keresztény 
közvélemény

A gyűlést dr. Marczell Árpád, a NÉP esz
tergomi szervezetének elnöke nyitotta meg, 
majd Reményi-Schnellcr Lajos pénzügyminisz
ter mondott beszédet.

— Nehéz diplomáciai harc után vagyunk, — 
mondotta többek között — amelyben — nyu
godt szívvel állíthatjuk — nagy eredményeket 
értünk cl, mert

egy millió magyar került vissza az anya
országhoz. Ezt az eredményt elsősorban 

a felvidéki magyarságnak köszönhetjük.
Az apáknak, akik minden üldöztetés és szen
vedés között kitartottak magyarságuk mellett, 
s az anyáknak, akik magyarnak nevelték gyer
mekeiket.

— Maradlak azonban magyarok a határon 
túl is. Feléjük száll a mi szeretetünk s kíván
juk, hogy ök is

őrizzék meg magyarságukat továbbra Is 
s érezzék, hogy testvérek vagyunk.

(Zugó taps és helyeslés.) Érezzék, hogy min 
dig velük leszünk, ha őket ott szenvedések ér
nék, — amit azonban nem hiszek, mert remél
jük, hogy az a testvéri megértés, amelyet szlo
vák testvéreink iránt érzünk, lehetővé teszi, 
hogy magyar életüket, magyar nemzetiségüket 
kiélhessék. .

A pénzügyminiszter ezután a belpolitikai 
helyzetről szólt s rámutatott arra, hogy a leg
utóbbi események következtében

egységes, nemzeti, keresztény közvélemény 
alakult ki.

A Nemzeti Egység Pártja, ha számszerűit meg 
is fogyatkozott, erkölcsi erőben megerősödött. 
(riosszantartó taps és helyeslyés.) A kormány 
és a párt komoly, népies, szociális politikai 
akar követni s a nemzet egyetemének az a 
kívánsága, hogy ezek a re/ormok mielőbb meg
valósuljanak. (Ugy van! Ugy van!)

Reményi-Schnellcr Lajos pénzügyminiszter 
beszéde végén utalt arra, hogy a kormány re
formprogramjában igen jelentős munka var 
minisztertársára, Kunder Antalra s oromének 
adott kifejezést, hogy Esztergom városa öt kí
vánja képviselőjének.

A korlátlan verseny ellen
Kunder Antal kere.WdeniOgyt mlnhaleri 

lelkei Js Ijen meleg ünneplés roKn<ltn. “m’k°r 
felállt lielyíröl » megkezdte bewídíl. Meg
állapította, 'hogy most, a nemzeti meR.i) imlns 
Ideién n nemzeti, kercszlánp zzodd/u irány
zat hívei megújult hittel és lelkesedéssel for
dulnak S.-enl íríi'dn és a többi nagy királyaink 
példája és tanllásul felé. Kegyeiéitől emléke
zett meg Emsei Sándor tiszta közéleti mull- 
járói.

lag választanak Esztergom képviselőjévé. Utána 
Hegedűs Balázs, a párkányi egyesült magyar 
párt főtitkára a visszacsatolt Felvidék iidvöz 
letét tolmácsolta a miniszter előtt, Kunder 
Antal miniszter az üdvözléseket megköszönve, 
köszönetét mondott a megnyilvánult egyhangú 
bizalomért is.

— Ez a bizalom — mondotta — Imrédy 
Béla miniszterelnök politikája iránt nyilvánult 
meg, saját személyem iránt pedig azért, mert 
az ő kormányában. vagyuk.

A fiirdőszállóban, anól a programbeszédet a 
miniszter elmondotta, a termet zsii/olásig meg
töltötte az érdeklődő közönség.

— Bizonyos oldalról — mondotta — azzal 
próbálják elgáncsolni a mi törekvéseinket, 
hogy vakmerő úttörőknek és forradalmárok
nak keresztelnek el s azt hirdetik rólunk, 
hogy gazdasági célkitűzéseink szembehelyez
kednek a közgazdasági élet évszázados tapasz
talataival s a közgazdaságtudomány alapvető 
igazságaival. Hangoztatják, hogy az államha
talom erőszakos beavatkozásai scgilségévcl 
mesterkélt uj rendet kívánunk bevezetni a 
gazdasági életbe; ez a rend azonban össze fog 
omlani, mert a gazdasági élet csak a korlátlan 
szabadság, a korlátlan verseny jegyében fej
lődhetik egészségesen. Ez

a korlátlan verseny azonban a tapasztalat 
szerint Időnként olyan megrázkódtatások

hoz, súlyos válságokhoz vezetett,

hogy ezeknek kiküszöbölése és elkerülése sok
kal fontosabb, mint az elméletekhez való betű
szerinti ragaszkodás. (Ugy van! Ugy van!) A 
gazdasági téren követendő utat világosan meg
jelölik azok az adottságok, amelyeket minden 
józanul gondolkodó magyarnak fel kell ismer
nie: kevesen vagyunk és szegények vagyunk. 
Olyan kevesen vagyunk, hogy

nem törhetjük, hogy a dolgozó nemzet 
egyetlen tngja Is elbukjon, vagy emberhez 
méltatlan életfeltételek közé kényszerüljön

a szabad verseny jegyében.

Bérházak, villák, autók
— A kötelességünk nem az — folytatta a 

miniszter —, hogy páholyban ülve szemléljük 
a gazdasági életben folyó küzdelmeket, mert a 
gazdasági élet nem sportnjérkőzés. Márcsak 
azért sem, mert a gazdagági küzdelmek igen 
ritkán folynak sportszerűen, egyenlő fegyve
rekkel. A kormányunk kötelessége, hogy a gaz
dasági élet küzdelmeiben a dolgozó milliók 
oldalára álljon, azoknak nz. oldnlárn. nkik egy 
darab kenyérért, egy liter tejért, egy öltözet 
ruháért, egy mozijegyért, egy rádióért harcol
nak,

azokkal szemben, akik' ebben a harcban 
csak meglévő bérházaik, villáik és autóik 

számát akarják szaporítani.

Gazdaságpolitikánk sarkalatos tétele az, hogy 
szembefordulunk a régi liberális felfogással, 
amely hirdette, hogy minden gazdasági te
vékenység egyedüli jogosult célja nz egyéni 
haszon elérése. Mi szembefordultunk ezzel n 
világnézettel és a haszonra való törekvést kor
látok közé kell szorítanunk ugy, hogy a kö
zösség, a széles néprélcgek boldogulása bizto
sítható legyen.

— Mi sohasem fogjuk megengedni — mon 
dotta —, hogy a magyar mezőgazdaság önkölt

ség alafli árakat kapjon termelvényeiérf, mert 
mi a búzában és a magyar föld többi termé
sében nemcsak árut látunk, amelyet adni- 
venni lehet, amellyel spekulálni lehel, amelyet 
ott kell venni, ahol olcsóbban kapjuk, hanem 
látjuk benne

sokmillió derék magyar egész é'i verejté
kez munkájának gyümölcsét és életfenn

tartásának egyetlen alapját.
— A földbirtok.-polilika kérdésében A libe

rális irányzat hívéit csak az vezeti, hogy me
lyik birtoktipus tud olcsóbban torluelnj. Ez a 
szempont is fontos, de vannak ennél fontosab
bak. Az is elképzelhető, hogy egy nagybirtok 
cseléde, napszámosok formájában el Ind tar
tani ugyanannyi embert, mint amennyit a be
lőle alakiiható ki.vbirtokok eltartanának. De 
sokkalta fontosabb ennél az a szempont, 
amely azt a különbséget nézi, ami a saját 
földjét munkáló kisgazda és a más földjén 
bérért dolgozó alkalmazott között fönnáll és 
érvényesül haza- és földszcrelet, nemzeti és 
emberi öntudat tekintetében, lla ezt a különb 
séget 40 évvel ezelőtt értékelni tudtuk volna,

nem kellett volna n háborút megelőző 14 
év alatt 1,400.00) földnélkilli magyarnak 

kivándorolni
s ha a történelmi Magyarország határait 
1,400.000 magyar kisgazdaság, saját földjén 
dolgozó nemzeti öntudata, sorsával megelége
dett magyar telepes vasgyürüje vette volna 
körül,

a trianoni tragédia sohasem következhe
tett volna be.

Kunder Aulai a továbbiakban a kereskede
lemmel kapcsolatos gazdaságpolitikai célkitű
zéseket ismertette.

A kereskedelem haszna
— Igazán nem lehet azzal vádolni gazdaság

politikánkat — mondotta többek közölt —, 
hogv a kereskedelem fontos funkcióit nem is
merjük fel. De nem engedhetünk abból a fel
fogásunkból, hogy a kereskedelmi tevékenység 
nem öncél, hanem mint minden más gazdasági 
tevékenység, végső fokon a társadalom, a 
nemzet érdekeit köteles szolgálni. Ezért a ke
reskedelem partikuláris érdekei feltétlenül alá- 
rendelcndők a nemzetgazdaság magasabb ér
dekeinek.

Elfogultsággal lehet ugy is beállítani kül
kereskedelmi politikánkat, hogy kereskedelem
ellenesek vagyunk, mert a kereskedelem ily- 
módon valóban jelentős haszontól esett cl. 
Valójában azonban csak az. történik, hogy

a kereskedelem tevékenységét és hasznút 
a maga természetes területére szorítjuk 

vissza
és nem engedjük, hogy a kikerülhetetlen meg
kötöttségeknek a kereskedelem lehessen a ha
szonélvezője és olyan keresetre tehessen szert, 
amely nem a normális kereskedői munkából, 
hanem a külföldi kötöttségek állni teremtett 
kivételes helyzetből származik. Máskülönben 
azokon a külföldi piacokon, ahol ilyen korlá
tozások nem érvényesülnek, a kiviteli kereske
delem szabadsága ma is csorbítatlan. Legfel
jebb olyan korlátozások vannak érvényben, 
amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a 
magyar áruk minőségi jó hírnevét megőrizzük 
s a termelőket megóvjuk nz árrombolásból 
származó károsodástól.

Utalt ezután arra, hogy a kormány gazda
ságpolitikája nemcsak n termelők és a fo
gyasztók, hímem egyidejűleg mindenkor a ke
reskedők jól felfogott érdekeit is védi.

A fizetésképtelenségek száma a korábbi

nak cgyharmndánál kevesebbre csökkent 

s e fizetésképtelenségek passzíváinak összege a 
régebbi 125 millió pengővel szemben csupán 
évi 20 millió pengő körül mozog. Ehhez még 
azt is hozzá kell tenni, hogy az adóslatisztika 
szerint a kereskedők szúrna 1933-ban csak 
95.000 volt, mig az 1930. évi adat szerint már 
105.000.

A gyáripari személyzet 
katonás szelleme

Ezután a miniszter az ipar szempontjából 
világította meg a kormány gazdaságpolitikai 
törekvéseit. Megállapította, hogy az. iparnak 
az a nagyarányú kifejlődése, amelv az utolsó 
15 év alatt Magyarországon lejátszódott, csak 
az állam beavatkozásával, állami kedvezmé
nyek scgilségévcl volt elérhető.

Rámutatott a miniszter, hogy az ipari ter
melés eddigi fejlődését és ezutáni fejlesztését 
Magyarország népsűrűsége és népszaporulata 
parancsolóan követeli. Az észszerű iparfejlesz
tés első követelménye az, hogy az ipar által 
termelt áru belföldi fogyasztópiaca elég nagy 
legyen. Olyan cikkek gyártására, amelyek itt
honi fogyasztása csekély, a magyar iparnak' 
nem szabad berendezkednie, mert az ib < n 
áruk nem termclhelök racionálisan. Az ipar
fejleszti- tervszerűségéhez tartozik természete
sen a honvédelmi szempontok mindcnckfc'-It 
való érvényesítése. (Helyeslés.) Miután alig 
van ipari üzem, amelynek felfokozott munká
jára háború cselén ne volna szükség,

a célszerű szervezésré és a személyzet ka
tonás szellemére irányuló követelmény az 
egész gyáriparra, sőt a közszállltásc’ bán 

résztvevő kézműiparra Is vonatkozik.
Nem szabad szem elől téveszteni a kisc 
lenciák megvédését. Nem szaluid felre '■ 
telni magunkat azoktól a meggondol’s 
amelyek azt mondják, hogy a nagyipar <>’ 
bán tud termelni, mint n kisipar s ez 'a 
kézműipart halálra kell Ítélni. Nemzeti s.- •
pontból nem közömbös, hogy az árut ki ál 
litja elő.

A keresztény magyars.'j 
számaránya

— A kormány gazdaságpolitikai célkiliizé it
— mondotta a miniszter a továbbiakban — 
mezőgazdasági, kereskedelmi és ipari t< : n 
egyaránt szociális törekvések jellemzik. Ezek't 
a célkitűzéseket szociális tekintetben még ki
egészítik azok az intézkedések, amelyek az. ni 
kalnuizottak és munkások érdekeit vannak hi
vatva megvédeni. A szociális biztosítás in'r 
megalapozott és még kiépítendő szervezd t, 
továbbá a munkaidő és legkisebb munkabér m'r 
megtörtént szabályozásán kiviil a szociális vé
delmi rendszert most fogják kiegészíteni a < ■ i 
ládi munkabért bevezető, továbbá a család 
otthon létesítését előmozdító és más hasonló 
intézkedések.

— A keresztény, nemzeti, jobboldali és szo
ciális irányzat hármas célkitűzéséből a gazda
ságpolitikának ezek nz intézkedései szolgálj ik 
n szociális vonatkozásokat, de ugyanakkor a 
nemzeti c.ikilüzéscket is. A gazdaságpolitika 
nzonban ugyanakkor a keresztény irányzatét is 
szolgálja. Ezt nz irányzatot szolgáljuk akkor
— mondotta Kunder miniszter —, amikor

nrra törekszünk, hogv a gazdasági élet 
minden egyes legapróbb vonatkozásában a 
keresztény erkölcs foglalja el az Irányító 

szerepet.
A csak haszonra törekvő, a profitot minden
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Uj párt

a képviselöházban
A megnugvnbbodolt 'sonkaoiszág meg 

Pagyobbodoll képviselőháza ül össze hétfőn 
délelőtt. Bevonulnak a visszatért felvidéki 
nép országos határozattal meghívott kép
viselői s u magyar alkotmányos élet nép
képviseletit ünnepélyes keretek között nyer 
kiegészítést. Az elnyomatás alól felszaba
dult magyarság néptömegei illeszkednek 
he ezzel u Szent Korona fénye alatt álla
mot alkotó nemzettörzsbe.

Az idegen uralom elnyomatása alatt lé
lekben összekovác-solódotl felvidéki magyar 
tömegek a kiépített éts erőszftkkal- 
ürnuinnyal szemben elszántan megvédclme- 
zett népközösség erős egységében vonulnak 
be a magyar állami közéletbe. Ezt az edzett, 
viharálló egyetemességet hozza a Felvidék 
visszacsatolt területéről az Egyesült Magyar 
Párt. Zárt sorokban tűnnek fel előttünk, 
kéz a kézben, sáliak egymás mellett, fe
gyelmezett menetelésben jönnek bu az ősi 
magyar alkotmány sáncai közé. Elhagyu- 
toltságuk keserves éveiben találtak egy
másra és felismerték a testvériségnek lelke
ket keményen egymásba kapcsoló hatalmas 
erejét. A part egészen más keretet és más 
Íogalmat jelentett számukra, mint amit e 
szó jeleni a mi belpolitikai viaskodásunk, 
csoportosulásunk és tagozódásaink közölt. 
A párt az ő küzdelmes életükben a nem
zeti hovatartozást határozta meg. Pártjuk
hoz az tartozott, aki magyarnak vallotta 
magát és xállalla nz elnyomatásban nem
csak a szenvedő magyar sorsol, hanem az 
ellenséges idegen uralom pusztító szándé
kaival szemben a küzdelmet. A küzdő, 
mindhalálig elszántan kitartó magyarok 
nemzeti szervezete volt a Felvidéken ez a 
Magyar Párt, amely egészen uj népközös
ségi szellemnek nálunk eddig szokatlan 
hangját és erejét hozza a belpolitikai pártok 
csatározásainak terére.

A magyar képviselőháznak uj pártja van 
a mai naptól kezdve, de éppen annak az 
összefogásnak. egybekovácsolódásnak a 
szellemét hozta magával, ami itt eddig 
hiányzott. És ezzel a megjelenésével min
den valószínűség szerint olyan hatásokat 
fog felidézni, amelyek átalakulásokra és át
csoportosulásokra nyújtanak ellenállhatat
lan iránymutatást. Á népközösség nemzeti 
szervezetében nem egyes rétegek és cso
portérdekek érvényesülnek, hanem a vá- 
laszlófalakoii áttörő testvériség. Nem vezé
rek körül tömörültek a személyi hívek, ha
nem a testvéri közösség termelt ki maga
hói vezetőket. Nem taktikai ügyeskedés 
alakított s tartott fenn pártot, hanem maga 
a népi erő, amelynek egyetemességében 
minden egyén annyit számit, amennyi ér
téket képvisel. Nem következhetett be szét- 
forgácsolódás. mert csak az válhatott ki 
ebből a közösségből, aki lelévcdl a magyar 
becsület útjáról s tévelygésében lesodró
dott a nemzet testéről.

A visszatért felvidéki magyarság nép- 
képviselete már cgv héttel ezelőtt megjelent 
a dunaparli országhúz kapuja elölt. A belső 
pártcsatározások miatt akkor nem vonul
hattak be. Akik utjukba állottak s ezzel n 
magyar népképviselet ez ünnepélyes ki
egészülésének ezt az egyheti késedelmét 
okozták, nem ismerték fel idejében azt a 
nagy különbséget, ami a népközösségi szer
vezet és a mi eddig megszokott pártjaink 
között kétségtelenül felismerhető. Itt a 
pártok harcát személyi ellentétek is fülik, 
vezérek és vezérkedóíc körüli csoportosulá
sok egymásközli versengése termeli az 
izgalmakat s kicsinyes okokból súlyos 
időkben robbantanak ki válságokat. A lei
vidéki magyarok pártjában n nemzeti 
eszme törhetetlen harcosai sorakoztak fel 
és kötöttek nagv népi szövetséget. amely
ben uz együvé tartozás érzése nem ismer 
osztály különbségeket. Nincsenek kicsinyes 
célok, a magyar jövő utján menőiéinek, 
áldozatokat nem sajnálva és személyi kér
dések erről az álról letérést elő nem időz
hetnek. A közösség ez uz áldozatos szel 
lomé forrasztotta egybe a lelkeket, hogy 
szembeszáll innak a védelmi harcban az el
lenséges idegen hatalommal. Ebben a mog- 
acélosodott cgvséglK'u érkeztek cl a ma
gyar országgMÍlés kapuja elé. nmelv most 
felnyílik előttük. Ez az egvségbekovácsoló- 
dott erősségük mulat példái arra, hogyan 
erősítheti meg magút a megnagyobbodott 
< sonknország nemzet törzs* ’ a magvar igaz
ság és feltámadás kiharcolására. <7..)

Fessék előre gondoskodni jegyről!

MIKULÁS MATINÉ
a vasárnapi teljes mtisort 

megismételjük

Lakner Bácsi,
a kis Zoli, a'ándélíok stb.

SCALA 

törvényes vagy féliglörvényes eszközzel haj
szoló liberális kapitalista iránnyal szemben azt 
valljuk, hogy a keresztény tanításoknak, em
bertársaink' szeretettnek, a mértéktelen kapzsi
ságról való lemondásnak, az egymáson való 
segítésnek, a gyengék támogatásának a gazda
sági életben is érvényesülnie kell.

—- Ez pedig csak úgy érhető el r— folytatta 
a miniszter —, ha megfékezzük azt a szellemei, 
amely a kereszténységtől és a magyarságtól 
egyaránt idegen és amely eddig a magyar gaz
dasági élet arculatát megadta. A kormánynak 
ez a törekvése nyer kifejezést

a keresztény magyarság számarányának a 
gazdasági életben való biztosításában.
Talán nem véletlen az — fejezte he be

szédét Kunder Antal —, hogy Gömbös Gyula 
vetése éppen azokban a napokban szökött vi-

Vitéz Imrédy Béláné
Budapest közönségéhez

„Ragyogó eredménnyel végződött a ruhagyüjtési akció“
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A Magyar a magyarért mozgalom nevében 

dr. vitéz Imrédy Béláné, a munkabizottság 
elnöke, a ruhagyü jlési akció lebonyolításá
ról a következő nyilatkozatot tette:

— Mélyen meghalva, hálalelt szívvel kö
szönöm Budapest székesfőváros közönségé
nek azl a nagy áldozatkészséget, amelyet no 
vemlrer 30-ától december 2-ig folytatott ruha
gyűjtés*!  akciónkkal szemben tanúsított.

• — A gyűjtésnek minden várakozásunkat 
messze meghaladó eredménye ezúttal is fé
nyes bizonyságot lesz amellett, hogy a min
dennapi élei, u létfenntartás ezernyi gond
jával küzdő budapesti közönség lelkének 
mélyén gyökerező hazafisággal az illetékes 
fényezők mindenkor számolhatnak, vala
hányszor a nemzet egész egyetemét átfogó 
megmozdulással kapcsolatban folyamodnak 
áldozatkészségéhez.

— A ruhagyüjtési akció oly ragyogó ered
ménnyel végződött, hogy ínséges felvidéki 
testvéreink téli ruhaszükséglete máris bizto
sítottnak tekinthető. örömmel közlöm, hogy 
hála a MÁV nagy megértésének és áldozat
készségének, Beregszászon összpontosított

A Szepesség népe a Magyar
országhoz való csatlakozást 

követeli
I ngvár, december 4.

A Kárpátaljáról menekült kárpátoroszok 
és magyarok számáról pontos adatok még 
ma sem állanak rendelkezésre, uicrt a me
nekültek és kiutasítottak száma napról- 
iiapra növekszik. A legutóbb érkezett me
neküllek elbeszélése szerint Kárpátalján i<z 
ingycn-kukorica-akcióban csak az részesül
het, aki aláír egy kitöltetlen ivet. Kiderült, 
hogy az aláírásokat arra használják lel, 
hogv a Csehországban való megmaradást 
követelő névsorokat szerkesszenek. Az uk
rán izgatok annál nagyobb eréilycl igye

keznek minél több aláirást szerezni, mert 
ilusztra olyan hírek érkeztek, hogy

u Szcpcs.ség népe a Magyarországhoz 
való csatlakozást követeli és Igy a Szc- 
pesség nyugati határától a Tiszáig ösz- 
szefiiggő terület harcol a népszavazás 
kivívásáért és ezen keresztül a Magyar

országhoz való csatlakozásért.

Bacstnxzki • eltávolítása az ukrán kor
mányból néni kellett meglepetést a kárpát
aljai népességben. Bácsinszki minden lehető 
szerepet végigjátszott az utóbbi időben. 
Azonban állandóan távol voll lluszllól. Több 
Ízben külföldi útra küldték és lassan elő-

Jaross Andor hatalmas 
beszéde Ipolyságon 

A Felvidék nem politikai vadászterület 
Unjuk a személyi torzsalkodást

Ipolyság, december 4.
Jaross Andor miniszter vasárnap Ipoly

ságon résztvett és beszedet mondott a fel
vidéki Egyesült Magyar Párt gyűlésén.

— Már első rádiószózalomban hangoz
tattam —■ mondotta —, hogy az Egyesült 
Magyar Pártra szüksége van először a fel
vidéki magyarságnak, de szüksége van nz 
unyaorszúgnak Is. Ez a párt a húszéves 
bnjtársiusság sziliemével s iiz együtt vívott 
küzdelmeknek h Ikvkcl összekovácsoló ere
jén ál fennmarad s azt üzenem minden 
olyan politikai aspirál iának, amely így 
gondolja, hogy a I elvidék politikai vadász
mező: a I elvidél. •‘tiyséyesen mcgszcrwrett,] 
/;»' .'im a Imréim i egymáshoz simult ma
gyar embernek a tóimra és nem politikai I 
vadászmező senki számára.

rágba, amikor huszévl szenvedés és megaláz
tatás után a magyar igazság első kézzelfogható 
diadalát ünnepelhetjük.

Percekig zúgott ar’■éljen, majd Erős István 
kisgazda, NÉP körzeti elnök üdvözlő beszéde 
után gróf Teleki Mihály főldmivelésügyi mi
niszter szólalt fel. A kormány földbirtokpolili- 
kájának az a gerince — mondotta —, hogy a 
magyar földön magyar legyen az ur. A kor
mány olyan elgondolással járul a törvényhozás 
elé. amely meggyorsítja a telepítés ütemét s 
kishaszonbérletek teremtésével tehetővé teszi az. 
önálló gazdálkodást olyanoknak is. akik nem 
rendelkeznek a földvásárlásra szükséges pénz
összeggel.

A főldmivelésügyi miniszter ismertette a kor-1 
múny népi szociális intézkedéseit és terveit. Be
szédét éljenzés és taps követte.

szegény menekült testvéreink részére egy 
vagon ruhaneműt máris útnak indítottunk.

— A székesfőváros területén lefolytatott 
ruhagyűjtésnél a munka oroszlánrészét a 
cserkészek végezték, akik fegyelmezett ma
gatartásukkal, fáradságot nem kímélő ügy
szeretetükkel, példásan figyelmes úri modo
rukkal a szép sikerhez nagy mértékben 
hozzájárultak. Teljesítményükért ehelyütt 
mondok bensőséges legöszintébb köszönetét.

— Nagv hálával tartozunk az összes ke
rületi elöljáró uraknak megértő támogatá
sukért, a raktárhelyiségek átengedéséért, to
vábbá a Vöröskereszles szociális gondozó
nőknek és mindazoknak, akik a begyűjtött 
anyag rendezésénél és szétválogatásánál 
közreműködtek.

— A cserkészek részére engedélyezett idő 
rövidsége miatt egyes helyekre nem juthat
tak cl gyűjtő kocsijaink. Kérjük mindazo
kat, akiket cserkészeink nem kereshetlek 
fel és akik a mozgalom céljaira ruhaneműt 
szánlak, juttassák cl uzt a legközelebbi ke-; 
rületi elöljáróság népjóléti osztályára, vagy 
1., Uri-utca 18. fdsz. 2. szám alatt lévő köz
ponti raktárunkba.

készilelték végleges távozását. A belügymi
nisztérium tisztviselői karában egyetlen 
cseh sem ül már és

minden helyet ukránnal töltöttek be.

A minden erővel ukránosiló politika ered
ményének tudható be, hogy Iluszton betil
tották az orosz otthont.

Beszkid alkormányzói, aki mindig a mér
sékeltek oldalán állott, teljesen háttérbe 
szorították és a cseh alkormányzói hiva
talban a tulajdonképpeni hatalom a cseh 
Voprsázek volt ungvári országos hivatali 
főtanácsos kezében van.

Kárpátalja közlekedési nehézségein úgy 
próbálnak ideiglenesen segiteni, hogy Huszl 
és Eperjes között társasgépkocsi-járatot in
dítottuk, amely napjában többször teszt 
meg az utat a kél város között.

A Huszl é.« Prága közötti állandó for
galom megoldása mindeddig nem volt 

lehetséges

és hetenként mindössze két repülőgépjárat 
indul a két város között.

A leszerelésre menő magyar katonák 
örömükben mindenfelé magyar nótákat 
énekelnek és ellövöldözik lőszerüket, amit 
a lisztek megakadályozni nem tudnak.

A felvidéki magyarság u nemzeti ön
tudat. a keresztény crkölcsiség és n szociá
lis felelősségérzet szellemében jobboldali 
alapon összefogott, egységes tábor. Amikor 
xúllaljuk azt a feladatot, hogy a mi nagy, 
egységesítő munkánkat kiterjesztjük, test
véri kezet nyújtunk mindenkinek, aki 
ugyanezt a feladatot ukurja megoldani. Aki 
ezzel szemben még ma is azt gondolja, hogy 
osztályharcról lehet beszélni a magyar tár
sadalom keretében, hogy az. elavult, úgy
nevezett liberális demokrácia fennmarad
hat, az téved s azzal felvesszük u harcol.

— Ml unjuk a személyi torzsalkodást s 
minket nem érdekel az, hogy az egyik 
kegyelmes i:r hogyan akarja kimozdí
tani a piros bársonyszékből a iuúsikr.1. 

Minket nem érdekelnek a kegyelmes urak ( 

egymás közötti harcai, mi csak a magyar 
nép kenyerére gondolunk.

Ab állam feladata, hogy minden polgá
rának, aki hü hoazá, becsületes kenye

ret tudjon adni.

— A mi példánk nyomán ki akarjuk har-*  
colni és elő akarjuk segiteni, hogy’ egész
séges földreform valósuljon meg a volt 
trianoni Magyarország területén. (Lelkes 
éljenzés. ,.Jaross Andor, Imrédy — jogain
kat megvédi!" — kiáltják kórusban.

— Magyarországon hatalmas latifundiu
mok vannak. Mi, felvidékiek nagyon sokai 
tanultunk az elmúlt busz év tapasztalatai
ból. Mi nem telítődtünk meg benesi lélek
kel (Zajos tüntetés.), csak azt láttuk, hogy*  
a csehszlovák köztársaság idején a 
csehszlovák nép érdekében a mi .ellenünkre, 
végrehajtott földreform mennyire erősítette 
a csehszolvák elemet és mennyire gyengí
tett bennünket, magyarokat. Mi azt akar
juk, hogy e tanulságok alapján megerősít
sük a magyar népet.

— De ott van a másik kérdés: a magyar 
munkásság kérdése is. Beteg az a társada
lom, amely saját munkásosztálya érdekei
nek tekintetbevétele nélkül gondol politikát 
csinálni. A magyar munkásság óriási tö
mege értékes rétege a magyar társadalom
nak s biztosítani kell számára nemcsak a 
kenyeret, hanem azon túl a teljes társadal
mi megbecsülést is. De ezenfelül be kell 
juttatni a magyar munkást mindenhová, 
ahol a magyar sors intézéséről lehet szó. 
Ehhez az kell, hogy’ kiragadjuk a munkás
ságot a marxizmusnak karmaiból.

Tormay Géza távozik 
az Idegenforgalmi Hivatal éléről 

Utúda: Hallésy IstvíR dr.
Az utóbbi esztendőkben nagy fellendülésnek 

indult idegenforgalom irányítására és vezeté
sére megalakították az Országos Idegenforgalmi 
Hivatalt, amelynek elnöki állásába Tormay 
Géza nyugalmazott kereskedelemügyi állam
titkárt nevezték ki. Tormay egyúttal az Orszá
gos Idegenforgalmi Tanácsnak is elnöke s olt és 
a két pozícióból módja nyílott arra, hogy a Ma
gyarország felé irányuló idegenforgalmat meg
szervezze és fejlessze. Érdemei sorába lartozik' 
az is, hogy Magyarország a párisi világkiállítá
son méltó módon vehetett reszt és a nemzetek 
nagy mérkőzésében egészen rendkívüli sikere
ket ért el. Most jaját kérésére mentették fel 
elnöki tisztségétől és egyidejűleg az Idegenfor
galmi Hivatal vezetésével Hallóig István kor- 
mnnyfőtanácsost, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara titkárát bízták meg. Hallósv dr. 
különösen n Nemzetközi Vásár megszervezésé
vel és irányításával szerzett magának érdeme
ket. Az idegenforgalom terén mint a legkitűnőbb 
szakember ismeretes.

— A felszabadult Léván tartott díszköz
gyűlést a Barsvármcgyei Egyesület. A Bors- 
vármegyei Egyesület, amelynek Konkoly- 
Thcgc Gyula államtitkár az elnöke, vasár
nap díszközgyűlést tartott a felszabadult 
Léván ;« városi vigadó nagytermében. A 
díszközgyűlés folyamán adták vissza Léva 
városának azl a 48-as nemzetőr! lobogót is, 
amelyet a cseh uralom alatt a Barsvár me
gyei Egyesület Budapesten őrzött.

— A volt 32-es háziezred ünnepsége. A' 
volt 32. gyalogezred vasárnap tartotta ha
gyományos ezrednapjáf. Reggel tiz ómkor 
ünnepi mise volt a belvárosi plébániatemp
lomban. Az ezred halottainak lelkiüdvéért 
a szentmiseúldozatot Ökrös tábori esperes 
mutatta be. A mise közben Ökrös esperes 
szentbeszédet mondott. A templom bejára-*  
Iánál a frontharcosok kürtöse Irombitaje- 
lekke! adta tudtul a frontharcos diszszáznd- 
nak a szentmise egyes részeit. A belvárosi 
plébániatemplomból az ünnep résztvevői a 
32-esek lőrére vonultak, ahol vitéz Tinúdy 
Vargha Sándor tábornok mondott rövid ün
nepi beszédei, majd elhelyezte a 32-esek 
emlékművén a bajtársak koszorúját. L’tána 
dr- Vándor Mihály kormány főtanácsos, 
ügyvéd, a volt 32-esek egvik tisztje átnyúj
totta az. alapítvány kamatát, négyszáz pen
gőt a volt ezred négy szegénysorait tagjá
nak. A menet a késő déli órákban a Mária 
Terézia laktanyához vonult, ahol ugyan
csak megkoszorúzták a laktanya falúban 
elhelyezett 32-vs emléktáblát. Á bajtársak 
közös ebédeli vetlek részt, amivel az ezred- 
nap bo is fojeződötl.

— A Drcher—llRggcuinnchcr Első Magyar 
RészvénysürfAiddo tegnap tartotta meg dr. 
Metzlcr Jenő elnöklete nlntl rendes évi körgvü- 
lését u Magyar Országos Központi Takarékpénz
tár tanácstermében. A közgyűlés a zárszám
adások megállapítása után 4.80 pengő osztalék 
kifizetését határozta cl. Az igazgatóságba új 
tagul enyedi Aicli Habért választatott meg. A 
szolvények december 2-tól kezdve a MOKTAll- 
niil és a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál 
váltatnak be.

Amíg ‘Oh alszik. 
a Darmol dolgozik. Nem zavarja 
az álmot és mégis estétől reggelre 
biztosan hat. f ajdalom nélkül hajt, 
könnyű éa isije-, őrültet idéz elő. 
Kellemes, enyhe <.atA«TAk 
és ha,hajtő, a
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Ezen a héten megkezdődik 
a reformprogram megvalósítása 
Ünnepélyesen fogadja a Ház a felvidéki képviselőket 
Darányi Kálmánt ma választják meg a képviselőház elnökévé

A ma kezdődő héten ismét fontos bel
politikai események fognak lejátszódni. Ezek 
az események részben már szervesen hozzá
tartoznak Imrédy Béla miniszterelnök és 
kormánya reformprogramjához. Túlnyomó
részt a képviselőházban fognak leperegni a 
hét eseményei.

Már hétfőn fontos ülést tart a Ház. Fon
tos ez az ülés elsősorban azért, mert

Darányi Kálmán lesz a Ház elnöke
A képviselőház mai ülése azonban fontos 

azért is, mert ekkor töltik be a Kornis 
Gyula lemondásával megüresedett elnöki 
tisztséget. A kormánypárt Darányi Kálmán 
nyugalmazott miniszterelnököt jelölte ház
elnöknek. Az ellenzék is állított jelöltet, 
Kornis Gyula, a Ház volt elnöke személyé
ben. Kornis Gyula jelölése azonban volta
képpen csak kísérletnek tekinthető, mert

ellenzéki politikai körökben Is bizo
nyosra veszik Darányi Kálmán megvá

lasztását.

Darányi, aki egyike a legnépszerűbb ma
gyar politikusoknak, jelentős többségre szá
míthat. A volt miniszterelnök mellett felso
rakozik a Nemzeti Egység Pártjának száz 
képviselőtagja, bizonyosra vehető, hogy

rászavaznak a felvidéki képviselők és a 
kereszténypárt tagjai Is.

'A Nemzeti Egység Pártjából kilépett képvi
selők közül is a legtöbb személyes hive, ba
rátja és tisztelője Darányi Kálmánnak. Kü
lönösképpen áll ez a 16 főből álló Bornemi
sza—Mifcecr-csoport tagjaira. Politikai kö
rökben vasárnap az a meggyőződés alakult 
ki, hogy ennek a 16 képviselőnek többsége 
'Darányira fogja leadni szavazatát.

A többi dlsszldens között is Igen sok 
van. aki nem hajlandó volt miniszter
elnöke és volt pártvezére ellen szavazni

'és ezért — a belpolitikai helyzetet jól is
merő körökben azt mondják — hogy ezek 
részben Darányi Kálmánt fogják támogatni, 
részben pedig mivel nem akarják gyöngí
teni az ellenzéket, legfeljebb tartózkodnak 
a szavazástól, illetőleg üres lappal szavaz-
nak.

Darányi Imrédynél
Vasárnap délben negyedegy órakor a ház

elnökségre jelölt volt miniszterelnök meg
jelent a Sándor-palotában és meglátogatta 
hivatali dolgozószobájában vitéz Imrédy 
Béla miniszterelnököt. Darányi Kálmán és 
Imrédy Béla délutánig négyszemközt tár
gyalt.

Tekintettel arra, hogy bizonyosnak lát
szik, hogy Darányi Kálmánt hétfőn megvá
lasztják a képviselőhöz elnökévé, valószínű
nek tartják, hogv a vasárnapi megbeszélé
sen Darányi már mint a Ház jövendőbeli 
elnöke vett részt.

Három alelnök-jelölt
Érdekes a helyzet az alelnökválasztás 

körül. A hétfői ülés napirendjére ki van 
tűzve az egyik alelnöki állás betöltése. Mint 
ismeretes, ez a tisztség Lányi Márton alel
nök lemondásával szabadult fel. A hétfői 
alelnökválasztás azonban voltaképpen csak 
formalitás. A mai napon ugyanis berekesz- 
tik a Ház ülésszakát és szerdán (kedden a 
kormányzó névnapjára való tekintettel való
színűleg nem tart ülést a képviselőház) már 
uj ülésszak nyílik meg.

Az uj ülésszak megnyílásával pedig 
újonnan választják meg az alclnökökct,

a jegyzőket, továbbá a bizottság tagjait.
Mint értesülünk, az üresedésben lévő al

elnöki pozíciót a kormánypárt felajánlotta 
a Keresztény pártnak, amelynek vezetői 
azonban még nem nyilatkoztak arravonat- 
kozóan, hogy elfogadják-e a tisztséget.

Hallgassa meg

Tóth Böshe 
uj decemberi sláger 
műsorát a

Victoria
AÁAREáTERÉZ'A

BRANDY

■ felszabadult Felvidék 18 képviselője 

ma vesz résit első alkalommal a képvi
selőház ülésén. Egyhangú lelkesedéssel 
fogja őket fogadni az egész parlament.

A Ház üdvözletét vitéz Bobory György al
elnök tolmácsolja a visszatért magyarság 
reprezentánsainak.

A Kereszténypárt ma, hétfőn, reggel 9 
órakor a képviselőház üléséuek meg
nyitása előtt a parlament épületében 
értekezletet tart. Ez alkalommal dönte
nek arról, hogy állitanak-e jelöltet az 

az alelnöki pozícióra,

vagy pedig a Nemzeti Egység Pártja jelöltjét 
támogatják. Politikai körökben az a hír 
terjedt cl vasárnap, hogy a Kereszténypárt 
cl fogja fogadni az alelnöki tisztséget és 
arra Ilomonnay Tivadar országgyűlési kép
viselőt jelölik. Ez esetben a kormánypárti 
képviselők és a felvidékiek is Homonnayra 
adnák szavazatukat. Amenyiben a Keresz
ténypárt mégsem tartana igényt az alelnök- 
ségre, az esetben a Nemzeti Egység Pártjá
nak vezetősége még a mai ülés elején közli 
tagjaival a felvidéki képviselők, valamint 
a kereszténypárti képviselőkkel és a többi 
kormánytámogatóval, hogy ki a jelöltje. Azt 
beszélik, hogy kormánypárti körök — ha 
a második alclnököt is a NEP-ből választa
nák —-,

Bárczay Ferencet kombinálják erre
■ tisztségre.

Az alelnökválasztás szerdán az uj ülés
szak megkezdésekor megismétlődik. A kor
mánypárt Bobory Györgyöt és hétfői jelölt
jét fogja ismét kandidálni. Az ellenzék ugy 
a hétfői, mint a szerdai alelnökválasztáson 
Lányi Mártont, a lemondott alelnököt támo
gatja.

Megkezdődik 
a reformprogram

Hétfőn, amikor a képviselőház ülésszaka 
lezárul, a kormány — híven a házszabá
lyokhoz — visszavonja beterjesztett tör
vényjavaslatait. A képviselők visszavonják 
a bejegyzett interpellációkat s igy

a szerdal interpellációs napon — tech-

■W

ÉVFORDULÓ: 
,, Horthy Miklós sorhajókapitány11 
Mária Terézia-rendet kap

A hadtörténelmi munkák köteteit la
pozva, a világháború történetének egyik 
legfényesebb lapján évfordulót találunk: 
december 5-én huszonnegyedik esztendeje, 
hogy „Horthy Miklós sorhajókapitány" 
Mária Terézia-rendcs hőstettet hajtott végre.

Hétfőn huszonnégy éve, hogy Magyar
ország kormányzója, mint sorhajókapitány, 
a Novarán kis hajóhaddal végbevitte Mon
tenegró kikötőjében azt a kiváló haditet
tet, amelyért a Mária Terézia-rend kápta
lanja a hősöknek kijáró, legnagyobb kitün
tetést adományozta számára. A főméltó- 
ságu ur ,

azzal a bölcs megfontolással és céltuda
tossággal, amellyel most az ország ha
jójának parancsnoki hidján áll, állt ak
kor a Novara parancsnoki hidján s 
nem törődött a veszéllyel, csak a célt 

látta maga előtt.
Nagyjelentőségű haditettének huszonne

gyedik évfordulóján nz egész magyar hon
védség és minden magyar ember megkülön
böztetett tiszteletiéi és hódolattal olvassa a 
hősi vállalkozásról feljegyzett sorokat.

December 5-én jött a hir, hogy San Gio- 
vonni di Medua kikötőjébe nagyobb hadi
anyag- és élclmiszerszállilmánv érkezett. 
Horthy Miklós sorhajókapitány a Novara 
cirkálóval, n Pandúr, Turul és W'aras- 
dincr torpedórombolókkal, valamint három 
torpedónaszáddal rohanta meg ii kikötőt, 
ahonnan a parti ütegek kétségbeesetten

heves tüzeléssel próbálták elhárítani a tá
madást.

Hiábavaló volt azonban az ágyuk golyó
zápora,

Horthy Miklós sorhajókapitány kis 
hajóhada — mttsem törődve a veszél
lyel — behatolt a kikötőbe és jól cél
zott lövésekkel három szállltógőzöst, 
öt vitorlást elsüllyesztett, egy gőzöst 

és tiz vitorlást felgyujtott.
A vállalkozás sorún a Warasdiner a 

Bojana torkolatánál meglepett és elsül
lyesztett egv francia buvárnaszádot.

A Mária Terézia-rend káptalanjának meg
ítélése szerint a pompás hadivállalat jelen
tékenyen hozzájárult Montenegró kiéhezte- 
téséhez és legyőzéséhez. San Giovanni di 
Medua osztroma volt az egyik haditelt, 
amiért Magyarország kormányzója, mint 
sorhajókapitány, megkapta a Mária Teré- 
zia-rendet.

Január 15-én tartják az ulpesll 
városi választásokat

Újpest város törvényhatósági bizottsága 
szerdán tartja legközelebbi közgyűlését, 
amelyet nagy érdeklődés előz meg. A köz
gyűlés sorún ugyanis

a törvényhatóság hatvan tagja közül 
harmincat kisorsolnak

ÉSZAK FELÉ
II E R C H T E S G A l> E X T ő I. - K A S S A I G

Elit Mától Hollywood■ ■ • j w mérsékelt helyárakkal

nlkal okokból — nem kerülhet már 
tor Interpellációkra.

A bejegyzett interpellációkat újra be kell 
jegyezni. Rátz Kálmán, Hubay Kálmán és 
Payr Ilugó tehát csak szombaton vagy a 
következő hét szerdáján mondhatják el in
terpellációjukat a legutóbbi tüntetésekről.

A szerdán megkezdődő uj ülésszak már 
teljesen az /mrédp-kormány reformprog
ramjának jegyében indul.

Az ülésszak első ülésnapján beterjesz
tik az első három reformjavaslatot.

A nagy programot a. következő három ja
vaslat indítja meg:

1. Az álláshalmozás, illetőleg kereset
halmozás szabályozása.

2. A köztisztviselők családi pótlé
kára vonatkozó javaslat.

8. A családi munkabérrendszer.

Az első két javaslatot Beméngi-Schneller 
Lajos pénzügyminiszter, a harmadikat pe
dig Kunder Antal kereskedelem- és ipar
ügyi miniszter nyújtja be. Az illetékes mi
niszterek kérni fogják, hogy a Ház mondja 
ki a sürgősséget ezekre a javaslatokra. In
dítványukat minden bizonnyal egyhangúlag 
fogják megszavazni a képviselők. Ilyen kö
rülmények között azonnal kiadják a há
rom javaslatot a képviselőház bizottságai
nak és igy

azokat még ezen a héten elkezdi tár
gyalni a Ház plénuma,

a három javaslatnak letárgyalása 
kisebb törvényjavaslat következik,

Ennek
után egy ____________________
amely a mezőgazdasági munkátok Özve
gyeinek biztosításáról szól. Ezután kerül 
sor a reformprogram egyik legfontosabb 
pontjára:

a honvédelmi törvény ja vaslat 

vitájára. Hosszú idő óta nem tárgyalt a Ház 
olyan nagyszabású javaslatot, mint a hon
védelmi. Á javaslat előkészítésével már ré
gebben is foglalkozott több minisztertanács 
és legutóbb négy minisztertanács készítette 
azt*  elő. A honvédelmi törvényjavaslat 
mintegy háromszáz szakaszból áll.

A képviselőház ez évben
későn kezdi meg karácsonyi szünetét, 

hogy még ez évben tető alá kerüljön a szer
dán benyújtandó három javaslat, a mező
gazdasági biztosításra vonatkozó javaslat, 
valamint a honvédelmi törvényjavaslat is.

öt világrész vételére. 
AL 5-ös végerősítő pen- 
toda alkalmazása folytán 
óriási,torzítottan hangerő 
tartalékkal. A nagyigényű 
közönség számára ké
szült, valóban korszerű

Kapható minden Orion rádiókereskedőnél.
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Bemutatja

I

Telefon:
JM-0S8 Királyt és udvari hangszergyár

Ifctö VII., RAkőcri-ut 60.
Az ország legnagyobb és legszebb rádióterme.

s a harminc kisorsolt bizottsági tag he
lyébe újakat fognak választani. Az uj vá
lasztásokra január 15-én kerül sor.

A városi választásokra már megtörtén
lek az előkészületek, a pártok között ja
vában folynak a tárgyalások. Az eddigiek 
szerint a választási harcban

a jobboldali pártok külön listával in
dulnak.

Külön listát nyújt be a NÉP, amelyhez az 
Újpesti Háztulajdonosok Szövetsége is 
csatlakozott, külön halad a keresztény
párt, mig a baloldali pártok közös listával 
vesznek részt a január 15-iki választáson.

BUDAPEST
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.Vfl, vasárnap van a tüzérek védőszenljé- 

mek, Szent Borbálának névünnepe, A buda
pesti tüzérek védötzentjének névnapja al
kalmából megkoszorúzták a tüzérek hősi 
■emlékművét.

II.
Debrecenből írják a Kisnaplónak: A deb

receni L'ri Kaszinó tegnap ünnepi közgyűlést 
'tartott. Kölcsey Sándor polgármester meg
emlékezett a Felvidék visszacsatolásáról és 
hódolattal köszöntötte a kormányzót. Vitéz 
Herényi István tábornok, a Vitézi Szék ka
pitánya mondott ünnepi beszédei, majd le
leplezték a főméi lósága nr arcképét. Ezután 
megtartották a tisztújítóét. A távozó Kölcsey 
Sándor elnök helyébe Oláh Lajos dr. Ítélő- 
t Iblai elnököt választották.

III.
Gróf Zichy Rafaelni, gróf Pongrác: Já

zminé és gróf Edchheim-Ggiilay Llpótné ve
zetésével jótékony célú bazár volt tegnap a 
< sckonics-palotában. A jósziv küldte aján
dékba a bazáron eladásra kerülő rengeteg 
holmit. Még élelmiszervásár is volt: va
dásztársaságok küldtek özet, nyíllal. A bazár 
legnagyobb szenzációja a főrangú hölgyek 
divatrevüje volt. Gróf Pdlffy-Daun József-, 
né, Teleki Gézdné, Zichy Mária Eugénia, 
Széchenyi Anna, Cziráky Antónia, Edcls- 
'helm-Ggulay Ily, Cziráky Alice, báró Pró- 
nay Győrgyné, Lalaing belga követ felesége, 
Mrs. Ackerson, az amerikai követségről és 
még más előkelő hölgyek szerepellek mint 
manneqttinek, a legszebb pesti toaletteket 
mutatták be.

IV.
Leányvásár ... Sziblll... Luxemburg 

gráfia.. M Csárdásklrálynő ... Elvált asz- 
ezony... és a többi drága, szép, csengő
bongó muzsika, most mind zengő patakba 
olvadva ömllk-hullámzik a 'Moulin Hongé- 
bán, ahol egy pompás revü keretében látjuk 
'és halljuk a legszebb, híres és feledhetetlen 
operetteket, llagyogó színészek, káprázatos 
kosztümök, Párisiül konkurráló kiállítás. 
Uőpesticsen: ami szép és drága. 'Az operettek 
barátai — és van-e jóizlésü, jófülü ember, 
tiki az igazi finom operettmuzsikát nem sze
retik — kalapot emelnek Flaschner Ernő, a 
Moulin fíouge igazgatója előtt, aki megmu
tatta, hogy a haldoklónak hirdetett műfaj 
nem haldoklik, nem is kell feltámasztani, 
csak bátran, szívvel és szeretettel kell szinre- 
hotrd. ,

V.
Mhs X and X n Mignonban.

V/.
Benczúr 'Gyula müvészlányai karácsonyi 

kiállítást rendeztek. Dolányi Benczúr Ida 
nagynevű édesatyja nyomdokain halad. 
Vásznain sötétet háttérből lángoló, csillogó 
színek lobognak. Legszebb két pipacsos képe, 
tlrmőssyné Benczúr Elza himes, magyaros 
ornamentikája bőr és festett iparművészeti 
munkákat állított kt, egyik szebb, mint a 
másik.

VII.
Színházi esemény volt tegnap este a 

Dunacorso-kávéházbnn: dizöz-dobogón mu
tatkozott be Szokolay Olly, a legfcssebb, rc- 
mekhnngu primadonna. A siker óriási, a 
Dunacoraóban egy gombostűt nem lehetett 
elejteni, ott volt mindenki, akit csak érde
kel a színház és akinek köze van a szín
házhoz, primadonnák, színigazgatók, 
azuhrettek és rendezők — szóval az igazi 
szakértő publikum. Mindenki tapsolt. Szó- 
kolay győzött!

Vili.
'.t szolnoki müvésztclcp a felvidéki pik

torokat meghívja nyári vendégségbe, hogy 
friss benyomásokat gyüjthessenek munká
jukhoz. Elhatározták azt is, hogy a Pólya 
Tibor halálával megüresedett törzstagsági 
helyre örökős taggá választanak egy felvidéki 
festőművészt.

IX.
Vegyen vagy kérjen Mikulásra ajándékot 

JOLIK divalékszerbolljúból. Kígyó utca 4.

.V.
Vasárnap, december 11-én, a Vas-utcai 

iskolában kullurcstét rendez az lylól Diák
szövetség. .4 kultuscstély szereplői igazi iglői 
öregdiákok. Vendégeket szívesen látnak az 
estén.

XI.
A Belváros szenzációja Crislallo porcéi- 

lániizlet tündér! kirakatai. Petőfi Sándor- 
utca 2.

XII.
Svédország budapesti idegenforgalmi tuda

kozó irodája tegnap nyílt meg a Mária Va- 
leria-utcában. Ar ünnepélyes megnyitáson 
megjelent Törley Bálint kereskedelmi állam
titkár és Karafiáth Jenő titkos tanácsos, fő
polgármester is, akiket Axel Johnson igaz
gató fogadott

— ö

BAKTER: logaggyiink Lepcses szomszéd 
másfél pofára való vcselántoríltó törköjpá- 
linkába, hogy maguk megen csak Pestről 
gyünnek.

ÖRZSI: De még minő nagy sorba jártunk 
odafel!

BAKTER: Nosza mongyák el sebesen!
ÖRZSI: A Jánosom személlesen akarta 

rábeszélni aztat a mérges Sztranyacki ke
gyelmes urat, hogy’ az órszág érdekihe bé- 
küjjön ki Imrédy apánkkal.

BAKTER: Dinnye a szenvedés!!! Oszt 
beszélt véle?

ÖRZSI; Nem a’. Mer mire fölériünk, mán 
úgy hírlett, hogy békülőbe vannak.

BAKTER: Igen belessen. En ammondó 
vagyok, ha szépen összefognak, harmad
napra mán el is felejtik, hogy harag vót 
köztük.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
eccer a Mózsi kocsmájába kadarkázott az 
az Ancsipicsori Komótos Nagy András, oszt 
már annyi teméntelcn bort nyakait be, hogy 
egy vízimalmot két álló hétig el lehetett 
vóna hajtani vele. Hát jedző űr fölkérdezte 
a Mózsit, hogy mivégett tette ki magát Án- 
csipicsori sógor a nagymérvű borászati be
hatásnak. — „Mán harmadnapja iszik így" 
— vallotta a kocsmáros, — „mer felejteni 
akar". — „De mit akar felejteni?" — fag- 
gatózott jedzö úr. — „Én is kérdeztem tiil- 
lc“ — mondta Mózsi —, „de aszongva, 
aztat mán elfelejtette".

BAKTER: Derék egy ember az, Isten tár
csa meg íitet a holla napjáig. — Oszt abbul 
mi igaz Lepcses szomszéd, hogy a romány 
vasgárdisták vezetőji közül tizennégy dara
bot agyonlőttek?

ÖRZSI: Az ám. Még pediglen szökés 
közbe.

BAKTER: Azér mégis csak fura ez, haj- 
ják. Hát ollan jól ciloznak azok a romány 
fogdmegek, hogy egy sebesült se maratt?

LEPCSES: Nézze hájjá, tavaj, ősz farkán 
kiment az erdőre vadászni ez n Kccsegeva- 
díltő Motyók Vendel, oszt e‘ jókora farkust 
lelt, akinek az egyik lába beleakatt valami 
hasalt fába s ott ordított akar a veszett 
marha. Persze belen’esztett e‘ golóbist a 
kupájába s diadallal ccpclte haza. — „Oszt 
inillen messzirül lőtte meg a bestyét?" — 
vizslatta Aporodon Sziinák Józsi. — „Hát 
vagy háromnegyed méterről" — vallotta 
be a vadász. — „No hájjá" — csóválta fejit 
Áporodott, „így nem élvezet a vadlii-1
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A Horn Ede-uccai
szerelmi dráma epilógusa
Lőrincz József özvegye ellen indított 28.000 
pengős kártérítési pert elutasította a Tábla

Igen érdekes kártérítési perben hozott 
most Ítéletei n budapesti Tábla. A pert 
a kincstár indította néhai Lőrinc: József 
postatiszt özvegye és gyermeke ellen. Iz
galmas bűnügyek, rcvolvcrcs, halálos 
dráma eseményei szegélyezik ennek a per
nek az útját.

Néhai Lőrincz József postatiszt eszten
dőkig teljesített szolgálatot a postahivatal
nál, amikor leleplezték, hogy külföldről 
érkezeit leveleket, amelyekben valuták, 
pengők voltak rejtve, mcydézsmálla és 
egyéb szabálytalanságokat követelt cl. Mi
után a bázisi'sgálat megállapította a sú
lyos visszaéléseket,

Lőrinczet letartóztatták és sikkasztás 
elmén a bíróság két és félévi fogy- 

házra Ítélte el.
A postatiszt kitöltötte büntetését s alig
hogy kiszabadult a fegyhúzból, elindult az 
a családi viszálykodás, amely rcvolvcrcs, 
halálos drámáig vezetett el.

Lőrincz arról kapott hírt, hogy felesége 
gyakran mutatkozott Ambró József tiszt
viselő társaságában. Felment feleségével 
együtt Ambró Horn Ede-utcai lakására, 
ahol a kél férfi közölt szenvedélyes jelene
tek játszódtak le. Lőrincz rátámadt Amb- 
róni, aki előrántotta revolverét,

a következő pillanatban a fegyver el
sült és Lőrincz József holtan éscll 

iiss/e.

Ambró azzai védekezett, hogy jogos ön- 
>cdcknibul lullu le Luíinczct, uki öt meg

vés'" — „Lehel" — vonta vállát Kecsegc- 
vadilló, - „de biztosnak biztos!"

BAKTER: Igaza is vót. — Hát arrul mit 
hallottak, hogy egy föllalálót, aki megholt, 
mán, igen ünnepellek a párisi tudósok?

ÖRZSI: Egy bizonyos Markóni nevűt. 
Aki 'föltalálta a drót nélküli telegráfot.

LEPCSES: Mást is főtanéit az! Emlék
szék eccer odaát Pápóczon, lencsefőzeléket 
kapott ebédre egy illető sujszler, neve sze
rint Bámulatos Rogyák Márton s ahogy 
besodorta bajsza alá az étket, eccer csak 
aszongya a feleséginek: — „Te annyuk, 
lekközelebb Markóni-fözeléket aggy ebéd
re." — „Markóni főzeléket?" — csudálko- 
zott az asszony, —• „hát a‘ miféle?" — 
„Drótnélküli!" — monta Bámulatos Rogyák 
s kiköpte a lencsébe főtt darab drótot.
. ÖRZSI: Ó, hogy a fényé lutulla ki! Tán 
kalbász belelt rakta bele, aki főzte!

BAKTER: Én is aszontam a Julcsámnak, 
mikor a paszujleveshe nadrágszíjjat leltem. 
— Hát az igaz vóna, hogy a szlovákok nem 
fizetnek adót a cseheknek!?

ÖRZSI: Tán nincs is nékik miből.
LEPCSES: Ilajja luggya, van Pesten egy 

híres színész, akit behíttak adóba s rányom
tak e‘ jó nagy summái. Persze igen szabad
kozott, de az adóhévalalnok fölmúlalotl 
egy újságot, akibe ki vót szerkesztve, hogy 
a színész ötvenezer pengőt kapott Ameri
kából az ángyikájálul. Hát a komédijás 
hazament mérgessel), de másnap megen cl
gyűlt s fölmútatolt egy újságot, akibe meg- 
vót irval, hogy: „az ötvenezer pengörül az 
adóját má régen megfizette".

ÖRZSI: Jól csinyálla az imposzlor! -- 
Oszt gyerünk aplya.

BAKTER: No még csak eggyel: hallottak 
arrul, hogy egy kűlhonbéli vőlegény kéccer 
is elájult a templomi eskető alatt?

ÖRZSI: Úgy vót biz az. Aszongyák a 
nagy kévánságlul.

LEPCSES: Erdélországbéli Bikafalva
kösségbe is vót eccer illen katasztróka. Mer 
a templom tornyának a peremin igen szép 
fű ződiilt s a takarékos góbék aztat fundál- 
ták ki, hogy a kösség bikájával fogják le
legeltetni. Csigát illesztettek tehátian a to
ronyba s kötelet kötvén a bika nyakára, el- 
kezték húzni fölfelé. Persze a szegény jó
szág kínnyába félméterre kiöltőlte a nyel
vit. mire egy oltani pógár, neve szerint 
Esőleső Baló Máté, vígan felkurjantotl: — 
„Nini, mán kévánnyaü" — Mellhöz hasolló 
jókat s Istennek ajállom. 

támadta és súlyosan bántalmazta a saját 
lakásán. Izgalmas főtárgyalás után a tör
vényszék Ambró Józsefet ötévi börtönre 
ítélte. A tábla azonban mcgsemmisitelte az 
Ítéletet, megállapította a jogos önvédelmet,

Ambró Józsefet felmentette és a fel
mentő ítéletet a Kúria is helyben

hagyta.

Kilenc hónapig ült vizsgálati fogságban 
Ambró József s miután kiszhbadull, fele
ségül vette Lőrinc: József özvegyét, adop
tálta gyermekéi.

Az események azonban nem zárullak le 
I őrinezék körül. A vahitaügyészség a va
lutákkal bélelt levelek ügyében megindí
totta az eljárást, miután azonban Lőrincz 
József meghall, vele szemben megszüntet
ték a további nyomozást, a levelek feladóit 
pedig nem sikerült kézrckcrilcni. Ami
kor Lőrincz József bűnügye lezárult,

a kincstár elkobozlulla I.őrlnez pest
környéki házát, hogy kárigényeit kl- 

clegilse.

A ház azonban időközben elértéktelenedett, 
mire a kincstár port indított néhai Lőrincz 
József özvegye és gyermeke ellen. Kerese
tében előadta n kincstár, hogy Lőrincz 
visszaélései következtében 28.000 pengő 
kúra volt, ez azonban a húz elkobzásával 
nem térült meg. A törvényszék az asszonyt 
mindössze 2800 pengő kúrtérilésre köle- 
hvlc, a gyermekkel szcnilien támasztoil kö
vetelést azonban elutasította.

Fellebbezés folytan a tábla elé került u |

ButfapcaK IftW flecHnber K,

kártérítési per, ilt Lörinczné ügyvédje, dr. 
Tarján Mihály utján kifejtette, hogy az. 
asszony kártérítésre nem kötelezhető. Á. 
tábla érdekes ítéletet hozott;

a kincstárt elutasította keresetével
és megállapította, hogy a ház elkobzásával 
a kincstár a maga követelését biztosította, 
a ház elértéktelenedéséért pedig anyagilag 
nem tehető felelőssé sem az özvegy, sem a 
gyermek. Most a Kúria fogja kimondani az 
utolsó szót a kártérítési perben.

A hét muzsikája
Operaházunk vezetősége előkelő olasz ven

dégművésznövel énekeltette eheti 7 raviata elő
adásának női főszerepét. A milánói Scula fiatal 
koloraturája, Tatjana Menőt ti, aki ezúttal 
először szerepelt első dalszínházunkban, ezt a 
szerepet már énekelte Budapesten az Állat kert
ben és a Városi Színházban is s mindkét ven
dégszereplése alkalmával méltán feltűnt kitűnő 
megjelenésével, értékes orgánumával és figye
lemreméltó énekkulturújával. Mostani operaházi 
szereplése is megérdemelt sikerrel járt. Egészen 
világos, szépen csengő szopránja és ízléses elő
adása hatásosan érvényesült hálás nagy szere
pében. lla intonációja nem is a legbiztosabb és 
játéka sem oly meggyőzően drámai erejű, mint 
például a nagyszerű Cdna Cignáé, mégis olyan 
művészi alakítást nyújtott, mellyel rászolgált at 
őszinte elismerésre. A hazai együttesből a pom
pás szövegmondása és szárnyaló énekü Pa
taki/ Kálmán, a gyönyörűen éneklő Palló 
Imre dr.. a mindig kitűnő Komáromy Pál, 
az értékes hangú S árdy János, a bájos és, 
muzslkális I) i ó s s y Ed Uh voltak a kitűnő elő
adás főerősségei, melyet Fai lőni Sergio gon
dosan, művészi körültekintéssel vezényelt.

Fischer Edvvin. a németek világhíres zongora
művésze és dirigense, aki a klasszikus zene-*  
irodalom remekeinek egyik legjelentősebb érJ 
lelmezöje, ulolérhetellenül nagyszerű kamara •*  
zenekarával felejthetetlenül szép, klasszikus 
hangversenyt adott a Városi Színházban.

♦
Waldbauer Imre Cl. hegedű). Szer- 

vánszky Péter (II. hegedű), Orsxágh 
Tivadar (brácsu) és Kerpcly Jenő Ccsellő) 
európai hírnevű vonósnégyese eheti hangverse
nyének műsorát kizárólag Beethoven hal
hatatlan szclleménlek szentelte.

■k

Az Operabarátok Egyesülete a Horthy Miklósi 
Nemzeti Repiilöalap javára ünnepi előadás 
keretében hozza szilire e hó 16-án a Fidelio 
dalművet uj szereplőkkel.

★

Kod'ály Zoltánnak, a világhírű magyar 
komponistának nagyszerű Budavári Te Deum-a 
óriási sikerrel került előadásra a Vigadóban 
B aát hy Anna, Rác: Tilda, X u y y p ál 
László és Hetén y i Kálmán szólistákkal, a 
Palestrina-kórussal és a Tóvárosi 
Zenekarral. .1 műsor első részében a Szi
lágyi Erzsébet leánygimnázium, a Váci-uti pol
gári leányiskola, a Rottenbllter-utcai polgári 
fiúiskola és a Horánszky-utcai Vörösmurty 
gimnázium vegyeskarai pompás felkészültséggel 
énekelték Kodály remekbe szabott kórusmüveiG

*
A Nemzeti Zenede Barátainak Egyesülete. 

kitünően sikerült hangversenyt rendezett a Ka
tolikus Kör dísztermében. A magas művészi 
színvonalon álló, szép műsor minden számában 
az intézet kitűnő tanárai közül Polónyi Elemér, 
Szervánszky Péter, Friss Antal, Koréh Endre. 
K. Sztojanovics Lily, Faragó György, Szegedi 
Kelter Ernő és maga Noseda Károly igazgató 
szerepeltek. Az ünnepi est lelkes hallgatósága 
őszinte szeretettel tapsolta a kiváló előadást.

★

R u s z k i n i L o r x Éva és B r c z n ú i Judit, 
két szépliangu és tehetséges énekesnő, nagyon 
jól sikerült ária- és ducttestélyt rendeztek a 
Zeneművészeti Főiskola nagytermében a fel
vidékiek javára. Handcl, C.hcrubini, Schumann 
és Rublnslcin kellősein kivül ruszkini Lorx Éva 
értékes szopránja Schubert, Wolf is régi ma
gyar dalok ízléses előadásában érvényesült, inig 
Bteznói Judit pasztózus altja ugyanazon szer
zők mély hangra lefektetett dalaiban excellált. 
.4 nagyon jól sikerült hangverseny Dolmányt 
Ernő: „Vajda tornya" dalművének egy gyö
nyörű duettjével zárult. ,4 díszes közönség lel
kes és buzdító tapsokkal köszönte meg a fiatal 
művésznők szép produkcióit.

A

Georgcs Georgesco, a bukaresti Filharmóniai 
elnökkarnagya a Budapesti Hangverseny Zene- 
knr élén mutatkozott be a Városi Színházban, 
A fialni, rokonazenves orkeaztermüvész komoly 
rólerinotlséggel és a kompozíciók aprólékos 
szépségeit is reltáró művészi elmélyüléssel ve
zényelte Beethoven V. szimfóniáját. A közre*  
működő Zino Franccscatl olasz hegedűművész, 
akit közönségünk már a múlt évben szcrelcléba 
fogadott, előkelő tudással és igaz stllughűséggd 
játszotta Motnrt örökszép hegedűversenyét.

♦

Az Opernhúz kitűnő balettjének értékes mun
kásságát ízléses és szeinléltelően illusztrált füzet 
mutatja be. A füzethez Márkus László, n« 
Opernhúz igazgatója irt érdeken és érh kos elő. 
szól. A magyar-, német . olasz- és ang<>h>vrlvfl 
tüzet a külföldiek számára szól é.k'l.cs Ismer
tetésül,

Schaffer Sándor
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46 letartóztatás, 108 bűn
vádi, 49 közigazgatási és 
145 kihágás! eljárás a csü
törtöki tüntetések miatt

Gróf Széchenyi Lajos ellen közigazgatási eljárás indul
A csütörtök esti tüntetésekkel kapcsolat

ban a főkapitányság politikai osztálya 
vasárnap este fejezte be a nyomozást. Ezzei 
kapcsolatban illetékes helyen a következő
ket közölték a Hétfői Napló munkatársá
val:

A tüntetésekkel kapcsolatban 348 sze
mélyt állítottak elő a különböző kerületi 
kapitányságokra és a főkapitányságra. Az 
előállítottak közül 108 személy ellen bűn
vádi eljárás indult,

46 személyt a politikai osztály átadott 
vasárnap délben a bűnügyi osztálynak, 
ahol magánosok elleni erőszak és ható

a

Vasárnapra megoldották
Bakos Nátyás halálának titkát: 

véletlenül lőtte le a barátja
A rendőrség hivatalos Jelentése

Szombat reggel óta foglalkoztatja a nyil
vánosságot Bakos Mátyás halálának ügye. 
A szerencsétlen Bakos lőtt sebbel került a 
Bókus-kórházba, ahol belehalt sérülésébe. 
Azóta különféle verziók keringlek arról, ho
gyan történt a sérülés. A rendőrség alapos, 
precíz nyomozással teljesen tisztázta a sze
rencsétlen eset körülményeit és a nyomozás 
eredményéről vasárnap az alábbi hivatalos 
jelentést adta ki:

Folyó évi december hó 2-án, 21 óra 55 
perckor a Szent KóÁus-kórház sebészeti osz
tályán Bakos Mátyás tiszabeöi születésű 27 
eves római katolikus, nőtlen napszámos

a bal mellkasán szenvedett lövési sérü
lés következtében meghalt.

Az ügyben folyamatba tett nyomozás során 
még életben lévő Bakos Mátyást december 
2-án délután 5 órakor a Szent Rókus-kór- 
házban dr. Pártényi vizsgálóbíró kihallgatta 
és a vizsgálóbíró kérdésére a sérült azt mon
dotta, hogy: „Szemből lőtte meg egy isme
retlen ember". Időközben azonban eszmé
letét elvesztette a sérült és igv a vizsgáló
bíró a tettes kilétére nem hallgathatta ki 
és meg sem eskettethelte. A nyomozást végző 
Krizsanecz rendőrkapitány december 2-án 
este 21 órakor kikérdezte Bakos Mátyási, 
aki dr. Szombathelyi orvos és Makay Antal- 
né ápolónő jelenlétében azt vallotta, hogy 
a megelőző nap estéjén bajtársi vacsorán 
vett részt, sokat ivott és a Rákóczi-uton, 
amikor Kiss Ferenc nevű barátja társaságé-

íGt.lKTII 
MÁRTA

ragyogó uj énekes, táncos filmje 
a régi Bécs jókedvű életéről:

BÉCSI 
kisi.ám 

l’AUL HÖRBIOER
H A N S MOHER 
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VAN DOGÉN 
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Pazar revüjelenetek!
M A P R E M I E R !

O M W I A

sági közeg elleni erőszak vétsége 
elmén letartóztatásba helyezték őket.

49 tüntető ellen közigazgatási eljárás in
dult. 145 személy ellen pedig a kerületi 
rendőrkapitányságokon indul meg a ki- 
hágási eljárás. Gróf Széchenyi Lajos, a 
Hungarista Párt helyettes vezetője is az 
előállítónak között volt, ő ellene közigazga
tási eljárás indul. A közigazgatási eljárás
nak két faja van: az internálás és a rendőri 
felügyelet alá helyezés. Hogy Széchenyi La
jos gróf ellen milyen közigazgatási eljárás 
indul, afelől hétfőn délelőtt döntenek.

bán gyalogosan a Keleti pályaudvar felé ha
ladt, ismeretlen személy 5—6 méter távol
ságból rálőtt. Magas, szürkeruhás férfi volt 
a tettes, azt is mondotta, hogy

tudja a tettes kilétét, de nem hajlandó 
megmondani. .Nemsokkal utóbb meghalt.

Beismerés
Kiss Ferenc kürtösi születésű 27 éves 

nőtlen, római katolikus vallásit dohánybe
váltó alkalmazott december 3-án délelőtt 
folyamán történt kihallgatás alkalmával

beismerte, hogy barátját. Bakos Mátyást 
véletlenségből lőtte le.

A tényállást a következőkben adta elő: 
Folyó hó 1-én már az esti sötétségben ér
keztek több társával együtt vidékről a Keleti 
pályaudvarra. Onnan zárt rendben a Hősök 
terére vonultak, majd a budai Vigadóba 
mentek, ahol bajtársi vacsorán vettek részt. 
Már a Vigadóba ittasan érkeztek meg, mert 
Budapest felé utazlukban nagyobb mennyi
ségű italt fogyasztottak. Féltiz órakor távoz
tak el a Budai Vigadóból és a Lánchídon 
keresztül a fíákóczi-uton a Keleti pályaud
var felé tartottak. Útközben 4—5 vendég
lőbe is betértek, ahol pálinkát és rumot fo
gyasztottak.

Minthogy’ Bakos, aki Kiss vallomása sze
rint nagymértékben ittas volt és egyedül 
menni nem ludott, Kiss öl jobb kezével át
karolva vezette.

Kiss a Rákóczi-uton megállt, hogy kive
gye és a másik zsebébe tegye át pisztolyát, 
mert érezte, hogy kabátja felső jobb zsebébe 
tett pisztolya a kabátbélésen út a kabát alsó 
szegélyéig lecsúszott és térdét verte. A fegy
ver kivétele előtt elengedte Babos Mátyás 
kezét, feléje fordult és jobb kezével a belső 
zsebébe nyúlva, ki akarta huzni a mélyre 
csúszott pisztolyt.

A pisztoly beleakadt a zseb elszakadt 
bélésébe és nyilván a véletlen szorítás 

folytán elsült.

A golyó a kabát jobbszárnyának elején 
belülrői kifelé lyukat ütött. A lövés után 
Bakos Mátyás rögtön felkiáltott: „Jaj, a 
vádiam nagyon fáj!"

Kiss Ferenc vallomása szerint azt hitte 
eleinte, hogy Bakos Mátyás csak tréfálkozik 
vele, de csakhamar látta, hogy arca elsá
pad és rosszul lesz. Bakossal együtt lépést 
telt előre a taxiállomásig, majd egv kocsiba 
beleülve, a Szent Rókus-kórházhoz hajtat
tak.

A kórházban egy negyedórái várakozás 
után orvosi kezelés alá került Bakos. Kiss 
Ferenc a tanuk szerint is hosszabb ideig 
vele maradi, sőt másnap délelőtt 10 órakor 
is újra 1 öl kereste Bakost, részére befőttel 
és szardíniát hozott, ugyanakkor Kiss meg
ígérte Bakosnak, Molnár József kórházi 
szolga vallomása szerint, hogy hazautazik 
Szolnokra és Bakos édesanyját saját költsé
gén Budapestre hozza.

Bizonyíték
Kiss Ferenc a déli vonattal tényleg eluta

zott Szolnokra, megjelent olt Bakos Mátyás 
anyjánál és közölte vele, hogy a reggeli 
vonattal Budapestre utaznak Kiss Ferenc 
azonban ezt az Ígéretet nem váltotta be. 
mert a főkapitányságról kiküldött detektívek 
a hajnali vonattal Budapestre hozták.

Kétségtelennek látszik, hogy Bakos 
Mátyást Kiss Ferenc lőtte le, mert be
ismerő vallomását tárgyi bizonyíték is 

igazolja.

Ugyanis az általa viselt rövid, bekecs
szerű felsőkabát jobb felső oldalzscbének 
bélése el van szakadva, e zseb magasságá
nak megfelelően a kabát szegélye ki van 
tépve.

Errevonatkozólag Kiss azt adta elő, hogy 
a kabát szegélyén keletkezett és

a golyó által ütött lyukat ő ugy akarta 
eltüntetni, hogy- a kabátnak ezt a ré
szét körülbelül 20 cm. hosszúságban le

lépte.

Ezenkívül a kaiul t szövetének belső ol
dalán egy sötét folt is látható, amely a hi
tes fegyverszakértő véleménye szerint füs- 
tösödés következménye és azt közvetlen 
közelből történt' lövés kozhatta.

A pisztolyt Kiss, amint állítja, az utcán 
kanálisba dobta. Kiss később sem lőtt je
lentést semmiféle hatóságnál.

Eddig nem Is sikerült az. eldobott pisz
tolyt előkeriteni.

Tanuk
A fent jelzett tárgyi bizonyítékok és Kiss 
beismerő vallomásán, továbbá a felsorolt 
egyéb valószínűségekből, körülményeken 
kívül még bizonyos következtetések is meg
erősítik, hogy Bakos Mátyás halálát Kiss 
Ferenc gondatlansága okozta.

így elsősorban az, hogy — bár a baleset 
az utcán történt —

Kiss mégsem hívott rendőrt a hely
színre. hanem maga intézkedett 

és személyesen kísérte be Bakost a kór
házba. Kiss nem tett jelentést az esetről és 
a pisztolyt a kanálisba dobta. A kanális 
helyét ittassága miatt megjelölni nem tudta.

Ugyancsak valószínűsítő körülmény az 
is, hogy Kiss, amikor az. eljáró rendőrtiszt 
először tanúként hallgatta ki, miután Ba
kos sérülésére vonatkozólag elfogadható 
magyarázatot adni nem tudott,

Zászlódiszben, fáklyás
menetekkel folyt le vasárnap 
a választás a Szudétaföldön

Reicitenberg, december 4.
Vasárnap tartották meg a Szudétaföldön 

a birodalmi gyűlési kiegészítő választású 
kai. A választás napjára

a Sztidétaföld valamennyi városa és 
községe zászlódat öltött.

Az utcákat virágfüzérekkel díszítették fel.
Szombaton délután és este a haderő és a 
nemzeti szocialista párt harci alakulatai
nak zenekarai n nyilvános tereken térzenéi 
adtak. A sötétség beálltával a városokban 
és falvakban

fáklyásmenctekct rendeztek és a laká
sok uhlakaiban gyertyákat gyiijtottak.

A magaslatokon örömliizek gyulladtak ki.
A választás napján már jóval a szavazás 

időpontjának megkezdése elölt felsorakoz-! 
lak a tömegek a szavazóhelyisegek előli.1 
Számos kisebb községben

a szavazásra jogosultak nagy része már 
a déli órákig leszavazott.

Karlsbudban délig már a szavazásra jogo

TÖRLEY
RÉSERVÉ AMÉRICAIN

önként tett beismerő vallomást

Nyilvánvaló az is, hogy a Krizsanecz kapi
tány állal kikérdezett és a vizsgálóbíró ál
tal kihallgatott

Bakos Mátyás azért nem vallotta be a 
tettes kilétét, mert Kisst, mint jóbarát- 

jál. menteni ukarla.
A nyomozás során semmi olyan bizonyíték, 
vagy adat és gyanú nem merült fel, amely
ből arra lehetne következtetni, hogy nem 
Kiss a tettes, hanem más személy.

Bakos halála a folyó hó 1-én fél 6 és 
fél 10 óra között lezajlott utcai tünte
tésekkel semmiféle összefüggésbe nem 

hozható.
A tüntetések alkalmával Bakoss és Kiss 

délután fél 6 órától fél 10 óráig a budai 
Vigadóban bajtársi vacsorán voltak, ezt Ba
kos Mátyás kikérdezése is bizonyítja, mely
nél Krizsanecz kapitányon kívül két detek
tív, kezleőorvos és az ápolónő is jelen volt. 
A budai Vigadóból több kocsmába, majd a 
Harmincad-utca 3. szám alatti, llanikkel 
Sándor-félc vendéglőbe mentek.

Hanikkcl Sándorné határozottan felis
merte a nyomozás során Kiss Ferencet,

aki éjfél előtt egy alacsonyabb férfi társai -• 
súgóban a kocsmában megjelent és a sön- 
tésben, a kiszolgálóasztalnál kétszer két 
deci pálinkát ivott. A nyomozás eredménye 
szerint Bakos Mátyást 2-án, éjfél után */i2  
órakor egy 178 cm. magas, szőkebaju, csiz
más, nadrágos egyén vilié be a Bókus-kór- 
ház kórtermébe, az illető meg is nevezte 
magát Kiss Ferenc néven, Molnár Zoltán 
kórházi beteg előtt. Ha Bakos Mátyás se
besülése a tüntetés időtartama alatt történt 
volna, tehát fél G és fél 10 óra között, ak
kor éjfél után VÍ2 óráig semmiesel re sem 
tartózkodhatott volna különböző vendéglők
ben és az utcán.

sullak 95 százaléka járult az urnák elé. 
Hasonló volt a helyzet számos más város
ban is, úgyhogy a szavazás gyakorlatban 
a koradélutáni órákban már véget is ért.

Tomboló siker
a

MOULIN
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SZOMBATON as Orvosi Kaszinó díszter
mében kezdődött meg as Idei Vegyespárna 
csapatbajnokság, melyre hat csapat neve
zett be: MAC (dr. Hiidovemlg-házaspár, dr. 
Neniesné, dr. Scala.y Halász Ákos). BEAC: 
(Pór-házaspár, Teodorovita-házaspár, Straub 
Jánosáé. Tóth Kálmán.) MTK: (Ernát An
nus, Ilajdiiné, Nadlerné, Erdélyi, dr. Peri, 
»lr. Slngcr. lj|Hst A: (Dr. Seimeczl-házas- 
pár, dr. Dévénylné, dr. Délsl, dr. Vas.) Új
pest B: (Dr. Sohrné, dr. Götler, Ehrnwald- 
iiáznspár.) I jpesti Orvosi Kaszinó: (Dr. 
Szerdahelyi házaspár, dr. Dévényi.) A csa 
pntok szombaton sorsolás szerint álltak fel. 
Az első forduló eredményei: BEAC győz a 
MAC ellen 3:l-re. Újpest A. győz a B. csa
pat felett 3:1 és az MTK eldöntetlent Ját
szott az Újpesti Orvosok ellen (2:2). A va
rsora utáni a második fordulóban 16 le
osztás után: Újpest A. győs ar. Újpesti Or
vosok fölött 4:0, a BEAC szintén 4:0-ra 
veri az Újpest B. csapatot, a kitünően játszó 
MAC pedig 3:l-re az MTK-t. A döntő küz
delmeket vasárnap este az Újpesti Orvosi 
Kaszinó nagyermében játszották le. Lap
zártakor a verseny még tartott, de az ed
digi formák szerint a favorit a BEAC, 
mindvégig szépen, egyenletesen Játszó re
mek együttese volt.

★

BARÁTSÁGOS „kéttizedes" forgóban tör
tént az alábbi kis eset. Elvégre versenyen 
kiviil Is sok megörökítésre érdemes parti 
fordul elő. 
játszott.

Ennél Dél valóban ötletesen

♦
9
0
*

♦
9
0
*

>oy W <»■’A licit
Dél: Nyugat: Észak: Kelet:
1 kör passz i szán passz
3 kör passz 3 szán kontra
4 kör kontra — —

Észak azért mondott az ,,előirt" két kái
helyett válaszképpen két szanzadut, mert 
töredezett lapjával (a kává és pikk villával) 
ngy érezte, hogy mindenkép jobb, ha 0 
játszik, különösen, ha szanzadu mellett 
kötnek ki!

Kelet kontrája inkább lélektani termé
szetű volt, annak ellenére, hogy a lapja való
ban nagyon erős!

Dél kiment volna a három szanzaduból 
talán kontra nélkül is, de a kontra csak 
még jobban megerősítette a kimenetelét! 
A partner két szán licitje után biztos volt 
benne, hogy vagy kör királyt, vagy legalább 
dúld kör habit talál az asztalon, mig Nyu
gat kontrája a biztos adu ütésére és a part
nere kontrájára támaszkodott.

t támadás kis trcffel történt, az asztal 
kilencesét Kelet az ásszal ütötte be. majd 
lehívta a királyt is, amit a felvevő aduval 
ütött a kézben. És most kellett a f e l- 
:•c vő n e k a parti sorsa felöl dön- 
tente/ .4 legkézenfekvőbb játék az lett 
volna, ha káró bubi impasszra játszik, lla ez 
.sikerül, nem kiadó más, mint egy treff, a 
i.áró ás; és a Nyugat biztos aduütése (ami 
a kontra utón nyilvánvaló). De a kitűnő 
logikáitól rendelkező felvevő egészen más 
játékra határozta el magát. Ugy érezte 

helyesen —, hogy a káró dáma is Kelet
nél van, tehát a „normális" játékvezetéssel 
ellmkja a felvételt!

Felvevő fentieket jól átgondolva, átment 
az adu királlyal az asztalra és a treff bubit 
hinta meg, amire ledobta kézből a kis pikk
jét!! .4 kibicck ereiben első pillanatban 
meghűlt a vér, hiszen jó pikket dobott, 
rossz káró helyett' <4n> a felvevő sokkal 
élesebben gondolkozott, mint a kibicck! 
\ ingat ütött a treff dámával és jó játékos 
L óén, bele keleti esnie a kelepcébe. Miért 
dobta a felvevő a pikkct'f Mert ebben a 
színben gyenge — gondolta. Ls nehogy>a
partnerénél gondolt pikk góbii veszendőbe 
menjen, mielőtt még káró ászát „kiveszik",
y y 0 r s a n p i k k e I h i t» o t I. Csuk erre 
várt a felvevő! Ütött a kezében, lehívott két 
adut, pikk figuráját átütötte az asztalon, a 
harmadik pikkre eldobta a kéz ernlk kis 
káróját, majd a treff tízesre a másik rossz' 
kárót. .4; ellenfél most mar csak egy 
ii lést csinálhatott é s p c d i g a m a - 
y a s a d u t> a /! Ezt a négy kört a felvevő 
esek ezzel a merész, de igen szellemes és 
furfangos játékkal teljesíthette!

♦
BARÁTSÁGOSAN Intéződött el a Nemzeti! 

Kupa döntőjében keletkezett összekoccanás. \ R 
srcinl.málló ügyv <lek taiúlt.ik, hogv a ver-!, 
aenv izgalmaiban „túllicitálták' magukat ■

Vasárnapi közgyűlésen 
uj tisztikart választott a 
Budapesti Orvosok Szövetsége

Csákányt Győző az uj elnök
lentésében leszögezte, hogy az orvosi kar 
helyzete az utolsó évben nem javult s

az OTBA-nak az elmúlt napokban be
jelentett kiterjesztése pedig a magán
gyakorlat további megnyomorltását 

fogja jelenteni.
Ezekután sor került az uj tisztikar megvá
lasztására.

Elnökké herepei Csákányi Győzöl, alel- 
nökökké Hültl Hűmért, Melly Józsefet és 
Luka Istvánt, főtitkárrá ismét Lehner Ká
rolyt, titkárokká Fodor Pált és Ilell Feren
cet, jegyzőkké Braun Miksát és Mendclényi 
Istvánt, pénztárossá Wolf Imrét, ellenőrré 
pedig Dohy Sándort választották. A köz
gyűlés ezután megválasztotta a választmá
nyi rendes és póttagokat, a számvizsgáló
bizottság tagjait, továbbá a Magyar Orvo
sok Országos Szövetségébe küldendő igaz
gatótanácsi rendes és póttagokat.

A Budapesti Orvosok Szövetsége vasár
nap délelőtt tartotta tisztújító közgyűlését 
Mutschenbaclier Tivadar egyetemi tanár el
nöklésével. Az elnöki megnyitó megemléke
zett a Felvidék visszaszerzéséről és vázolta 
az elmúlt év eseményeit. Az orvosok szo
ciális helyzetével foglalkozva kifejtette, 
hogy milyen szomorú állapot az a közfel
fogás, amely szerint

■ kártyaadósságot becsületbeli adósság
nak minősítik, amelyet 24 órán belül 
rendezni kell, ezzel szemben az orvosi 
honoráriummal való adósmaradás nem 

diffamáló.
Megemlékezett ezután a szabad orvosok ön
kéntes társulásán alapuló szövetségeinek 
jelentőségéről. Taschner János volt a kö
vetkező felszólaló. Bensőséges szavakkal 
méltatta Mutschenbaclier Tivadar elévülhe
tetlen érdemeit. J.éner Károly főtitkári je-

[•

Az angol alsóházból:
1. Az angol-olasz barátság a világbéke érdeke

London, december 3.
Alz angol-olasz parlamenti bizottság Sir 

Patrick Ilannon képviselő elnöklésével tar
tott ülésén egyhangú határozatot hozott, 
amely kimondja, hogy

2 Anglia légi egyenlőséget akar elérni 
minden országgal

London, december 3.

(MTI) Chamberlain miniszterelnök ifj. 
Arthur llenderson kérdésére kijelentette az 
alsóházban, hogy az angol légi haderő fel
adata 1. Anglia megvédése, 2. az angol ke
reskedelmi utak szabadságának megőrzése,
3. tengerentúli angol területek megvédése,
4. nemzetközi kötelezettségek teljesítése. A 
kormány általános haderftkorlátozásl egyez
mény létesítésére törekszik, amely

3. Görög és jugoszláv hajók viszik a román búzát
Angliába

Londonból jelentik: I tizennégy görög és egy jugoszláv hajót
Olivér Stanley kereskedelmi miniszter | bérelt a Romániában vásárolt

bejelentette az alsóházban, hogy az angol I 
kormány • búza elszállítására. (MTI)

4. Légoltalmi készülődés
Londonból jelentik:

R. H. Bernays közegészségügyi államtit
kár előadta nz akóházban, hogy egy há
ború kitörésének pillanatában 150.000, két 
hét múlva 250.000 ágy áll n légitámadások

Kétéves háborúság után 
visszakerül gazdájához Norma II.» 

a híres kutyaarísztokrata
Norma IL Odisszcájának is nevezhető az a 

per. amelyről rengeteget beszéltek nz utóbbi 
időben n kutyabarátok és amelynek közép
pontjában két esztendeje szerepel egy híres 
pesti kntyaarisztokrata.

Ifjabb Vélek Sándor MÁV kertész pert indí
tott Hollánder Dezső háztulajdonos ellen. Elő
adta, hogy Norma II. nevű kutyája, amely sok 
első dijat nyert már veresenveken és leszár
mazása révén a kulyalársadulombati a legfel
sőbb arisztokráciát képviseli, elkóborolt a MÁV 
kertészetének telepéről. Hosszú ideig nem hal
lott róla semmit s múr-már végleg elveszett
nek hitte, mikor az egyik újságban észrevett 
egy hirdetést.

Angol szctlerkiilyköket kínált eladásra ez 
n hirdetés,

azzal, hogy az érdeklődők jelentkezhetnek s 
megadta n címet is. Vélek Sándor Normája 
a fekete-fehér pettyes angol szetter, a ritka 
fajtából és Vétek gyanút fogott, 
elveszett kutyájának kölykeiről 
hirdetéssel kapcsolatban.

Elhatározta, hogy végére jár 
Maga mellé vette két barátját és

elment velők a hirdetésben 
címre,

n dolognak.

megadott
............-....... nem értékelte-e í nz utolsó része a 

iiu/al. hogy szerelné megnézni az eladó kutya-I lulragy összegre a kutyát és n kölyköket. inbgérlcli velünk, 
kölyköket, A megadott cimen Hollánder Dezső A szakértő véleménye alapján a törvényszék | felé ..............

az angol-olasz barátság ápolása a vi
lágbéke ügyének fontos érdeke 

és hogy az angol-olasz egyezmény nagyban 
előmozdítja Anglia gazdasági érdekeit.

(MTI)

■ fegyverkezések gyakorlati megszün
tetése felé vezető első lépés lesz. 

llenderson: Állja-e még a kormány 
Ba/duHn-kormány abbeli Ígéretét, hogy 

légi egyenlőséget akar elérni bármely 
más országgal, 

amelynek légi hadereje Anglia partjait fe
nyegetheti.

Chamberlain: Az előző kijelentéseket nem 
vonjuk vissza.

áldozatainak rendelkezésére, 12 órán belül
21 sebesültszállitóvonatot szerelnek ösz- 
szc és 300 társasgépkocsit alakítanak át 

menlőkocsikká, amelyek mindegyikébe ti
zenegy hordágy fér. (MTI)

háztulajdonos óbudai házában Vétek Sándor 
és két kísérője

kilenc fekete-fehér pettyes angol szetter- 
kölyket talált, mellettük állt a kutya

mama,
aki — amikor meglátta Vétek Sándort — bol
dogan csaholni kezdett, ráugrott és nyalogatni 
kezdte a kezét: Norma II. voltl Vélek Sándor 
nyomban kijelentette, hogv ez at ő kutyája, 
a kutvn js felismerte őt. Tanuságlélelre szólí
totta két barátját, majd távozott a házból és 
a törvényszéken beadta keresetét. Kérte, hogy 

a bíróság kötelezze llollttndcr Dezső arra, 
adja ki Norma ll.-őt és a kölykeit, vagy 

pedig fizessen neki ötezer pengőt.
A háztulajdonos nem volt hajlandó fizetni. 

Azzal érvelt, tagadja, hogy Vétek Sándornak 
a kutyához valami köze volna és elutasította 
azt a kívánságát is, hogy kiadja neki a köly- 
keket, jogi műnyelven: a kutya hozadékait.

A per megindult, közben Hollánder Dezső 
meghalt, mire Vétek Sándor a háztulajdonos 
özvegye és fia. Hollánder Tibor ellen folytatta 
tovább a pert.

A törvényszék elsősorban is szakértő kihall
gatását rendelte cl. Arra kellett válaszolnia n 
szakértőnek. Vétek Sándor

a

kifogással élt és megszüntette a pert azon •« 
alapon, hogy a szakértő szerint a kutya értéke 
jóval kisebb, az ügy dl* 4‘4“ ‘®J4t "e“ * 
törvényszékre, hanem a járásbíróságra tar-

A MÁV-kertészt a törvényszék döntése után 
az i—lll. kerületi járásbíróság előtt indította 
meg a pert, amelyben ismét art követelte, 
hogy

HollUnderék adják ki neki Norma Hőt 
és a kölykeket,

vagy pedig térítsék meg a kutyakölykek árát. 
Bálint György dr. járásbirő tárgyalta az 

ügyet. Hollánder özvegye és Hollánder Tibor 
azzal védekeztek, hogy szerintük Vétek Sán
dor nem volt a kutya tulajdonosa, azonfelül 
Hollánder Dezső annakidején

jóhiszeműen Jutott a kutya birtokába, 
egy magánállatkórházból kapta. Hollánder Ti
bor még azzal is védekezett, hogy vele szem
ben már csak azért sincs helye a követelés
nek, mert a kutya nem az övé, édesapja. Hol- 
lánder Dezső még életében elajándékozta fe- 
leségének, ö tehát

nem örökölte tőle éa igy semmi köze 
hozzá.

Több tárgyalás uán a bíróság a bizonyítás 
anyagából végül arra a következtetésre Jutott, 
hogy Norma IL valóban ifjú Vétek Sándoré 
volt, ezért

kötelezte HollMndernét éa HollMnder Ti
bort, hogy az angol szettert tizenöt napon 
belül végrehajtás terhével adják k! Vétek 
Sándornak, viszont Vélek Sándor köteles 
száz pengőt fizetni Norma TI. eddigi eltar

tásáért.
Az ítélet további részében ugy döntött a bí

róság, hogy Norma 11 kilenc kőlyke Hollón*  
deréké marad, mert jogszabály, hogy a jó
hiszemű birtokost joggal megilleti a birtokolt 
tárgy hozadéka.

Roger Martin du Gard:
A Thibault-család

■ ■
Nem vádolhatjuk n magyar közönséget, 

amiért csak a Nobel-dij világszenzációja hívta 
fel figyelmét Roger Martin Du Gard nevére. 
Odahaza is csak az irók s a közönségnek egy 
francia méretekben csekélynek nevezhető része 
ismerte ezt a minden irodalmi klikktől, poli
tikai vagy világnézeti „oldaltól*  egyformán el
húzódó, vidéki udvarházában gőgös-szerényen 
meghúzódó irót. Nem várták, hogy a Nobel-dij 
éppen őt fogja kiemelni francia kortársai közül, 
de — örömmel és helyesléssel fogadták ezt az 
ítéletet. A magyar olvasó most már abba 
a helyzetbe került, hogy véleményt formálhat 
a legnagyobb elismerésben részesített iró fő
müvéről, a Thibault-család hatalmas époszáról.

Mi az, ami egy francia poigárcsalád két 
nemzedékének történetét világjelentőségre emel
heti. Elsősorban természetesen a megírás művé
szete. Nem a „szép mondatok**  — Martin Du 
Gard-nak nincsenek „szép**  mondatai, csak 
egyszerű, tárgyilagos mondatai, amelyek vilá
gosan kifejezik mondanivalójukat. Hanem az a 
művészet, amely egy lélek ábrázolásában is az 
emberi lélekro tud rávilágítani. Ez nyilatkozott 
meg A Thibaut-család évekkel ezelőtt megjelent 
első hét kötelében. Ezeknek a köteteknek 
szereplőit szinte ujjúinkon elszámlá.'latjuk s 
mégis egy egész társadalom él bennük, feleke- 
zcteivcl, osztályaival, anyagi és erkölcsi problé
máival, a régi nemzedék hagyományaival, az új
nak szabadságvágyával.

A legutóbb megjelent három kötetnek azon
ban más jogcíme is van a világjelcntőségre. Az 
egyének, akikkel a ciklus hatalmas alapvetést) 
megismertetett bennünket, itt már egészen bele
ágyazódnak a közösségbe. Ez az utolsó ezer 
oldal már nemcsak szimbolikusan, do n szó 
szoros értelmében is a „mindenki" regénye. 
A világháború kitörését megelőző hónapot s a 
háború első néhány napját foglalja magában...

A „család" kevés tagból áll. Egy özvegy apa, 
a hagyományos erkölcs szigorú hirdetője, aki 
a hetedik kötetben szörnyű betegség kínjai közt 
pusztul el. Két fia. a vagyon lehetőségeit meg
becsülő, de emberséges orvos, Antoine — s az 
örök lázadó, családot, vagyont, polgári kötelé
ket magától elhajító Jacques, a ciklus igazi 
hőse. „Second plan"-ban egy másik család, a 
protestáns Fontanin-ck: könnyelmű npa, vallá
sos anya, müvészlclkü fin — Jacques barátja 
— s egy zárkózott, félénk leány, Jenny, akinek 
sorsát Jacques iránt érzett, elfojtott és kitörő 
szerelme szabja meg. A többi szereplő alig 
számit.

Csodálatos az az objektivitás, amellyel Roger 
Mariin Du Gard 1914 júliusát leírja. Hallunk 
beszélni hazafiakat, internacionalistákat. Bele
nézünk a diplomácia konyhájába. Martin Du 
Gard, a francia, megmutatja, mily hibás volt 
mindkét fél a háború előidézésében. Nekünk 
magyaroknak különösen jól eshetik, hogy ez az 
Iró. aki saját hazája kormányfő; fiairól ugyan
oly őszintén megmondja véleményét, mint a 
,.Kaiser"-ről, kiemeli azl. hogy a monarchiában 
Tisza István volt uz. egyetlen államférfi, aki fel- 
emelte szavát a háború ellen. A regénynek ez 

i művészi értékeken felül is 
...... ; velünk, hogy miéit fordult szerzője 
a Nobel-dij odaitélöinck figyelme.
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Halálos családi dráma
hétfői naplő

Torkonszurta Monoron
a feleségét, azután Bngyllkoi lett agy Jómódú hántás

Megdöbbentő, halálos családi dráma zaj
lott le vasárnapra virradó éjszaka a fővá
ros közelében, Monorőn a Pejff-ulca 58. 
számú házban, amelyben Mágócsl Sámuel 
jómódú magánzó lakott. Az éjszaka arra 
riadtak fel a szomszédok, hogy a Mágócsi- 
házból velötrázó segélykiáltás hallatszik ki.

— Segítség! Gyilkos! Megöl!
hasított bele az éjszakába a vészes kiáltás.

A környékbeli házak felriadt lakói ki
rohantak az utcára, beszaladtak a Mágőcsi- 
portára, azonban elkéstek, már nem tud
ták megakadályozni a borzalmas eseménye
ket, amelyek néhány pillanattal előbb kö
vetkeztek be.

Mágócsl Sámuelné a sáros udvar kö
zepén feküdt, nyakából vastag sugár

ban ömlött a vér.
A ház udvarra vezető ajtaja nyitva volt, 

benn égett a villanj’ és a vérző asszony 
mellett állók jól látták, hogy

■i előszobában hatalmas vértócsa kö
zepén fekszik Mágőcsi Sámuel.

Értesítették a csendörséget, > községi or- 
vost, de Mágócsl Sámuelen már nem tud
tak segíteni, megholt. Az asszonyban még 
volt élet s elsősegélynyújtás után életve
szélyes állapotban behozták Budapestre, a 
Szent /sfudn-kórházba.

A csendőri nyomozás a következőképpen 
rekonstruálja a történteket. Mágócsi jó
módú hentesmester volt. Évekkel ezelőtt 
nyugalomba vonult, birtokot vásárolt és 
ennek a jövedelméből élt második felesé
gével a monori házban. Két évvel ezelőtt 
első házasságából származó gyermeke Ön
gyilkos lett és ez a tragikus esemény a há
zaspár családi életét feldúlta.

Ettől kezdve napirenden voltak közöttük 
a veszekedések és perpatvarok. Minden va
lószínűség szerint

vasárnap éjszaka is összetűztek, Má
gócsi kést rántott és az asszonyt tor- 
konszurta. Majd mikor rádöbbent tet

tére, akkor szlvenszurta magát
és nyomban meghalt.

„Az ember nyomában" a 
legnyíltabb, a legkímélet
lenebb, amellett művészi
leg a legtisztább önvallo
más, amit Iró valaha Irt. 
Az u) magyar Irodalom 
ritka kincse ez a regény.

Fűzve: P 6.50 Kötve: P8.50

Négytagú betörőbanda megfúrta 
a zsidó gimnázium páncélszekrényét

A pásztorélet csodálatosan szép 
éposza. Külön élmény a nyelvezete. 
Hűen ízesen, valóban népi stílussal 
csak az tud írni, aki az idegeibe 
ivódva hozta magával a Tlszavldék 
parasztjainak romlatlan nyelvkincséi

Az elmúlt éjszaka a Szent Domonkos- 
utcal zsidó gimnázium portása arra lett fi
gyelmes, hogy valaki az iskola emeletén 
járkál. Gyanút fogott és felsietett az eme
letre. Az igazgatói iroda ajtaján világossá*  

................................. ~.................... ” agot látott kiszűrődni. Odalépett és ebben 
pillanatban felpattant az ajtó,

egy férfi ugrott ki rajta 
ka mielőtt még megfoghatta volna, 

eltűnt a szemei elől, 
^végigrohant a néptelen folyosókon, lesza
ladt * földszintre és az egyik földszinti is
kolaterem ablakán

kiugrott az uteára.
Á portás mindenütt a nyomában volt, kia
bálására figyelmes lett az őrszemes rendőr, 
akinek segítségével azután elfogták a me
nekülő betörőt. Bekísérték a főkapitány
ságra. Itt megállapították, hogy Pusztai Fe
rencnek hívják, többször volt 
tetve és

november elsején szökött meg 
házból.

Vallomásában elmondotta, hogy 
földön 
meg és 
éjszaka 
fására.
rényt, mielőtt azonban az ajtót felnyithat
ták volna, a portás megzavarta őket mun
kájukban. A másik három társáról nem tud 
semmit, ugylátszik, hogv azoknak akkor 
sikerült egérutat nyerniük, mikor a portás 
öt kergette végig az iskolán.

A gimnáziumban megállapították, hogy 
a betörőknek nem sikerült zsákmányt ej
teniük.

Fűzve: P 4.50 Kötve: P 6.—

már bün-

a tolonc-

az Angyal- 
ismerkedetthárom fiatalemberrel 

azok rábeszélésére indultak el az 
az iskola pénzszekrényének kifosz- 
Sikerült megfurniok a páncélszek-

A hűtlen nevelőnő
teljesen kifosztotta egy 
fővárosi tanár lakását, 
aki három óra alatt egyedül ki
kutatta és elfogta a tolvajnőt

éjszaka rendőrkézre kerüliAz elmúlt éjszaka rendőrkézre került 
Böbéi Fridit ingoLladti születésű nevelőim, 
aki gazdájának, Horváth Oszkár fővárosi 
tanárnak lakását kifosztotta. A tolvaj ne- 
velőnő kézrekeritésének munkája egész kis 
detektivregény, amelynek n hőse nem min, 
mint Horváth Oszkár fővárost tanár, akt 
mielőtt a rendőrségen íeljelen est lelt 
volna, autóba ült és precm dcteklhmunk„. 
val kinyomozta az ügyel, el/ogta a hűtlen 
nevelönöt, azután átadta a rendőrségnek.

Horváth Oszkár körülbelül két hónappal 
ezelőtt kél gyermeke melle szerződtet e 
Böbéi Fridát. A leányt nagyon megszerette 
a tanár családja, teljesen meghíztak benne. 
Szombaton délután öt óra után a Horváti 
család rokonlátogatóba ment és Pagoi’J- 
ulca 19- számú házban levő lakásukban 
egyedül maradt a nevelőnu. Este » órakor 
érkeztek haza és legnagyobb megdöbbeni- 

síikre
lakásukat teljesen kifosztva találták, 

a fiókokat, szekrényeket W^J^k, min
den ruhanemű és értékesebb Iholmi nány 
zoll. A Fráuteln pedig nem volt sehol sem.

A gyanú elsősorban a njv«Mnore irá- 
\ ,o„jtrnak ekkor eszébe jutott, hogy 

a’leány egyszer érdeklődött tőle, merre van 
vÍÍhhITO szám, meri olt egy ismerőse 

?.Wk Nyomon autóba ült és «
’1£ vLi-utrn. Megtalált.nevetőno^ 

mciösél. jj*  bucsttzkodní jött,
Fridi n ióban nála,
^"‘„gyS/m^öbbenés.se, vette észre,

hOgy pénztárcája és órája etHiut-

jgtndert valószínűség szerint » nevelőnő

vitte magával. Horváth tanár most a keleti 
pályaudvarra hajlított és az indulási olda
lon megvárta a Bécsbe induló gyorsvonatot. 
Az volt ugyanis a gyanúja, hogy a leány a 
zsákmányával még az éjszaka elutazik. A 
feltevés helyes volt, mert

az éjféli gyors utasai között megtalálta 
Böbéi Fridiit,

nyomban jelentést lelt a pályaudvari őr
szobán. Ezekután a leányt leszállították a 
vonatról,

podgyászában megtalálták a lopott hol
mikat.

A történlek után Böbéi Fridát bekísérték 
főkapitányságra és őrizetbe vették.

A részegeskedés — 
válóok!

a

Érdekes, elvi jelentő
ségű Ítéletet hozott most 
a budapesti törvényszék 
abban a válóperben, 
melyet egy iparosmester 
ellen indított n fele
sége. Az asszony egy 
napon összecsomagolta 
holmiját, otthagyta férjét 
s aztán megindította a

válópert ellene. A feleség a bíróig elöli elő- 
ndla, hogy férjével napirenden voltak nz őst-

GYENES RŐZSA
Remekül megralzolt figurák, filmbe 
Illő mese, sok-sok melegség (ha 
asszongokról Ir), sok malioTa (a 
férfiakkal szemben) — Ogenes 

Rózsa regénye.
Fűzve: P 3.50 Kötve: P 5.—
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szetüzések, a családi perpatvarok, mert ál
landóan részegeskedett. Az asszonvt valósággal 
beteggé tette férje alkoholszenvedélye. A nap
nap utón megismétlődő veszekedések és tettlc- 
gcsségig fajuló szóviták következtében

szívbajt, idegbajt kapott,

mig végöl is kénytelen volt otthagyni férjét.
Az ipnrosmester ezzel szemben azt adta elő, 

hogy felesége hisztérikus, ideges viselkedése kö
vetkeztében maradt távol otthonától. Előfordult, 
hogy barátaival vendéglőbe járt,

az alkohol szenvedélye azonban nem hatal
masodon el annyira rajta,

hogy ez komoly okot szolgálhatott feleségének 
arra, hogy őt elhagyja.

A törvényszék lefolytatta a bizonyító eljárást, 
majd megállapította

a férj vétkességét és az fi hibájából felbon
totta a házasságot.

Az Ítélet indokolása kimondja, hogy a férj 
állandó részegeskedése a békés házasélet köve
telményeivel ellentétben álló erkölcsi fogyatko
zás: jogos okul szolgál tehát n feleségnek arra, 
hogy a férjével az életközösséget megszakítsa.

Littke pezsgő g Casino 
Por England

■ Prince ol Wales

Autójával nekihajtott 
a járdaszigetnek 

Jánosi Béla, a Trust igazgatója 
Könnyen végzetessé \álható autóbaleset 

érte vasárnap éjszaka Jánosi Bélát, a Trust 
igazgatóját. A vállalati igazgató autóján fe
leségével hazafelé tartolt. A Verpeléti ut 
20. számú ház előtt, a rosszul világított 
úttesten nz autóval

nekiliujtott egy Járdaszigetnek,
A hirtelen zökkenő következtében fejük 
beleütődött a kocsi karosszériájába. Az 
igazgatónak még volt annyi lélekjelenléte, 
hogy nyomban leállította a kocsit és ez'cl 
elejét velle a nagyobb szcrehcsélelenscy- 
nek.

A balesetet az őrszemes rendőr észrevette, 
kihívta a mentőket, aki a Júnnsi-házaspárt 
a Jdnos-szanatóriumba villák. Megállapítot
ták, hogy

a feleség sérülése súlyosabb termé
szetű,

kisebb agyrázkódást szenvedett. A férj sze
rencsére csak könnyebben sebesült meg, 
elsősegélynyújtás után lakására sitiik, Já
nosi Béláné azonban a szanatóriumban ma
radt.

%25c3%25b6bben%25c3%25a9s.se
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1. A rajtacsífett Daylta Alargit
A SZÍNHÁZ egyre in

kább kezd hasonlítani a 
szerencsejátékhoz. Bete
szik a tétel, a darabol, 
az előadást, a rendező

megpergetí a golyót, amely ki tudja, hol 
■dl meg... Ki húzza ki a létet?... E hé
ten a Magyar, a Víg és a Royal Színház 
kísérelte meg a szerencsét. Három telje
sen különböző műfaj, teljesen ellentétes 
hangulat és most hétfőre megállapíthat
juk: á Magyar Színház vitte el a nagy 
coup-ot. Kezdjük tehát ti Magyarral.

RE KELL VALLANUNK, hogy amikor 
kifelé tolongtunk a Magyar Színház zsú
folt nézőteréről, a ruhatárban már el fe
lejt cl tűk, tulajdonképpen miről is szólt a 
da/ab, ndl is mondtak és kik is játszot
tak. Csak egyetlen név, egyetlen alakítás 
emléke töltött el jókedvvel, vidám han
gulattal: D a y k a Margit és brilliáns tel- 
lesitménye. Ez a lény valójában meg is 
cáfolja ti dramaturgia hites dogmáit, 
amely szerint a színpadon primér jelentő
sége van a színdarabnak, írónak s csak 
'azután következik a színész teljesítmé
nye. Dayka Margit imc fejetclcjére állí
tott minden ilyen hideg-rideg szabályt az- 
-il, hogy alakításának erejével, komiku
mának csapongó jókedvével, csibészes 
fintorainak bátorságával szinte ott irta 
meg szerepét, ahol eljátszotta, a színpa
don. Dayka Margit alakította a Magyar 
.Színház Válóok című darabjában —- a 
válóokot. Azt a kis utcalányt, akit felbé
relnek. hogy rajlacsipessc. magát a válni 
készülő uriemberrel, hogy a bíróság előtt 
a feleség produkálhassa a házasságtörés 
drasztikus és elvitathatatlan bizonyítékát. 
Nos, Dayka Margilot nemcsak szerepé
ben csípték rajta, hanem rajtacsiptük mi 
is, akik a nézőtéren ültünk és kiderítet
tük róla, hogy a legédesebb, legtiindé- 
ribb, legaranyosabb komikája a pesti 

de minden komikai re- 
Dayka Margitnak, 

....................., nincs arra szüksége, 
hogy paradicsomtoliakkal, gyümölcsökkel 
éke:itett kalapot vegyen fel, nem ölt ma
nóra elképesztően Ízléstelen ruhákat, nem 
festi magát ordenáréra, kis angol kabát
ban jön, gusztusos, helyes ingblúz feszül 
<1 kabát alatt - és mi a nézőtéren mégis 
dőltünk a kacagástól. Hogy csinálta, mint 
csinálta, miként ömlött lényéből a humor 
istenáldotta fluiduma, azt talán ő se 
tudja. Dayka csak játszott s mi csak ne
vettünk —• a többi nem fontos! önálló 
szám a darabban, önálló betét, amellyel 
D a g k a Margit besöpörte a színház roti- 
lcltjén a nagy nyereséget. A közönség 
egész biztosan ezentúl szívesen teszi rá a 
megváltott jegyeinek tétjeit, hiszen ezen 
az estén csak nyerheti Jókedvet, mulatsá
got és három kellemesen eltöltött óra fel- 
údilő emlékét!

TULAJDONKÉPPEN Dayka Margit 
mellett nem is lehet a többi szereplőről 
megemlékezni, ök csak kitűnően megvá
logatott statisztái Dayka humoros mutat
ványának. értjük ezt Törzs Jenőre is, aki 
megkülönböztetetten cseméngdiis, gazdag 
sikerekben teljes színészi pályájának min
den presztízsével, de minden önmeglagadó 
lemondásával is. - csak az enscmble egy 
tagja maradt. Milyen öröm volt azonban 
nézni a színpadot, amikor ez a kél kivé
teles tehetségű művész egyedid volt ket
tesben. //<■_■ y villogott, szikrázott Mildred 
llarris - minden szürke és lapos m 
df.ta, hogy bujkált a jókedv minden m 
lulat '.k'mögött1 ’ Ni mór Erzsi 
vül dekoratív, kiegyensúlyozott 
mán hangulatos alakja az 
amelyből mé<t megdiesérjiil 
1.-.S-IÓ, Baross Géza 
/cilán egy egy figuráját.

2. Öregei

mondja a cím, de hogy kik az öregek ét 
kik a fiatalok ezen a színpadon, azt ba
jos lenne eldönteni, hacsak nem néznénk 
meg a szereplők születési bizonyítványát. 
Az öregek lélekben fiatalok, a fiatalok 
pedig öregek ebben a jó, nyugodt, 
eseménytelen angol életben, amelyet 
Doddie S m i t h jóvoltából néhány óra 
hosszat élvezhetünk mi is. Semmi más 
nem történik itt, csak egy szimpatikus 
emberpár aranylakodalmát üli, majd pe
dig egy ugyanolyan szimpatikus kedves 
emberpár menntjegzöjére készül. El tud
juk képzelni, hogy ötven év múlva ez a 
fiatal emberpár is ugyanolyan probléma 
nélkül, ugyanennyire könnyű szívvel és 
egymás iránti nagyrabecsüléssel ünnepli 
majd meg saját aranylakodalmát. Meg
nyugtató és felemelő, hogy ilyenek is 
vannak, hogy Albion köde jótékonyan és 
puha fátyolba burkolja a hétköznap eme 
szürke hőseit, akiknek tálán egyetlen fáj
dalmuk az, hogy mégsem tudják meg
állítani az időt, amely ha nem is lelkűk, 
de testük felett feltétlenül elmúlik. 
Ahogy a darab ilyen kiegyensúlyozottan 
nyugodt, langyos és eseménytelen, ugyan
ilyen finom és meglepetésnélküli az elő
adás. melyben a színészek csendesen, hal
kan beszélnek, hogy fel ne ébresszék 
egymást és a közönséget abból a hangu
latból, amelyet sikerült megteremteniük. 
Somlai/ Artúr, Vizváry Mariska, Tolnay 
Klári, Rádai Imre, Titkos Ilona, Belez- 
nay Margit, Pécliy Blanka, Kormos 
Márta, Ajlay Andor, Zala Karola éppen

színpadoknak 
quisitumok nélkül, 
hogy nevettessen, i

olyan kitűnőek, mint amilyen kedvesek I 
a gyermekszereplők: Szepes Iván, Szilágyi I 
Edit és Bólyay Kató. Most nyújtózzunk 
egyet, valóban kellemes volt.

3. Kávé — fial nélkül
VALLJUK BE férfiasán és nyiltun: 

hogy a Royal Színház nyúlt legtétováb
ban ama bizonyos színházi szerencseke
rékhez. Operettet játszik. Címe: Kávé 
habbal, de bármily jóakarattal figyel
tük a fiatal színház igyekezetét, sehol 
sem találtuk a produkcióban azt a finom, 
gusztusos habot, amely részint a kávét, 
részint az operettet, részint a: előadást 
Ízesítené. Ez az operett tehát kávé — 
hab n é l k ü l. Barabás Pál még ope
rettnek is vékony pénzű, naiv mesét tálal 
fel, amely legfeljebb egy novcllácskára 
elegendő. Eisemann Mihály pedig egy 
sereg ragyogó zeneszámmal cukrozza túl 
a kávét, amelyet, ha kiiszunk, a fenekén 
vastagon megmarad az értékes muzsika 
elpazarolt cukra. Különösen megtapsol
tuk Eisemann „Nagyvára d“ cimü 
számát, amely túl az irredenta izén és 
hangulatán, önmagáért is brilliáns! Az 
előadás és színpad, sajnos provinciális 
nívójú, Lantos Ica, a primadonna, 
kedves, finom és szőke, egész biztosan 
gyökeret ver a pesti színpadokon, sür
gős tanácsom azonban, hogy vegye le a 
harmadik felvonásban a rettenetes piros 
kalapját, ugyanakkor egy piros masni is 
elég a ruháján. Lat ab ár Kálmánon és 
R átkai Mártonon sokat mulat a kö
zönség, S z ö ny i Lenke szép, elegáns, 
kedves, öröm ránézni! M ó r o c z Gab
riella komikai valöröket csillogtat és S o- 
m o g y i Nusi talán az egyetlen, akinek 
fenntartás nélkül őszintén tapsolhattunk. 
Igen, Somogyi Nusi elbűvölő, mérték
tartó, kitűnő színésznő, aki százszázalé
kosan átmentette magát az egykori nagy 
opereltgarniturából.

Színházak a Felvidékért
Jaross miniszter előadása a vigszinházi matinéit

A budapesti magánszínházak a Felvidék visz" 
szacsatolásának megünneplésére együttes dísz
előadást tartanak december 11-én, vasárnap dél- 
előtt a Vígszínházban, és az előadás teljes jöve
delmét felerészben a Horthy Miklós Nemzeti. 
RepűlÖalap, felerészben pedig a Magyar a ma-t 
gyárért mozgalom javára juttatják.

A szorosan vett színházi részen felül érdeke 
sen kiemelkedő száma lesz, a műsornak Jarosf 
Andor miniszter előadása a Magyar a magyarért 
akció jelentőségéről. A műsor összeállítására én 
az előadás megszervezésére a rcndezöbizotlság 
llarsányi Zsoltot kérte fel.

A Vígszínház jeles társulata Herczeg le- 
renc Ocskay brigadérosának egy részletét adja 
elő. A Magyar Színház Jókai—Hevesi színmüvé
nek, A kőszívű ember fiainak egy jelenetével 
szerepel. A Városi Színház a Kiskomárom- 
Nagykomárom cimü szcenirozott jelenetet adja 
elő. A Belvárosi Színház Herczeg Ferenc Az áron 
korona cimü jelenetével szerepel. Az előadás 
szerzői sorában még Mikszáth Kálmán, Babits 
Mihály, Szabó Lőrinc, Balázs Sándor, Ábrahám 
Pál és Vincze Zsigmond nevei szerepelnek. Az 
előadóművészek névsora: Berky Lili. Bulla 
El ma, Dayka Margit, Honthy Hanna, Kormos 
Márta, Márkus Margit, Mezey Mária, Muráié 
Lili, Simor Erzsébet, Ajtag Andor, Bárdi Ödön. 
Básthy Lajos, Bihary József. Dávid Mihály, D 1' 
nes György, Dózsa István, Egry István, Gregusv 
Zoltán, Justh Gyula, Kőmives Sándor, Köpeczi-*  
Boócz Lajos, Petényi László, Pethes Ferenc, 
Rózsahegyi K'álmán, Solthy György, Somlai/ 
Arthur, Szakács Zoltán, Szedő Miklós, Törzs 
Jenő, Vért ess Lajos. A zeneszámok kíséretét a 
Magyar Szimfonikus Zenekar vállalta. Az elő
adást Békeffi László konferálja.

végre: ROZMARING!
Igenis, végre: az 

in agyar film hosszú 
óta, ahol nincs szükség 
kesztyűs kézre, ahol nem 

kell alkalmazni a magyar filmnek termé
szetszerűleg kijáró regardot, ahol a kri
tikusnak nem kell a fejét törni, hogy mit 
is lehet megdicsérni a sok közepesből, 
almi mutalkozik egy kis érték, amelyet ki 
...11 .. ... göjjgyöljjj

a film, ez m 
tehetség olyan 
annyira izig-

első
’dő

kell emelni, szlaniolba kell 
fel kell mutatni. Mert ez 
Rozmaring ugv illatozik, a 
hódító parfümjét árasztja, ...... ,...........
Vérig film, hogy minden belső gátlás nél
kül papírra kívánkozik a 1L N'. bírálatá
nak legelső grádusa: élmény!

Minden és mindenki a helyén van, te
hetségének és tudásának maximumát 
nyújtja. Kezdjük ott, hogy a mesél író 
irta, író a legjavából. Harsányt Zsolt me
leg szívvel elgondolt, mesteri tollal megírt 
aranyos regénye, Békeffi István hivatott! 
feldolgozásában került Vajda Lászlónak, a 
film művészeti vezetőjének kezeibe. Ez a 
fiatalember szemünk láttára nőtt fel, egyre 
imosahb és izmosabb munkáit dicsértük,

tudása a mi lehetőségeinket és eszkö
zeinket tekintve már lubitschi méreteket 
ölt. ízlését, ötleteit, kultúráját a film min
den kockáján megérezni. Kétségtelen, 
hogy a siker oroszlánrésze az övé. l)e meg 
kell dicsérnünk Martonfy Emil mérték
tartó, kitűnő rendezését, a gyönyörű dísz
letek tervezőjét, Vinczét és a két inven- 
ciózus zeneszerzőt, h pompás Csanak 
Bélát és a magyar motívumokkal brillián- 
san dolgozó Sándor Jenőt. A nagyszerű 
szinészgárda élén Somlay Artúr jár, lió- 
fehérbajuszu, karrarai márványba fara
gott Kelecsényi grófja a szezon legizmo
sabb filmalakitása. Turay Ida, mint mak
rancos rosszcsonlkisasszony remek. Pá- 
gcrröl nehéz újat mondani: lelke a Hím
nek! Kabos—Mály - -Vaszary-irió humora 
ellenállhatatlan. <le n<” • -enne teljes a be
számoló, ha nem dic.->érnáik meg Somogyi 
Erzsit, Dénes, Pártos, Kővári. Pethes, 
Makláry. Peti, Ladomerszky Margit és 
Simon Zsuzsi egy-cgv kitűnő figuráját. 
Vegyük tudomásul: a Rozmaring nemcsak 
egy virág és egy film, hanem egyik büszke 
határköve a magyar filmgyártásnak.

A PAPRIKA cimü magyartárgyu látványos 
revü, amelynek főszereplője a magyar Bory 
Boriska volt, néhány héttel ezelőtt csúnyán 
megbukott Londonban. Eric Maschwitz, Ang
lia legnépszerűbb revüirója tökéletesen átírta 
a Paprikát, amelyet „Magyar melody**  néven 
mutatnak be rövidesen. A történet magyar 
környezetben játszódik, megmaradt az ere
deti magvar zene- és láncszúmok és a leg
több festői felvonulási jelenet. Az uj verzió' 
női főszerepét Hinnie llalle, Anglia legked
veltebb reviiénekesnője fogja játszani, Ősbe
mutatója karácsonykor lesz Manchesterben, 
ahonnan siker esetén Londonba viszik áL 
Bory Boriska pedig Brodszky Miklós és Gyer- 
gycy István „Mesét mondok" — cimü látva- 
nvosségban lép fel legközelebb ismét Lon
donban.

♦
FEDÁK SÁRIVAL n Belvárosi Színház tár

gyal Égő város cimü irredenta darabjának 
előadásával kapcsolatban.

♦
VASÁRNAP rendezte ezévi első nyilvános 

előadását az Országos Színművészeti Akadó- 
mia. A Sasfiókot játszották, a reichstadti her
ceg szerepében Fülüp Kató bizonyult rend
kívül tehetségesnek, egész jó Metternich 
Tamás József. FlambeauA Rajéi Lajos 
szotta sok invencióval.

♦
A szezon első százas jubileumát a 

dium ünnepli. Hétfőn játsszák századszor 
a Pódium óriási sikerű szezonnyitó mű
sorát és ugyanakkor Békeffi László szá
zadszor mondja el azt a konferansziét, 
nmeivel ugyan szinte napról-napra változ
tat, de amely mégis a szezon eleje óta be
szédtéma Budapesten. A Pódum nem is 
gondol uj bemutatóra, hiszen esténként 
lelt házak elölt játszik.

volt 
jót-

fáMywaad ‘Jtoieí.
Jtifa&rxáj Aki szereti a. jazzt, aki

“rli a merész finloru 
REMEK amerikai humort, aki sze-

AMERIKAl II IÁI réti a jóízű persziflAzst,
váltsa meg a jegyét a Fórumba, 
felelőséggel küldjük. A vakító fény 

|ehl> árny városába! 
gvondédelgelett sztár 

dini humorral 
rendkívül műin 
pponljában V 

full.K
mnnlika sztral 

i nem is 
tündöklőén " 

a fili 
thiianu <

JafudkanMa
* Mikulás-délután az I róniában. December 

6-án d. u. félhárom órakor a jó gyermekek 
részére nagy mulatság készül, gyönyörű, színes 
gyermekeim, valamint trükkfilniek keretében 
szerepelni fog: mesemondó bácsi tündérszép 
mesékkel, bohócok, bűvészek, hasbeszélők fog 
ják mulattatni a gyermekeket. Végül a látha
tatlan bácsi bunvó-bujót játszik a gyermek- 
közönséggel. Ajánlatos a jegyekről mielőbb 
gondoskodni.

Számtalanszor leírtuk, 
hogy a francia film egész 
speciális valami. Nem az 
a lényeg, hogy mi, ha
nem az, hogy hogyan 
csinálják meg. Most is 
teljesen elcsépelt II. Ka- 

Oroszországi Erzsébet -- Orlosy gróf

FHÁXCIA FILM

az a helyzet, a már 
lalln — C 
meséjét kapjuk, ezeregyedszer is, a film mégis 
rengeteg újat hoz: zseniális francia színészek- 

is valami egészen csodálatos fotografiók- 
Az egyes beállítások, átmenetek, álkupi- 

sok bibi tétlenül szépek, frappánsak, már 
rdcines megnézni a kitűnő szórako- 

filmet.

A REKLÁM!

Cíftfe va^ fiataÁ
AMERIKAI FILM

\MERIKAI IIIAI

JteidL; J&Xley Zemp£e

AllandO, ésszerű, 
ötletes és Ügyes 
reklámozás minden gyári., 
kereskedelmi-, iparvállalal. 
link, (ízlelnél; a lelke, ru 
gója és éliető eleme.

Hogyan, 
hol és mlhor 
birdctheió n legsikereseb
ben, legjobban és legol- 
i ■'óbban, inceiudhaló a löbb 
unni í éviized óta közismert

LEOPOLD GYULA
hlrdetőirotiájánál, ErzsCheMirt 39

•hol kiváló sznkérlelein-

1 ' ■ lelkiismeretes, 
si’-'ild es pár.'illan ponlos- 

:r,i| közölnrk hirde-
mr. K.: az

!nn!oí.övc,éseh es tervezlek 
ingyen. i eieton 142-135
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ma vidám mikulás-est 
_____ ______ A METROPOLE-ban 

Többmilliárdos költséggel 
uj „Panama-csatornát”

MIKLÓS NAPJA
Miklós nap ja — valamikor itak 

a gyermekek ünnepe „olt. Külföldön is 
megünnepelték, de kivált kedves ünnep
napja volt ez a magyar gyermekeknek, 
mintha csak érezte volna ennek a nép 
nek apraja-nagyja. hogy egy Miklós 
lesz a vezér, az uj hérosz, aki ezt a nem- 
-etf-t a dicsőbb jövő útjára vezeti.

Közel húsz esztendővel ezelőtt meg
jelent a magyarság M i k l ó s a. Il o'r- 
t h y Miklós fővezér, legendás fehér lo
ván és megmutatta ennek a nemzetnek 
számára az uj utat. Az ő bevonulásával 
megindult Magyarországon a konszoli
dáció, a nemzeti élet erősödése. .4z ő 
béüqnulása óta M i k l ó s-nap nemcsak 
a gyermekek ünnepe, hanem szent 
nemzeti ünnepnapja minden magyar
nak. Ezen a napon minden esztendőben 
túláradó szeretettel, hódoló tisztelettel 
és rajongó lelkesedéssel küldi minden 
magyar szivének legszeretőbb üdvözle
tét a kormányzó felé.

Ez a szeretet, ez a lelkesedés mindig 
őszinte és örömtcljes volt, de sohasem 
olyan örömteljes, mint most, ezen a 
M i k l ó s-napon, amikor a megnőnek c- 
dett magyar család ünnepli gondos
kodó. vezérlő édesapját. Holnap, de
cember 6-án — tízmillió magyar ünne
pel az ország határain belül. Es magya
rok milliói az ország határain kivid. 
Azt. hogy ebben az izgalmas és dicső
séges esztendőben megnövekedelt Ma
gyarország, azt, hogy több mint egy
millióval vagyunk többen itt, mint az 
elmúlt évben, elsősorban Neki, 11 o r- 
I h y Miklós kormányzónak köszönhet
jük. .4 magyarságnak sohasem volt 
olyan boldog Miklós napja, mint eb
ben az évben. Mert legendás fehér pari
pán bevonult a kormányzó, ebben a ra
gyogó 1038-ban. K a s s á r a és K o m á- 
romba. amiként közel két évtizeddel 
ezelőtt bevonult B uda p e st r c.

Tízmillió magyar imája száll ezen a 
napon az ég felé. I ízmillió magyar egy 
emberként kéri az Istent, hogy tartsa 
meg sokáig a legelső magyar embert es 
hitvesét, akinél nagyobb magyar nagy
asszonya még sohasem volt a magyar 
népnek.

Dr. Békési Tibor rén<f(>rkapltrtn\ 
magánnyomozó irodája 
megfigyel, nyomoz, informál

Budapest. VII.. Erzsélict-körut 17. III. cm. 11. Tel.- 143-433

— A TÖRÖK KÖVET A Kt Et GYMT- 
XWríRII MNAK MEGKÖSZÖNTE A MA
GYAR SAJTÓ MAGATARTÁSÁT. Bellid.! 
Eriin budapesti törlik követ levelet inté
zett a külügyminisztériumhoz. l evelében a 
török kormány őszinte háláját tolmácsolja 
azért a részvétteljes magatartásért, amit az 
egész magyar sajtó Kemál Atalllrk török 
köztársasági elnök halála alkalmával tanú

— HÁROM KITÜNTETÉS. A Felvidék 
visszatérése alkalmából három kiváló fér
fiul ért kormányzói kitüntetés: Darányi 
Kálmán nyugalmazott miniszterelnököt. 
.'izüllíi Géza szenátort és Pataky Tibor ál
lamtitkárt. Darányi Kálmánnak lontos sze
repe volt a bécsi döntőbíráskodást elnke 
szitö munkában, amiért a kormányzó ur 
legfelsőbb elismerését fejezte ki a '<>» 
nisz.lerelnöknck. Sziillő Géza, alul a / első
ház tagjává és titkos tanácsossá nevezeti ki 
a kormányzó, a felvidéki njagyarsug polih 
kai küzdelmeiben szerzett elevulhelellen cl 
Remeket. Pataky Tibor, aki evek óla a ma 
gvar kisebbségi ügyek vezetője, pontos • 
minden részletet áttekint., szakismerete' . I 
jelentősen közrehatott a komaromi tárgya
lások. majd később a bécsi döntés s.ke - 
b Tibor miniszteri osztály h.no
köt elismeréséül Magynrorszug ío-
méltóságu kormányzója államtitkárra ne
vezte ki. Mindhárom kitüntetés az ogcsz. 
magvar közvélemény osztatlan mkonszen- 
vével találkozott-
_ DhiiIii fcuvK-ike/ik. -V >*> ’• 1.'“•

nini f.w-v.-rkrzósi prognunm Imn , 
Zoli luulibnjók knzill ríM' 
nakulalú hajó. Az "i ">"h
ágyúval és kél mozsnrrn v:.n '"'P 
neve. Legénysége 40 embe l> I 
~ Mikulásra rádiót! Az elmúlt honapo i"< 
kívüli eseményei beig^'dlák, lmgy in''1' 1 •
nál szükség van jó rádióra, -ylszet 
ilyen nlknlomro. mini o M 
kozzunk esnlAdunknflk. Jól bevall, 
nagyleljosiimínyii h.uK-ia.iiyk „ -
09-e< lipu.ii vilagvevol.. Az '!•
mtoy-u végerMia . ........ ■■....... *”"■?*’; el
hatalmas torsi l»Bn » hangéi" ni n •
k-znek. \ (><ém ram.,
hangolja iiz áll.." ' ■' ■■
mrt nyújt a i 1 "
yddiókereskedő Juszs-ggcl nemim, ja.

l

Washington, december 4.
Hivatalos körök uj csatornát akarnak 

építeni, amely
az Atlanti- és Csendes-Óceánt kötné 

össze Nicaraguán keresztül.
Az amerikai hadsereg támogatja ezt a ter-

— ELTEMETTÉK SOKORÓPÁTKAI 
SZABÓ ISTVÁNT. Vasárnap délután óriási 
részvét mellett temették cl a györmegyei 
Sokorópátka községbeu sokorópátkni Szabó 
Istvánt. A temetésen résztvett Mayer János, 
gróf Khuen-Héderváry Károly, Szekeres 
László és Scliandl Károly, az OKH elnöké
nek méltató szavai után Saly László dr. győri 
kanonok végezte a temetési szertartást és 
végül Ormándy János kamarai igazgató bú
csúztatta kegyclelcs szavakkal a kisgazda
társadalom nagy halottját. A frissen bán
tott sirt koszorúk szűrői borították. Gróf Te
leki Mihály főldmivelésügyi miniszter vasár
nap a győri kamarának táviratban fejezte 
ki részvétét.

— Megindult az autobusxközlckcdés Győr 
és a Csallóköz között. Vasárnap megindult az 
állandó autobiiszközlekedés a visszacsatolt 
Csallóköz és Győr között. Mindennap reggel 
háromnegyednyolc órakor és délután 3 óra 18 
perckor indul autóbusz Győrből Galántára, 
ahonnan reggel 6 óra 55 perckor és délután 
%2-kor indulnak visszafelé autóbuszok. A va
sárnap reggel .Induló első járatnak nagyon 
nagy sikere volt és hétfőre már annyi elő
jegyzés történt, hogv külön kocsik beállításá
ról kellett gondoskodni.

— Edén nem akar politizálni Ameriká
ban. Edén, volt külügyminiszter, amikor 
felszállt az Aguitaniára, hogy Nem Yorkba 
utazzák, kijelentette, hogy amerikai utjá
nak semmiféle politikai jelentősége nincs. 
Régi barátait akarja meglátogatni és re
méli, bog}’ újakat is talál.

— A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTER 
BÉKESZÓZATA. A francia „Elesettel; Fiai-
nak Szövetsége" díszvacsorát adott, ame
lyen résztvett a német és belga nagykövei, | 
továbbá sok amerikai, angol, belga és né
met vendég. Bonnet külügyminiszter a va
csorán mondott beszédében vázolta azokat 
az erőfeszítéseket, amelyeket Franciaország 
a világbéke fenntartása és megerősítése ér
dekében tett.

— Rozgonylnál karácsonyi propagandaárak.
— Meggyilkoltak egy német származású 

zsidót Newyorkban. Newyorkban meggyil
kolták a németszármazásu Christian Mór- 
genstern nevű zsidót. Morgcnsternt utol
jára rejtélyes egyénekkel látták együtt, akik 
törve beszéltek angolul. Morgenstcrnt va
sárnap reggel inasa találta meg a szobájá
nak padlóján, vértócsában.

— Az IfjitMígi Vöröskereszt karácsonyi 
kiállítása. Á Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
karácsonyi kiállítását és vásárát ünnepélyes 
külsőségek közölt vasárnap délelőtt nyitot
ták meg a Rákócziién női ipariskolában, 
ahol ’iS iskola Vöröskereszt-csoportjai ál
lal készilett magyaros kézimunkák, játé
kok, használati és dísztárgyak kerüllek el
adásra. Érdekes része a kiállításnak a több
száz baba, amelynek eladási árát a Főmél
tóságu Asszony nyoinnrenvbitő akciója ja
vára ajánlották fel. A kiállítás hétfőn dél
előtt 9—2-ig és 3—7-ig tekinthető meg.

Volt hegyitüzérek bajtársi összejövetele. 
\ solt CS. és kir. 4. és 1H liegyilüzérezredekbe 
tartozó hajlársak vasárnap este 7 órakor ösz- 
szejövctelt tartottak a .lózsef-utca 26. szám 
■ hitli ( sfi/.ó</<-fcle vendéglőben.

— Kamatmentes luízépilési kölcsön Bács 
megyében. Bács megye közgyűlése vitéz. 
Haisai Ernő alispán javaslatára olhalározla, 
hogv egyik ala|rjának összegéből 15.000 
pengőt hocsájt egyenként 1500 pengő ka- 
matmenles kölcsönként sokgyermekes csa
ládok rendelkezésére házépítés céljából. A 
kölcsönt harminc év alatt kötelesek a meg- 
stgileltck visszafizetni s a befolyt részletek 
összegéből további kamatmentes építkezési 
segélyeket folyósítanak.

— Tóth Böske a \ idoria sönCöbcn nagy 
••ikerrel mulatja b( decemberi sligermüsorát.

Kitünően sikerül a stHé.s, ízletesek, finomak 
az. ételek. Ez a véleménye a villannyal való tő- 
zésről azoknak a háziasszonyoknak, akiknek 
villanytűzhelyük van. A villamos háztartási ké
szülékek és ii villanylüzhey működését, kezeié- 
M.| gyakori.iii H/<N'i‘Mil.isi<ki>ii díjtalanul nm- 
; jijjiij be V . Honvéd utca szám alatt, még 
pedig délelőttönként a jövö héten hétfőn és 
pénteken leltiz órakor, délután ötórai kezdettel 
....l g zerdátt Progt unni diós miko lelu n -

Ruhatár- es belépődíj nincs.

épit Amerika
vet, mert háború esetén

a Panama-csatornát igen könnyű össze
rombolni.

A terv megvalósítása több mint három 
milliárd pengőbe, kerül. Az uj csatornát 
276 kilométer hosszúra tervezik.

— Az elsötétített Veszprémben lelepleztek 
egy pénzhamisító bandát. Veszprémben 
pénteken légvédelmi gyakorlatot tartottak. A 
rendőrök az elsötétítés alatt észrevették, 
hogy a \Viltmann-fé\e vastelepen betörök 
jártak. Elfogták Tatár Mihály aszlalossegé- 
det, aki bevallotta, hogy pénzhamisításhoz 
szükséges gépalkatrészeket akart lopni. Ta
tárral együt rövidesen a rendőrségre vitték 
Fehér Ferenc és Orsolya István munkáso
kat, akik ugyancsak résztveltek a pénzhami
sítás előkészületeiben.

— A fOldndveíésügyl minisztérium küldöttje 
■ lévai Járásban. Dr. Taksonyt Ernő földini- 
velésilgvi miniszteri tanácsos szemleutat tett a 
felszabadított lévai járásban. Tájékozódott 
mindazokról a sürgős teendőkről, amelyek a 
munkanélküliség levezetését és a munkanélkü
liek gyors munkához juttatását célozzák. Ér
deklődött a gabonaértékesítés lehetőségeiről is. 
Tanulmányozta Léva város lejellátását és meg
állapította, hogy a lejellátás tekintetében 
rendkívül sok a leendő.

— Autó elgázolt egy házaspárt. Vasárnapra 
virradó éjszaka a Teleki-tér és Kun-utca sar
kán Ácsai/ István fényezői és feleségét isme
retlen autó elütötte, azután továbbrobogolt. A 
házaspárt eszméletlen állapotban vitték a Szent 
István kórházba, ahol megállapitották, hogy 
agyrázkódást szenvedlek. A gázolás ügyében 
incgindult a nyomozás.

— Utcai szurkától. Az egyik Szondy-ulcai 
vendéglő előtt vasárnapra virradó éjszaka 
Csendes István vendéglős, Vanicsek István 
gyárimunkás és Pocsval János lakatos ittas fő
vel összeverekedtek. A verekedés során előke
rültek a bicskák s a bárom férfi összeszur
kálta egymást. Súlyos állapotban vitték mind 
a hármat n Rókus-kórházba,

eredeti svájci óra
162 első dllat nyeri

Óraszaküzletekben kapható

— Eltemették Sugár Ottói. Nagy részvét 
mellett temették el vasárnap a rákoske
resztúri temetőben Sugár Ottót, a Honi Ipar 
főszerkesztőjét. Hevesi Ferenc főrabbi vé
gezte a gyászszertartást, utána az ujságin- 
tézinénvek nevében Walikovszky Károly, 
az ipari érdekeltségek nevében Knob Sán
dor országgyűlési képviselő, a GYOSZ igaz
gatója mondott búcsúztatót. Az OMKE kép
viseletében Balkányi Kálmán s a szaklapok 
egyesületének részéről Jutass// Ödön kor
mányfőtanácsos, a Szaklapkiadók Egyesü
letének elnöke mnodott utolsó islenhnzzá- 
dot.

— SVÁJC A SZÉLSŐSÉGEK ELLEN. Á 
genfi rendőrség letartóztatta l’aul Bonnyl, 
a genfi nagytanács nemzeti egyesüléspárli 
képviselőjét, az. Aclion Nationale szerkesz
tőjét. A letartóztatás állítólag kapcsolatban 
van h szélsőséges mozgalmak miatt indított 
vizsgálattal.

— A lelt külügyminiszter Londonban, 
Munlers lelt külügyminiszter, aki decem
ber elseje óta Kópénhágóban tartózkodott, 
szombat este Hamburgon át Londonba 
utazott.

— 'titokzatos csecsemőhaláleset ügyében In
dított nyomozást a rendőrség. Vasárnapra vir
radó éjszaka egy zöldkeresztes ápolónő Tisza
füredről Budapestre akarta hozni Fodor Ist
ván kéthetes csecsemőt, cgv tiszafüredi műn- 
káSember gyermekét. A klsfiucska azonban 
útközben n vonaton meghalt. A csecseniöholt- 
Icslet Orsós Ferenc egyetemi tanár fel akart*  
boncolni. Boncolás közben megállapította, 
hogy a kisded szervezetében méreg van. 
Nyomban abbahagyta a boncolást s jelentették 
az. esetet a rendőrségen. Megindították a nyo
mozást és a vizsgálóbíró elrendelte Fodor Ist
ván holttestének törvényszéki orvostani bon
colását. Az ügyben tovább folyik a nyomozás/

— Robbanás egy szeszgyárban. A kŐvcsptisz- 
lai szeszgyárban felrobbant egy szesztartály/ 
A robbanás közelében tartózkodó Tar Gáspár 
főgépész és Fülöp István gépész súlyosan 

I megsebesült. A vizsgálat megindult.



A magyar-olasz barátság ünnepe volt 
a hét nemzet gigászi tornász-küzdelme 
Mindössze 0.9 ponttal veszítettük el a harmadik magyar-olasz tornászviadalt

ünnepe volt vasárnap délelőtt a magyar 
sportnak: nagy barátaink, az olasz nem- 
zatne.k világhírű tornászai látogattak el Bu
dapestre. Ez a viadal fulemclkedell a sport 
határain és társadalmi eseménnyé nőtt. 
Már jóval a kezdés elölt valóságos ember
áradat indult a küzdelem színhelye, a Vá
rosi Színház felé. Az autók százai ontották 
az előkelő közönségei. Sokan kénytelenek 
voltak visszafordulni, mert a pénztárak 
már nem árusítottak jegyeket és nyugodtan 
ki lehetett volna akasztani a színigazgatók
nak oly kedves táblát: „Minden jegy el
kelt!" A közönség soraiban olt láthattuk 
Da Vinci olasz követet, Karafiáth Jenő fő
polgármestert, báró Wfoss/cs Gyula állam
titkárt, Prém Lórántot, az OTT ügyvezető 
alélnökét, valamint a társadalmi-, sport- és 
közélet számos kiválóságát.

A magyar rónák ezerszinü 
tarkasága a színpadon

Néhány perccel liz óra után gördül fel a 
vasfüggöny. Festői látvány tárul a nézők 
szemei elé. A hatalmas színpadon félkör, 
ben helyezkedtek el a nagy esemény részt
vevői. A félkör két oldalán a legjobb ma
gyar tornászhölgyek állanak remek szín- 
összeállitásu ruháikban, mintha a magyar 
róna ezerszinü tarkaságát hozták volna el. 
Középen áll. szorosan egymás mellett a két 
nagy ellenfél: a magyar és olasz tornászok 
legjava, n legjobb 8—8 versenyző. A két 
nemzet himnuszát játssza el a rendőrzene
kar, majd Páskándv János dr., a Tornász- 
szövetség kormánybiztosa üdvözli a vendé
gekét. Ezután Gérevich Tibor olasznyclvü 
iidvözlőbeszéde arat hatalmas sikert

Evviva Ungheria! 
Evvíva Horthy!

Most Bevilacqua tábornok, az Azzurik 
expedíciójának vezetője áll a mikrofon elé 
és köszönti n közönséget. Beszédét a mel
lette ólló dr. Pelle László nzonnal magya
rul tolmácsolja. A nézőtér viharos lelkese
déssel ünnepli a szikár olasz tábornokot, 
aki a többi közölt ezeket mondotta:

— ... Olaszország sohasem felejti el azt, 
hogy az abesszin háború ideién 52 nemzet 
kittül egyedül Magyarország állt mellé. 
Számunkra is hatalmas öröm volt, hogy 
egymillió magyar térhetett vissza Szent Ist
ván ezeréves birodamához. Most pedig be
szédem végén csak azt kiálthatom:

Evviva Ungheria! Evviva Horthy!
A zugó taps a beszéd befejeztével, ha 

lehet, hatalmasabb lesz.

Akrobaták küzdelme
Moll hmél lebull n tiiRRÖnv él mégkei- 

áMik a sigl>«í> kün'élem. amelyre lornév. 
viadalon ar utóbbi években példa nem 

olt. Fej-íej mellett harcol a két csapat <1 
talán csak

pillanatnyi dhapoalrlö dönll el ar. ered
ményt a legminimálisabb kUltlnbaék- 
(el, ’• 10-del. a világbajnokokkal tele

tűzdelt olasz csapat javára.
Mü,:abmlgvakorM «r eliíl szám. Ezt 

il(yan nyilBodtan lehelne nkrobnla hkohtnak 
I, nevezni. Idsrcn amilyen mulalvúnyokat a 
versenyr.dk n porondon vépezncll. még jól 
llrclell iirlshinak is dicsőségére válhatna. Itt 
e«v ntllill ina«vnr levente. I'ntnkjl Ferenc 
„ legjobb. elérheti! mari malis jmnlszam- 
tói cink efíylitedrlel marad el! Illába adja 
tudásának legjavát, Los Angeles Iwsc. a 
most 36 éves .Veri, legyűrni nem tudja a 
Halai magyar óriást. Igv nz .-Isi. szám után 
7.8 ponttal mi vezetünk. Emiim a Bolt, 
högl tornászai mulatunk be tomboló taps
orkán kfizcpt-lle ritmikus Idncguakorlotokat, 
majd következik a verseny Ionon. IJégl lo- 
vasnemzel vagyunk, igy a Wrónsóg joggal 
vári ebben a szép számban is magyar győ
zelmei Dr. ugy látszik, hiába van Horto
bágyink és BngüCimk. tornászaink m.gsem 
tudnak a /aláírni bánni, alapos veres, get 
szenvednek a kiváló olaszoktól, A nyalta » 
Juviniidik szóm: rímek fdeseménye a közön
ség állandó tüntetése a kissé gyengén nni- 
kód.i zsűri ellen. Mintha akarva-nenmkarva 
némi előnyben részesítené az azzurikat, Itt

is akad meglepetés, még pedig az, hogy egy 
ismeretlen olasz, Armelloni nemcsak a mi 
kezdő fiainkra, hanem a világhírű honfitár
saira is alaposan rá ver és 29.8 pontot ér el. 
Ezután az olaszok vezetnek 4.3 ponttal. 
Most az MTE hölgytornászai újszerű

buzogánygyakorlatokat mutatnak be 
égő fáklyával

a kezükben, lesőtétitett színpadon. Még ki 
sem tapsolhatta magát igazán a közönség, 
máris jön a nap legszebb száma, a korlát
gyakorlat. Ebben mind a két nemzet első
rendű. A ragyogónál ragyogóbb gyakorlatok 
után, az idén feltűnt fiatal budai gyerek, 
Börtsök egytized ponttal intézi el az egész 
társaságot. Sajnos, már látszik, hogy az ola
szok nyerik a harmadik magyar-olasz tor
nászviadalt is, azért fiaink utoljára megkí
sérlik a lehetetlent is a — gyürön. Itt az 
aprótermetü, cigányképü kis Gaál a hős, 
aki 29.9 pontot ér el. Ezzel a nagy teljesít
ménnyel sikerült egész közel férkőznünk a

félelmetes hirű olasz válogatotthoz, 
így minimális 283.8 : 282.9 arányban 

szenvedünk vereséget.
Egyénileg Nerl győzött 48.4 ponttal, 2. Gug- 
lielmetti 47.6, 3. Armelloni 47.5, Capuzzo

47.4, 5. Mogyoróssy 47.3, 6. Fioravanti 47; 
7. Hajdú 46.9, 8. Sárkány 46.8 ponttal.

A fiatal magyar gárda minden dicséretet 
megérdemel. Tudásbeli fogyatékosságukat 
hatalmas lelkesedéssel, odaadó küzdeniaka
rásukkal, igazi magyaros szívvel igyekeztek 
pótolni. Ettől az olasz válogatottól nem szé
gyen vereséget szenvedni, hiszen sem Nerit, 
sem Guglielmettit nem kell a nagyközön
ségnek bemutatni, mindenki előtt ismerete
sek kiváló eredményeik. Biztosak vagyunk 
abban, ha a magyar fiuk továbbra is ilyen 
igyekezettel dolgoznak, ugy a legközelebbi 
olasz-magyar tornászviadal a mi diadalunk
kal fog végződni. T. I.

Szűcsről kiderült, hogy nem hátvéd
ÚJPEST—ZUGLÓ 4:4 (3:2)

A szorgalmasan trenírozó lila-fehér 
együttes válogatottal nélkül játszott vasár
nap délben tréningmerközést a ZSE ellen. 
Az Újpest ezen a mérkőzésen uj összeállí
tást próbált ki.

Szűcsöt hátravonták a hátvédsorba.

De a kiváló centerhalfról kiderült, hogy 
nincs sok fogalma a bekk munkaköréről,

Re/tély, hogy ezt ki nem tudta
igy tehát az Újpest tovább kereshet hát
védet, ha Feketét vissza kell adnia a Phö- 
búsnak. Egyébként nagyon kemény és iz
galmas csatát vivőit a két csapat, válta
kozva rúgták a gólokat és az Újpest csak 
szerencséjének köszönheti, hogy’ nem szen
vedett vereséget a Liga utolsóelőtti helye
zettjétől. A gólok közül Hidasi 2. .Sándor 
és Kállai 1—1-et rúgott, mig a ZSE gól
szerzői: Fekecs III. (3) és Gábor.

A legendás kassai futballon 
meglátszott a huszesztendős távoliét

A tartalékos Ferencváros könnyedén győzött
Kassa fulhallsportja tartott vasárnap dél

után bemutatót az Üllői-uií pályán három
ezer boldogságtól és könnyes meghatottság
tól ragyogó szempár előtt. Kassa futball- 
sportjának jelenlegi fokára méltán volt ki
váncsi a magyar sporttársadalom, mert a 
legendás hirü KAC, a sokszoros vidéki baj
nok hossza évekig nagyon előkelő szerepet 
játszott a békeévek magyar futballtörténc- 
tében. A futballlehetségek egész légiója 
nőtt ki a kassai talajból és a fővárosi csa
patok versengve kapkodták el a felvidéki 
stiluscsapat játékosait. Bodnár Sanyi, a 
magyar Fridii, Bodnár Andor, az „ezer- 
fejű**  Tóth, Stillcr, a futball tragikus sorsú 
áldozata a MAC színeinek szereztek sok 
dicsőséget. Kiéin, mint a nagy MTK bal
szélsője hirdette a kassai játékkulturát, 
Gang, a régi MAFC csatársor gólzsákja lett, 
Héra, a felvidéki Orlli, Stefán, Béni, Csi- 
bor .. . valamennyi ragyogó tehetségei vol
tak annak az ellenállhatatlan skót stílust 
játszó KAC-nak, amely sok elsőosztályu fő
városi csapatot részesített alapos leckében 
a felvidéki város ódon falai között. A tüne
ményesen játszó KAC-csatársor nem is
merte a most annyira divatozó gól-iszonv 
betegségét, mert az eperjesi ETVE jónevü 
csapatát egykor 21:1 arányban intézte el 
és bajnoki mérkőzés során 28:0-ás gól
aránnyal tartotta a gólrekordot.

Husz szomorú esztendő után szineszivot- 
Ir.n, alaposan megkopva, ismét hazai kö
zönség elölt játszott Budapesten a kassai 
gárda. Mégis rendületlenül hisszük, hogy 
a kassai kuruc virtus a mai nappal ismét 
megindul a régi tradíciók begyepesedett ut
ján, a futballkultura csúcspontja felé. 
Kassa sportja ismét bekapcsolódott a ma
gyar futball vérkeringésébe és a márkás 
kassai vér, amely husz év után egészséges 
összetételét megtartva, ömlött át a magyar 
futball erezetébe, döntő lökést fog adni 
fulballsportunk további fejlődésének.

A mérkőzés előtt meghaló ünnepség zaj
lott le. Usctty Béla dr. üdvözölte a vissza
tért kassai futballistákat, majd Ortulay 
képviselő mondott meghatóan szép beszé
det. Felkay Ferenc dr. fővárosi tanácsnok, 
az MLSz üdvözletét tolmácsolta, majd Ru
bint biró a birótestület nevében köszön
tötte szeretettel a Felvidék centrumának 
játékosait és művészi kivitelű bronzlabdái 
nyújtott át a csapatnak. Egy ruszin mene
kült üdvözlését a Himnusz és ezúttal elő
ször a Rákóczi induló fenséges akkordjai 
követték s ezzel véget ért a lélekemelő ün
nepség.

A Himnusz alatt az egyik néző felhábo
rító közönnyel cigarettázott. Nyomban le
igazoltatták-, de minthogy nem tudta kel
lően igazolni magát, nyomban előállították 
az őrszobára.

A vizsga-délután
FERENCVÁROS—KASSAI VÁLOGATOTT 

0:2 (3:0)
Az ünnepségek lezajlása után a két csa

pat a következőképen állt fel a történelmi 
jelentőségű mérkőzésre: Ferencváros: Háda 
— Tátrai, Jászberényi —• Magda, Lázár, 
Pósa — Biró, Kiss, Jakab, Kemény, Tán
czos. Kassai válogatott: Szacsuri — D'rab, 
G rósz mann — Takács, l.ebenszky, Bacsó — 
Tóth, Kertész, Pásztor, Fazekas, Ortutay.

Ar. első percekben a Ferencváros az ur 
a pályán, mint ahogy később is legnagyobb- 
részt az. A kassaiak gyors lefutása már az 
dsö percben nehéz helyzet elv állítja Tát
rait. aki a Filmiroda autójának bombázza 
Tóth elől a labdái. Szerencsére olt áll va
laki, aki az autó ablakai elöl elfogja a lab
dát. A 4. percben pompás csatárakció hozza 
meg az első gólt. Biró elfut, le.négy a kor
nervonalig, onnan pompás beadást küld 
középre, Jakabnak éppen a lábára jön a 
labda és onnan élesen a hálóba pattan. 1:0. 
A kassaiak védekeznek a meg-megujuló fe
rencvárosi támadások ellen, de nem sok 
sikerrel, mert a 12. percben újabb gól ter
heli n hálójukat. Tánczos elfut és meredek 
passzol küldi harcba Jakabot. .4 fiatal csa
tárnak nagyszerűen iön ki a lépése és fut
tából a sarokba küldi a labdát. 2:0.

Tánczos meglepően jól játszik a hal
szélen

— hiszen a temesvári Kinizsiben ezen a 
poszton kezdte futballpiályafutását —, de 
sűrűn látszik rajta, hogy furcsa neki az uj 
helyzetbe való beleilleszkedés. Nem egyszer 
túlfut a kornervonalon. A kassaiak táma
dásai sorra megakadnak nz állandóan les- 
benálló Tóth miatt. Mór bosszantó, hogy 
minden támadás ezen vész kárba. Egy ösz- 
szecsapúsnál Tátrai a földre kerül és jó- 
néhány percig ápolgatják a taccsvonal men
tén, nüg újra lábra tud állni és folytathatja 
a játékot. A 21. percben nagyszerű ferenc
városi támadás cikázik végig a pályán: 
lábról-ldbra száll a labda, a védők a köze
lébe sem tudnak jutni, mig Jakab Kisstől 
kapott átadást a hálóba nem zúdítja. 3:0. 
A félidő befejezése előtt a kassaiak pom
pás akciókkal bizonyítják be, hogy a kas
sai futballsport magas nívón mozog. Tóth 
clfut a védők mellett és Jászberényi hiába 
akadályozza, lő, de hajszálnyival kapu fölé 
kerül a labda. Az utolsó percben Tánczos 
kornerrugását Biró testtel a hálóba so
dorja, de a biró érvénytelennek nyilvánítja 
a gólt.

Szünet után n Ferencvárosnál Magdát 
Hámori váltja fel, mig a kassai védelem a 
következőképpen áll fel: Kuba — Leken
sz ky, Szlivkár — Takács, Ivánka, Bacsó; 
a csatársor változatlan. A Ferencvárost az 
első percekben kellemetlen meglepetés éri. 
A kassaiak huszárvágásszerü, gyors tárna-

dást vezetnek a 3. percben, a jobbszárnyon 
száll lábról-lábra a labda, mig Kertész lá
báról a hálóba kerül. 3:1. Most Lázár vé
teti észre magát. Kétszer is hiába próbál
kozik a lövéssel, mig harmadszorra a tizen
hatos sarkáról hatalmas bombát zudit a 
felső sarokba. 4:1. Ezután állandóan biz
tatják a kapura lövésre, de most már nem 
akarja a nimbuszát elveszteni. Tánczos 
egyre jobban játszik a balszélen. A 18, 
percben elfut a védők mellett, a tizenhatos
nál bekanyarodik, Lebenszkyt furfangos 
trükkjével hátraforditja, mellette leállít ja 
a labdát és a kapuba küldi. 5:1. Biró meg
irigyeli, megközelíti a kaput, de ő csak a 
kapulécet tudja eltalálni. Tánczos megmu
tatja, hogy kellett volna csinálni. Biró kor
nerc után Szlivkár a levegőbe rúg, a labda 
Tánczos elé kerül, aki a hálóba küldi. 6:1. 
Biró beadására Kemény teljesen üresen 
áll szembe a kapussal. Kuba végső két
ségbeesésében előre veti magát, de nem éri 
el a labdát, négykézláb megy a csatár elé, 
aki — talán neveltében — kapu fölé emeli 
a labdát. A 36. perc hozza meg a végered
ményt: Ortulay kornervonalig viszi a lab
dát, ott becsapja Tátrait, túljut rajta, hátra
játszik Fazekashoz, aki a sarokba zúdítja. 
6:2. Az utolsó percekben megint Lázár 
vonja magára a figyelmet. Egy közelharc
ban elszakad a nadrágja, mire a laccsvonal- 
hoz megy és olt szó nélkül lehúzza magi
ról. A szebbik nem tagjai hirtelen másfelé 
néznek, a rendőrök a notesz felé nyúlnak, 
de kiderül, hogy úszónadrág van a jeles já
tékoson, aki igy elkerüli, hogy szemérem
elleni vétségért a törvényszéki rovatba ke
lüljön. A mérkőzés után a közönség meleg 
ovációkban részesíti a kassaiakat.

Megkezdődtek az ökölvívás 
egyéni bajnokságai

Az ökölvívás 1938. évi egyéni bajnoki 
versenyét szombaton este kezdték meg. A 
szombati eredmények a következők:

Pehelysúly: Csulh (MÁV) győz Kacséra 
(Lehel) ellen. Barez (FTC) győz Lovas (Le
vente) ellen. Az est meglepetése Bondy (B- 
Vasulas győzelme Frigyes (Bcszkárl) ellen.

Könnyüsiily: KaJleneckcr (BTK) győz 
Sárközy (Lapterjesztő) ellen. Köváry (Rész
kört) győz Tar (Pamut) ellen. Molnár (Cu
kor) győz Kocsis (BTK) ellen. Tatai (Le
hel) győz Beck (FTC) ellen. Kis középsúlyú 
Molnár (MÁV) győz Vépi (Bcszkárl) ellen. 
Az est legszebb meccse: Mándg (FTC) 
győz Németh (Posztó) ellen. Deli (Posztó) 
győz Györy (Bcszkár) ellen, W’eininyer 
'MÁV) győz Bene (B-Vasutas) ellen. Mit- 
terer (B-Vasutas győz. Nagy (Kassa) ellen. 
Küzépsuly: Zsidó (Törekvés) győz Báron 
(Lapterjesztő) ellen. Szolnoki (Bcszkárl i 
győz Boán (Bárt) élen. Szigeti (FTC) evőz 
Utas (MAC) elén. 1

versenyr.dk
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risban tartott tréninget 
a skotok ellen a magyar 

csapati
Tréningpartnerét, a párizsi válogatottat tetszése 

szerint intézte el
BUDAPEST—PARIS 5:3 (1:0)

Paris, dcc. 4. 
fi ? ^aplő tudósilójának telefon-
Wtnttu.) A skótok ellen induló 
válogatott csapat útközben Parisban a vá
ros válogatottja ellen mérkőzöl:. Ez a mér
kőzés a magyar csapat kondícióban tartá
sát célozta, bár a legutóbbi 1:1-es mérkő
zés revánsa is volt. Meg kell állapítanunk, 
bogy a skolfík ellen Induló maniiar válóéin.

---------- és „ játék folyamán 
fektette a fősulyt, 

. .-.iszik, sokkal na- 
győzelcmmé dagadhatott 
fővárost egész bélen ke- 
öszi esőzés, de vasár na p-

tott kitünően mozgott é« 
nem 
amely, 
fcyobb 
volna, 
resztül

az eredményre ____
ha a csapat belefeks; 

arányú
A francia
áztatta az

ra kiderült az idő és a ragyogóan napfé
nyes időben

több mint 20.000 néző helyezkedett el 
a pálya tribünjein. Hiába, nagy varázsa 
van Parisban a magyar csapat játékának. 
A biró személyében változás állott be, mert 
az eredetileg kijelölt Capdevillc helyett 
Theunen vezette a városok közötti mér
kőzést. A biró sípjelére a csapatok a kö
vetkező összeállításban állanak fel:

Budapest: Szabó — Korányi, Biró ‘— 
Szálai, Sárost 111, Dudás — Cseh, Sárosi dr., 
Zsenge!lér, Toldi, Titkos.

Paris: Iliden — Lorentz, Tarrio — Za
boló, Zifkovich, Gnaouid — Máthé, 
tuoso, Zatclli, Simonyi, Moulct.

Szabó könnyelműsége 
csaknem gólban gyümölcsözik

Helyválaszlásnál a francia csapatnak 
kedvez a szerencse és Zsengellér indítja el 
a labdát. Az első percekben a magyar csa
pat nagyon frissen és ötletesen játszik, ami 
• vezetőket nagyon megnyugtatja. A 4. 
percben a párisiak vezetnek támadást, de 
Biró kitűnő érzékkel rombolja szét az erőt
len attakot. A 13. percben nagy veszélybe 
kerül a magyar csapat kapuja.

Szabó könnyelműen kifut egy támadás 
elé és Frutuoso balösszekötő teljesen 

.szabadon áll az üres kapu előtt.

A derék párisi játékost annyira meglepi az 
orditó gólhelyzet, hogv nagy meghatottsá
gában a kapu mellé gurítja a labdát. Ezután

változatos játék alakul ki, de
kirí a mezőnyből Sáros! Ili lassúsága.

A 37. percben váratlan gólhoz jut a buda
pesti csapat.

Cseh elfut a jobbszélen és élesen cen
terei. Az éles beadást Lorentz hátvéd 
menteni akarja, de nem sikerül a köz
belépése, mert az erősen pergő labda a 
hátvéd lábán irányt változtatva — a 

hálóba zudul. 1:0.

szerencsés öngól felvillanyozza a buda
pesti együttesi és most már tüzes támadá
sok pergőtüzében all a párisi kapu, ám 
Iliden régi napjaira emlékeztető remek stí
lusban hárítja cl a legnehezebb lövéseket is.

A

A második félidőben „belefekszik**  
a magyar csapat

Az öltözőben a vezetők üdvös változta- 
lést visznek végbe a csapaton azzal, hogy

Sárosi III. helyébe Turayt állítja be a 
szövetségi kapitány 

a csapat tengelyébe. Ennek a változtatás
nak meg is van az eredménye, mert a buda-

pesti csapat
ragyogóan szép játékkal ejti egyik 
ámulatból a másikba a hálás franciaámulatból a másikba a hálás 

közönséget, 
amely nem győz tapsolni az 
ötletesebb támadások láttán.

ötletesnél-

A halálosan pontos passzok orgiája
Már az első percekben a levegőben lóg a 

budapesti csapat gólja és a párisi védelem 
eszeveszetten kapkod a halálosan pontos 
passzok orgiájában. Erre a félidőre a csa
társor is átalakul. Titkos foglalja el a jobb
szélső helyét, Cseh összekötőbe húzódik, 
Gyurka dirigálja a támadásokat és Gyetval 
játszik a halszélen. Zsengékért pihenteti a 
kapitány. Ez a támadósor ellenállhatatlan 
és a 6. percben

Cseh szökteti a gyorslábú Gyctvalt, 
akinek beadását Sárosi kapásból a 

hálóba küldi. 2:0.

kornerrugást hoz. Továbbra is a magyar 
csapat az ur a pályán és különösen Sárosi 
dr. játszik „cseh-formában".

Gyurka megunja a passzolgatást és 
egyéni kitöréssel próbálkozik. Ez a 
próbálkozása fényesen sikerül és egyéni 
kitöréssel megszerzi a harmadik gólt. 

3:0.

A párisi csapat továbbra is vergődik a ma
gyarok ostromgyürüjében. A 13. percben

Cseh mesteri testcsellel

Heves francia ellentámadás a válasz a I tisztára játssza Sárosit és Gyurka lábáról a 
gólra. Ez az ellentámadás azonban csak | bálóba fúródik a negyedik gól. 4:0.

Fr

„A sztrájk**  miatt akár le is tartóz' 
tathatnák a gőliparosokat

A négygólnyi előnyre szemmcllálhatóan 
lefékez a magyar csapat és a csütörtöki 
nagy mérkőzésre tartogatja az. erejét. A 
franciák észreveszik a lélektani pillanatot 
és alaposan ki is használják. Frutuoso bal
összekötőhöz kerül a labda, aki közelről 
megszerzi a bccsülelgóll a lő. percben. 4:1. 
A budapesti csapat .gondolkodóba esik a 
gyorsan bekapott gól láttán és újból küz
deni kezd. Több mint liz. percig

pokolivá válik az iram 

és a magyar támadások feltartóztathatatla
nul zúdulnak Hidcn kapuja ellen. Csak a 
27. percben érik meg a gyümölcs, amikor 

Turay remek hosszú labdával Titkost 
küldi támadásba. A szélső tankszerii 
rohammal fut a védői melleit és be
adását Sárosi előirásszerlicn 

háló balsarkába. 5:1.
Hidcn a lövései szemben teljesen 
yolt.

Most már végleg bebiztosította 
pesti csapat a győzelmét és v..\’ 
úgyhogy a Tnii.wüíi n;.. 
ral

az a veszély fenyeget, hogy a francia 
hatóságok esetleg „sztrájk**  miatt le

tartóztatják az együttest.
A franciák isméi kihasználják a magyar
csapat pihenőjét és a 33. percben Maliié
bals:élnö szép támadás lilán vcdhelellen
gólt lő. 5:2. (<ól titán is Hvább kényelme,
krdik a budapesti csapul és b< xw liaiic.u
attakok következnek. ('.>ak a wdclmnnk all
feladata magaslatán és két hátvédünk va

küldi a

lehetetlen

• '■ '• i a buda- 
“ ’ ’• ’s valósággal leáll,

Parisban ma időszerű Immor-

lógatott formában szereli a megújuló fran
cia rohamokat. A játékidő utolsó percében 
magyar játékos ragja a labdát a budapesti 
kapuba. Máiké ötletesen „lyukrajátssza" 
Simányit és a magyar játékos lábáról irtó
zatos erejű bomba fúródik a kapu sarkába. 
5:3. Mérkőzés végén a francia közönség 
hosszasan és lelkesen ünnepli a budapesti 
csapatot abszolút fair és szép játékáért. A 
magyar csapatban a két hátvéd, Turay, 
Dudás és Sárosi Gyurka rendkívül biztató 
játékot mutatóit s igy nyugalommal néz
hetünk a skót erőpróba elé.

Két válogatott mérkőzés 
két meglepetés

TÜNTETTEK A FRANCIA VÁLOGATOTT 
ELLEN NÁPOLYBAN

Olaszország—Franciaország 1:0. Nápoly
ban hatvanezer néző előtt játszott a két or
szág válogatott csapata. Szép és izgalmas 
mérkőzés után megérdemelten győzött az 
olasz tizenegy. A: egész játék tartama alatt 
a közönség hevesen tüntetett a francia vá
logatott ellen — Tunisz mialt.

RICÁN LEGYŐZTE A ROMÁNOKAT
('Acli-Szlovákia Románia 6:2 (2:2). Prá

gában 18.000 néző előtt folyt le a mérkőzés. 
A románok liodola és Barátki góljával 
gyorsan 2:0-ra vezetnek. Rákapcsol a cseh 
válogatott és a kiválóan játszó lliean ve- 
zi lésével, aki egymaga iicgv gólt rúgott, 
bizlosau intézi, cl ellenit lél, A csehek lo 
yábbi góljait Kopccki és Lhduilu szerezték.

ingyen
küldünk AZ OLCSO ARAK ÁRU??
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A Hét Hőse:
Béres, Váci Reménység

Az NBB utolsó teljes fordulójának alkui ínyért meg egv már elveszettnek hitt mér- 
Tmival a llélfői Sápi" ..Hét Inisi plakett | kőzést. A győztesnek n Hétfői Napló szer- 
jét Béres, .i Váci Reménység kiváló csatára I kcsztőségc a lu t folyamán lógja eljuttatni 
nyerte cl. A na;.'\■ /erű játékos egyedül | a remek kivitelű plakettet..

Hatalmas meglepetések, súlyos 
agyrázkódás, rendőra beavatkozás 
az ME-B asfiffi’só te?ies fordulójában

Rl X POROK W/ ’///// A MJ G I BÍRÓI

t A I.PI'I I 1.1 I Tol. MEZŐI ERŐN

Mezőtúri AFC 3:2 (1:2). A vá- 
nviill MAI I, hatalmas kiizde- 

kényszerilclle u Törekvést, amely 
alapos Szerencsé jenek köszönheti, 
pontokkal gazdagabban sikerült el- 

i a játékteret. Ilódy, majd Ma- 
al már 2:()-ra vezet a helyi 
biró llódyt kiállítja és a 

Törekvés rutinos csapata 
t (2j és Zörgő 
bírót hatalmas 

csak 
nép-

T örekvés-— 
Juliánul felju 
lemre 1 
csuk : 
lu'gv | 
hagy iiiu 
gyári III. góljáv 
csapul, ekkor a 
tíz (mbei ellen a Törekvés rutinos 
már könnyen gvöz Palatínus (2) é 
góljával. Mérkőzés után a 
tömeg várja a kijárónál é-s a rendőrök 
nehezen tudnak utat vágni, hogy a 
Ítélettől megmentsék a játékvezetői. 

ISKOLáJÁTEKKAL GYŐZÖTT A WMFC

Ezcr- 
mu- 

an és szeren- 
W.MFC került ki 

fair, durvaságmenles 
Sznliay szerzi meg a yc- 
rövidcsen Sidlik egyenlít, 

. ................... \:nhail góljaival olyan 
lelt szert a WMFC, amit már be- 

.................... kivá-

I

WMFC—Pereces 3 : 1 (3 :1).
ötszáz néző. A futball magas iskoláját 
tállá be a kél c.supul és a .jojjban és szerei 
cséscbbcn futballozó 
győztesen ebből 
iskolafiilballhól. 
zelö gólt, amit 
majd Tólli <’s 
előnyre ........................
hozni nem tud a második félidőben 1 
Jóan játszó I’TK.

GYILKOS CSATÁBAN GYŐZÖTT

I I.AMPARI

l.nmpart PomIúk 2:1 (1:1). Lóvcrscnv- 
t<r. Ezcrkélszáz néző. Irtózatos csatát ví
vott a kél jóképcsségii NBB csapat. A na
gyobb lendülettel játszó Lámpáit megér
demelten gvözölt. Hidegkúti vezető góljai 
Berzi gyorsan egyenlíti. Szünet mán. ha le
het, még nagvobb küzdelem, amit a ki)aló 
Tolvat bombagólja a Lampart jaxai.i 

\ IQ KO Dl SÁRBA II ILI. API'

.4 SOPRONI I \< TI DOMÁNYA

Tokod—Soproni I AC 6:1 (4:1). lököd. 
Ötszáz néző. A forduló nagv meglepetése’. 
A lokodi pályát feneketlen mélységű sár 
boritolla. A finom p.isszokkal dolgozó sop
roni csatároknak ez sehogy sem tetszett es 
nem voltak képesek az egész mérkőzés 
nlalt egv rendes támadást vezetni. A lo
kodi legénység ezzel szemben hatalmas lel
kesedéssel biztosan érte cl e nagy gólarányu 
győzelmet. Góllövök: Gervndási (3l. Boz- 
gonyi, Hevesi és Berta 1 I, illetve \ ik- 
tória.
BEri s ri.somes Alis játéka bomba-

MEGLEPEI'EsT IIO'/.OTT

Vasutas
Szukádét 

A 
hasonló.

a 
biró.

idéi Remény—Debreceni
(0:1). Debrecen, 1000 néző, 
ben játszottak a csapatok, 
inkább vizipólóboz voll 
szerzi meg a helyi csapatnak 
Szünet után Pálit kiállítja a 

3:2

mérkőzés 
Szabó 

vezetést. I
A Váci I

Hapttr i rsiluSnwben
VÍZSZINTES:

|. Svájci üdülőhely. 13. S/:- 
gelorstúg lak ’ijiy 14. Ih’i’d- 
Nzcrilil ennél kissé kesolm- 
,.re' bc zcli meg a háztartási 
nlknlnuaoll uz ö randevúját. 
(Naptárban persze pirosbelih 
nap.) 15. Rossz, vajhim képző
dik. 16. I.. E. V. 17. Apó - 
bolvlelen sorrendben 18. Tizen 
két’ hónap. 19. Ilármát - ne
meiül. 20. Hónap nexe. 21. Oi 
NZ.ágos Gazdasági Egyedild 
22. Pír sort jegyez rá 23. Cl 
pán van, már amelyiken. 
25. Szent — idegen neve 23. 
Női név 27. Enni ad neki, 28. 
Ex( iikus népek elölt ismert 
szó 30. Karóra csatija ké zol 
belőle. 32. Bejárnia a háznak. 
33. Női név. 34. Kutyák. 3a. 
Azonos belük. 38. Csaknem 
Mil:es 38. Illen sz:n. 39. 
hitet vesz fel. 40. R. I I 
Azonos belük, 42. Mt 
hnngzótlanul ló iul. 43. Só - 
latinul. 44. Ilnzial'lnl, 
mondják. 45. A naptári 
vége 46. „Erre” « ló 
47. Zöld szili.

Ft'GGÖI.EGES:

1. Fchzcnlclvs. 2. V dogntoll olasz futballista.
3. Száj — latinul. 4. Nyakrnviiló. 5. „A” sakk
játékban 11 döntetlen 6. 1 napon. 7.........
Il/etme kell neki. 8. Szava. Isten szava 9. Ollan
gól. 10. 0. mór évekkel ezelőtt 11. Szomorú Mei
12- Időjárás jelzője lehet. 13. Női név a niiplar- 37.
(.ól, 16. Vöröslietüs ünnepnap. 18. Az ev egs.n ....

Remény Iiz emberrel játszott. Szabó ujabb 
góljával már ugy látszik, hogy biztosan 
nyer a Vasutas, amikor a bombaformában 
levő Béres hét pere alatt valósággal 1c- 
la ngerli a Vasutast és a biztosnak hitt pon
tokat ragadja el Debrecentől.

idegenben is tudott győzni
.4 SALGÓTARJÁNI BTC

Sál. BTC—Csepeli MOVE 4:2 ((2:0).
Csepel. Ötszáz néző. A nagy formában lévő 
salgótarjáni csapatnak nem jelentett külö
nösebb akadályt saját otthonában sem a 
Csepeli MOVE. Szép és élvezetes játék után 
biztosan győzlek a vendégek. A gólok kö
zül Jenő fi és Laczkó 2—2, illetve Papp 
Glár.er I -1-cl szereztek.

CSAK KÜZDELEM ETÁN TUDOTT

és

GYŐZNI .4 PÜCSI DV

Pécsi DV—Tatabányai SC 2:0 (1:0).
Pécs. 1500 néző. A két csapat küzdelméből 
a sokkal többel támadott pécsi csapat meg
érdemelten került ki győztesen. Ha csatá
rainak egy kicsit ment volna a lövés, ugy 
simán gólokkal győzhettek volna. így azon
ban erősen meg kellett küzdeni a pontokért. 
Mind a két góll Dunai rúgta.
K III AGYŐIT ll-ES ETÁN MÁR PONTOT 

SEM TEliOTT SZEREZNI SZENTLŐRINC

SZAK—Szenllőrlnc 1:0 (1:0). Szenilörinc. 
1000 néző. Hatalmas küzdelmet vívott a 
kél csapat. A váratlanul feljavult szent
lőrinci legénység nagyon komoly ellenfele 
volt a SZAK-nak és csak Magyar kihagyott 
11 esc után vesztette cl óriási küzdöképes- 
ségél a helyi gárda. A mérkőzés egyetlen 
gólját Albert szerezte.

ÓRIÁSI MEGLEPETEK: ,4 FRAD1KA

FTC—nhísgj'firl MÁVAG 4:1 (3:1). Üllői- 
ul. 800 néző. A beleli csoport listavezetője 
váratlanul kalasztrófális vereséget szenve
deti a Fradikától. A nagyszerű zöld-lehér 
együttes lépésben intézte el nagynevű ellen
leírt. Ezen a mérkőzésen ismét ragyoglalta 
hatalmas tudását a jövő Sárosija: Pásztói, 
aki egymaga rúgta mind a négy góll! A 
mérkőzés pikantériája, hogy a diósgyőriek 
egyetlen gólját éppen Fikér, a volt FTC-isla 
szerezte.

.4 BESZKÁHTOM MEGLÁTSZIK .4 -
HALADÁS

Haladás—Beszkárt 3:1 (0:1). Sport-utca, 
1000 néző. A nyugati csoport éllovasa ha
talmas küzdelmet vivőit a nagyszerűen fel
javult villamoscsapallnl és egy félidőn ke
resztül ugy látszik, hogy a Beszkárt meg 
lógja állítani diadalsorozatában a szombat
helyi zöld-fehéreket. De szünet után a 
vasutasok hihetetlen energiával és lelkese

hónapja Iktelen alakja egy ikes igenek.
21. A zsemlyéről énekli a népdal. 22. Hatalom
részese 1’3. Lalin nyelvtani esel rövidítése. 24.
R.iinulalas 28. Amikor a naptár nyarat jelez, 
ez is látható 23. Leejt vagy nem........ 30. Épí
tési anyag (nevelővel). 31. A pokol........... 33.
•■•nve. 34. Jegyeztető. 35. A betegnek.... van. 

.................. \/ év első naptári napja 39. K. L. R. 40. 
ívd. i'.-il.il 42. I B 43. I iiszci 44. Sir szegény.

a vezető 
Ezt Stabó 

vezetést is

(léssel vetették magukat a küzdelembe, 
valósággal lesöpörték a Beszkártot a pályá
ról és megérdemelten jutottak a győzelmet 
jelentő pontokhoz. Bene rngla 
gólt még az első félidőben, 
egyenlítette, majd Morócz már 
szerzett, a végeredményt pedig Forgács IL 
állította be.
PONTOT MESTETT .1 VÁ< I POKOLBAN

az

MÁVAG—Váci SE 2:2 (2:1). Vác, 800 
néző. Tapogatódzó játék után Borsos szerzi 
meg a MÁVAG-nak a vezetést. Virág egyen
lít, majd ismét Borsos rag gólt. Szünet 
után Zcntai nevéhez fűződik az egyenlítő 
gól dicsősége, ezután hatalmas küzdelem 
fejlődik ki, de hiába támad a Váci SE, a 
nagyszerű M.4 V-4G-védclcm megakadályozza 
a győzelmet.

SIMÁN GYŐZÖTT AZ UTE

•1

A Hétfői Napló VándoriiijáiiaK idei győztese 
a Dreher-ttaggenmaciier

Szombaton délután a Halom-utcai pá
lyán dőlt el a Hétfői Napló Vándordíj 
sorsa. A Drehcr csapata nagy küzdelem 
árán tudta csak megszerezni a győzelmet, 
lla igazságosak akarunk lenni, a látottak 
alapján azt kell mondanunk, hogy a dön
tetlen lelt volna az igazságos eredmény, 
mert az Oetl csapata a Drehcr nagyobb tu
dásával szemben határtalan lelkesedéssel 
játszott.

A szombati eredmény után a vándordíj 
győztese: a Dreher-Haggenmaclier, 2. a Vas
fonal, mig a 3. és 4. helyért az Oetl és a 
Gamma esélyes. A mérkőzésről alábbiakba!? 
számolunk be:

Dreher-Ilaggenmacher—Oetl Antal 2:1 
(1:0). Hnlom-u. Vezette: Skalitzer. A mér
kőzés a Hiszekegy elmondásával kezdődött. 
A Drehcr kezd, az cső által felázlatolt pá
lyán gyakran kicsúszik egv-egy szabályta
lanság. változó iramú, erős játék alakul ki. 
a Dreher nagvobb tudással, az Oetl nagy 
lelkesedéssel játszik. Az első gól az első 
félidő 44. percében esik, Pesck lövéséből. 
A második félidőben, « 24. percben Tiba 
góljával 2:0-ra vezet a Dreher, a 30. perc
ben kezelés miatt megítélt 1 l-esböl Vágvöl- 
gyi beállilja a végeredményt. Jók voltak: 
Pesek, Tiba és Sípos, illetve Vágvölgyi.

Nagy meglepetés a Horthy Miklós-dijban
Az 

i yc:
iigetőpálva újonnan kreált nagv verse- 

. . a Horthy Miklós dij rekord közönséget
vonzott az ügciőpályára- A 6000 pengős dij 
meg is érdemelte a régen látott nagy érdeklő
dést .mert starttól a célig tartó élvezetes küz
delem után dőlt el n dij sorsa.

A favorit Veronika egész, utón igen jó pozí
cióban volt és az utolsó fordulóban még a 
verseny biztos nyerőjének látszott. A kissé ra
gadós pálván azonban valamennyi klasszis- 
crack kifulladt és nagy meglepetésre Ildikó és 
Levente döntötték cl cgvinás közt a verseny 
sorsát. Ildikó győzelme óriási meglepetés voll, 
ami kifejezésre jut a nagy dijakban szokatlan 
hatalmas kvótában.

A nap többi versenyét javarészt jó esélyű 
fogadott lovak nyerték.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye: elmaradt.
II. Pallós díj. 1. Daniló (2%) Jónás, 2. Dé

nes (6:10) Raymer, 3. O-lia (2) Zwillinger. 
Fm.: Lasta (6) Fityó. Biztosan. 10:34. Befutó: 
10:91. Idő; 27.4.

III. Mechanikus handieap. 1. Lali (p) Fey- 
ser, 2. Sirocco (2) Zwillinger. 3. Imréd II. (2) 
Benkö. Fin.: Miidy leán-a (16) llauser, Piquc 
Danié (6) Siró, Azdaja (10) Kreiter, Utóda (5) 
Kovács J., Borka (20) Kallinka, Hyperol (16) 
Székelv. Búzavirág C. (6) Jónás. Biztosan. 
10:19, 13, 16, 14. Befutók: 10:34 és 29. Idő: 30.8.
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IV. Horthy Miklós dij, nemzetközi verseny.
I. Ildikó (12) Maszár I. 2. Levente (16) Zwil- 
linger. 3. Tempó D. (6) Raymer. Fin.: Delto 
(8) Jónás, Urnnos (5) Feiser, Jósnő (3) VVies 
ner, Qnd <121 Baik, Kuno (5) Kovács .1. Ve
ronika d>í) Kovács II., Galagonya (•») Ko
vács F„ Torkos (5) Treso, bajnok 8. (20) Ko
vács I.. Uzsorás (10) Fiivó. Küzdelem 10:544, 
66. 48. 28. Befutók: 10:4214, 2497. Idő; 28.1.

V. Handieap. I. Drégely (l* 1/*)  Jónás. 2. Zi
vatar 110) Treso, 3. Bicskas (16) Tomann. 
Fin.: Gulliver (3) Marschall. Good-Troli (5) 
llauser, Leó (5) Székely, Ultra (10) Zwillin- 
ger, Jorny 14) Kovács J, l’tána (Rí Mnr- 
scliall II.. Böki (6) Feiser. Ágnes 112) Kai- 
linka. Gvalla (20) Molnár. .Iák (16) Földi, 
Lenke 125) Galln. Edöincr (12) Mnszár I.

I Penny (10) Fityó. Köt nven. 10:23, 16, 46, 28.

500 néző. A feljavult újpesti gárdának neiiX 
jelentett nehéz akadályt a gyenge napot ki
fogó székesfehérvári együttes. A gólok kö
zöl Horváth ingott 3-al, Tnglwári l-et. a 
fehérváriak becsűlelgólját Varga I. ingta

STL) < >S AGYKÁZKÓpAS

,i béke-utcában

Vhsm—Pínzügy 3:3 (2:1). Bfke-ulcj.
800 néző. Kissé könnyelműen vette a » «««• 
a lelkes pénzügyi csapatot, amely a kiluno 
Endrődi révén végig veszélyes ellenfél volt 
s egy kis szerencsével akár mind a két pon
tot is elvihetlc volna a Béke-utca süppedő 
sarából. A mérkőzésen egyébként egy vé
letlen szerencsétlenség is törleat: Ofd/i c< 
Borbás ugv talált összefejelni, hogy a 
Pénzügy Összekötőjét a mentők szalhtottaK 
Pénzügy balszélsőjét a mentők szállították 
közül Hcrmann rúgott keltőt, Szálkái 
egyel, illetve Endrődi hármat.

A mérkőzés után a vesztes csapat intézője 
volt az első, aki a játékvezetőnek gratulált 
a nagyvonalú játékvezetésért.

■ ■■ 1 *■  1

Zólyomi sztár-szerepét Angyal 
vette át

Brüsszel, december 4, 
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az UTE úszó és vizipólócsapata 
szombaton a késő esti órákban rendezett 
versenyen vett részt. Nagyszámú közönség 
elölt szép sikert érlek el a lila-fehér úszók. 
Százméicres mellúszásban

Angsai győzött 1 perc 13 mp, nagyon 
jó Idővel.

100 m. gyorsuszásban az angol Taylor és 
Zólyomi holtversenyben végzett 1 p. 01.4 
mp-s idővel. Vizipólóban az UTE a belga 
bajnok CNB-vél játszott,

a mérkőzés 6:6 (4:3) arányban döntet
lenül végződött.

Majd tréningszcrüen tovább játszottak a 
csapatok és ekkor a belgák 9:7 arányban 
győzlek. A rendes mérkőzésen az UTE gól
jai közül Németh hármat, Bozsi kettőt, 
Vágó és Schaffcr cgyet-egyet dobtak.

Befutók: 10:377 és 170. Idő: 31.2.
VI. Amateur verseny. 1. Engedelmes (4) 

Evelovics, 2. Divat (1J4) Vecseklői, 3. Matador 
(3) Baik. Fm.: Dajka( 8) Siró, Gin (4) Szmre- 
csányi. Cserebogár (6) Gállá, Lármás (4) 
Hári, Eclio fia (10) Molnár. Könnyen. 10:53, 
19. 15, 14. Befutók; 10:177 és 112. Idő: 33.2.

VH. Nemzetköti handieap. 1. Dnreen (6) 
Földi, 2. Muscicapa (1S) Jónás, 3. Oculi (51 
Maszár I. Fm.: Szeszélyes (6) Fityó, Győző 
(10) Kovács J-, Egeria (3) Raymer, London 
(8) ZwiLii:gcr, Amcrica (5) Feiser, Oda (10) 
Hoffmann, Csalán (8) Zwillinger, Csákány 
(2%) Siró. Törzsfönök (12) Benkö. Erős küz
delem. 10:114, 31, 21, 35. Befutók: 10:632 és 
724. Idő: 29.6.

December 8 és 11-én 
délután lél 8 órakor 

űgetőversenyek
VIII. Királylielmcci díj. 1. Jónás (2'<í) Mar

schall, 2 Rubintoni (6) Jónás Fr., 3. Opera 
(16) Hauscr. Fin.: Wilt Mária (8) Kovács IL, 
Gsipker. (1 Vá) Hévizy, Száza dk ürlös (8) Zwil- 
ling., Napsugár (8) Istók, Mnnpmi (3) Bavmer, 
Gyémánt (4) Soldos. Erős küzdelem. 10:30, 21, 
23, 53. Befutók: 10:90 és 1750. Idő: 30 2.

IX. Handieap. 1. Rejtély (p) Maiin, 2. Léha 
(10) Dózsa, 3. Utalvány (2!i) Kovács II. Fin.: 
Perun (3) Feiser, Valódi (5) Kovács II., Senki 
(3) Hévizy, Zarándok (10) Tomann, Palóc (10) 
Jónás. Körnvén 10:21, 12, 22, 14. Befutók- 
10:89 és 24. Idő: 36.2.

X. Gácsfalvai dij. 1. Trczsl (2) Nerhaft 2
Svbilli (6) Steinilz, 3. Kati (12) Tomann. Fm.: 
Itt vagyok II. (10) Teplichnr, Edina (<*,)  Baik 
Thymian (10) Zwillinger, Ali (p) Istók. Baba 
(6) Treso, Cinka Panna (4) Benkö, Küzdelem 
10:34, 15, 23, 26. Befutók: 10:235 cs 150*

n.
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