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Véres zavargás Belgrádban
Delbos megérkezésénél
Lövöldözés az uccákon: halott és sebesültek
Belgrád, december 12.
' (A Hétfői Napló tudósítójának telefonjcIcatése.) Delbos francia külügyminiszter, aki
b klsantant
államait utazza be, vasárnap
elutazott Bukarestből és megérkezett máso
dik állomására: Jugoszláviába.
Vasárnapra virradó éjszaka Nagykikindánál lépte át a jugoszláv határt a
francia külügyminiszter.
Itt elsőnek a dunai bánság bánhelyettese, a
városparancsnok, a városi közigazgatás élen
a polgármester, a hazafias egyesületek ki
küldötte! és többewrfőnyi tömeg üdvözöl
ték.
A befutó vonatot „Éljen Franciaországi",
„Éljen Delbos!" kiáltásokkal fogadták.
A zenekar a francia és a jugoszláv nemzeti
himnuszt játszotta. Az ifjúság nemzeti vi
seletben jelent meg és csokrot nyújtott át
a vendégnek. A polgármester üdvözlő be
szédére válaszolva, Delbos miniszter köszö
ntet mondott a lelkes fogadtatásért. A vo
nat azután továbbindult és
vasárnap reggel 9 órakor futott be a
belgrádi pályaudvarra.
A pályaudvart, környékéi és a város főbb
útvonalait francia és jugoszláv zászlókkal
díszítették fel. A pályaudvar előtti téren és
• külügyminisztériumba vezető útvonalon
hatalmas tömeg állt sorfalat.
Delbos fogadására a pályaudvaron meg
jelent Sztojadlnovlcs miniszterelnök és
külügyminiszter a kormány tagjaival.
A belgrádi francia, román, lengyel és cseh
szlovák követek, valamint a külügyminisz
térium több magasrnngu tisztviselője. A
szalonkocsiból kiszálló Delbos külügymi
nisztert Sztojadlnovlcs miniszterelnök és
külügyminiszter fogadta.
A két külügyminiszter hosszas kézfo
gással üdvözölte egymást.
Az érkezéskor a zenekar a •francia him
nuszt játszotta. Az üdvözlés után
Delbos Sztojadlnovlcs kíséretében ellé
pett a kivonult díszszázad előtt,
miközben a zenekar a jugoszláv himnuszt
játszotta. Ezután bemutatták Delbos kül
ügyminiszternek a megjelent előkelőségeket,
majd Delbos külügyminiszter Sztojadlnovlcs
miniszterelnök kíséretében szállására haj
tatott, miközben az egybegyült közönség
lelkesen ünnepelte.
Szélsőséges elemek igyekeztek kí
nálni a Delbos külügy miniszter megérkezése
alkalmából rendezett ünnepséget arra, hogy
.1 utcákon tüntetéseket rendezzenek.
A rendüné
*
azonban közbelépett és helyre
állította a rendet. A tüntetések csak akkor
kezdődlek, amikor Delbos klIlllBymlntszIcr
kocsija már reg clhagjla a pályaudvar
elfiltt terel, úgy hogy az ünnepélyes fogad
tatást semmi sem zavarta meg.
Vasárnap é|szaka újabb részletek érkeztek
a belgrádi utcai tüntetésekről. A lepd»M>
jelentések szerint, miután Delbos és ktaéreK
Clérle a főváros centrumát, a rendőri és
esendörkordon lezárta az útvonalat, mert
különböző csoportok alakullak, hogy tün
tető felvonulást rendezzenek a város köz
pontjában. A kordon ellenére lübbszáztönyl csoport bejutott a centrumba, ahol
tüntetett. A parlament épülete elölt komo
lyabb összetűzésekre került sor.
Lovasrendörük szét akartak kergetni
körülbelül egy SOO főnyi tüntető csopor
tot, mire a tüntetők kövekkel hajlgák
ták meg a rendőröket. A rendőrük
kardjukat használták. Többszár, tüntető
■ belgrádi csehszlovák követség elé vo
nult, .hol több lövés Is eldördült. Az
összetűzésnél több tüntető megsebesült.
A tővárw más pontjain la voltak kisebb-

nagyobb tüntetések é. összeütközések. Hír
szerint halottja és több sebesültje van a
tüntetéseknek.
Éjszakai jelentések szerint a tömeg Im
pozáns tüntetése Franciaország mellett hir
telen politikai jelleget öltött. Az első sorok
ban álló több diák és fiatal leány rázendí
tett franciául a Marseillaisere. A rendőr
láncot áttörték és a tömeg elárasztotta az
úttestet, majd Igyekezett tüntető menetbe
verődni. A karhatalom közbelépett és viszszaszoritotta a tüntetőket a járdára. A tün
tetők azonban a járdán, a rendőrlánc mö
gött, folytatták Útjukat, állandóan éltetve
Franciaors'-'^t és a demokráciát és közben
báromszin • zászlócskákat lengettek.
Többezerfőnyi tüntető diák jutott el Igy
a külügyminisztérium épülete elé, Itt azon
ban
lovasrendőrség kivont karddal szét
szórta a tüntetőket.
A városban egész nap nagy volt az lzga-

lom. Diákcsoportok állandóan Franclaországot éltetve Igyekeztek eljutni a Francia
ország Iránti hála kifejezésére emelt emlék
műhöz, amely a francia követség melletti
parkban áll. A rendőrség kiürítette a par
kot, mlközDen újabb Incidensek történtek.
A környéket nagv rendőri készültség zárta
le. A képviselőház előtt is többször össze
ütközés támadt a rendőrök és a tüntetők
között.
A tüntetésekről kiadott hivatalos jelen
tés szerint a tüntetők két csendőrt meg
sebesítettek, míg m tüntetők oldalán két
diák sebesült meg.
Ezeket a sebesülteket is az elsősegélynyúj
tás után hazaengedték lakásukra. A hivata
los jelentés hangoztatja, hogy az egész tün
tetést bizonyos ellenzéki csoportok kezde
ményezték, hogy zavart keltsenek a francia
külügyminiszter érkezése alkalmából, a tün
tetéseket azonban a hatóságok csirájukban
elfojtották.

Magánértesülések szerint a tüntetések
sokkal súlyosabbak voltak,
mint ahogyan azokat a hivatalos Jelenté
*
feltünteti ■ ellenőrizhetetlen hírek szerint
az összeütközéseknek egy halottjuk Is van.
Delbos külügyminiszter vasárnap udva
riasság! látogatásokat tett: Pál régcnsherccget, Mária özvegy királynét látogatta meg,
majd
délután Sztojadlnovlcs miniszterelnök
kel tanácskozott.
Hétfőn és kedden folytatódnak a tárgyalá
sok, kedden éjszaka utazik el a Jugoszláv
fővárosból Prága felé.
Delbos miniszterelnök vonata Buda
pesten ál megy Prágába. Szerdán haj
nalban érkezik a budapesti keleti pá
lyaudvarra a vonat,
amelyet nyomban a nyugati pályaudvarra
tolatnak át a Innen Indul útnak Csehszlovákto fővárosába.

Ma tartják a sorsdöntő
választójogi minisztertanácsot
Plurális lesz a választójog — Újabb NEP-frakció alakult
A mai nap: 1937 december 13-a,
hétfő, történelmi jelentőségű dátuma a
magyar politikának és az alkotmányjog
fejlődésének. Ma délután ül össze a
rendkívüli minisztertanács,
amelyen
Széli József belügyminiszter ismer
teti a titkos választójogról szóló törvény
teljesen kész tervezetét. A magyar jog
történelemnek ezen az ünnepi napján
elismeréssel kell gondolnunk a magyar
demokratikus politika harcosaira, akik
már évtizedek előtt is küzdöttek a be
csületes választójogért és elismeréssel
kell beszélnünk a mai parlamentnek
azokról a százszázalékosan alkotmányos
és demokratikus alapon álló politikusai
ról, akik ezt a sorsdöntő kérdést az al
kotmány legnehezebb éveiben is napi
renden tartották. De nem tagadhatjuk
meg az elismerést Darányi Kálmán mi
niszterelnöktől sem, aki most megmu
tatja, hogy a politikai etika nem kü
lönbözik a polgári etikától, aki megmu
tatja, hogy az adott szó a politikai élet
ben is szent, megmutatja ezt azzal, hogy
beváltja ígéretét: még ebben a naptári
évben beterjeszti q választójogi refor
mot Tisztában kell azonban lennünk
azzal, hogy a javaslat beterjesztése, de
még törvényerőre emelkedése sem fog

véget vetni a magyarországi választójogi
küzdelemnek, mert a kiszivárgott hírek
szerint, a reform tervezetében sok a
megszorító intézkedés. Ezért, ha a „tit
kos" meg is valósul, a tiszta demokrácia
harcos híveinek lesz még küzdenivalójuk az „általános"-ért. íia hézagos és
tulóvatos is lesz a választójogi javaslat,
akkor is örömmel üdvözli azt a népi po
litika minden őszinte híve: mert megtör
ténik a jogkiterjesztés és a becsületes
választások érdekében az első lépés,
mert remélhető, hogy az uj választójog
alapján összeülő parlamentekben tisz
tábban fog érvényesülni a nép akarata,
mint az eddigiekben.
A nagy napok előestéjén az ország
ban politikai „treuga dei" uralkodik.
A kulisszák mögött azonban nem pihen
a politikai élet. A választójog és a többi
döntő jelentőségű probléma árnyékában
valamennyi fronton fontos tárgyalások
folynak, amelyeknek közös összefüg
gése, végső célja: a ,harmadik számú
alkotmányjogi reform'' megvalósulása
előtt tiszta helyzetet teremteni minden
pártban, az elvi és személyi kérdések
ben egyaránt.
G. L,

Szenzációs részletek az uj választójogról
Már hónapokkal a választójogi reform
tervezetének elkészülte elölt sorozatosan
láttak napvilágot különböző tervezet-kom
binációk amelyeket Illetékes helyről egy
másután cáfollak meg. A helügymtnlszlélérium lörvénvclőkészitö osztályának több
hónapig tarló munkájáról nagyon kevés
részlet szivárgott ki s igy a legutóbbi nnnokig teljes volt a bizonytalanság a válaszlólogi reform részletei tekintetében. A
Hétiül Napló munkatársának most módjá
ban áll közölni
néhány nagyfontosságu konkrétumot a
választójogi törvény terveveiéről,
amelyet ma, htt/ln délután tárgyal It a
rendkívüli mints:lertanác>.
Bizalmas forrásból nyert információnk

szerint, a Javaslatban rró sem feze orezdjos
lajstromról, az uj választójog
részben kerfllell egyéni, részben pedig
megyei lajstromos lesz.
A kerületi beosztás nagymértékben külön
bözni fog az eddigitől, de az országgyűlési
képviselők száma változatlan marad. Telje
sen változaton marad a választási szisztéma a
fővárosban, viszont meg fog változni n ke
rületi beosztás többek közt a pestkörnyéki
kerületben. Itt érvényesülni fog az arányo
sítás elve. Tudvalevőleg ugyanis ebben a
kerületben kellett eddig a legtöbb szavazat
egy-egy mandátum elnyeréséhez.
A telje
*
titkosság bevezetése mellett a
reform legfontosabb újítása a Magyarágon
**
or
eddig még ismereUea plurális

választójog bevezetése
lesz. Ez azt jelenti, hogy egyes szavazók —
akiket bizonyos cenzus alapján határoznak
meg — minden választáskor kétizben járul
hatnak az urnák elé. Amikor először sza
vaznak, akkor egyéni kerületük képviselő
jelöltjére adják le voksukat. Ebben a sza
vazásban az uj választójog szerint körülbe
lül ugyanazok rendelkeznek szavazati jog
gal, akik eddig is választópolgárok voltak.
Az egyéni kerületeknek bizonyos értelmiségi
cenzus szerint kijelölt választópolgárai
másodszor is szavazhatnak,
ezúttal azonban nem az egyéni jelöltre, ha
nem a megyei lajstromra. A kiszivárgott hí
rek szerint az egyéni jelölteket állító kerü
leteknek azok a választópolgárai szavazhat
nak a megyei lajstromra,
akik érettségi vizsgálatot lettek,
vagy ezzel egyenrangú iskolai végzettségük
van. Az egyéni kerületekben felléphetnek
természetesen pártonkivüli képviselőjelöltek
is, megyei lajstromokat azonban csak az
országos pártok jelölhetnek és állíthatnak
össze.

Megalakult az újabb
NEP-centrum
Az országos politika nagy eseményeinek
árnyékában fontos események zajlanak le
az egves pártokban is. Különösen érdekes
ezek közül, hogy
szombaton este egy harmadik frakció
alakult a kormánypártban.
A NEP-ben eddig az úgynevezett „alkotmá
nyos jobboldal" és a iiárczay-csoport ál
lott szemben egymással és ennek a két
frakciónak vetélkedése miatt nem választot
ták meg az elmúlt héten a párt tíztagú in
tézőbizottságát. Most megalakult egy har
madik csoport, az úgynevezett „Centrum",
amelynek tagjai között mindkét frakciónak
több képviselője szerepel. Egyelőre tizenki
lenc tagja van a szombaton este megalakult
csoportnak, ezek közül felsorolhatjuk a
frakció élén álló Péchy László, továbbá
Létay Ernő, Tcmple Rezső, Molnár Imra^
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Vasárnap Ciano táviratban
bejelentette Olaszország kilépését
a Népszövetségből
ladifft!
Bcnlczky Elemér nevét. Az intézőbizottság
megvfilasztáMáriF’vonatkozólag n „Centrum"
Bárcrtiuékkal már megállapodott és a lista
összeállitásH érdekében tárgyalásokat foly
tat nz uj frakció az „alkotmányos jobboldaltál" Is.
Ar egyesült kereszténypárt nyugalmát
legutóbb Csiliért) Andrásnak, n párt nlelnökénck, antilegitlmisla kijelentései bolygat
ták fel. Gróf Széchényi György. Makray La
jos és Griact Miklós kizárási indítványt is
tettek Csllléry ellen. Csillém András szom
baton és vasárnap n pártnak csaknem va
lamennyi kópvlsclőtagiával közülié, hogv n
Pét hő Sándor főszerkesztővel folyamatban
lévő lovaglás ügyének befejezése előtt eb
ben n kérdésben nem nyilatkozhatik, de
december 19-én, vasárnap, a Iliidül VIgndóban tirlrndó beszámoló gyűlésén
tisztázza álláspontját.
A Csillém-üggyel kapcsolatban szerdán vagy
csütörtökön ennek ellenére értekezletet tart
a párt elnöksége, amely azonban végleges
döntést n kizárási Indítvánnyal kapcsolat
ban addig nem hoz, amíg el nem hangzott
Csilié ry bcszámolóhcszéde.'
Csak ezeknek ur ellentéteknek tisztázása
után, valószínűleg január első napjaiban
történik döntés az egyesült kereszténypárt
fővárosi testvérpárba,
a községi kereszténypárt én a Frledrleh István vezetése alatt álló keresz
tény ellenzék fúziójáról,
amelynek tervéről néhány héttel ezelőtt el
sőnek a Hétfői Napló számolt be.
A Független Kisgazdapárt tel lesen egysé
gesen továbbra is Eckhardt Tibor mögött
áll aki azt nz álláspontot képviseli, hogy
minden körülmények között
fenn kell tartani a politikai treoga deli,
az esetben Is, ha a választójogi javaslat
Dnm.lpJjfhep. kiqlégilő. Eckhardtéknak az a
meggyőződésük, hogyha valamelyik fél sú
lyos par'amcnli összetűzéseket provokálna
ki, ezzel a titkos választójog megvalósítását
késleltetné.

Titokzatos vértócsa
a debreceni stadion
páholyában
Debrecen, december 12.
(A Hétfői Napló tudósító fától.) A debre
ceni stndion pályaőre vasárnap délben a
Bocskai—Törekvés-meccs előtt a tribünön
az egyik páholyban nagy
vértócsára lett flgyelmea.
A páholybnn egy véres körömráspolyt, egy
osszolépctt női és férfi fényképet talált. Ér
tesítette n rendőrséget és megindult a nyo
mozást.
Megállapították, hogv
valakl öngyilkos akart lenni az el
hagyott pályán,
azonIm»n nz utolsó pillanatban meggondolta
a dolgot és .segítségért ment. A vérnyomok
a pálya egyik oldalkeriléséhct vetetlek
L'gylátszik, az öngyilkosjelölt a kerítésen
keresztül hagyta cl a pályát.

Róma, december 12.
Vasárnap hivatalos formában is megtör
tént Olaszország kilépése a Népszövetség
ből, amit a Duce szombat esti nagy beszé
dében bejelentett már.
Ciano gróf külügyminiszter táviratot
intézett a Népszövetség főtitkárságához.
A távirat igy szól:
— A fasiszta nagytanács határozata alap
ján közlöm a főtitkársággal, hogy Olaszor
szág
1037 december 11-1 hatállyal, a
fasiszta uralom 16. évében kilép a Népszövetségből.
A népszövetségi alapokmány értelmé
ben a kilépés kél év múlva válik jog
erőssé, gyakorlatilag azonban Olaszor
szág máris elhagyta a Népszövetséget.
Az olasz sajtó nagy lelkesedéssel ir az
eseményekről. A vasárnapi lapok hangsú
lyozzák, hogy r korszerű megértés és a
nemzetközi igazságosság
iránti érzelem
hiánya miatt hagyta ott a Népszövetséget
Japán, Németország és végül Olaszország is.
Az olasz nemzet szilárdan kitart béke

akarata mellett.
A világsajtó egyetlen témája vasárnap
Olaszország kilépése volt. A berlini lapok
feltűnő helyen közük az eseményt s a Nazionalzeitung megállapítja, hogy
Róma lépése teljes egyetértésben tör
tént Berlinnel,
csődöt mondottak a „nagy értekezletek",
Az angol sajtó
egy de facto helyzet de jure megerő
sítésének tekinti Olaszország kilépését,
amely a jelenlegi politikai helyzetet nem
érinti, de súlyosan nehezedik a jövőre.
A párisi sajtó megállapítja, hogy a fran
cia közvélemény már felkészült az olasz lé
pésre. Különböző hírek voltak arról, hogy
a fasiszta nagytanács más határozatokat is
hoz s miután a határozat csak a Népszövet
ségből való kilépésre szorítkozott,
egy bizonyos megkönnyebbülést Idézett
elő a francia közvéleményben.
Több lap felveti a kérdést: a kilépés milyen
Itatással lesz Hollandiára, Svájcra és más
államokra.

Lipót Szalvátor főhercegnek
nem szabad átlépni anyja
bécsi palotájának küszöbét
Bírói döntéssel tiltották el a látogatástól
Bécs, december 12.
(Hétfői Napló tudósítójától.) A Hétfői
Napló elsőnek számolt be arról a különös
perről, amelyet Lipót Szalvátor főherceg, a
toscanai ház legfiatalabb tagja, anyja, Blanka
főhercegnő ellen indított. Lipót Szalvátor
főherceg keresetében arrn kérte a bírósá
got, hogy kötelezzék Blanka főhercegnőt
havi 1000 schilling apanagc fizetésére, azon
kívül a lakáshivatalnál is panaszt tett, hogy
anyja, ■ főhercegnő, ki akarja lakoltatni őt a bécsi Toscana-palotából.
Kasztiliai Blanka főhercegnő, aki egyéb
ként egyike a leggazdagabb osztrák arisz
tokratáknak, jogi képviselője utján kijelen
tette, hogy havi upanago fizetésére nem
érzi kötelezettnek magát, mert az apai
örökségrészt fiának teljes egészében már
régebben kiutalta, magúnvagyonóból pedig
csak akkor és olyan összeget fizet, amit jó
nak lát. Ezzel szemben hajlandó fiának in
gyen lakást és élelmet nyújtani a tulajdonát
képező Toscana-palQtában, ha fia minden
apanage-lgényéröl lemond.
A bíróság tekintettel a főherceg társadalmi
pozíciójára és kötelezettségeire, havi 300
schilling
járadék folyósítását ajánlotta
Blanka főhercegnőnek, nki azonlmn nem
nyugodott bele ebbe az ítéletbe.
A másodfokú tárgyalást a napokban tar
tották meg és az kölcsönös egyezséggel vég
ződött. Blanka főhercegnő hajlandónak mu
tatkozott n bíróság által javasolt havi Öszszeg rendszeres fizetésére,' de csak abban nz
esetben,
ha biróllag kötelezik Lipót Szalvátor
főherceget, hogy u Toscana-palotába
soha be nem teszi a lábát,
mert minden ntcgjelenéso csak újabb családi
viszályokat vonna maga után.
Lipót Szalvátor főherceg ezt a feltételt
elfogadta s mindössze azt kötötte ki, hogy
a palotában lévő nyilvános nulogaragebnn
lévő kocsiját továbbra is olt tarthassa, amíg

A Ponti Magyar Kereskedelmi Ránk Igazgatósága, felügydöbizott
*
sAga és tisztikara mólyen megrendülve jelentik, hogy rí infdnet igaz
gatóságának tagjn

Belatlny Arihur

megfelelő másik garaget nem talál. Az
egyezség ilyen értelemben létre is jött ebben
a különös perben.

A Színva patakba
ugrott
a menekiUő betörő
Miskolc, december 12.
A miskolci rendőrséghez bizalmas beje
lentés érkezett, amelyben felhívták a fi
gyelmet egy Budapestről érkezett munkáskülsejü emberre, aki hihetetlen mértékben
szórja a pénzt és vad mulatságokat
rendez az egyik kocsmában.
A rendőrség detektiveket küldött ki a
megjelölt helyre és itt tényleg mulatozás
közben találta ft levélben megjelölt sze
mélyt, aki amikor Igazolásra szólították fel,
kirohant a vendéglőből és
,
futásnak eredt.
A detektívek utána vetették maguknt. A me
nekülő a Szinva patak felé vette útját, a
partról
beugrott a vízbe
és úszva keresett menedéket . A detektí
vek Ide Is követték, csakhamar elérték és
előállították a rendőrségre. Itt derült ki,
hogy nz üldözött ember Kőbánul János sza
kács, nki legutóljára a budapesti népligeti
Szűcs-vendéglőben volt alkalmazásban. Ta
gadta, hogy bármilyen bűncselekményt kö
vetett volna el.
A miskolci rendőrséget azonban a napok
ban értesítette a budapesti főkapitányság,
hogy
n népligeti vendéglőt kifosztották
és valószínű, hogy a tettes Miskolcra mérté
kűit. Amikor ezt közölték Ktibányi János
sal, megtört és
töredelmesen bevallotta,
hogy valóban ö követte el a belörést, 3400
pengőt volt magához, de ennek felét már
elmulatta. 1700 pengővel zsebében menekült
a delcktivek elöl, n pénzt azonban futása
közben, vagy a patakban elveszítette.
A Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara inegilletödött gyásszal jelenti,
hogy

magy. kir. kereskedelmi főtanácsot,
a Felsőkét tagja, stb.

e hó 10-én elhunyt.
A Megboldogult az ország gazdasági életének egyik kimagasló tó
*
nyezóje volt, nki n közérdeknek szentelt munkásságával hervadhatatlan
érdemeket és általános tiszteletet és megbecsülést szerzett magának.
Rnnkunk igazgatóságában hosszú éveken át foglalt helyet és
nagy tudásával és igaz barátságával viselte srivón mindenkor Intérc
lünk ügyeit.
Hálásan és kegyelettel fogjuk nemes emlékét megőrizni
Budapest. 1937 december havában.

ZENE
CASALS

az egyedülálló milvésze
hangversenyén ismét bebizonyította költői
képzeletének mindenki felett álló erejét és
formakészségénck, virtuozitásának utólérhefelien tökéletességét. Etek a jelzők igy egymás mellett szegényes sablónként halnak és
nem fejezik ld azt a tökéletességet, amit
valóban hallottunk és azokat az érzelmeket,
amelyeket játéka kiváltott belőlünk. Casuls
elkápráztatta publikumát játékmodorának
simaságával és azzal, hogy nem ismer techni
kai nehézséget. Legfőbb érdeme mégis,
hogy megindít és a melódiák szárnyán a
képzelet világába visz. Nem figyeltük vonókezelésének és balkéztechnikájának formáit,
nem követtük nyomon útjainak kábító va
rázstáncát a húrokon. Álmodoztunk. A ro
mantikus hevületben olyan szépségeket vél
tünk félje l-znl a muzsikában, amelyek el
csábítanak, mint az aranyszáju szent pré
dikációi. Casals művészi nagysága l cgjellem
zőbb vonása a mélységes meggyőződés és az
áhitatos bit, amely felismeri a virág és a
porszem csillogásában is a jelenlévő Terem
től. Casals muzsikájának lendítő ereje a
misztikum, a mindent, az egész világot egy
személyre, az Istenre összes ürítő, megáldott
képzelet.
A gordonkának ez

BARTÓK F.S PIAT1GORSKY
Minden Igazi nagy müvei
*
nagyságának ter
mészetes következménye, hogy oda kell állni
*
a kor elé, amiben él, hogy ledöntse a bálvá
nyokat, amelyek a lélek kiterjedésének útját
áiljdk. Bartók Béla csendes, légies lény. Mégis
harcot hirdet és húborul indít a fűszerekkel és
savakkal dolgozó álművészetekkel szemben.
A hangversenyén előadott gordonkára és zon
gorára Irt müve la irányt jelző tábla a lélek
kimeríthetetlen forrásai felé: a föld az egyetlen
életet adó kehe'y. A falu apró házaival, totál
jaival és jövendőt mondó öregéivel, az egyetlen
egészséges közülct. Az erkölcsös szerelem, a
lelket sugárzó és lelket megszerető szépség,
amelynek csak kifejezője, de nem egyedin
tartalma a tánc, a nyikorgó duda és éjfélt illő
harang, a hajnali derengő fény, a nagy hegy
es még megszámlálhatatlan szépség az IMen
csillagos és napos esel olutt, — es az a tar
talom, amely az idők végtelenségéig Intő erő.

SCHOLA CAKTORUM:
száz vagy ennél is több énekes. Üisfluk és tf
basszusban ősz férfiak. Piros ruhában és fehér
kuringbe öltözve énekelnek. Renaissance portivázat ez. II. Gyula kora, akt megépítette a
Péter-templomot. Michelangelo és Bembo bíbo
ros. Az egyik nagy átokkal a lelkében keresi ot
Isten emberfejbe formázott fejét, a másik nem
mondja ki Jézus nevét, mert a jeruzsrilemt ács
flát nem ismerték az auktorok. Két egymással
szemben álló világ. A szombathelyiek kórusá
nak énekéből éppen ez a kor maradt ki. A te
nor légiesen magas hangjaiból és a basszus
mélységéből kimaradt Michelangelo fájdalmas
vergődése és ll. Gyula ul templomában elmon
dott parádés miséknek tüze.

AZ OPERA BÉRLETÁREMELÉSE ÉS A
VÁROSI SZÍNHÁZ
Az operaházi bérletek árának felemelései
javasolták a parlamentben azért, hogy a«
igy nyert többlettel magasabb művészi cé
lokat is meg tudjon valósítani. Nem aká
rmik részletes küzgnrdnsági fejtegetéssel a
terv mellett állást foglalni. Azonban felhívluk ar, Illetékesek figyelmét arra, hogy "
tervezett áremeléssel gazdasági érdekeken
kiviil eay elvan művészi és szociális prob
lémának kialakulását segítik elő. amelynek
megoldása a legsttrgőse
*
b feladatok közé
tartozik. A Városi Színházban most flntnl
énekesekből és zenészekből álló társasat
Időközönként népszerű operaelőadásokat
lart. Szegényes körülmények között, de an
nál nagyobb művészi és félig önzetlen leb
kesedéssel dolgoznak. Nem álIHlttk, ho’7
erek az előadások minden kritikát kibíró
produkciók és annak a közönségnek ftl
Igényelt kielégítő kulturális produkciók,
amely anyagi okok miatt az Operából ki
szórni, de elvon előadások, melyek me*?ta«
látják a közönséget, azt a kapcsod’0**
amely ■ színház elenged hetei len kelléke. At
Operaház helyárninak emelése tehát nem
csak az Intézményt érintő, hanem «*v
*n *
kai nagyobb problémát magába foglaló "ér
*
(lés, amelynek megoldásához nagy kultnr •
lls és szociális érdekek fűződnek.
KERNTLER JENŐ DR.
kamaráCsléio nem hozott n-.ffv
Dömötör Tiborról, Friss Antalról. Vócnr ojj
*
lóról és Jenev Zoltánról mindenki ludjn. hogv
|ó muzsikusok.
dr. Leiszrn Lásd
*

A Megboldogult a legnehezebb időkben
vette át ■ kamara munkájának Irányító
tát és nagy mérséklettel ét lápialalMi,
kiváló tzaKÍsmereltel, a kamara eszméje
Iránti lelket odnadáttftl leijetlfelt mnn
kdjával at egész megvár kftzgrtzdftsógi
élet terén hervadhatatlan érdoinéket szer
aelL

- Krfah.rít Tibor .IMfea > Cobdrn S.Hvétségben. A Magyar Cobden Szövetség szórnináriumában december 14-én, kedden este dr
Eckhardt Tibor orsióggyfllési képviselő Az an
gol külpolitika alapéiul címmel előadást tort.
A rendkívül nagy érdeklődésed várt eladást
az Emel Múteam (VT., Nagymező uees I) ■•ÍJ4
termében tartják és ponWiSn */♦? órakor kom
dik meg.

Budapest, 1937 december 13.
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Vasárnap őrizetbevették
a meggyilkolt Kiéin Rezsőné
szentendrei rokonát
r A főkapitányság bűnügyi osztályán vasár
nap egész nap lázas munka folyt. Rendőr
tisztek tanácskoztak, a rendőrségi autókon
sűrűn robogtak detektívek különböző he
lyekre, hogy kihallgatásokat végezzenek,
vagv tanukat hozzanak be a főkapitányság
ra: az óbudai rablógyilkosság kegyetlen let
tesét hajszolja a rendőrség.
Mialatt a detektívek csoportjai járták
Óbudát, hogy ujabb és ujabb adatokat sze
rezzenek be, a főkapitányságon

egy magas, sovány, őszülő hajú, haj
lott hátú szentendrei férfival foglalkoz
tak órák hosszat a rendőrtisztek. Ez az
ember rokona az áldozatnak és különc
élete, azonkívül a közte és özvegy Kiéin
Rezsőné közti rossz viszony vonta ma
gára a rendőrség gyanúját.

Több olyan kérdés van, amelyre nem tud
feleletet adni és ami a nyomozók szem
pontjából a leglényegesebb, nem tudja meg
mondani, hol tartózkodott december 9-én
délután két órától este nyolc óráig.
A gyilkosság öt és hat óra között történ
hetett. Hol volt ebben a kritikus időpont
ban? Állandóan azt válaszolja, hogy oda
haza.
— December harmadika óta ki sem
mozdultam Szentendréről. Ha valaki
azt állítja, hogy Óbudán látott, az ha
zudik, vagy valami miatt bajba akar
keverni.
— hangoztatta magából kikelve a szentend
rei férfi.
Mikor arról faggatták, tud-e alibit iga
zolni, határozott hangon felelt:
— A szomszédaim is tanuk rá, hogy ott
hon voltam és akkor megdől minden vád
ellenem.
Vasárnap délelőtt két rendőrségi autó
ment Szentendrére. Az egyik autón a gya
núba keveredett ember szomszédait hozták
a főkapitányságra, a másik autón pedig
három HÉV kalauzt, akik azt a val
lomást tették a szentendrei rendőrsé
gen, hogy csütörtökön a légvédelmi
gyakorlat után látták felszállni Kicinné
rokonát a vonatra
és ezt eskü alatt is vallják.

Drámai szembesítés
Először három szomszédjával szembesítik
a meglehetősen izgatottan viselkedő férfit.
— Mi nem tudunk arról, hogy csütörtö
kön délután hol tartózkodott — mondják
^zemébe Kleinné rokonának. — hiszen csak
délelőtt láttuk, délután nem találkoztunk.
A rokon látszólag mérgesen tekint végig
szomszédain és azt vágja vissza, hogy való
színűleg nem jól emlékeznek, mert ő be
szélt velük.
Később a HÉV kalauzokkal szembesítik
a rokont. Egyenként szólítja be a nyomo
zást vezető rendőrtiszt szobájába a kalauzo
kat, akik valamennyien személyesen isme
rik a titokzatos életű volt gyümölcsárust.
— A légvédelmi gyakorlat napján, körül
belül félórával a gyakorlat lefolyása után,
ugv negyedhárom tájban az állomáson tar
tózkodott ez az ember,
jegyei váltott a pénztárnál, azután fel
szállt a legközelebbi Pest felé induló

HÉV-kocsira, de azt, hogy mikor tért
vissza, nem tudjuk,
mert este nem tartózkodtunk a pályaudva
ron — mondják határozottan, egybehang
zóan a rendőrtiszt asztala elölt ülő halott
sápadt arcú férfi szemébe a kalauzok.
Ez a fejét rázza, azután igy szól:
— Tévednek. Én nem jártam az állo
máson, még csak a közelében sem voltam,
és Pesten meg semmi dolgom sem lett
volna.

Mint minden gyilkosságnál, ugv most is,
elárasztják a rendőrséget különböző beje
lentésekkel. Az egyik legérdekesebbnek lát
Tovább kérdezősködnek a nyomozó rend szó bejelentést az egyik vörősváriuti ház la
őrtisztek a szentendrei férfitől, hogy
kója tette, aki elmondotta, hogy
miért volt haragos viszonyban özvegy
csütörtökön délután egy idősebb cigány
Kicin Rezsőnévcl?
asszony járta sorra a környékbeli házakat,
— Csak kisebb nézeteltérések voltak köz jóslás ürügyével. Az asszonynál batyu és
tünk, azt is hamar elintéztük. A rokonság szatyor volt és ahol nem akarlak jósoltatni,
valami miatt haragszik rám s ugylátszik, azt goronibáskodott, több helyről ki is dobták
szerelnék, ha engem belekevernének ebbe szitkozódásai miatt. A bejelentő nem tartja
az ügybe.
kizártnak, hogy
Déltájban jelentik a detektívek, hogy
esetleg ez a cigányasszony vetődhetett
dr. Árvay Nagy István szentendrei or
be Kleinné lakására is,
vos jelentkezett vallomástételre.
öreg háztulajdonosnő ki akarta utasítani
az
A rokon ruháján ugyanis vérnyomokat ta
lállak, azonkívül arcán, orrán és fején or és talán eközben támadt rá baltával, vagy
vosi tapaszok vannak és amikor megkér más tárggyal a csavargó cigányasszony. Ter
mészetesen a rendőrség ezt a nyomot is le
dezték, hogy
járta.
mitől véres a ruhája, honnan származ
Vasárnap megjelent a főkapitányságon
nak a sérülések,
Rittcr Lajosné, a meggyilkolt háztulajdo
azt válaszolta, hogy’ múlt vasárnap össze nosnő leánya, aki édesanyja temetését in
veszett egy szentendrei legénnyel és az se
tézi. A rendőrségen közölték, hogy
bezte meg. Dr. Árvay Nagy Istvánra hivat
hétfőn délelőtt megadják a temetési en
kozott, hogv az részesítette első segélyben,
gedélyt
az kötözte be sérüléseit.
és
igy valószinüleg kedden temetik a bor
Az orvos tényleg emlékezett rá, hogy
zalmas gyilkosság áldozatát.
nála járt

Az elavult, „olcsó" lámpa falja

A hercegprímás nagy beszéde
azokról, akik romlással
fenyegetik a hazát
A Szent István Akadémia Pázmány Péter
halálának háromszázadik évfordulója alkal
mából vasárnap délelőtt ünnepi ülést tar
tott, amelynek legkiemelkedőbb eseménye
Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás
nagyhatású beszéde volt.
Az ünnepi ülésen a hercegprímás elnö
költ. Megnyitó beszédében méltatta Páz
mány Pétert, majd ezeket mondotta:
— Én nem politizálok, hanem
a haza létkérdésében u bizonytalan vagy
veszedelmes utak helyett Szent István
és Pázmány Péter kipróbált megoldá
saira mulatok rá,
de ha én politizálnék is, abból nem követ
keznék, hogy az egyház politizál. Annak
magyar tagjai az isteni és egyházi törvények
keretein belül éppúgy politizálhatnak, mint
bármely más állampolgár. A politizálásuk
azt jelenti, hogy a köz javára vezető sokféle
ut közül ők is szabadon választhatnak.
Ezután hangsúlyozta a hercegprímás, hogy
Magyarország keresztény jellegét minden

Karácsonyi vásár!
T.
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éi igy ezt a kérdést sikerült tisztáznia.
Vasárnap délután tovább foglalkoztak a
detektívek Kicinné előállított rokonával,
majd a kihallgatás befejezése után elbocsá
tották a főkapitányságról. Este azonban
ujabb adatok, alapján
megint előáilitották
és a nyomozás érdekében őrizetbe vették.
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kor ki kell hangsúlyozni. Dörgő éljenzés
közben jelentette ki:
— A magyar szent koronán elhajlott
ugyan a kereszt, de most is rajta van! A
magyar nemzet keresztény maradt és annak
is kell maradnia, ha élni akar. Fatális
romlással fenyegetik azok a hazánkat,
akik napjainkban ezeréves alkotásaiban
támadják Szent István királyt,
mert az a nemzet, amely saját múltját meg
tagadja, megpecsételte sorsát.
A hercegprímás beszédét nagy taps fo
gadta, majd Schiitz Antal és Alszegiig Zsolt
egyetemi tanárok tartottak előadást Páz
mány Péterről.
Az ünnepi közgyűlés után Serédi Jusztinián hercegprímás még néhány hivatalos
funkciót végzett el, maid vasárnap délután
visszautazott Esztergomba.

Tizenötezer pengőt
raboltak
a kasszaíurök
Vasárnap reggel nagy
szabású betörést jelen
tettek az újpesti kapi
tányságon. Az éjszaka
folyamán a Szt. Istvántér 6. számú házban
lévő
divatáruüzletben
falbontó betörök jártak,
akik
Is felnyitották.
■
A betörök az esti órákban a pincében |

az áramot — az áram pedig

pénzbe kerül.
Takarékoskodik? Krypton-fényt
válasszon! Az uj Kryptonlámpa
ontja az izzófehér fényt, mégis

kisebb az áramfogyasztása.

Az igazán olcsó világítás:

TUNGSRAM

MW
rejtőztek cl, majd onnan a mennyezet ki
bontása után feljutottak a földszinten levő
üzlethelyiségbe. Ezután hozzálátlak a pán
célszekrény felnyitásához. A betörők
gazdag zsákmányra tettek szert.
A kereskedő ugyanis pénzét és feleségének
ékszereit a páncélszekrényben tartotta. 2800
pengő készpénzt, 5000 pengőről szóló taka-

VARADY -fjA

NEHÉZSELYEM nyakkendő
(6 . . pangóról) |.V, VAct ucca 5

rékbeléli könyvel, azonkívül öt pár arany
fülbevalót, egy brilliánsgyürül, bárom arany
karkötőt és több selyemruhát vittek maguk
kal az éjszakai látogatók. A kár az eddigi
megállapítások szerint,
megközelíti a tizenötezer pengőt.
A rendőrség
a
renoorseg nyomozást
nyomozási indított
m
a vakmerő betörők kézrekeritésére.

Karácsonyra, újévre
legszebb ajándék

senator Cetotiiter
cigarettahüvely keltés füstszűrővel, ezüst szinU dobozban!

Senator cigarettapapír;
„ BI o o k “ gumizott széllel;
„Rapid1* közepén hajtogatott, szélén

gumizott lapokkal.

4

/.
Mához egy hétre, hétfőn a szolnoki vármegyeháza dísztermében ünnepség keretében
leleplezik Horthy István lovassági tábornok
portréját. Pólya Tibor festette a képet. Az
utolsó ecselvonások hiányoztak csak már,,
amikor a kitűnő piktor hirtelen meghalt. A
BAKTER: Szopintom-nyalintom kedves
Horthy-portrét az elhunyt művész jóbarátju, Lepcses szomszéd, Ösmerje be, hogy megen
csak Pesten vótak.
Chiocinl Ferenc fejezte be.
ÖRZSI: De még hozzá hájjá, majd a szá
II.
nyavala állt belém, úgy megijellem oda
Máral Sándor, akinek eddig csak regényei raz
tol.
ben és ragyogó publicisztikai munkáiban

BAKTER: No fene, no fenel Oszt mitül?
ÖRZSI: Hát én nem tuttam, hogy megen
légy védelem van a fővárosba! Egész ártat
lanul ballagtam az úccán . . . eccer csak
rettentő bőgés meg harangozás kezdődött,
puskák ropoglak, bombák durrogtak . . .
szörnyületes emberek nyargalásztak Ideoda, akiknek ollan hosszú ormányuk vót,
akárcsak az állatkertbe az elefánt-madár
nak . . .
LEPCSES: Ne bolondulj örzsil Az efelánt
a' nem madár, hanem marha! S azokon a
nyargalászó embereken gázmacska vót.
ÖRZSI: Bánom is én mi vót, de ahogy
rájuk néztem, főfordút a gyomrom a rondaságtul.
LEPCSES: Te is úgy Jártál annyuk, mint
az a Ritkaeszű Komótos Rihatag Antal
koma, aki együtt vonút be velem a világ
háborúba. Igen szűkszavú ember vót, há
rom hétbe kettőt se szót: ha aztat kommandlrozták hogy: indujj, akkor ment, ha rákajátottak hogy: ájj, akkor megállt. No, egy
nap elérkeztünk a frontra, ippen csöndes
nap vót, hasrafekűttünk egy patak partyán,
a koma rágyújtott a pipájára, jóízűen szilta.
Eccer csak rettentő zenebona kezdődött,
géppuskák kotyogtak, srapnellok Totyogtak,
emberek jajgattak ... hát Ritkaeszü Kómótos Rihatag Antal rémülten felugrik s
clordíttya magát: — „Az atyaárgyélussát
magának őrmester úr, hova hozott engemet??!“
BAKTER: No hájjá, annak se tőthétték
hektószámra az észt a kupájába! — Oszt
azontúl mi újság Pesten?
ÖRZSI; Darányi apánk összebékítette a
Hómany, meg az Ekkhárd kegyelmes ura
kat.
BAKTER: Emmán döfi! Oszt mibe állapollak meg!
ÖRZSI: Hát hogy a tanuló ifjúságot nem
szabad beletaszigáíni a politikai mozgal
makba.
BAKTER: Bizony akadnak, akik a surbnnkó dijákoknak bebeszélik, hogy mán
kinyőttek az annyuk papucsábul.
V//.
LEPCSES: Nézze-hajja, eccer ez a Bá.4 karácsonyi könyvpiac egyik legértéke gyognyúzó Kiss András vásált Szombathelen
sebb termése Máriás Imrének, néhány szép
verseskönyv és a nemzetiszinházbeli Fény a
faluban nagysikerű szerzőjének uf regénye,
A csodálatos szín. Egyszerű emberek egy
szerű életének igazi irodalmi értékű rajza ez
a regény. Es még valami: sürgősen dramati
zálni kell, színpadra kívánkozik...
Vili.
Gróf Károlyi Gguldné Horthy Paulette, a
kormányzó leánya egyiptomi kirándulóidra
indul.
IX.
Páriában ma mindenki arról beszél,
milyen „isteni” Molyneaux legújabb
Különleges beauly-box (poudrler) P 15.—
Jolié divatékszerboll, Kígyó-utca 4—6.
„estélyi költeménye . A ruha rózsa
szín tüll, bő, húzott szoknyával, ame
X.
lyen kétujjnyi távolságban nerzKitűnő újságíró-kollégánk, Mécs 'Alajos,
csikók szaladnak fodorként körül, egé
aki beutazta Japánt, vasárnap eredeti film
szen derékig. Nerc a két vállpánt is,
felvételekkel kisért előadást tartott az Urá
amelyek a háton „V” alakban futnak
niában Japánról.
össze. A toilettet egy kis nerz-muff
XI.
és egy rózsaszín tüllre dolgozott nenL4 legfényesebb premierpublikum vonult
kucsma egészíti ki.
*
fel tegnap a Vigadóban: megnyílt a képző
művész-színészek kiállítása. Budapest ked
vencei uj szerepben mutatkoztak be. Somo
Csodaszép perzsaprémes fekete sxögyi Bogyó, a szinész-köttö-rajzoló verseket
vet téli kabátban láttuk a minap
irt a képei alá, sokan gyönyörködtek Csor
Bethlen Margit grófnőt a Váci-utcában.
tos Gyula tájképeiben, Hernádg Gizi ezúttal
A perzsa-zsebes kabáthoz perzsa kucs
rajzaival aratott sikert, kiállított Páris Ha is,
mát viselt.
aki különben már hivatásos festőművésznek
a
számit és Gellért Lajos, akinek remek illusz
trációit külföldi lapok köztik. Érdekes és ér
Újdonság a szőrmedivatban : min
tékes a többi kiállítók munkája is. 4 siker
den bundát megfelelő stinfi antiloppal
óriási! 4 publikum valósággal sajnálja, hogy
szegélyesnek, hogy ezzel a gyors ko
a „szereplőket" nem tapsolhatja számtalan
pást egy kicsit megakadályozzák.
szor a függöny elé ...
♦
XII.
A nemrég feltűnt, nagyon csinos
Indiai cirkongyürü fehér arany foglalat
Görög Etán egyik délutáni mozielő
ban P 25.— Jolié ékszerbolt, Kígyó-utca
adáson egy remek fekete szövetruhát
4 -ö.
láttunk, arany hímzéssel a nyak körül,

gyönyörködhetett a közönség, most a szín
padi szerzők sorába lép, színdarabon dolgo
zik.
III.
Nagy ünnepséget tartott az Esztcrházy
hercegi család. Most kétszázötven éve, hogy
gróf Eszterházy Pált hercegi rangra emel
ték. Pál herceg, a család jelenlegi feje ve
zette az ünnepséget.
IV.
M. Booth, a whiskv-király Budapesten
Járt és karácsonyi ajándékul a Váci-utcában
A'/epn-specialitást vásárolt: számozott és csi
kós whisky-poharakat, méltó edényt a vi
lághírű Booth’s whiskyhez!
V.
4 Klsnapló irta meg először azt a kedves
és érdekes társasági hirt, hogy Oltay Károly
műegyetemi professzor lányát, a szép Oltay
IMariannet eljegyezte gróf Strassoldo Graffenbergo Carlo Giorgio, az olasz haditenge
részet hadnagya. Azóta megvolt az esküvő
Is A vőlegény szüleinek birtokán, Strassoldóban esketék össze a fiatal
párt.
A regényesen szép esküvőnek regényes
folytatása is lelt: az esküvő napján megér
kezett a parancs, hogy Strassoldo hadnagy
azonnal induljon útnak messzi Afrikába,
Eritreába, Massaua kikötőjében jelölték ki
ni állomáshelyét. A parancs — parancs! A
hadnagy urnák indulni kellett. Ifjú felesége
elkísérte Nápolyig. Két napig tartott a
nászút. Strassoldo gróf Nápolyban beháló
zott a „Po" gőzösre és elindult Massaua felé.
Felesége nem mehetett vele. Az olasz gyar
mati hatonai rend ugyanis előírja, hogy a
feleség az Afrikába vezényelt férjet csak az
eritreai kormányzó külön engedélyével kö^éthétl. XFIfJÍFfrlJfto "NtfpbltfMI Mltódfotdult, hazajött Budapestre és most a szülői
hátban várja a boldogító engedélyt és amint
a kezében lesz, azonnal nekivág az afrikai
útnak...
VI.
Tenyésztett igazgyöngysor P 95.— Jolié
divatékszerboll, Kígyó utca 4—6.

egy rend ruhát a süldőflának, az örenstájn
bótosnál. Tán egy hónap múlva a ruhát ki
mosták, hál úgy összeugrott a szövetlye,
hogy a nadrák félálbszárig ért, a kabát ujjúbul pedig könyékig kint vót a fiú karja.
Persze Bágyognyúzó rögvest vitte a gyerekit
Szombathelre, az összehúzóckodott ruhájá
ba. Hát ahogy az örenstájn megpillantotta
ükét, elkajátotta magát: — „Jóságos Isten,
hogy nyöl ez a gyerek!“
ÖRZSI: Jaj a% a komisz örenstájn, a
ménkű koptassa ki a bugyogója Üllepit!
BAKTER: Hát a Genf várossába mit
szóltak, mikor meghallották, hogy Olaszórszág kilép a NépszőveccségbÜl?
LEPCSES: Nem felejtik el a napot, mint
az, aki bántotta a papot.
ÖRZSI: De hát nincs igaza Mussolininak?
öli abba a Népszöveccségbe ki se nyithatytya senki a papulláját. Mert ott csak a csön
det szeretik.
LEPCSES: Erriil eszembe Jut az a pápóczi Kistopány Hanyag Pál, aki a házába
nyaralókat szokott befogadni. Tavai beállí
tott hozzá egy pesti illető, megnézte a szo
bát s fölkérdezte: — „Osztán csöndes ház
ez, nyaralás céljábul?" — „Ez e?“ —
monta Kistopány, — „de még millen! A tavali lakómat is azér vertem meg, mer igen
hangos vót.
* ‘
ÖRZSI: A gőzös lépjen az ollan ember
tyúkszembe! — Oszt gyerünk aptya.
BAKTER: Megájjon e* kesennyégt — Lep
cses szomszéd, mi a nézeteltérése errűl a
meleg őszi IdŐjárásrul?
LEPCSES: Igen ártalmasnak tartom, fő
leg a szénkereskedők szempontyábul.
BAKTER: Biz azoknak ez valóságos elemi
csapás.
ÖRZSI: Hát amegg mi, az a elemi csa
pás?
LEPCSES: No lelkem, nálad sokkal oko
sabb ember az a Gyomorhajtó Ribiszke Já
nos sógor, akihöz eccer beállított e* biztosíttási vigéc, hogy hát asszekúrálja magát
elemi csapás ellen. — „Nekem nincs arra
szükségem1* — monta a sógor, — „hanem
a Jancsi fiamat bebiztosítanám elemi csa
pás végett.
**
— „Minek?" — csudálkozott
a vigéc. — „Annak" — magyarázta Gyo
morhajtó, — „hogy hát a gyerek most jár
az első elemibe, oszt a taníttó a pálcájával
akkora csapásokat Igazít szegénynek az ül
nöki fertállára, az ember szíve clfacsarodik
bele." — Oszt Istennek ajállom.

HÚClPQgg Friebert.

XIII.

a csukló felett, sőt a ruha elején is
mellény szerint. A kalapjáról le
csüngő fekete fátyolt is arany pettyek
díszítették.
•

Nagyszerű újítással lepte meg vevőit
az elegáns Váci-utcai Grünwald- és
Vahl-cég: karácsonyi ajándék-tanács
adót alkalmazott, aki a vevőközönség
nek a legcsodásabb női, luxus-negligékét ajánlja megvételre. Nem kell azon
ban ettől a „luxustól” megijedni, mert
a vásárlás problémája olcsó és prakti
kusan oldható meg. A leggyönyörűbb
hálóingek, kombinék, pongyolák és
zsebkendők vannak felhalmozva a
cég üzletében, ahol kérdésünkre, vájjon
milyen árért lehet már ajándékot
venni, azt felelték, hogy már 3 pengő
től kezdődően is gyönyörű ajándékok
vannak raktáron.
♦
Nagy sikert aratott Vágó MAry
egészen ujszabásu barna-drapp csikós,
készei kötött ruhájában, amelynek
roggyant nyakát érdekes klipé tartotta
és ugyanilyen összeállítású ővesatt

Legmelegebb JQ
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*

Gyönyörű a karácsony a Terézkörut 48. sz. alatti Optifot látszerazaküzletben! Itt minden a rosszullátók és a gyermekek öröme! Előbbie
ket gyönyörű chrom et noir lorgnonokkal, a gyermekeket pedig szebbnél
szebb játékokkal lepte meg a cég.
Optifot belvárosi ízlésű áruit, körúti
.árakért adja.

A Sugár Vilmos cég (Deák Ferenc-utca 23.,
Deák-tér sarok) karácsonyi vására minden vá
rakozást felülmúl, mert már P 1.90-ért igen jó
divatszövetek kaphatók. A cég különlegessége
a romain sarmőz ruhaselyem, melynek occasiós ára P 4.15. A karácsonyi vásár szenzációja
a maradékok óriási tömege, melyeknek olcsó
sága meglepi a vásárló hölgyközönséget.
(Dr. Dévainé Erdős Bőske.)
♦
Nem gond a karácsonyi vásárlás Igazán, ha
valaki felkeresi a Calvin-téri Fenyves Áruházát.
Egy kis izelitö a karácsonyi árjegyzékből: női
bőrkesztyű meleg béléssel 3 90, divatmuszUnzsebkendők 95 fill, tisztaselyem muszlin ken
dők 5.80, női gyapjusálak 1.48, kötött divat
mellények 3.90 P. De ki is tudná felsorolni azt
a rengeteg, finom és nagyon olcsó árut, amivel
a Fenyves Aruház felszerelte magát a kará
csonyi vasárra való tekintettel?!

CHRISTIYIAS CARDS

MMtZbOl M ét 84
Tsrtz-Mrui 62
a leeszebb budapesti felvételekkel
angol-, francia-, olasz-, németnyeivüek
uamhlz-wrui 10
Klréiy-utca 55
W I l\I R R V A Kossuth Lajos-utca 20
* 1 vl
H w
(Astoria szállóval szénben
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4 pénz az utcán heveri... At Operaház
előcsarnokában nagyösszeyü pénzt talállak.
4 rendőrség a Klsnapló utján üzeni: oki el
vesztette, sürgősen jelentkezzék a főkapi
tányság közigazgatási osztályán a Veres
Pdlné-utcában^.

diszlett a derekán ia. A ruhához tor
nyos sapkát viselt, homlok felett
drapp-barna fonalu hajfonat dísszel.

ai, immmm

— Karácsonyt sütés-főzés villanytűzhelyen.
Az Elektromos Művek V., Honvéd ucca 22. sí.
alatti bemutatójának előadótermében
szerdán
délután
órakor, villamos konyhájában
pedig hétfőn, csütörtökön és pénteken délelőtt
>íl0 órai kezdettel tartják most, karácsony
előtt is a szokásos főzőelőadásokat, fözőgvakorlatokat. A villamos tűzhelyek és háztartási
készülékek kezelésének ismertetése során idő
szerű programként diós-mákos tekercs, diós
rumos sütemény, foszlós kalács, habkarika
(karácsonyfadísz), különféle húsételek és halak
készítését mutatják be.
Belépő- és ruhatárdíj
nincs.
— Karácsonyi hangszer-, rádió-, gramofon
kiállítás a zenepalotában. A magyar és kül
földi hangszeripar elképzelhető összes termé
kei szerepelnek ezen a kiállításon. Az ékszreszépségü tangóhnrmonikák mellett különösen
feltűnnek a karácsonyi ajándéknak rendkivül
alkalmas hangraforgók, meg a díszes, művészi
kivitelű értékes dobozokban, csengő hangon
muzsikáló zenélő művek. Karácsonyi ajándék
csomagolást adnak ugyanis: Minden egyes cso
magot karúcsonyfagnllyal és égő plrosszinü fe
hérpettyes szerencscgombával díszítenek. Ugyan
így nyújtják át a gyönyörű művészi kivitelű
áruutalványokat is, amelyekből egy-cgy darab
10 pengőbe kerül, de mindenki annyit vehet,
amennyit csak akar. Ha az áruutalvány tulaj
donosa hanglemezekre váltja be az utalványt,
akkor karácsonyi ajándékul ingyen knp egv
lemeztokot. A Rákóczi-ut 60. szám alatti Slernberg-palotában már tömegesen vásárolták a dí
szes utalványokat. Ezek most a legnépszerűbb
karácsonyi ajándékok.
— Karácsonyt édességek házi készítését mu
tatja be a Katolikus Háziasszonyok Országos
Szövetsége a Gázmüvek VI., Vilmos császár ut
3. szám alatti bemutató helyiségében, l-’ én,
kedden délután S órakor: Marcipán, csokoládécukorka, mézeskalács, puncs. — 15-én. szer
dán délután 5 Arakor: Csokoládé holdak, diómarcipán, szaloncukor, ánizshajtások. —
csütörtökön délután 5 órakor: Leveles vajas
tészta, mézes apróságok, eperkrém, égetett
punch. A nagy látogatottságra való tekintette
sz előadások két teremben párhuzamosan tar
tatnak meg. Belépődíj nincs. — 17-én, pe '
teken délután 5 órakor: Főzőhemutaló a tsz

rákos gázhasználatről. Belépődíj sdnes-
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Lelkesen ünnepelték vasárnap
Márkus Miksát, az Újságíró
Egyesület huszonötödször
megválasztott elnökét
Huszonötödször választotta meg elnökéül
Márkus Miksát a Magyar Újságíró Egyesü
let. Huszonötödször tették le minden gond
jukat, bajukat Márkus Miksa kezébe az új
ságírók, akik most a gyönyörű jubileum
ünnepi fordulóján őszinte szívvel forrnak
össze egyetlen kívánságban: hossza éveken
át választhassák meg ismét elnökükké azt a
férfit, akiben mindig megbízhattak és akiben
sohasem csalatkoztak. A vasárnapi ünnepség
egyik szónoka, mint helvenötödik éve meg
választott elnököt köszöntötte Márkus Mik
sát. A közönség csodálkozó morajára kifej
tette, hogy ha a háborús évek kétszere
sen számítanak, akkor az elnöki székben
töltött legutóbbi huszonöt esztendőt három
szór kell beszámítanunk. Igaza van a szó
noknak: hetvenöt esztendős jubilánsként kell
ünnepelnünk Márkus Miksát, de nemcsak
nz átélt idők viharai, hanem a viharos idők
alatt elért eredményekért is.
A Magyar Újságíró Egyesület vasárnap
délelőtt
díszközgyűlés keretében
köszöntötte
Márkus Miksa
magy. kir. udvari tanácsost huszonötödszöri elnökké választása alkalmából. A
Kereskedelmi és Iparkamara nagytermében
megtartott ünnepségen megjelent többek kö
zött Bethlen Margit grófnő, 'részig Elemér,
Pestvármegye főispánja, a miniszterelnökség
sajtóosztályának képviseletében Dulin Elek
^■i

miniszteri osztálytanácsos és a magyar la
pok főszerkesztőinek vezetésével az újság
írók szinejava.
A díszközgyűlésen Herczeg Ferenc, a MaÚjságíró Egyesület tiszteletbeli tagja
elnökölt, aki megnyitó beszédében méltatta
Márkus Miksa munkásságát.
— Ha sikerült — mondotta többek között
-- ezekben a nehéz időkben megmenteni a
kartársi szolidaritást, akkor ez Márkus
Miksa példaadó önzetlenségének, érett böl
csességének,
kollegiális szeretetének és törhetetlen
bátorságának érdeme.
Az ünnepi beszédet Harsány i Zsolt mon
dotta, majd egymás után szólaltak fel Hef/edűs Gyula, az Újságírók SzanatóriumEgyesülete és az Otthon-Kör nevében, Gerő
Ödön az Újságírók Nyugdíjintézete, Hivatal
•József kormányfőtanácsos a Katolikus írók
Pázmány Egyesülete, dr. Tóth László kor
mányfőtanácsos, az Országgyűlési Tudósítók
Szindikátusa, Thury Levente a debreceni,
Tölgyes Béla a szegedi és Lékay-Lingaucr
László a szombathelyi újságírók nevében.
Az üdvözlésekre Márkus Miksa válaszolt
kedves beszéddel, amelyet a jelenlevők
percekig tartó ovációval fogadtak,
A díszközgyűlést rendes közgyűlés követte,
amelyen a tisztikari jelentések után több
indítvány hangzott el.
■ ■—■■■BT

Kémért Nagy Imre súlyos
testi sértéssel vádolva
áll ma a bíróság elé
A Tompa-utcai revol veres verekedést rendőri

került tizenkét nagyméretű Benczur-kép.
Benczúr professzor és a nővére mostanában
ajánlatot tett a székesfővárosnak ezekkel a
képekkel kapcsolatban. Ajánlatuk úgy szólt,
hogy
átengedik a székesfővárosnak a tizen
két festményt, ha ennek fejében életük
fogytáig szóló életjáradékot biztosit
nekik a város.
A városházán megindult a tanácskozás. El
sősorban is megtekintették a képeket. A fel
ajánlott tizenkét festmény közül kettő a
művész önarcképe, néhány a királyi Várban
lévő Benczur-festmétiyck vázlata, a többi
pedig családi vonatkozású arckép. A fővá
ros úgy találta, hogy az ajánlat figyelemre
méltó és a székesfőváros közönsége értékes
műtárgyakhoz jut, ha ’ megszerzi a Benczurképeket.
Elvben nem is volt tehát akadálya a
megállapodásnak, de anyagiak tekintetében
differencia mutatkozott a főváros és az
örökösök álláspontja között. A különbség
az értékelés között jelentkezett,
Benezur professzorék ugyanis száz
ezer pengőre becsliíték a képek értékét
és ehhez mért évjáradékot kívántak, a
város szakembereinek értékélése Viszont
50—00.000 pengő körül mozgott.
Ez az értékelési különbözet volt az oka,
hogy a tárgyalások sokáig elhúzódtak.
Latba kellett vetni a képek becsértékét,
az igényelt évjáradék összegét, az örökösök
*
életkorát és ezeknek a mérlegelésével dön
tött a székesfőváros az ajánlatról. Némcthy
Károly székesfővárosi tanácsnok most a
közművelődési bizottság ülésén
előterjesztette a megállapodást, amely
úgy szól, hogy a képek átengedése elle
nében a székesfőváros közönsége öszszcsen ötezer pengő évjáradékot' bizto
sit a két Benczur-örökösnek együttesen.
A megállapodás további szövegében a
székesfőváros elfogadja Benczúr professzor
nak és nővérének a képek elhelyezésére
vonatkozó kikötését is. A megállapodás sze
rint a tizenkét képet a fővárosi képtárban
helyezik el, még pedig úgy, hogy
külön Benczur-termet létesítenek.
A közművelődési bizottságban előterjesz
tett megállapodás szövegét rövidesen jóvá
hagyják és ebben az cselben a Benczur-örF>kösök megkapják az évjáradékot, a fővá
rosi képtárban pedig berendezik a Benczúrszobát.

karhatalom mellett tárgyalja a törvényszék
A bflntet'őtörvényszék Horváth Ferenctanácsa ma, hétfőn tárgyalja a Tompa
utcai nyilas párt előtt történt véres, revolveres verekedés ügyét.
Nemrég történt, hogy az Egyesült Nemzeti
Szocialista Párt Tompa-utcai helyiségében
gyűlést rendezett. A pincehelyiségben be
rendezett gyüléstercm előtt szociáldemokrata
pártállásu fiatalemberek jelentek meg és
összeverekedtek a nyilasokkal. Pillanatok
al itt
botuk, fütykösük emelkedtek a levegőbe,
néhány revolverlövés is elhangzott.
A rendőrség riadókészültsége gyorsan a
helyszínen volt, megakadályozta a további
verekedést és egész sereg embert előállítot
tak a főkapitányságra.
Az ügyészség vizsgálata azt állapította
meg, hogy a verekedést
dr. Ságvári Endre fővárosi tisztviselő
és szociáldemokrata érzelmű társai
kezdték,
A nyilas gyűlés hatvan résztvevőjét meg3WI
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verték, hatvanegy ablakot betörtek és cse
lekményükkel magánosok elleni erőszak
bűntettét követték el. Később Kémcri Nagy
Imre nyilas alvezér is beleavatkozott a ve
rekedésbe és egyik verekedő fiatalember
nek: Kiéin Györgynek fejét
fokosával betörte.
Kémeri ellen súlyos testi sértés büntette a
vád.
A inai tárgyaláson összesen huszonnyol
cán ülnek a vádlottak padján. A vádlottak
közül dr. Ságvári Endre, Mózes László
szabósegéd, Zimmermann Imre gyárimun
kás és Friedmann Tibor kereskedősegéd
előzetes letartóztatásban vannak, a többiek
szabadlábon védekeznek. Tanúképpen be
idézték a tárgyalásra a Tompa-utcai nyila
sokat.
A törvényszék elnöksége vasárnap intéz
kedett, hogy
megfelelő karhatalom vonuljon ki a
tárgyalásra,
hogy minden esetleges rendzavarást a legerélycscbben megakadályozzanak.

Véres emberi testrészek
a gyorsvonat mozdonyá
nak kapcsolóján
•Bécs, december 12.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas
leletre bukkantak tegnap korán reggel a
bécsi Ferenc József-pályaudvaron. A lundenburgi gyorsvonat lokomotívjának kapcsoló
ján, valamint a mozdony utón következő
kocsi lépcsőjének deszkáján
véres emberi testrészeket, összeroncsolt
husdarabokat találtak.
Széleskörű’ nyomozás indult annak meg
állapítására, hogy gyilkosságról, vagy ön
gyilkosságról van-e szó, a rendőri vizsgálat
azonban eddig még nem járt eredménnyel.
Kétségtelen, hogy a gyilkosságnak vagy ön
gyilkosságnak Bécs és Gműnd között kellett
megtörténnie, mert a mozdonyt Gmündbcn
kapcsolták a gyorsvonathoz.

IT

Húszezer pengőt

Benczúr Gyula örököseinek
követelt a háziúrtól,
érdekes üzlete a fővárossal mert kizárták albérleti
tizenkét festmény és ötezer pengő életjáradék körül

szobájából

Kínos jelenet színhelye volt a Kcrtészutca 20 számú ház, ahol egy albérleti szo
A székesfőváros illetékes ügyosztályát egyl most érkezett befejezéséhez.
bában dr. Firon Jenő ügyvédnek volt az
Benezur
Gyula
halála
után
örököseinek,
rendkívül érdekes megállapodás ügye fog-!
irodája. A főbérő felmondta lakását és else
Jalkoztatja, amely Benczúr Gyula, a nagy két gyermekének -- ifj. Benczúr Gyula jén kiköltözött. A költözködés alkalmával
piktor örököseinek ajánlatára indult meg és | egyetemi tanárnak és nővérének birtokába
vita támadt Kánczcr Zoltán, a Kertész-utca
20 számú ház tulajdonosa és az albérlő
ügyvéd között. Firon Jenő azt vitatta, hogy
annak ellenére, hogy n főbérlő kiköltözött,
neki még joga van elseje után két napig a
volt főbérlő engedélyével a lakásllán ma
radni. Az ügyvéd és háztulajdono
vitája
azzQl fejeződött be, hogy Kánczcr Zoltán
lezárta a lakást, amelyben nz ügyvéd al
bérlő volt és a föbérlő kiköltözését követő
napon, 2-án este,
Firon Jenőt már nem engedte be al
bérleti szobájába.
A váratlanul, kínos és kellemetlen helyzetbe
került ügyvéd erre négyféle jogcimcn
20.000 pengős kártérítési követelt
a ház tulajdonosától. Keresetlevelében cl
Angol teaasztalok, görpiccolók, tálcaasztalok, Ready Boy, panaszolta,
hogy lakásába vezető villany- és
bárkocsik, összerakható könyvszekrények, íróasztalok, csengő-drótokat elvágták, ügyfeleinek azt
mondták, hogy ismeretlen helyre költözött.
antik és modern alkalmi bútordarabok, bútorszövetek, Iratait visszatartották. így történt meg, hogy
fontos ügyektől elesett és kihagyták az or
dísztárgyak és egyéb LAKBERENDEZESEK nagy választékban szággyűlési választók jegyzékéből is. Az el-
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Karácsonyi vásár

meglepően olcsó árak!

téli utazás a
Trópusokba
A „RELIANCE"

luxungőzösUnkkel
Nyugetlndlába. Unrldába ét NewYorkba
dec. 4.-tői január 14.-ig

A„MILWAU K E E -

luxusgőzősUnkkel
• az egvetlen hajó, mely gyógy- ía
aporuilrdővei tan felszerelte •
Nuugatlniitába. nt Antatónálthog t»
Neu> Yorkba
január 9.-től márc. 2.-tg ■

a

JcarTbia-

és a „CORDILLERA-

gyorsmotor hajókkal
, Ngugailndldba, Vrnetmldba él
a Panamaciatorndhot
nőt. 20.-jan. 9.-ig, dec. !8.- feb. 6.-ig.
jan. 15.-márc. 6.-ig. feb. 12.-ápr. 5.-ig

Az „ORINOCO" és „IBÉRIA"
Cuhitba él Meslkóba
nov. 27.-jan. 19.-ip. dec. 28.-feb. 20.-lg
jan. 26. -márc 20.-ig, feb. 26.-ápr. 20.-ig
Valutdrls nehéziéf.tk tdncitnekl
Mindig jól utazik a

HAMBURG-AMERIKA LINIE
halóin

Magyarországi tezórLípt!delet
Budapnt, V. Vördimartg tér f.
Tel. 18-2540. r——
——~i|| VUl. Báron tér9 di—r=
Tel.15-34-12
I =

szenvedett károk számításai szerint 20.000
pengőt tesznek ki.
A nem mindennapi perben dr. Csaba Ist
*
ván törvényszéki biró most mondott Ítéletet,
Az ügyvédet
kártérítési keresetével elutasította,

mért nem sikerült bebizonyítania, hogy
kára merült fel és kárclháritókötclezettségcnek sem tett eleget, igy tehát kártérítést nem
követelhet.
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Budapest, 1937 december
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Az OMGE közgyűlése az agrárcikkek árairólt az iparról és a
föld népének szociális helyzetéről a téli

AZ MTK II. megnyerte a másodosztályú
bajnokságot s igy bekerült az első osztályba.
Meg kell dicsérni a Jól játszó csapul minden
egyes tagját, de az elismerés elsősorban a
A magyar agrártársadalom legkiválóbb
szakosztály vezetőjét, Gárdos Istvánt Illeti
jainak jelenlétében zajlott le vasárnap az
meg, nki fáradságos munkával és rengeteg OMGE, az Országos Magyar Gazdasági Egye
ambícióval nevelte és Innitotfa az utánpót sület rendes évi közgyűlése.
lást. ő maga Is kitűnő Játékos. Egyik szép
lejátszási partiját mutatjuk itt be:
SOMSSICH LÁSZLÓ GRÓF
elnöki megnyitójában vázolta az elmúlt év
4 62
gazdaságpolitikai eseményeit, majd meg
V 762
állapította, hogy a mezőgazdasági termelés
0 A K 7 42
ben az elmúlt évben bekövetkezett kedve
zőbb áralakulás nem a világpiaci helyzet
♦ A83
javulásából következik, hanem annak roszK D B73
szabbodására vezethető vissza. Szorosan
4 10 0 5
ÉSZAK
összefügg a világpolitikai feszültséggel és
D
V
B
10
9
4
3
5
bizonytalan helyzettel.
10
H
- 0 DB985
Minden állam a közfogyasztást messze
K B 964 2
4
10
DÉL
felülmúló tartalékokat gyűjt gabonából
és élelmiszerekből. A nagy kereslet te
4 A 8 4
hát a nemzetközi helyzet egyik követ
V A K863
kezménye
0 68
és ezért az áralakulás múló jelenség.
Súlyosan
érinti
még a mezőgazdaságot a
4 D75
Dunamcdence államainak belpolitikai okok
Licit:
ból bekövetkezett önellátásra való törek
vése, amely ránknézve kedvezőtlen beviteli
Kelet
Dél
Észak
Nyugat
.politikában nyilvánul meg.
passz
1 kör
1 kiíró
1 pikk
Ezután ipari kérdésekkel foglalkozott és
pussz
passz
passz
3 kör
—
——
4 kör
az agrárolló tágulásáért ax ipart tette
felelőssé.
Nyugat a pikk királlyal Indul, amit a fel
Támadta
az ásványola.ikartel kontingens
vevő kienged, majd a második pikket beüti.
Lehívja uz adu ászt, a királyt, Nyugattól esik rendszerét A mezőgazdasági iparban na
a szingli dáma Felvevő most úgynevezett gyobb szerepet követelt az agrárérdekeltsé
tempó előnnyel (a v a n c e) minden aduját geknek. Végül a mezőgazdasági szakokta
értékesíti! lehívja nz asztalon a káró ász tásról és
a mezőgazdaság) munkásság aggkori
királyt, hazalop egy kis kárót. Most pikk lo
biztosításáról beszélt.
pással az asztalra inegv és még egy kárót lop
a kézben. IJjra az asztalra megy a treff ászszal és a tizedik ülést most megszerzi azzal,
hogy az asztal irtolsó karóját a kezében levő
kis aduval hazalop.la, — Keletnél most már
csak magas ndu marad — és ezzel teljesíti
n bemondást! Bravó Gárdos!
★

A DUNA SPORT CLUB kedd este %9 órakor
klubhelyiségében kitünően ezerepeit versenyzői
ünneplésére dijkiosztóvacsorát rendez. A DSC
hölgycsapata Magyarország 1937. évi bajnoka
(Aratóné. Bánóné, Diósyné és Robicsckné), első
csapata az 1937 évi clsőosztályu bajnokság másoaik helyezettje (dr. Kiss, Bokor, Jakab, Ko
vács, _ Ké rgz,
ftyRWWi). ét Kovács, LQtttó
a budapesti világbajnokság férflpáros világbaj
noka leit. Az ünnepi beszédet dr. Bodor Géza
ügyvezető elr.ök mondja.
★
KITÜNŐEN sikerült nz M. T. K. vlllám-raapatversenye. Dr. K I s f a I v y István főtitkár
üdvilzUite a résztvevő tizenhat csapat tagjait és
tolmácsolta a külföldön tartózkodó B r il 1 I
Alfréd jókívánságait. Itat forduló után vezet u
I). S. C. I.. ulána következik az Unió L. T.
az M. T. K. III. és negyedik a favoritcsapat: az
Ont be. együttes, amely vasárnap már Klórral
erősített. A mintaszerű, gördülékeny szép ver
senyt Gárdos István, dr. Kun Miklós és dr.
Peri Jenő rendezlek fáradságos és precíz
munkával. A verseny döntője lapzártakor még
folyik.
¥

nöMIVERSENYT rendel a Féntk Műviszék Klubja december 14-i kezdettel. A ver
seny 5—6 napig tart, két csoportban: /4 lap
ital és 10 lappal. Mindegyik csoport első he
lyt zcitjc nagynevű festőművészek egy-egy
értékes miivét nyeri. Nevezési dij 5 P. Ven♦l'gjégy napi 1 P. A verseny főrendezői: dr.
Szlerényi és Ilcrmann Lipót.
★

CVLBERSTON Londonba érkezett és nyilatko
zott- „utálja a brldget!' Elfelejtett azonban nyi
latkozni arról, hogy azokat a milliókat is
utálja-e, amit a bridgen kereteit! Bejelentette,
hogy színdarabot irt, melynek a cime: „Kétszer
bcsclzt királyné". Bűnügyi dráma.

Darányi Kálmán képviseletében
MARSCHALL FERENC
földmivelésügyi államtitkár szólalt fel. Be
jelentette, hogy a gazdasági szakoktatást
fejleszteni fogják. Érdekes megállapításo
kat tett az agrárcikkek áralakulásával kap
csolatban. Többek között kijelentette, hogy
elismeri ugyan a kereslet és kínálat tör
vényszerűségét, de ennek az elvnek ma
már nincs gyakorlati értéke
és ezért a gyakorlati élet követelményeit
szem előtt tartva, olyan agrár árvédelmi
politikát kell inaugurálni, amely a terme
lési költséget biztosítja.
— Nem hagyjuk magunkat megfélemlí
teni — mondotta —, munkánkat cl fogjuk
végezni és
teljesíteni fogjuk szociális feladatain
kat Is.
PURGLY EMIL
a gazdahitelről, a valutapolitikáról és a
mezőgazdasági terheiröi beszélt.
Kelemen Imre beszéde után Törley Bá
lint a tejárak alacsony voltát bizonyította
és
vitába szállt a falukutató írókkal,
azt bizonyította, hogy a föld népének szo
ciális helyzetén a földkérdés rendezése nem
segítene. A nyomort a kartelek túlkapásai
és az uzsora idézte elő.
Több felszólalás után a közgyűlés Somssich László gróf szavaival ért véget. Beszé
dében elismeréssel emlékezett meg Oláh Já
nos hírlapíró érdemeiről, aki 10 éve látja el
az OMGE agrárhirszolgálatát.

A francia konzul és a Gellért-szálló
„diplomáciai jegyzékváitása“
a terem-afférben

Harmadik napja zajlik már a nagy nyil
vánossúg előtt az a terem-affér, amely a
budapesti francia kolónia által rendezett
bál körül keletkezeit. A legszélosebbkörüérdeklődés kíséri az ügyet. Ez érthető is, hi
szen az a kérdés: érte-e valami sérelem,
vagy megbánt ás a budapesti franciákat,
akik olyan nagyrabecsűlik a hires magyar
vendégszeretetet. Másrészt a székesfőváros
érdekeivel kapcsolatos anvagi kérdés is fel
merül, mégpedig az, válóban megtörtént-e,
hogy nem adtak bérbe egy termet, amely
pedig üresen állt és amelynek a bérlete
meglehetősen szép összeget hozott volna a
főváros pénztárának. Végül a hangoztatott
sérelem annál is kínosabbnak látszott, meri
éppen a jónevének örvendő vendéglátóipar
részéről érié volna a vendéget.
A magyar-francia barátság, az idegenfor
galom és a székesfőváros szempontjából te
hát egyforma érdek ennek a kérdésnek , a
tisztázása.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap
a legközvetlenebbül érdekelt személy
hez, Kállay Sándorhoz, a Gellért-szálló
helyettes vezérigazgatójához fordult és
arra kérte, hogy a legőszlnléhben mohá
ja meg, mi a helyzet
és ezzel a nyilatkozattal járuljon hozzá az
ügy tisztázásához.
Kállay Sándor elmondotta, hogy a fran
cia társaság december 4-ére kérte a Gellért
kistermét. Ugyanerre a napra már kibérelte
a nagytermet az Úszó Szövetség. A két te
rein közvetlenül egymás szomszédságában

van. Attól tartott, hogy zavart kelt, ha az
Úszó Szövetség bankettjét, a szónoklatok
rendjét és hangulatát megzavarja a bálról
áthállatszó jazzmuzsika. Arra is számított,
hogy az Üsző Szövetség bankettjén annyi
résztvevő jelenik meg, hogy kevés lesz szá
mukra u nagyterem és a kistermet is ki kell
nyitni. Ezért határozott úgy, hogy aznapra
nem adhatja ki bál céljára a termet.
A terem-affér „fővádlottja" ezzel magya
rázza meg a bérlet ügyét. Ezután megkér
deztük tőle,
mi a magyarázata annak, hogy nem fo
gadta Nugues-Borchat Sylvestre kon
zult, a budapesti francia követség kan
cellárját,
amikor a terembérlet ügyében tárgyalni
akart vele, mert az elhangzott panasz sze
rint egyszerűen csak kiüzent neki, hogy a
termet nem adhatja ki a bál céljára.
A vezérigazgatóheJyettcs erre a kérdésre
igy válaszolt:
— Kérem szépen, nekem uj titkárom
van, aki csak néhány hete teljesít szolgála
tot mellettem. A konzul ur nem adta át
névjegyét a titkárnak, aki viszont nem is
merte őt és igy csak azt jelentette nekem,
hogy a konzulátustól jöttek a terembérlet
ügyében. Én a titkárom utján a legnagyobb
udvariassággal üzentem meg, hogy sajná
latomra nem bocsáthatom rendelkezésre a
kis termet. Sejtelmem sem volt arról, hogy
a konzul ur személyesen járt a szállóban.
Amikor megtudtam,

★
LESZÁLLÍTOTTA a szövetség a január 8-9.
vegyes párosbajnokság nevezési diját, anil m.
eredeti kiírás szerint csapatonként 30 pengő
volt. A nevezési dij az egyesületek kívánságának
megfelelően 70 pengő jelt. Nevezési zárlat jnJiut'r 5. Helyszín a Királyi Magyar Autó Club-

A FMDÖNAGYMESTERI elmért minden év
ben gyilkos küzdelem s-okolt lefolvnl a nlafond
hrldgezők táborában. KI tudjn minél több bu
kásba belevinni partneréi? Es a problémát Az
Idei szezon „nagymestere
**
■ szép asszony fele
ségével blhzkélkrdő ügyvéd lett, aki a negyedik
helyen, három passz után bárom szánnál Indí
tott éa a kontrára reknnlrával felelt- Eredmény:
ö|, azaz büntetővel együtt, nyolc bukás a beli
ben. — ami esak halezernégyszáz poént Jelent.
A meatürdclcll partner ki sem fejthette kellő
véleményét, mert a azoms-édos «ei»
*a
kávéház
itól álUrcntek, hogy a közönség a dlzffz helyett
a „dicsérő
**
Jelzőket hallja .. •

Gyermekek
ónként kérik a hashajtót, ha már
egyszer Darmolt kaptak. A Darmol
Ize kitűnő és fájdalom nélkül hat
Darmolt adjon önf
■ .a
U gyermekeinek yj aXsAkkV 1^

A
Szent Gellért
(gyógyfürdő
pezsgővizü uszócsarnokában
olcsó árak a reggeli és délutáni
órákban

Belépő kabinnal.. . . P 1.20
Belépő szekrénnyel . P 1.—

sport magaslati
gyógyhelyek hazája

„CIFI“
utján nyújt felvilágosítási
Vízum, utazás, szálloda,
vahitaigénylés!
„CIFI" csehszlovák hivatalos
fürdő, és Idegenforgalmi Informá.
clós Iroda, V, József-tér 8.

Telefon 182-062 és 183-520
levelet Írtam neki, megmagyaráztam a
helyzetet
a titkár körül és elnézést kértem tőle. Azóta megérkezett címemre a válasz. A konzul
ur a legudvariasabb hangon felelt,
tndomásul vette, hogy félreértés
történt
és megállapította, hogy közöttünk semmi
affér nincs. Az én levelem másolatát és a
konzul ur levelét
bemutattam {elsőbbségemnek és ezzel
lezárult az ügy,
amely nem az én hibámból keletkezett.
Ez a „diplomáciai jegyzékváltás“ törté
nete. Most még hátra van, hogy a székesfő
város parafálja a felek megállapodását, j

Télikabátot lopott
a kultuszminisztériumban
a nyomorgó menekült vasutasként
szereplő veszedelmes tolvaj
Dr. Kulcsár István miniszteri tanácsos, aki
a kultuszminisztériumban székelő önállósí
tás! Alap vezetője, pár nappal ezelőtt fel
jelentést tett a főkapitányságon ismeretlen
tettes ellen lopás címén. A miniszteri taná
csos feljelentésében előadta, hogy a kultusz
minisztériumból, hivatalának előszobájából,
mialatt altisztje pár percig távol volt, isme
retlen tettes
ellopta a télikabátját.
A főkapitányságról azonnal delektivekef
küldtek ki a kultuszminisztériumba és meg
indult a nyomozás a vakmerő kabáttolvaj
után. Kihallgatták a detektívek a miniszté
rium több altisztjét, akik azt vallották, hogy
abban az időtájban, amikor a lopás történt,
egy Idősebb férfi Járta sorra a hivatali
helyiségeket,
aki mint menekült nyugdíjas vasutas mu
tatkozott be és könyöradományokat gyűj
tött. Az a gyanújuk támadt, hogy esetleg ez
a férfi követhette el a kabátlopást.
A detektívek az altiszteknek megmutatták
a bűnügyi nyilvántartóban szereplő ismert
kabáttolvajok fényképeit és Fülöp István
55 éves rovottmultu ügynökben felismerték
azt a férfit, aki
mint nyomorgó menekült vasutas
igyekezett szánalmat kelteni maga iránt.
A detektívek rövid nyomozás után elfog
ták Fülöp Istvánt, ak.t szembesítettek a kult”szminisztériumi altisztekkel. A szembesí
tés után — amely eredménnyel járt
Fulöp, aki eleinte tagadott,
beismerte a lopást.
Azt is elmondotta, hogy az értékes bundát
mindössze nyolc pengőért adta cl a Telekitéren. Letartóztatták.
_____

— Ma lesz a Városok Szövetségének köz
gyűlése. A Mngyar Városok Országos Szövet
sége december 13-án, hétfőn tartja idei közgyű
lését. Az elnökség ötvenoldalas. jelentésben szá
mol be a külföldi városszövetségekkel va o
együttműködéséről és n Budapesten rendezendő
nemzetközi kongresszus előkészítéséről. A köz
gyűlés 15 pontból álló napirendjén több igen
fontos ügy szerepel.
Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük
az egész rokonság nevében, hogv
lett anyánk, anyósunk, nagyanyánk, déd
anyánk

özv. Schönfeld Mérné
életének 87-ik évében rövid szenvedés
után nvugalomrn tért.
,
Földi porainak nyugovóra tétele e no
13-án, hóllón déli 12 órakor leik
tagou.
Budapest, 1937 december 11.
Dr. Szántó Ferenc özv. Bauer Mlksáné, dr. Somogyi Arnoldné gyermekei,
dr. Szántó Fercncné menye; dr. Somogyi
Arnold veje, Szántó István, Szántó Imre
éa neje, <lr. Somogyi Mihály. Bauer Pák
Somogyi IJII unokái; Szántó Tamás déd
unokája, Schünfcld Ferenc és ueje zógora
és sógornője.
Minden külön értezités helyetti

Jtndaprtt, 1937 december 13.
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Motorkerékpáros
betörőbandát fogott el
a csendőrség,

ATZ.PFEFFERMARSA

® kassia*urást, 30 betörést,
12 rablást és 2 súlyos testisértést ismert be
Miskolc, december 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A putnoki csendőrség egv vesze
delmes bűnöző banda tagjait fogta el vasár
nap délután, akik kihallgatásukkor 9 kassza
fúrást, 30 betörést, 1 rablást és 2 súlyos
testisértést ismertek be.
Hónapok óta titokzatos bűntények for
dultak elő a miskolckörnyéki falvakban.
Kasszákat fúrtak meg, betöréseket kö
veitek el, községházakat foszlottak ki
és a bűntények elkövetését mind egyformán
hajtották végre.
A nyomozás megállapította, hogy ugyanaz
a banda követte el a különféle bűncselek
ményeket. A banda rendszerint hosszasab
ban tanulmányozta a terepet és csak azután
kezdett „munkához" s ezért sehol sem
hagytak áruló nyomot.
Egyetlenegy nyom maradt utánuk viszsza minden helyszínen: két oldalkocsis
motorkerékpár kerekeinek a nyoma.
Az első „hibát" az Irád községházának
kifosztásakor követték cl. Felfeszitették a
községháza ajtaját és a pénztárhelyiségből
a Wertheimszekrényt motorkerékpáron a
temetőbe szállították, itt darabokra verték
szét és tartalmát magukkal vitték. Ettől
kezdve a környékbeli községházakat két éj
jeliőr figyelte.
Egy héttel ezelőtt Sajónémeti községházát
támadták meg. Az ajtófeszegetés közben
azonban megzavarta őket a két éjjeliőr, akik
hangos kiáltozással vetették magukat a be

törőkre.
A betörők ekkor leütötték a két éjjeliőrt
és elmenekültek.
A vármegyei mentők a miskolci kórházba
vitték az éjjeliőröket, akiket életveszélyes
állapotban vettek gondozás alá. Néhány
nappal ezelőtt nyerték vissza eszméletüket
és szcmélyleiráft adtak a tettesekről és mo
torkerékpárjukról.
A kapott adatok alapján
vasárnap délután a putnoki rendőrség
elfogta a banda két motorkerékpáros
tagját.
Vargha .József ózdi paprikakereskedőt és
Nagy Peti József ózdi munkást, akik beval
lották, hogy éppen kasszafurásra készültek.
A vallatás során elmondották, hogy első si
keres betörésük után a szerzett pénzből vet
ték a két motorkerékpárt és azóta dolgoznak
ezzel az eszközzel. Eddig
kilenc kasszafnrást, harminc betörést,
egy rablást és két súlyos testisértést val
lottak be.
Orgazdáik és társaik nevét azonban nem
hajlandók elárulni Arról sem vallottak még,
hová rejtették el a zsákmányt.
Vargha József hosszas faggatás után még
azt is elárulta, hogy többizben Csehszlová
kiába is átrándultak egy-egy bűntény elkö
vetésére, ezekről azonban semmit sem haj
landók mondani, úgy, hogy egyelőre nem
lehet megállapítani pontosan, hány bűncse
lekmény nyomja a lelkiismeretét a motoros
betörőbandának.

SELYEM
BÁRSONY
NŐI
SZÖVET
DIVATHA'ZA

e-h&ti ~
árajánlatunk

divatszlnekben, kiváló

ViUqUt.minőségű ruhaanyag.. 4.- te” tiszta gyapjú
ruhaszövet ....................................
Imprimé”abTníyön.yar“ 250 te gyapjúszövet
kiváló jó minőség ......................
Mintás maroquin
különleges mintákban, la minőség,
Gyapjucsipke
90 cm. széles............................... a
90 cm széles, fekete, kék, fehér ....
Mintás creponok _30 Francia |mprjmé
elsőrendű minőség
................... w0
legjobb mintákban ......................
70 cm széles RuhabÓVSOny P 7.” minden színben

850
320

650
650

újonnan átalakított maradék-osztályunk, Bécsi-utca 8.
Mintákat vidékre készséggel küldünk

issekben
r.r.

csak GOLDBERGÉR gyártmányait tartjuk I

Bécsi-utca 7-
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Az óbudai rablógyilkos utáni razzián

Perújítást rendeltek el
Küllő Gábor egykori NÉPélharcos feltűnő bűnügyében
r Tgen érdekes fordulat történt tegnap abban
a feltűnő bűnügyben, amely Küllő Gábor
ellen indult meg. Az előkelő famíliából
származó Küllő Gábor annak idején a NÉP
szolgálatába lépett és egyik legismertebb,
legaktívabb tagja lett az élharcos gárdának.
A vidéki gyűléseken hatalmas fekete
autón jelent meg, n kocsiban hangerősltő készülék, rádióállomás volt.
Köllő Gábor, a lelkes élharcos, az autót a
■vidéki propaganda szolgálatába állította.
Politikai körökben sok szó esett a propa
gandaautóról és nagy feltűnést keltett,
amikor
KÖUŐ Gábor ellen bűnvádi eljárás in
dult az autó miatt.
Elvált felesége jelentette fel Küllőt és pana
szában előadta, hogy volt férje jogtalanul,
az ö megtévesztésével vette birtokába és
használja az autót, amely az ő tulajdona.
A büntetőtörvényszék Küllő Gábort csalás
bűntettéért
másfélévi börtönre Ítélte

és ez az Ítélet jogerőre emelkedett. Közben
a pártban, ahol eddig mit sem tudtak a
propagandaautó körül támadt bonyodal
makról, beszüntették az autós propagandát
és Küllő élharcosi megbízatásáról is lemon
dott.
Most azután meglepő fordulat történt az
egykori élharcos és elvált feleségének izgal
mas pereskedési harcában.
Köllő Gábor perújítást kért
és előadta, hogy olyan ujabb bizonyítékok
birtokába jutott, amelyek ártatlanságát iga
zolják: hiteles okmányokkal és tanukkal
bizonyíthatja, hogv felesége ráruházta az
autó használati jogút,
teljesen jogszerűen vette igényin- a
gépkocsit
A törvényszék tegnap foglalkozott a per
újrafelvétel ügyével és úgy döntött, hogya perújítást elrendeli.
Ezek után Köllő Gábor bűnügye ismét a bí
róság elé kerül, lefolytatják a bizonyítási
eljárást és uj Ítéletet hoznak.
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Sírok között bujkált a veszedelmes bűnöző
Érdekes körülmények között került rendőr
kézre az óbudai gyerekek és cselédlányok réme,
nki az öreg temető sírkövei mögül tört rá ki
szemelt áhtozatnirn. ■
. ...........
Az utóbbi időben több panasz érkezett a
rendőrségre ismeretlen tettes ellen, aki
sorozatos lopásokat, utonállásokat köve
tett cl.
A bűncselekmények színhelye minden egyes
esetben a Bécsi-utnak n városi házak mögött
elterülő részén történt, ahol az óbudai öreg te
mető terül el. Több fiatal gyerek és csclédlcány.
akit az esti órákban vásárolni küldtek el ha
zulról, később siránkozva izgatottan beszélte el
izgalmas kalandját.
Az, esti sötétben a temetőből egy kopotlruhás,
sapkás férfi ugrott elő,
rátámadt az arra haladókra
és elvette tőlük csomagjaikat. A temetői ..kí
sértet" pillanatok múlva már el is tűnt a kor
hadt fakeresztek és diiledezö sírkövek birodal
mában.
. , ,
...
Hosszú ideig nyomoztak a titokzatos rabló

után, sőt a környékbeli legények maguk is
munkába léptek, hogy leleplezzék a külső
Itécsi-ut rémét, azonban nem tudtak eredményt
elérni. Az útonálló, akiről már vérfagyasztó kisérlcthistóriúk kerültek forgalomba, úgy lát
szik megncszclte, hogv nyomoznak utána, mert
napokig nem mutatkozott.

Az óbudai rablógyilkosság tettese
utáni
hajtóvadászat azonban uj lendületet adott h
nyomozásnak. A detektívek végig razziázták
egész Óbudát és természetesen

átkutatták az öreg temetőt le,
amely kerítés nélkül áll a házak mentén. A te
metői razzia során minden tagjában remegő,
teljesen lerongyolódott fiatalembert találtak a
siiok közölt. Előállították a rendőrségre, ahol
kiderült, hogv a rablógyilkossághoz semmi
köze nincs, ellenben
ő követte el a temető környékén az utonáilásokate.
Klug Róbert, 2R éves rovottmultu napszámos
volt a „kísértet." Letartóztatásba helyezték.

Gazdakivánságok
a Gazdasági Egyesületek
Országos Szövetségének
gyűlése előtt

külön foglalkozik n mezőgazdasági ipa
rok szövetkezeti alapon való kiépíté
sével.
Végül pedig felhívja a figyelmet arra,
hogy a kis gazdaságok kevésbé kielégítő
eredményei tőkehiányból és a rendelkezésre
álló hitel csekély voltából erednek.
A határozati javaslatot a nagygyűlés egy
hangúlag megszavazta s a legközelebbi jö
A Gazdasági Egyesületek Országos Szö vőben a kormány elé terjeszti.
vetsége vasárnap délután tartotta évi köz
gyűlését Somssich Lhszló gróf elnökletével.
Az elnöki megnyitó után Fabrilius Endre
beszámolt a GEOSZ működéséről, majd
előterjesztette azokat a megállapításokat és
javaslatokat, amelyeket a népies gazdaság
ajándékot
fejlesztése ügyében a Gazdasági Egyesületek
Országos Szövetsége kívánatosnak tart.
Emelni kell a gazdasági szakoktatás
addig, amíg meg nőm te k In tette
nívóját,
szaporítani kell nz iskolát számát, fokozol!
tempóval kell folytatni a tagosítást, támo
gatni az állattenyésztést. Fontosnak tartják
a vetőmag-akció kiterjesztését s a gazdasági
gépek közős használatának propagálását. A
feltünéstkeltő úrid ivat
*
javaslat

karácsonyra

különlegességeit!

írGrf. Q

AZ ELTŰNT

elfogták az öregtemető
környékének utonállóját

Függönyök^ függönykelmék,
finom kötöttáruk, fonalak,
harisnyák
60X100 festett azőnvegalan
u. a. 80 deka fonállal és rojttal
Tiszta gyapjú kabát ...........
300 cm gittortüll .................
la. tartós müsclyemhorisnya
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Pizsamák, házikabátok, köntösök, cso
dás nyakkendők még az eddigi

nél is mérsékeltebb árakon!

Hatalmas választék!

HÉTFŐI NAM.Ó
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Eckhardt vasárnapi beszéde
KEMÉNYKALAP
a
magyar
politikai
élet
p7.50
Ködös, esős idő
nagy fordulópontjáról
DIVAT BÉLELT

UJMIT.t7.JU FINOM

A Meteorológiai Inté
sét jelenti vasárnap dél
benHazánkban keleti, dél
keleti légáramlás mellett
az ország legnagyobb ré
szén borult, ködös az
idő és sokfelé esik az
eső.
Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 7 /ok Celsius. A légnyomás a tenger
szintre átszámítva 756 milliméter. Gyengén
süllyedő irányzatú.
Várható időjárás a következő 24 órára:
Mérsékelt szél. Sok helyen köd éa tő
iéből eső. A hegyeken hn vascső. A hő
mérséklet alig változik.

WWWVWW'VW X/V/V W W'VA/V'V'V www
Ételhez a só kell,
íróéhoz a tenta;
Egésséghez keserilvis,
Mégpedig Apenta.
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— A stockholmi magyar követ ebédet
adott Szent-Györgyi Albert tiszteletére. Mat titka Péter .stockholmi magyar követ a
Nobel-dijas Szent-Györgyi Albert professzor
tiszteletére vasárnap este nyolcvanszemélyes
ebédet adott Stockholmban. A lakomán több
üdvözlő beszédben
ünnepelték
Szent. Györgyi professzort.
— AZ OMKE a kereskedelem szabadsá
gáért. Az OMKE bajai csoportja vasárnap
nagygyűlésen vitatta meg a kereskedelem
képesltéshezkőtésének kérdését. A gyűlésen
egyhangúlag kimondották, hogy a szabad
kereskedelmet tartják kívánatosnak
leg
feljebb csak arról lehet szó, hogy a keres
kedelmi tevékenységet bizonyosfoku iskolai
.végzettséghez kössék.
— A német követ a limanoval huszárok
fehérvári ünnepén. Erdmanntdorf buda
pesti német követ, Wrede ezredes katonai
attasé kíséretében Székesfehérvárra utazott,
ahol résztvett a limanoval hős huszárok
emlékére rendezett ünnepségen. A követ
megtekintette a város nevezetességeit és
visszautazott Budapestre.
— A SZOCIÁLDEMOKRATÁK ÉS
A
POLGÁRI ELLENZÉK KÖZÖS VASÁRNAPI
Ui.ULÉSIS ........ J’ESTSZENTEBXSftUETEN.
Pcslszentcrzsébeten a jövő vasárnap tartják
a községi választásokat, amelyeken közös
listával vesznek részt a szociáldemokrata
párt és a liberális demokratikus polgári el
lenzék. A két párt vasárnap a pestszenterzsébeti vasmunkások otthonában nagygyűlést
tartott, amelyen Teszik Pál elnöki megnyi
tója után Peyer Károly, Fábián Béla és
Propper
Sándor
országgyűlési
képvi
selők mondottak beszédet és mindhár
man élesen állást
foglallak
a
nyi
laskeresztes
propagandával
szemben.
Kifejtették, hogy n községi politikában is a
demokráciának kell érvényesülni. Végül
Fehér András párttitkár beszélt. A gyűlés
közel kétezer főnyi hallgatósága lelkesen
megéljenezte a beszédeket. Ugyancsak a
pestszenterzsébeti községi választásokkal
kapcsolatban a helybeli /‘//um-moziban va
sárnap népes gyűlést tartott az egyesült
kereszténypárt. A gyűlésen beszédet mon
dott Tobíer János országgyűlési képviselő.
A Grlll-cég újdonságai között ott útjuk Mar
cet Proust legérdekesebb regényét: „Az eltűnt
idők nyomábnn“-l.
Izgalmas
és
megrázó uj
könyv
Ró
bert
Prechtl „Titánok bukása
**
cimü re
génye
Ki ne emlékezne a Titanlc ka
tasztrófájára, bár egynegyed évszázad választ
el bennünket a szörnyű eseménytől. Az óriás
óeeánjáró katasztrófáját két ízben is megfilme
sítették és most itt van előttünk a regény,
amely a Titnnic clsülycdését megelőző negy
vennyolc órában játszik. Egészen más karak
terű, de a maga nemében éppen olyan kima
gasló munka Kézdl-Kovács László: „isteni mű
.
*
vészete'
A költői finom tájképeket alkotó mű
vészi ismerjük a Miicsarnok minden tárlatáról.
A művész most művészi könyvöt irt n művé
szetről. (íeorges Simonon nz egész uj francia
irónemredék vezéralakjai közé nrtozik. Könyvei
izgalmasan érdekesek ós mégis lélektanilag flno
inak es megindokollak. Színhelye az egész vi
lág A „Hosszú ut" egy fegyvercsempésző hajó
kalandos utazásával indul. VVilhelm Kayser:
,,Irének pandurezredes kalandos életé"-t irta
meg fordulatos drámai erővel.
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Szabadszállás, dec. 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Eckhardt Tibornak vasárnap Sza
badszálláson több kisgazdaképviselő jelen
létében Tabajdg József községi főbíró át
adta a nagyközség díszpolgári oklevelét.
Eckhardt megköszönte a megtiszleltetést és
beszédében megemlékezett arról, hogy a
tisztességes politikával szemben ellenséges
oldalról gyakran hangzanak el olyan dol
gok, amelyek az ember lelkét méltán fel
háborítják. A napokban hallottuk a hirt,
hogy
egy választással kapcsolatban a magyar
közéletnek egyik tisztalelkü harcosa le
akar mondani mandátumáról,
mert lelkét annyira felháborította az a sok
közéleti sár, amely hozzátapad az ember
hez. A magyar politikai élet a közeli hetek
ben fordulóponthoz fog jutni, mert remény
van rá, hogy a becsületes, titkos választó
jogért folytatott harc meghozza a jutalmát.
A községházán tarlóit közgyűlés után
nagygyűlést tartott a kisgazdapárt, amelyen
Tildy Zoh&n kikelt az ellen, hogy intelli
gens emberek beszéltek arról, hogy Magyar
ország számára az egyetlen menedék, hogy
alávessük magunkat egy idegen nép szellemi
és anyagi vezetésének.
Az Ilyen beszédet ők nemzetgyalázásnak, hazaárulásnak tartják,
Eckhardt a nagygyűlésen is beszédet

ngondott, szólt arról a sok csalódásról,
amely a közelmúltban a politika legfelsőbb
rétegeiben is ért bennünket és ami miatt
bizalmatlan a nép.
A diktatúrában a véleménykülönbségek
polgárháboruszcrü tünetekre vesetnek.
Ha politikai kérdésekben a választójoggal
kapcsolatban lesznek is különbségek, ő és
pártja minden megegyezésre hajlandó. A
parlamenti pártok között a felfogásokban
ma már nincsen túlságosan nagy különb
ség.
Rámutatott Eckhardt arra, hogy válasz
úihoz érkeztünk:
vagy kiépítjük a magyar alkotmányos
ságot, a nép szabadságjogait, vagy meg
eszik a patkányok a magyar alkotmányt
A titkos választás után kétszeres bűn és
szégyen lesz mindenkire, aki erőszakot mer
ebben nz országban még produkálni. Akik
most becsületesen kiállnak a magyar poli
tikában a titkos választójog mellett, azok
nak
a jövőben Is együtt és egy utón less a
helyük.
Magyarországon a diktatúra a nép lelkében
sohasem kapná meg a támogatást. Ki kell
építeni a népi önkormányzatot.
Eckhardt nagyhatású beszéde után fel
szólalt a többi Szabadszállásra érkezett kis
gazdaképviselő is.

Nem adta össze a házaspárt

az anyakonywezető,
mert a jóbarát „elfeledkezett1' a diszpenzációről
Feledékenységért hat hónapra ítélte el a bíróság
Különös
bonyodal
mak keletkeztek egy
házasság körül. Ezek
ből a bonyodalmakból
támadt az a bünügy,
amely most foglalkoz
tatta a büntetőtörvény
széket.
IIartmann Sándor ma
gántisztviselő nővére, Hartmann Júlia há
zasságra készült. Már kitűzték az esküvő
pontos idejét, ott volt a vőlegény, a meny
asszony, a tanuk, mégsem lehetett megtar
tani az esketést és

magam jelentkeztem Hartmannál és közöl
tem vele, hogy a diszpenzációra várni kell.
A törvényszék tanúképpen kihallgatta a
meghiúsult házasság összes szereplőit, majd
a biró megállapította, hogy Szegd valóban
visszaadta Hartmannak a pénzt, de már
csak akkor, amikor ellene a feljelentést
megtette. Ezek után Szegő Jenőt csalás bűn
tettében bűnösnek mondotta ki és
hathónapi börtönbüntetésre ítélte.
Az elitéit kereskedő fellebbezést jelentett be.

az anyakönyvvezető, a tanuk dolguk
végzetlenüj hagyták el az elöljáróságot.
Rövidesen kiderült, hogy miért hiúsult meg
a házasság.
Hartmann Sándor megbízta egyik ismerő
sét, Szegő Jenő kereskedőt, hogy a szüksé
ges diszpenzációt szerezze meg. Szegő pénzt
veit át Hartmanntól a diszpenzáció meg
szerzésére, a kitűzött időpontban nem je
lentkezett, az esküvő előtt sem lehetett kézrekeritenl,
kerestek, kutattak utána az egész vá
rosban, de seho lsem találtak rá
így hiúsult meg az utolsó pillanatban a há
zasság.
Hartmann Sándor ezek után bűnvádi fel
jelentést telt Szegő Jenő ellen s
az ügyészség csalás büntette elmén
vádiratot adott ki ellene.
Most tartott az érdekes csalási ügyben fő
tárgyalást Gamberszky Guidó dr. büntetőtörvénvszéki biró.
— Nem érzem bűnösnek magam, — vé
dekezett Szegő Jenő — nem károsítottam
meg Ilartmannékat, hiszen
a pénzt visszaadtam nekik.
Nem rajtam múlt, hogy a szükséges diszpenzáclót idejében nem tudtam megszerezni,
de az nem igaz, hogy eltűntem, később

selyem, bársony és női szövet divatházába
(Bécsi-utca 7), mert ezen előkelő belvárosi cég
karácsonyi bevásárlásokra a legfinomabb bél
és külföldi
ruhaselyem-, bársony-, gyapjúszövet- és csipkeujdonságokat halmozta fel és
árusítja nagyon olcsó árakon.

— Tódul a közönség Katz, Pfeffer és Társa

— Holnapután, szerdán kezdődik az osz
tálysorsjáték III. osztályának a húzása. A
nyeremények és nyerési esélyek osztályról
osztályra emelkednek. Saját érdeke tehát
mindenkinek, hogy a megújítási összeget:
*/• = 3.50, V< = 7, % = 14, í/i = 28
pengő és az előirt 30 fillér költséget a húzás
előtt — legcélszerűbb a küldött postabefi
zetési lappal — fizesse meg, különben min
den igénye elvész.
— Egymás között vagyunk, megmondhatjuk

PUPLINING
P7.50
NEMES
BAROSS TÉR 19.
A. b. c.-re Is!
A NYOLC FILLÉRES TANTUSZ
kérdésében e héten döntenek az Illeté
kesek. Szerdán a közlekedési szakblzottság tárgyalja a kérdést, amely pén
teken délelőtt a pénzügyi bizottság és
pénteken délután a közgyűlés elé kerül.
Ez a gyors tárgyalási tempó, az eg.v
*
másutáni ülésezés
azt bizonyítják,
hogy Szendy Károly polgármester a le’
hető legrövidebb időn belül, ragasz
kodva eredeti elgondolásához, életbe
akarja léptetni ji megdrágult tantuszrendszert. A közönség körében felhá
borodást keltő, nem várt és mégis ke
resztül erőszakolt intézkedés egyetlen
indoka: hatmillió pengő bevételtöbblet,
Számításaik szerint ez a bcvételemelkedés abban az esetben Is előáll, ha
huszonöt százaléka az eddigi utasok
nak nem veszi többet igénybe
az utazás ezen- módját. Csak éppen
azt nem látjuk sehol a számadásokban,
hogy most ml lesz ezzel a huszonöt
százalék utassal, amely százaléknránybán és a való életben Is horribilis tö
meget jelent. Mondjuk ki kerekem
gyalogolni fognak, legalább Is
nem valószínű, hogy a legolcsóbb hat
filléres utazáai eszközt taxival cserél
jék fel. Tehát a vlllamostársaság, amely
közüzem és legelsősorban a kisem
berek érdekelt lenne hivatva szem
előtt tartani, ez egyszer csupán „csak"
erről feledkezett meg!

— Árvízveszély a Dunántúlon. A nagy
esőzések következtében Felsődunántul fo
lyó! veszedelmesen megduzzadtak. A Rába
másfél métert áradt Győrnél és a jelentések
szerint az ár további emelkedése várható,
A Marcal Gyirmót község közelében kilépett
a medréből és ezer holdnyi területet ön
tött cl.
— Rozgonyjnál 3 kabinetkép 8 P. Calvin-tér 5,
— Megnyílik ax Elektromos Miivek budai
Irodája. A budfu közönség kényelmét szolgálja
nz Elektromos Müvek Margit-körut 15. sz.
alatt (Zárda-u
sarok)
berendezett irodája,
amely december hó /5-én nyílik incg. Az Elek
tromos Müvek köri budai fogynsztóközönségét,
hogy áramfogyasztására irányuló megrendelés,
költözködés) szándékának bejelentése és az
áramszolgáltatással
kapcsolatos
mindenféle
ügyes-bajos dolga elintézése tárgyában decem
ber hó 15. után már a Mnrglt-körutl irodához
forduljon, ahol a 8—2-ig tartó hivatalos órák
alatt n legkülönbözőbb villamos háztartási ké
szülékek használata tekintetében is díjtalan és
szakszerű felvitágos'tást nyerhet. A helyható
sági engedéllyel biró szerelőcégek budai vil
lanyszerelési és ház-, valamint lakásfelülvizsgálati ügyeit szintén a körzeti Iroda fogja el
intézni.

tehát nyíltan, hogy mi is Nikotex-Symphoniát
szivünk, holott még az egészen olcsó cigaretták
közé tartozik, mindössze 3.7 fillér az ára. De
határozottan többet ér az áránál, mert könnyű,
kellemes az nrómája és nagyon egészséges.
Még azoknak is megfelel, kik a régi jó időkben
az egészen drága cigarettákhoz szoktak.

— A hideg télből — a trópusok napfényébe
röpítik a Hapng szebbnél szebb utazásai. De
cember 4-étől április végéig 14 gyönyörű uta
zás Nyugat-Indiába, Floridába, New Yorkba,
az
Amazon
folyó
vidékére, Venezuelába,
Kubába, Mexikóba valamint a Panama-csa
tornához. Kérjen díjmentes prospektust a
Hamburg—Amerika Linie budapesti Irodáiban,
V., Vörösmarly-tér 1. és VIII., Baross-tér 0.

tétfi iMcunetíkcs!
Kenje fel ujjóval vékonyan az arcra a Hezollte-Rapld gyoraborotvakrémqt és minden további vérakozés nélkül borotválkoz
hat. — Nem kell az arcbérét porcokig dörzsölni, mert a HezollteRapld arcápoló gyoraborotvakrémmel víz, szappan és eosel
nélkül egy perc alatt tökéletesen borotválkozhat, utána nem ég
és nem pattan fel az arcbőre, megszűnik az arcbőr száraz felkapartsága és aroa bársonyosan üde lesz. Próbadoboz 24 fillér,
ezt te visszatérjem azután eredeti doboz vagy tubus vásárlásá
nál. Kapható :<ilnden ezaküiletbon és ■ készítő: Dr. HOLCZER
vegyész íttatezerttrában, Budapest, Vl„ TerézAőrut 8. szám

a dolgozó magyar társadalom
független

ellenzéki esti lapja
az eddigi délelőtti kiadás helyett

A legfrissebb belpolitikái fis
kültöldi hírszolgálat. Dél
utáni és esti sporteredményék, végleges lóverseny
eredmények. Érdekes,válto
zatos színházi és filmrovat
ái a

Mindenütt
Kaphatói

C
U

Budapest, 1037 december 13.
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London hivatalosan jelenti:
afa/ntiM

Vasárnap a japán tüzérség Mit akar
ágyazott két angol karácsonyra?
D0XA
ágyunaszádot
DÓKA

Angol hadihajók Japán repülőkre tüzeltek

Moszkva választ!
Moszkva, december 12.
A vasárnapi választások során elsöizbcn
'került gyakorlati alkalmazásra az 1936 de
cember 5-én kihirdetett uj Sztalln-féle al
kotmány. Ennek az uj alkotmánynak az
értelmében
a szovjet kormány az újonnan létesítendő
szovjetparlamentnek lesz felelős.
Ez a szovjetparlament két egyenlő Jogú
házból áll. A szovjetparlament tagjait négy
évre választják.
Moskvában a szavazóhelyiségeket vörös
zászlókkal és szőnyegekkel díszítették fel.
A biborfüggönyös szavazófülkék előtti ter
mekben gramofonok oktatják ki a szavazó
közönséget arra, hogyan kell szavazni és
arra is, kire szavazzon.

<— Császár Elemér a Petőfi-Társaság el
nöke. A Petöfi-Társaság vasárnap délelőtt
az Akadémián tartotta decemberi felolvasó
ülését, amely után rendkívüli közgyűlésen
Pékár Gyula örökébe Császár Elemér egye
temi tanárt a társaság elnökévé választot
ták. Herczeg Ferenc intézett üdvözlő beszé
det Császár Elemérhez, akit mint a nem
zeti irodalom kitűnőségét köszönteit.
— NÉGYMILLIÓ PENGŐRE BIZTOSÍ
TOTTA ÉKSZEREIT A WINDSORI HER
CEGNÉ. A windsori hercegné, akinek köz
tudomás szerint nagyértékü ékszerei van
nak, a napokban biztosította ezeket az ék
szereket a Lloyd-vállalatnál. Az ékszerek
legnagyobb része mint történelmi és művé
szi ritkaság is nagy értéket képvisel. A be
törés és elvesztés ellen kötött biztosítás köt
vénye 150.000 font sterlingre (közel négy
millió pengőre) szól.

MECSEKI
GYÓGYÍTÓRA
A legjobb ízű aperitif likőr

Pfics város kuiontegossfigo!
— Vasúti tiszt vasúti balesete Rákospalotán.
Rákospalotán, a vasúti állomáson, Hargittay
Géza MÁV intéző a mozgásban lévő mozdony
ról leesett. Koponyarepedésscl és súlyos belső
sérülésekkel vitték a MAV-kórházba.

—• Részcgemberek botránya a KAC vendég
lőjében. A Kispesti Atlétikai Club pályáján, a
klubház vendéglőjében, Varga Károly 25 éves
gyárimunkás ittas fővel belekötött a vendé
gekbe. Rendőrt hívtak. A részeg ember erre
elmenekült. Kerékpáros rendőr a Kossuth La
jos-utcában érte utol. Varga ellenszegült a
rendőrnek, verekedni kezdett vele, végül
is
megbilincselve tudták csak ártalmatlanná tenni.

— Ismeretlen halottat vetett ki a Duna.
Dunaszekcső halárában jólöltözött, urias kül
sejű, hatvanéves nö holttestét találták. Semmi
féle Igazolóirnt nem volt nála, amiből kilétére
következtetni lehetne. A nyomozás megindult.

— Bírd Miklósnak szobrot állítanak. A Kis
faludy Társaság a nagykőrösi Arany János
Társasággal együtt Bárd Miklós-estet rendezett
Nagykőrösön abból az alkalomból, hogy moz
galom indult a nemrég elhunyt neves küllő
azobrándk felállilásóra.

— Véres

tömegverekedés

a

Tokió, december 12.
egy angol matrózt;
N'anklng kdrUl oly here harc dúl, ami egy tiszt és a legénység több tagja pedig
lyenre
könnyebben megsebesült.
Továbbá közük, hogy a Jangce-folyón,
míg nem roll példa a világtörténelemNankingtól nem messze japán repülőgépek
ben.
megtámadtak egy brit kereskedelmi hajót.
A negyvennyolc óra óta szakadatlanul tartó A közelben tartózkodó „Scnrab“ és „Crlcvéres ütközet során a japánok eddig csak ket“ nevű angol hadihajók tüzeléssel vála
a Kuangkuu-kaput tudták elfoglalni. A vá szoltak a japán repülőgépek támadására.
ros határában lévő Blborhcgyen emelt erő Még nem tudják, hogy az elhárító ágyutüz
dök ellen három japán hadoszlop intéz so eltalálta-e a japán repülőgépet.
rozatos támadásokat.
Ishii báró, a japán kormány rendkívüli
londoni követe vasárnap kijelentette, hogy
London, december 12. Japánnak nincsenek semmiféle területhódiAz admiralltás hivatalosan közli, hogy a tásl szándékai Kínában. Hozzátette Ishii
„Lady Bird“ és a MRee“ angol folyami báró, hogyha Franciaország folytatja a
ágynaszádot
fegyverszállításokat Kína számára, akkor
vasárnap reggel Wuhu közelében japán
Japán kénytelen lesz a kínai francia
tábori tüzérség lőtte. A tüzelés megölt
vasútvonalakat bombázni.

— URAY ISTVÁN A KABINETIRODA
FŐNÖKE. A hivatalos lap vasárnapi száma
közölte, hogy a kormányzó Vértesen Sándor
titkos tanácsost, a kabinetiroda főnökét sa
ját kérelmére felmentette állásától, a felső
ház tagjává nevezte ki s távozása alkalmá
ból meleghangú levelet intézett hozzá. A
kabinetiroda uj főnöke dr. ural Urán Ist
ván titkos tanácsos, államtitkár lett. Eddig
a katonai kabinetiroda helyettes főnökeként
működött Ufag István, akinek kinevezése
úgy társadalmi, mint politkai körökben a
legnagyobb rokonszenwcl találkozik. Uray
Istvánt kiváló képességei méltóképpen pre
desztinálják uj, előkelő és felelősségteljes
pozíciójára.
— A kálvintéri református egyházközség
választógyülése. A kálvintéri református
egyházközség vasárnap • délelőtt választó
gyűlést tartott a kálvintéri református temp
lomban. Az egyházközség főgondnokának n
következő húrom évre ismét Petrt Pál ny.
kultuszállamtitkárt választották meg. Gond
noki tisztséget nyertek: gróf Bethlen I’ái és
Parragh Gyula. A tizenkét presbiter: dr.
Boháru János főorvos (uj), dr. Kovácsy
Sándor egyetemi magántanár, dr. Kádár
Mihály főorvos, dr. Kónya Sándor tanár
fuj). Lázár Jenő alezredes (uj), M. Nagy
Endre tisztviselő, Nyeinczkey Lóránt állami
tisztviselő (uj), dr. Rcitkal Károly lapszer
kesztő, Segesuáry Béla pénztári főigazgató,
dr. Szalanczy Károly tanár (uj), Szadeczky
h'ados Lajos táblabiró (uj), dr. Száfy István
miniszteri titkár, dr. Szinyei Géza ügyvéd,
Vargha Gyula nyomdász (uj) és Végit Géza
tisztviselő (uj).
__ Állásszerző szélhámost tartóztatott le
a rendőrség. A debreceni rendőrség rádiógramja alapján vasárnap előállították a fő
kapitányságra Gyarmati István 53 éves nyu
galmazott MÁV segédtisztet, aki nyugalma
zott állami tisztviselőnek adta ki magát és
Debrecenben állami állásokat Ígérve, kisebb-nagyobb összegeket vett fel. Gyarmati
Istvánt letartóztatták és átklsérték az
ügyészség fogházába.
— Újságírók VöröskereGzt-kltűnte’éae. A Vö
röskereszt disz-cmlékjelvénnyel tüntette ki Szász
Menyhért, Oláh János és dr. Kapy Rezső hír

— 250 gyermek karácsonyi felrutiásáM az
OKlSZ-bau. Vasárnap délelőtt tartotta meg az
Országos Kereskedő és Iparos Szövetség gyermekfelruházási ünnepélyét, amelyen a kereske
delmi minisztert dr. Gyulay Lajos miniszteri
tanácsos képviselte, s megjelent többek között
dr. Gaar Vilmos felsőházi tag, dr. Felkay Ferencné, dr. Kenessey és dr. Morbitzer DezsŐné.
A felruházott 250 gyermek a téli ruházaton kí
vül élelmiszercsomagokal is kapott, amelyeket
a felruházó női bizottság vezetői, Ledermann
Mórné elnöknő, Komlót Sándorné, Guttmann
Emilné, Rónai Miksáné és Baum Mórné osz
tottak ki közöltük.

TÖRLEY

RÉSERVÉ,. ... AMÉRJCÁIN^
— 110 méter villanyvezetéket loptak. Újpes
ten a Bajza József Icában az éjazektr^-foka-mán ismeretlen tettesek 110 méter hosszú vil
lanyvezetéket elloptak, A rendőrség keresi a
tolvajokat.
— Leleplezek az első magyar hírlapíró em
lékművét. Kehyclclcs ünnepség keretében lep
lezték le vasárnap Győrben Ráth Mátyásnak,
az első magyar újságírónak emléktábláját. Az
ünnepséget városi díszközgyűlés vezette be,
amelynek szónokai ismertették az 1780-ban
megjelent Magyar Hírmondó, nz első magyar
újság szerkesztőjének munkásságai. A díszköz
gyűlés után a Kossuth Lajos-utcában előkelő
közönség jelenlétében felavatták a Ráth
tyás emlék-kutat.
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Röder vasárnap
megérkezett
Rómába
Róma, december 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonj ei
leütése.) Röder Vilmos honvédelmi minisz
ter, aki szombaton este Olaszországba uta
zott,
vasárnap reggel érkezett Triesztbe,
ahol a pályaudvaron katonai éa polgár!
előkelőségek üdvözölték.
A magyar honvédelmi miniszter
vasárnap este érkezett meg az olasz fő
városba,
ahol szívélyes fogadtatásban volt része.
Káder öt napig marad Rómában, két napol
Nápolyban, hármat pedig Turinban és Mi
lánóban tölt. Római tartózkodása során
kihallgatáson jelenik meg Viktor Emínuel királynál
és Mussolininál, megbeszéléseket fog -foly
tatni gróf Ciano külügyminiszterrel és az
olasz vezérkar főnökével. Rődcr Vilmost
kihallgatáson fogadja XI. Pius pápa is.
Nápolyban a magyar miniszter audiencián
jelenik meg az olasz trónörökös előtt.
— üdülnek a tanoncolc. A magyar szociál
politika egyik legújabb
Intézményéről: a t«noncok fizetéses szabadságáról és a fiatal
munkavállalók ingyenes nyaraltatAs&ról tart
raggnrobi Fluck András ezen a címen előadást
a rádióban december 13-án, hétfőn este 7 óra**

Gyönyörű 10.—
pengős áru
utalványunkból
ajándékozzon
minél többet
Akiazutalvánvt
lemezekre vált
ja be.In gyen kap
egy lemeztokot

— Felkérem azokat, akik április 10-én a
Vasárnapra virradó éjszaka a maglódiuti vám
nál lévő vendéglőben részeg emberek belekötöt Népszínház-utcában egy rendőri rabszállitó autó
tek a többi vendégbe. Általános verekedés ke val történi baleset tanúi voltak, hogy jelent
letkezett, amelyben Máté Dezső 42 éves kőfa kezzenek Dohány-utca 34. I. emelet, Lederragómester baltába eltörött. Mire a helyszínre mannái.
• rendörök megérkeztek, a verekedők már el— Leugrott • vasúti hídról. Bató Sándor 81
széledtek. Mátét a mentők a Horthy Miklós- íve, sfpl.knlo, az ÍJsz.k. folyamán a pMlkórházba viliék.
Mcntlírlncl állomáson Iává vasúti hídról ön— Szarvasvadászat — hipnotizálással. Rába- uvllkossásl „Andikből leugrott. Agyrázkódáskovácsi halárában a vadőrök és a vadorzók súl súlyos állapotban viliik a mentik a Hókusközölt vasárnapra virradó éjszaka véres tűz kórházba.
harc támadt az erdőben. A vadörök lövései
— Művészi síremlékek Elchbaumnól, V., RuMarsiét János gazdálkodót találták akit súlyos dolf-tér 3. (MargithicK)
»
•örülésekkd kórhózba vittek. Egy másik vadőr

— ütött a 12-ik óra! Elérkezett az az Idő,
amikor mindenkinek határoznia kell, hogy mit
vegyen karácsonyi ajándékul, a férjnek, a fe
leségnek gyermeknek, vagy a háztartási alkal
mazottnak. A legokosabb, ha célazerü ajándé
kot veszünk, mert az aokáig okoz örömet an
nak Is, aki kapja, annak i«, aki adja. A Gólya
áruházak kirakalsoraiban 100%-ig olyan cik
kek vannak most kiállítva, ami célszerű is és
bámulatos olcsó Is, úgyhogy igazan fillérekért
szabadulhat meg gondjaitól mindenki, ha
figyelemmel nézi a cég kirakatait ahol szép íz
léses portékák mesés tárházát találja. Egy kis
ársorozalot hirdet a cég mai számunkban, de
még okosabb szét nézni és válogatni a Rákóczl-uti és r Király-utcai Gólya áruházak helyi
ségeiben.

BOKA
BOKA
D0XA
DGXA
BOKA
B0XA

Sternberg

Maglódl-uton. lapírókat.

ről, Horváth Lajost, hosszabb hajsza után fog
jak el. A vadorzó azt hangoztatta, hogy nem
fegyverrel akartak vadászni, hanem hipnotikus
*>ton akartak szarvast fogni
— Bclallny Arthur emléke. Bclatiny Arthurn“k, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
*ii éven át volt elnökének halála mély részvé*et váltott ki ipari és kereskedelmi körökben.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöki
tanácsa szombaton gyászülést tarlóit és ugyan
csak gyászülésen emlékeztek meg Belaliny Ar
thur emlékéről a Nemzetközi Kereskedelmi Ka
mara magyar nemzeti bizoltsága Scitovszky
Tibor elnöklete alatt, az OMKE Magyar Bertalan elnöklete alatt, valamint a Magyar Bőrke
reskedők Országos Egyesülete, amelynek Béla
tiny Arthur elnöke volt.

króm
vagy arany zsebórátT
króm
vagy arany női karórát?
króm
vagy arany férfi karórát ?
króm
férfi sportórát?
króm
női sportórát?
króm
vízhatlan karórát ?
króm dafelmentes zseb
vagy karórát?
króm törhetetlen
karórát?
Kaphatók:
kizárólag óra- és ékszerszakUzletekben
Ügyeljen az ólomplombéra.
Gyári jótállás.

Királyi
Udvari
Hangszergyár
VII., RiKori-at W
(Saját pa.ota)

RRDIO
ZONGORA

Ajándékozz
állandó örömet!

REKORD hordozható yASKAGRAMOFON........... P 44.ro
LEGÚJABB ABC 4c Sternborg-lemez................. P 2.oo
Llnguaphone nyelvtanItó-leincz-készlglből mindenki Játszva megtanulhatja a világnyelveket
Illa Muter’s Volce, Columbia, Odeon, Homoeord, Krlalály gramofonok legnagyobb választéka,

HÉTFŐI NAPLÓ

1. -A komiiné szekszefiilje,
mint művészi kifogás
FURCSA MÓDON történt szereplöváltozás
néhány nappal ezelőtt egyik drámai szín
házunkban, ahol egy operett házifőpróbá
ján az első felvonásban Tóth Böske ját
r Lendvay Márta, n kedves ós rendkívül tehetszott egy szerepet, a második felvonásban
Séges Antal komikn, tegnap egy magyar film
azonban váratlanul helyette Székely
egyik főszerep ércszerződött és hétfőn már
Ibolya, a volt szépségkirálynő folytatta a
megkezdik a forgatást. — Ágay Irén, férjével,
Az ügy nem túlságosan nagy
Székely István filmrendezővel e hét végén ame szereplést.
jelentőségű
lévén, a szerep sem ellialárorikai turnéra indul. A ..Segítség, örököltem"
zóan fontos, de mindenesetre kínos feltű
cimü filmjüket mulatják be Amerika magyar
nést keltett az a mód, amellyel egy ismeri
lakta vidékén és Ncwyorkban. Ágay Irén a
és nagyon kitűnő színésznőt szerepe elvé
filmek előadása előtt néhány perces produkciói
teljesít és Székely István konferanszot mond.
telével megbántottak. A szerepcsere oka
Székely Istvánnak különben ez a huszonötödik
ugyanis az volt, hogy a darab első képében
filmje. A müvészpárt ölhetes turnéra kötötték
a kitűnő művésznőnek le kellett vet
lo, azután Hollywoodba mennek tanulmány kőzni és a kombiné-szekszepilje nem fe
útra. Márciusban azonban hazajönnek, mert
lelt meg a színház igazgatója művészi el
úgy Székely István, mini Ágay Irént különböző
szerződések kötik — Alpár Julika immár ön képzelésének.
állóan szerepel a szinházrovatban. Alpár Gitta,
— Nem vagyunk jótékonysági intézet!
kisleánya ugyanis balettet tanul Troyanoffnál.
— mondotta a színház egyik igazgatója,
A mester azt mondja, hogy éppen olyan jó tán amikor a kitűnő művésznő felháborodot
cosnő lesz belőle, mint amilyen énekesnő nz i tan, kétségbeesetten, sirógörcsökkcl küzdve
édesanyja. — Llplnskája ahányszor visszatér
kért elégtételt a sérelemért és élénk szem
hozzánk, táblás, lelkes ház fogadja. Vasárnap
rehányással illette a színház vezetőségét
este ismét végigtapsolta a Royal Színház köazért, hogy öt hétig hiába próbáltatták vele
Mönsége a bűbájos, nagyszerű dizőrl.
a darabot, bár már az első próbán kitűnt,
hogy az inkriminált nyílt vetkőzési jele
netre szükség van. Miután ez a színésznő,
aki, mint hangsúlyozzuk, egyik legfino
mabb és legértékesebb egyénisége a ma
A HÉTFŐI NAPLÓ 8XKRETETTEU DE OBJEK
gyar színpadoknak, de aki sohasem a kom
TÍV SZIGORRAL BÍRÁL
biné szekszepiljével győzött a közönség
előtt, hanem franciásan finom játékmodo
rával, orgánumának behízelgő melegségé
vel és színjátszó képességének egyéb érté
A vidám percek arany keivel, — megdöbbenve és értetlenül állott
CSALÁDI PÓTLÉK
valutájában kapja min e furcsa „művészi kifogás" előtt, amely el
denki ezt a családi pót
*
len, mint jóizlésü nő, n e m is vidéké z| lékot, mely el tudja fe- h e t e 11. Mit tehetett egyebet, hazament
I ledtetni velünk az.l a és sirt.
másikat, az igazit, mely
*
NEM A COMBOK, MELLEK erotikus
lycl az élet sokkal szőkébben lát el bennün hatására alapított varietében, hanem
ket, mint ennek a filmnek ragyogó írója, mint hangsúlyozzuk, egyik legkitűnőbb és
Mihály István, rendezője. Csepregi Jenő és legfinomabb drámai színházunkban történt
művészgárdája, Kun Magdával és Gyerggay ez az incidens. Nem szállunk vitába a ren
Istvánnal gz élén.
ajjen»..nágy igv,uxü dezővel, aki a volt szépségkirálynő exterfilm a humor tisztára desztillált levegőjével riőrjét alkalmasabbnak tartja egy kombi
fog meg bennünket, percekig megneveltet, né jelenet poentirozására, de szabadjon
felvidít, fcliidit. A mese itt csak azért fontos, megjegyezni, hogy a közönség nem éppen
mert épkézlábu és kerek. A mulatós magán az erotikus látványosságot keresi akkor,
tisztviselő nem létező gyermekei számára amikor ebbe a színházba jegyet vált. Ta
csalja ki a családi pótlékot főnökétől és lán inkább jó színészeket, jó előadást akar
amikor igazolnia kell családját, ál-feleséget látni, hallani és élvezni és azt hisszük,
és ál-gyereket szerez be. Ebbe az ötletbe hogy erre vonatkozó művészi kifogás sem
annyi helyzet- és jellcmkomikumot, vérbő miképpen sem érheti éppen Tóth Böskét,
humort lehetett belegyömöszölni, amennyi aki a francia vigjálékstilus egyik legkitű
ből más, soványabb feltálalásu magyar nőbb, bár az utóbbi időkben érthetetlenül
filmnek is jutott volna — kölcsön. Két re elhanyagolt képviselője. Bár ez a kifogás
mek színész, mint Kun Magda és Gyergyay az átlátszó kombinéval kissé átlátszónak
István olyan temperamentummal, viharzó hűt...
jókedvvel, annyi ötlettel mozognak a ki
tűnő mese talaján, hogy hinnünk.kell a ke 2. Rózsahegyi jelentkezett
vés, de abszolút jó színészekre épített ma
gyar kamarafilmvigjáték jövőjében. Külön
a kultuszminiszternél
egyest adunk Gyergyaynak pokoli opera
karikatúrájáért, Kun Magdának klasszist
ÉLES VITA FEJLŐDÖTT KI néhány
jelentő táncszúmaiért. A kissé szegényes nappal ezelőtt a képviselőházban Rózsa
pódiumnál viszont nagyobb hátteret adha hegyi Kálmán körül. Egy szónok erősen
tott volna ehhez a fáncszámhoz a rendező, kifogásolta, hogy Rózsahegyi Kálmán, aki
aki uj ember léiére kitünően vizsgázott. El nek neve valósággal cgybeforrt a Nemzeti
ismerésünket fejezzük ki azért is, mert volt Színházzal, tétlenül kénytelen ülni, amikor
bátorsága egyszerű eszközökkel dolgozni s mindén igazi művész munkájára annyira
foiogrnfáltntni (Eibcn István!) és eszébeju szükség van és a Nemzeti Színház jelenlegi
tott, hogy Gyergyay és Kun Magda adott vezetőségének tulajdonította Rózsahegyi
pillanatban (szakitási jelenet) premier plán kénytelen megválását a színháztól. A kul
ban is megmutat iák, hogy mennyi szív és tuszminiszter ekkor nyíltan kifejezte állás
drámai érzés bújik meg a komikus színészek pontját, hogy kiváló művésznek
neveltető fintorai mögött, Mály Gerő vicéje tartja Rózsahegyit, aki csak ma
éppen olyan remek pofa, mint Vaszary Piri gának tulajdoníthatja azt, hogy nem szere
házvezetőnője, Bilicsy jószivü főnöke és a pel a Nemzeti Színház színpadán. A
rendkívül szép Fenyvesig Éva pénzes bará parlamenti szóharcnak közvetett és a meg
tot kereső színésznő-figurája. Kitűnő Apor ismételt kultuszminiszteri kijelentések köz
Nóra és a kedves Sutyi gyerek. Prognózis: vetlen fejleménye volt, hogy Rózsahegyi
ezért a családi pótlékéri mindenki jelent Kálmán is feladta clzárkózotlságát. Pénte
kezni fog!
ken jelentkezett a kultuszminisztériumban:
sürgős kihallgatást kért a minisztertől. Va
sárnapig még nem kapott az audienciára
terminust Rózsahegyi Kálmán, aki meg
enyhült hangulatban várja az üzenetet.
Szombaton, december 18-án

Színházi hét

AGYAR FILM

PESTI SZÍNHÁZ
ar

először -wi

Henry Bernsteln
uj vlyjátóka

Fordította: Harsányt Zsolt

Murát! Lili,
Komár Juliska, Páger
Antal, Ráday Imre,
Bihary József
®r Jegyrendelés: 115-438 és 122-144 "Wá

A KIVÁLÓ MŰVÉSZ nyilatkozott a Hét
fői Naplónak. Mint aki elfeledte az utóbbi
évek izgalmait, keserűségeit, olyan nyu
godt, kiegyensúlyozott hangon beszélt:
— Bízom abban, hogy rövidesen fogad
engem a kultuszminiszter ur és három év
után végre személyesen ad h at o m
elő neki a való helyzetet. Egészen bizo
nyos vagyok abban, hogyha őszintén el
mondhatom őexcellenciájának azt, ami vc-

lem történt, orvosolni fogja sérelmemet és
vissza fog helyezni arra a színpadra, amely
nek a múltban mindig rajongó és hú szol
gája voltam. Csak annyit mondhatok, hogy
izgalommal várom a miniszteri kihallgatást.
A közönség is!

3.

őnagyságát, mintha
láttuk volna valahol

A CSOKOLÁDÉGYÁROS milliomos fele
sége szobalányruhát ölt és felkeresi a kül
telki cselédbálat, hogy ott könnyű kalan
dokkal fűszerezze egyhangú milliomost éle
tét. Közben szerelmes lesz és apró, ártatlan
bonyodalmak után a fényes palotát a párisi
háztetőalatti munkáslakás szerelmi kom
fortjával végleg felcseréli. Őnagyságát
mintha láttuk volna valahol, igen, régen a
Magyar Sziházban „Onagysága kimenője'
címen már elábrándoztunk e bohó csacskaságon s akkor Titkos Ilona volt e tün
dérmese hősnője. A Belvárosi Színház azon
ban
kíméletből elhallgatja önagysága
múltját és mint uj pletykát meséli el a pi
káns történetet P ü n k ö s t i Andor ragyogó
versszövcgeivel és átdolgozásában s Ralf
B e n at z k y valóban tündérien kedves,
behízelgő, kulturált muzsikájával megerő
sítve.

A MÁRTIRASSZONY

adhatnánk ennek a filmnek, amely a cári Orosz
ország és a bolsevista uralom Idején játszódik le.
Hőset egy orosz grófnő,
, . . ., .
‘‘gy nnSo1 újságíróból lett
szovjet-népbiztos. Csodálatos tömegjelenetek
ragyogó fotográfiák, Marlene Dlelrlch utolérheteden művészete és Róbert Donat egészen
elsőrangú művészt alakítása értékel ennek a
filmnek, amely azonban cselekményben kissé
túlzsúfolt és nem is teljesen loglkíw. A film
azonban messze felül áll az állugon, érdemes
sőt meg kell nézni!
’

Kel en az éjszakában

csak 16 éven felülinek
szabad megnéznie ezt a.
filmet, mert az „első éjszaka" izgalmait ígéri.
Ehelyett azonban ábrán
dos, könnyes banalitást kapunk és egy ragyogó
színésznőt, Paula Wesselyt. akinek egyénisé
géhez azonban minden illik, csak ez a bakíisszerep nem. Paula Wesselv, az osztrák színpadok legragyogóbb színésznője — de nem
kimondottan
szekszepil-szinésznő. A zseb
kendő-fogyasztó romantikus történet a közön
ségnek tetszett, szívesen megtapsolták partnerét, Rudolf Forstnert is, bár ez kissé tuljátsszn
szerepét, ügy látszik, az osztrákok néha abba a
hibába esnek, mint mi. Akkor is felhasználják
Wessely nagy művészi presztízsét, mikor mái
A PLETYKA azonban igy, második fel uj és erre alkalmasabb színésznővel kelleno
öntésében is tetszik a közönségnek, amely, kísérletezni. Igaz, hogy Wesselynck egy siróshiába, ízesen csettint a nyelvével, ha va nevetős jelenete mindent pótol és meginogja-

lami ilyesféle csemegét kap, amelynek cso
magolása talán tetszetős is. Bár nem tud
juk teljesen követni Gara Zoltán fantáziá
ját, aki az első felvonásban valósággal fel
épített egy szalónt és egy kültelki bárl,
hogy később egy konyhát fekete körfüg
göny előtt jelezzen
*
Ez a stilustörés egyéb
ként jellemző az egész előadásra. Mezcij
Máriát, mint ragyogó dizőzt becsüljük csak
meg, ezen a téren óriási jövőt jósolunk szá
mára. Egy tangója és egy sanzónja első
rangú. Mint színésznő, túlságosan poentiroz
mindent. Nem vették észre, hogy néhány
pillanatában szellemes orrával a nagyszerű
Mészáros Gizára emlékeztet, néha azonban,
mikor vicceket mond, a kabaré gyöngye,
Rajna Alice jut eszünkbe?! Székely Ibolya
valóban szép, Soltész Anni minden szava,
mozdulata pompás, kedves a kis dundi
Fényes Kató, viszont reménytelenül gyenge
Pálóczy László. Feleky Kamill kitűnő
táncokat tanított be. Az előadás meglepe
tése egy aranyosan kedves, pikáns kis szí
nésznő, Raffay Blanka. 0 volt a legpárisibb ezen a színpadon, ahol a színészi
qualitást R át k ai Márton és Vidor Fe
rike képviselte. A harmadik felvonás tiz
perce alatt kostolót adtak nekünk abból,
hogy mit is jelent az, ha igazi színészek
játszanak
a színpadon,
önkéntelenül
eszünkbe juttatva ezt a forradalmian uj
ötletet: ml lenne, ha az egész darabot ilyen
színészekkel játszatta volna H e r m a n Richard, a lehetséges rendező.

Aki nem akar
Hollywoodba menni!
Napjainkban, amikor az amerikai filmváros
a színészek és Írók nagy mágnese, szokatlan
esemény, ha egy iró visszautasít egy holly
woodi meghívást. Ez a kivétel Erdős Renée,
akinek „Szemünkfénye" cimü uj regényét,
mint a napilapok Is megírták, lekötötte egy
nagy amerikai filmgyár. Az Írónő szívesen át
engedte a mai lányok életéről szóló regényét
filmesitésre, de nem vállalta azt a kötelezettsé
get, hogy n felvételek idejére, Hollywoodba
utazzon. A „Szemünkfénye" egyébként kará
csonykor kerül a magyar olvasók kezébe, a
Színházi Elet karácsonyi száma kezdi közölni.

Egészen jó kalandor
filmet játszanak az Urá
niában és akinek tet
szik az ilyesmi, az sür
gősen nézze meg. Bor
sodi Ede, a magyar
rendező brillírozott. Hansi Knoteck ara
nyos,

A szerelem szélhámosa

Rendezője és produkció
vezetője perli az Egy lány
elindult cimü film gyártóját
A Művészfilm vállalkozásában nemrég
forgatták le Zilahy Lajos Urilány cimü da
rabjából készült „Egy lány elindul" cimü
filmet Székely István rendezésében és Falus
István produkcióvezetésében. A film gyártá
sával kapcsolatban az Amerikába készülő
Székely István és Falus István szerződé
sükre hivatkozva, perelik a Művészfilmet,
illetve dr. Horovitz Richárdot. Szerintük,
amikor a film gyártására vonatkozóan meg
állapodtak,
a Művészfilm erősen leszorította
a gázsijukat
azzal, hogy külön prémiumot helyzett kilá
tásba, ha a fii mköltségci 110.000 pengőt
nem haladja túl. Ekkor azonban még sem
a rendező, sem a produkcióvezető nem látta
a forgatókönyvet. Később, amikor ez elké
szült, az ő előzetes értesítésük nélkül, a
Müvészfilm a Hunnia Filmgyárral úgyne
vezett
garanciás megállapodást kötött,
amely abban állt, hogy a Hunnia 114.000
pengőért garantálja a film elkészítését. A
film valóban e költségvetési kereten belül
készült el és amikor Székely István és Falus
István kérték az őket megillető prémium
kifizetését, ezt a Müvészfilm arra való hi
vatkozással tagadta meg, hogy a film
110.C00 pengőnél többe került és nem
akarta elismerni, hogy a gyártási keretet ő
maga emelte fel i ezer pengővel, l'ilmkörökben nagy érdeklődéssel néznek az érde
kes per kimenetele elé. .

Biztosítsa helyét
az ünnepekre!

* Charlie Chan legújabb kalandja egy elő
kelő luxusszállóban, a ncwyorkl Carltonban
bonyolódik le, a legfrappánsabb bünlénysorozat centrumában. A 313. és 413. szoba lakóinak
izgalmas kalandjain keresztül megelevenedik
előliünk egy luxushotel érdekes keresztmet
szete. Ez a környezete és ez a hangulata Warner Oland legújabb kalandjának, melynek
cime: Charlie Chan: 313. A filmet a közeli na
pokban két premierszinház is bemutatjn.
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Váratlanul elmaradt
Sztanykovszky Tibor
egyházi esküvője
Szeged, december 12.
(A Hétfői Napló tud ősit óját ól.) A Tiszagyilkosság miatt tizennyolcévi börtönbün
tetésre ítélt és nemrég szabadult Sztany
kovszky Tibornak vasárnap délre volt ki
tűzve a móravárosi templomban az eskü
vője Szentesén Rózsi húszéves szegedi
leánnyal, akivel romantikus körülmények
között ismerkedett meg még rabo,kodása
idején. A fiatal pár s a hozzátartozók
*uva.
írnap
délben meg is jelentek a tem
plomban, a szertartás azonban váratla
nul elmaradt.
Az esküvő közönsége előtt nagy feltűnést
keltett a hirtelen felbukkant házasságkötési
„aadóly és izgatottan kérdezgették, hogf
miért tagadták meg az egyházi hatóságok
az esketési engedélyt. A hivatalos közlés
szerint Sztanykovs2kynak nincsenek telje
sen rendben az iratai. A nemrég szabadult
férfi most újabb kísérletet tesz az egyházi
esküvő megtartására. Állítólag egy régi vá
lási ügyének aktáival van zavar.
A fiatal pár romantikus szerelme még
akkor kezdődött, mialatt Sztanykovszky bör

tönbüntetését töltötte. Sztanykovszky Tibor
cellájának ablakai arra az utcára nyíltak,
ahol Szenicsánék laktak. Sztanykovszky jó
maga viseletű rab volt s ezért az utolsó
években megengedték neki, hogy cellájában
hegedüljön.
Szeulcsán Rózsi már tizenötéves korá
tól kezdve órákat töltött a Csillag'iör
*
tön falánál és hallgatta a komor épü
letből kihangzó érzelmes hegedüszót.
A fiatal leánynak annyira tetszett a zene,
hogy látatlanul beleszeretett a falak mö
gött játszó emberbe. Rejtett utakon levele
zés indult meg Sztanykovszky Tibor és a
fiatal leány között. Az egyik levél miatt
Sztanykovszky fegyelmi büntetést kapott.
Még a büntetés kitöltése alatt megtör
tént elméletileg az eljegyzés
és Sztanykovszky első útja szabadulása
után Szenicsánékhoz vezetett.
A polgári esküvőt már meg is kötötték,
de az egyházi esküvő körül zavarok kelet
keztek. Sztanykovszky Tibor többféle terv
vel foglalkozik. Legújabban elhatározta,
hogy vendéglőt nyit Szegeden.

Nem kell félni,
a meghűléstől, ml,
> . olcsón adunk ló ésj
olcsó meleg cipőket,'
hogy egészségét meg-,
.védhesse ? «FÜvMaÜrú HriCnty
nőt cipő meleg béléssel

Le kell számolni azzal
a balgasággal, hogy a király
kérdésben zsidó kéz dolgozik
— mondta vasárnap Makray Lajos
Csongrád, december 12.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hosszú
idő után először volt vasárnap Csongrádon
ellenzéki gyűlés. Az egyesült keresztény párt
rendezte gyűlését, amelynek megtartását az
az érdekcsoport, amely Csongrádon kizáró
lagos hatalmat igényel a maga számára, meg
akarta akadályozni és sajtójában már bőszszabb idő óta támadja. A hatóságok ennek
ellenében biztosították a gyűlés nyugodt le
folyását.
Makray Lajos országgyűlési képviselő be
szédében kifejtette, hogy a jelenlegi keresz
ténypárt már akkor keresztény politikát
folytatott, amikor 63 még áldozat és hősies
ség volt. Uj, egészséges birtokpolitika meg
valósítását sürgette, majd

Hölgyen figyelmébe!
Minden férfi legnagyobb öröme egy
világhírű

SPHIHX

NYAKKENDŐ
Legszebb karácsonyi ajándék I
Kapható minden előkelő uridlvat
üzletben.
P 10.—

2

beszélt a zsidókérdésről
és leszögezte, hogy ebben a problémában is
szeretetet hangoztat. Fontosnak tartja azon
ban a galíciai beszivárgás megakadályozá
sát, a tartózkodási engedélyek revízió alá
vételét és azt, hogy a keresztényeket visszasegitsék azokba a pozíciókba, amelyeket el
foglaltak tőlük. Élesen állást foglalt a szél
sőségek elten. Reformokat csak az alkot
mány keretében lehet megvalósítani,
■ diktatúra felelőtlenség.
Visszautasította a szélsőségek példátlanul
durva hangját, majd ezeket mondta:
— Horthy Miklós kormányzó ur őfőméltósága fogadószobájában és kenderes! dol
gozószobájának falán ott függ Ferenc József
boldogemlékü királyunk képe. A kormányzó
ur mindannyiszor a legnagyobb rajongással
beszél Ferenc Józsefről és ugyanakkor röpiratok jelennek meg Ferenc József emléke
zete ellen, amelyben „koronás hóhérnak"
mondják egykori nagy királyunkat.

Ez ellen a legerélyesebben tiltakozom.
Le kell számolni azzal a balgasággal is, hogy
a királykérdésben zsidókéz dolgozik.
Makray nagyhatású bestédé után Tauffer
Gábor a titkos választójokról beszélt és til
takozott az olasz és német példák utánzása
ellen. Kóródi-Katona János visszautasította
azt a hangot, amelyet e gyűlés megrendezése
ellen használtak.

NŐI posztószárú cipő, meleg
41.30—18 sjzámlg

Csattog női bőrclpő báránybőrbéléssel (fűzősben is kapható) •
38—43 számig

akata gumi hócipő,
villámzárral, meleg
béléssel, szépséghibá
val, minden Mámban

Í
NŐI bundacipő, fekete vagy barna,
meleg béléssel 35—42 számig

—C
0tmteatama28 cm ma
gas, meleg béléssel, szép
séghibával, csak
>•—>♦—57 számok

Közlekedési politikánk sürgős és
átfogó revíziójára van szükség!
— követelte vasárnap a kecskeméti
útügyi nagygyűlés
Kecskemét, december 12.
Napló tudósítójától.) A DunaTiszakőzl Mezőgazdasági Kamara és a Magyar
1 ouring Club vasárnap délelőtt a kecskeméti
M Hétfői

városháza
dísztermében útügyi nagygyűlést
rendezett, amelyen a kereskedelmi és közleke
désügyi minisztert Algyay-Huber Pál államul
kór képviselte. A gyűlés résztvevőit Szentfóbi
Staub Elemér, a Duna-Titzakőzi Mezőgazda
sági Kamara elnöke. Fáy István Jöispán és
Kiss Endre kecskeméti polgármester üdvözöl
ték, majd Rakovszky Iván titkos tanácsos mon
doha el elnöki megnyitóját.
— Csak a rövidlátó közlekedéspolitikusok
”cm akarják tudomásul venni — mondotta
többek között —, hogy milyen nagy jelentősege

»an annak, hogy a transzkontinentális ut a
Kagy Alföldén húzódik végig és hogy az ut
ágyéit intéző nemzetközi irodát Budapesten helyezték tizembe. Ez azonban nem jelenti szí.

hogy úthálózatunkkal meg lehetünk elégedve
Ellenkezőleg,

országgyűlési képviselő volt a nagygyűlés első
előadója, aki hangoztatta, hogy az ország érdeke

a vidéki városoknak a fővárossal szemben való
megerősítése és ennek érdekében az úthálózat
olyan kiépítése, hogy az ország egyes vidékei
nemcsak Budapesten keresztül, hanem közvet
lenül Is tudjanak érintkezni egymással. Köve
telte gróf Teleki Mihály az egyes városok állal
kivetett

kövezetvámok megszüntetését,
az igazságos tehermegosztás elvén alapuló út
építési programot, a budapest—bajai ut átépí
tését, az alföldi gyiimölcsgazdaság helyi útjai
nak kiépítését, uj kalocsai Duna-hidat és az uj
kor szelleméhez jobban alkalmazkodó közúti
törvény megolkolását.
Kirchknopf Ernő, • Magyar Touring Club
főtitkára kifejtette, hogy az utak építése és
karbantartása a kincstár szempontjából jó be
fektetés. mert a külföldi autósok révén as el
múlt évben is nagyven millió pengőre becsüllék idegenforgalmunk hasznát. Haág Dezső tő‘niérnök az utügy pénzügyi problémáiról tartdtt előadást.

közlekedési polllkánk sürgős és átfogó re- "
ytzlójára van szükség! Az a baj. hogy sok
féle hatóság és érdekeltség viseli szivén a
A három előadó felszólalását vita követte,
"‘■ffyar utak ügyét pedig nagy célokat
•*«k közös terv és együttes munka alap amelyben többek között Zsitvay Tibor, Ctőveg
István, Wűnscher Frigyes vettek részt. A nagy
ján lehet megvalósítani.
gyűlés végül határozati Javaslatot fogadott el
Raiopukg Iván után gtóf Teleki Mihály

Fekete vagy barna gumi hócipő,
22 cm magas, meleg béléssel,
szépséghibával, minden számban
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Szétrobbantotta a Fradi
a Phöbus-legendát, a híres betonvédelmet és
megsemmisítő győzelmével az ősz bajnoka lett

Az őszi sorrend: 1. Ferencvárosa
2. Hungária, 3. Újpest, 4. Kispest
Végel ért az őszi bajnoki forduló és kialakult a bajnokság őszi sorrendje. A vezető
pozíciót hatalmas győzelmével a Ferencváros megérdemelten foglalta cl, alaposan meg
tépázva a Phöbus nimbuszát. Az obiigát meglepetés ezúttal sem maradt el, mert a
Budafok csapata lelkes, szép játékkal két pontot rabolt a Kispesttől. Az Elektromos
győzelme előrelátható volt, a formájában visszaesett Nemzeti ellen. Az NB két amatőr
csapata, az E1
*O
és a Törekvés folytatta vereségszériáját. A Szeged megmutatta, hogy
kár volt óvnia a Budainak, mert a megismételt meccsen is biztos győzelmet aratott a
Budai „11" ellen.

Toldi öt méterről simán fejeli a labdát a
hálóba. 5:0. Ezután jön csak meg Csikós
ideje s egyik pompás védést a másik után
mutatja be. Csak igy úszhatja meg a ver
gődő Phöbus további gólok nélkül ezt a
szerencsétlen utolsó csatát, amely azt bizo
nyította, hogy
a halszerencsétől sújtott vállalati csapat
nióg mindig nem tudta pótolni Soltit.
A Fradi a mérkőzés után a pálya közepén
óriási lörömrivalgás közben búcsúzott el
FERENC VÁROS—PHÖBUS 5:0 (1:0)
bán elügyellenkedik. A 33. perc zárja le törzsközönségétől, hogy mint a bajnokság
Nyolcezer néző előtt búcsúzott el a Fe góllal a nehéznek indult, de játszi könnyed- őszi fordulójának első helyezettje induljon
rencváros lelkes közönségétől az Üllői-uti ségü győzelmet. Tánczos lerohan, bead és útra Máltába — téli nyaralásra.
pályán, hogy el ne felejtsék tavaszig, hatal
mas győzclcmmtel terítette le névre súlyos,
de tudásra kévéének bizonyult utolsó ellen
felét: a Phöbust. Már az első percben gólt
kaphchilt volna az újpest! vendég, ha Sá
rosi három lépéwöl nem tette volna tiszta
SZÜRKETAXI—ETO 6:1 (2:0)
lomban folytatódik a mérkőzés. Széli bíró
helyzetben kapu mellé a labdát. Ezután
nak néhány téves Ítélkezésével „sikerült
**
a
unalmas Fradi-föÜény következik, taccsreEzer néző volt jelen, amikor az Üllői-uti hangulatot felpaprikázni és egy ETO-korner
korddal súlyosbítva, majd megjön a sürii
köd, amely csaknem lehetetlenné telte a sporttelepen megkezdődött a mérkőzés. He alatt a túlfűtött izgalom kirobban:
játék befejezését. A Phöbus csak a védeke- ves győri támadások vezették be a küzdel
Kiszely hatalmas pofont ken le a győri
met, mégis a Taxi lőtt gólt. A 13. perc sze
balszélsőnek,
rencsét hoz a pestieknek, kis Takács remek
szöktetését Tóth a leálló győri védelem mel Juhásznak, aki ráront Kutasira és teljes
lett góllá értékesíti. 1:0. Az ETO remekül erőből belerúg a Taxi-kapus kezében lévő
kombinál a mezőnyben, a csatárok azonban labdába, a lába a lendülettől lecsúszik a
a helyzeteket nem tudják kihasználni. labdáról és a kapus vállát találja, aki jaj
Játék Gól Pont
Előbb Kecskés, Kovács, majd Juhász előtt szó nélkül összerogy. Széli biró Juhászt ki
nyílik alkalom az egyenlítésre, de a Taxi állítja a durvaságért, de a kiállítás sorsára
FERENCVÁROS 13
55:22 25
í
védelem Kutasival az élén, elhárítja a gólt. jut Kárpáti is, aki Limpergert terítette le.
2
HUNGÁRIA
13 .53:14 23
A közönség lelkes biztatása mellett az ETO Kutas! pár percnyi ápolás utáij-j visszajön.
3
ÚJPEST
13 48:19 20
irányítja a játékot. A Taxi végre felébred A játékosok kíméletlenül rontanák egymásra
4
KISPEST
13 39:31 17
téli álmából. Tóth kiadósával Kovács elfut és néha a csoda menti meg őket a súlyos
5 ELEKTROMOS 13 29:21 16
a szélen, nehéz szögből leadott lövése a sérülésektől. A Taxi jobbszárnya elemében
6
12 27:21 14
PHÖBUS
kapufán csattan, végül a labda kerülő utón
NEMZETI
12 29:33 13
7
8 SZÜRKETAXI
13 34:34 12
Tóthoz kerül, aki hatalmas bombalövést ad
9 SZEGED
13 23:30 10
le 25 méterről és a zsinóron húzott labda
10 BUDAFOK
13 21:32 10
akadálytalanul hull a győri kapuba. 2:0.
BOCSKAI
11
13 16:31 7
A szünet után Tóth átadásából a Taxi12 TÖREKVÉS
13 22:47 7
Drake: Kiszely bombagólt lő. 3:0. Ellentá
13 BUDAI „11M
13 17:34 4
BUDAFOK—KISPEST 3:2 (1:0)
madásból Juhász bombaszerü beadását Ku
14 GYŐRI ETO
13 14:58 2
tast nehezen védi. A győri csatárkvintel
Furcsa pálya a budafoki pálya. A kapuk
tiszta Sindclar-mozgásu centercsatára, Ko
zésben mutat elszántságot és nagyot, a tá vács remek szöktctésével Lőbl elfut a szé elölt hatalmas és mély sártenger, mig a kö
madásai a legritkább esetben kecscglctnek len, a beadás Kovácshoz röppen, akit Mik zépen minden vizet beivó fekete les. Egy
eredménnyel. A 25. percben váratlanul esik lósi elgáncsol a büntetőn belül. A tizenegyest néző a párszáz közül meg is jegyezte epésen:
a félidő egyetlen gólja: Lázár hirtelen előre Boros juttatja élesen a hálóba. 3:1. Taxi
— Budafokon a kapuk előtt nincsen les!
ad, Wéber elnézi a labdát, Sárosi nyugod ellentámadás után Kiszely „művésziesen
A mely talajop is nívós, izgalmas játék
**
tan elváglathal mellette és a kifutó Csikós az üres kapu fölé bombáz. Fokozódó izga- alakult ki a két kitűnő középcsapat között.
mellett csaknem a vonalról pöccinti a hálóba
a labdát. 1:0. Nagv a Fradi-nyomás, de
II. félidő
I. félidő
egyelőre kevés a támadásokban az észszeFERENCVÁROS PHÖBUS
riiség. A Phöbus Rökk beguritott labdájával PHÖBUS FERENCVÁROS
térfele
térfele
egyenlíthetne, ha néni fílaskó lenne ezúttal
a center. Aligha viszi vissza ez a Francia
országot járt futballista a Phöbust arra a
helyre, ahol volt. Az újpesti csapat amúgy
is csak a védekezésre rendezkedett be, csa
Újszerű szemléltető grafikonunkat
tárai csaknem tétlenül álldogálnak s egye
a forduló legnagyobb érdeklődéssel
lőre az a szerencséjük, hogy a Ferencváros
kisért
mérkőzéséről készítettük el.
mindent tulkomblnál.
Figyelemmel kísértük a mérkőzés
A szünet után újabb londoni köd-adag
gomolyog
minden egyes percét és fekete me
a pályára s ennek leple alatt
Szabó éles
zövei jelöltük meg azt a játéktér
lövését Iláda csak a csodával határosán
félt, ahol a játék folyt. Az 1. félidő
tudja lábbal kornerre védeni. Vihart arat
ben az első percek ferencvárosi tá
Hertzka biró téve# ítélkezése, amikor Sáro
madások jegyében folytak le és már
sit helytelenül állítja meg offszájd címén.
A 9. percben nzonban eldől a mérkőzés
a második perc komért eredménye
sorsa is, mikor szép kombináció után Ke
zett. Az első félidő 45 percéből a
mény beadását Toldi a hibázó Csikós mellett
Ferencváros 34 percen át tartózko
a hálóba fejeli. 2:0. Még mindig szilárd n
dott ellenfele térfelén, a 25 p.-ben
híres „bctonvédclem", nz egyetlen valami
gólt is rúgott, viszont 5 kornert har
revaló csapalrész ma a Phöbusnál. A 25.
perctől kezdve azonban a taktikus Fradicolt ki, amelyekből egyet se sikerült
3:0 BB 25
csalársor rommáőrli ezt a híres hetonvégóllá értékesíteni. .4 Phöbus 14 p.-en
■■■■126
delmct is. Kiss vonalról beadott labdáját
■■BBKB 27
keresztül játszott a Ferencváros tér
késön kiugró Csikós elöl Sárosi fejeli
■190 28
felén,
eredményt
azonban
nem
ért
hálóba. 3:0.
4:0 ■■ 29
cl. .4 11. félidőben folytatódott a
■■■■30
A Ferencváros fölénye olyan nagy, hogy
31
Korányi « félpályáról egész az ellen
macska-egérharc. A 45 percből a
Korner ■ 32
fél tizenhatosáig tudja fölhozni a lab
Ferencváros 35 percen át tartotta
5:0
dát. ott aztán Súroslhoz küldi, aki addig
megszállva a Phöbus térfelet és f»
komhlnáltatju csatártárHalt. mig végül
korneren kivid sikerült ellenfele
la Toldi a hatosvonalról dühödlen fúr
Korner
hálóját még négy góllal megterhel
hatja az újabb bombagólt a hálóba. 4:0.
Korner
nie. A Phöbus szórványos támadá
A meccs korántsem okoz annyi izgalmat
most, mint amennyit a sűrűsödő köd s n
sai csak két kornert eredményeztek.
vele fejlődő sölétsóg okoz, rettegnek a
Vitán felül áll tehát a Ferenc
1 radi-drukkerck, hogy a nagyarányú győ
város nagyarányú győzelmének rea
zelmet félbeszakítja majd az időjárás szelitása.
(Copyright by Hétfői Napló
•-zclyo és a mérkőzést meg kell ismételni.
Az izgalmakat fokozza Tánczos pompásan
— System Horváth.)
kidolgozott helyzete, amit a döntő pillanat

Ősszel első a Ferencváros

Féktelen szenvedélyeket
kavart a gyenge biró

van, Darázs szélsebes elfutását jó beadással
fejezi be s a ]ó beadást Kovács góllá értéke
*
siti. 4:1. Az ötödik Taxi-gólnak Kiszely a
szerzője, Kovács elgáncsolásáérl adott bün
tetőt belövi: 5:1. Az eső közben megered
Taxi rákapcsol és a hatodik gólt Odry juh
tatja a győri hálóba Dombováry mellett fi-1
Hogy teljes legyen a beszámolónk áÉ
ETO védelmének oszlopát, Brezányit, n régi
harcost is kizárta a biró a játékból a játék
hevében elkövetett feleselés miatt.

Az Elektromos a legjobb
vizipólócsapat a ligában
ELEKTROMOS—NEMZETI 4:0 (2:0)
A lalorcautcai pálya inkább vizipólóra alkal
mas, mint futballra. Sok helyen bokán felül ér
a vízi Az eső pedig könyörtelenül esik. A Nem.
zeti tud jobban alkalmazkodni a talajhoz io
percen keresztül tüzesen támad, de nincs ered,
meny, pedig a csúszós labda nem a kapusok
álma. Unalmas mezőnyjáték után váratlanul
szerez vezetést az Elektromos a 21. percben

Szendrődi Töröst akarja futtatni, Szalag közbe
léphetne, de elcsúszik és tőle Zomborihoz kerül
a labda. Zombori lefut, beadását balösszekötő
helyén várja a magyar „Drake" és az ágguslába
„áramos center bombagólt lő. 1:0.
Most erősen támadnak a Müvek. Szendrődi
kapufát is rúg. A 38. percben ismét váratlanul
rúg gólt a kék-sárga csapat. Zombori lefut, be

adását Törös kapufának lövi, a visszapattanó
labdát Szendrődi rúgja Angyalt valamivel a vöt
valón belülről üti ki. Most ismét Törös lő ka
*
pufát, majd megint Szendrődi következik, akt
végre a hálóba talál. 2:0.
A második félidő első eseménye Dietz dr.
szövetségi kapitány megérkezése: Szendrődire
kiváncsi. A magyar Drake ugy látszik megérzi,
hogy figyelik és pnrádés támadások sorozatát
vezeti, melyek méltó koronája n 11. percben
megszülető harmadik gól. Törös mesteri elöre-

adásáf Szendrődi ragyogóan veszi át, közben
elcsúszik, de estében is tud lőni és lapos lövése
a sok láb között a háló balsarkában köt ki.

3:0. Pompás góll Az Elektromos tovább támad,
fölénye helyenként nyomasztó. A Nemzeti néha
kiszabaduk de ilyenkor legalább nyolc kék
sárga védővel találják szemben magukat a pe
helysúlyú Nemzeti csatárok. Kissé unalmas a
jótok, legfeljebb a fekete-fehér védők beleme.
nései keltenek izgalmat A 35.. percben Pálinkás

lefut, beadásáért Zombori fs ángyai ugrik, a
csatár gyorsabb és máris a hálóban ül a negye
*
dik „áramos" gól. 4:0. Ezután a Nemzeti' tá

mad, de csatárai „góliszonyban
**

szenvednek.

Izgalmak, szinek és győzelem
Budafokon

A Ferencváros
és a Phöbus

teljesítménye grafikonban

A Budafok lelkesen dobja magát a küzde
lembe és már az első percben Fodor közeit
fejesét kell Kősónak védenie. A kispesti csa
társorban
Kincses ragyogó technikája
emelkedik ki és hatalmas kapufalövésd
megremegteti a budafoki idegeket. Csak
szórványosan támad a Kispest, mert az első
félidőt végig a sokkal jobban játszó Buda
*
fok uralja. A 24. percben góllá is érik a ve
hemens budafoki nyomás. Szeder fut le és
laposan centerez a kapu előtt alakult cso
móba. Csodák csodája, de a labda a sok láb
között át tud gurulni a jobboldalra, ahol
idejében érkezik Fodor és közelről a hálóba
lövi a vezető gólt. 1:0. Félidő végéig a Buda
fok az ura a terepnek és Kása két halált'
megvető vetődéssel útját állja egyelőre á
budafoki gólözönnek. Szünet illán is a
Budafok támad. Egy szahadrugás minit Gcrő
biró vitába száll a tulhangos állóhelyközön
séggel. Szeder minden lefutása halálos ve
szedelmet jelent a kispesti kapura. Egyik
lefutása lilán félmagas beadás szállana a
középre, de a labdát Rátkai kézzel leüli a
büntetőterületen belül. Iskolapéldája a
11-esnek. Dóczé elegánsan behelyezi a bün
tetőt. 2:0. Nagy az öröm Budafokon és ez
öröm valósággal extázissá fokozódik, ami
kor beszáll a kispesi hálóba a jól megérde
melt harmadik budafoki gól. Dóczé, a buda
foki csatársor esze, tisztára játssza FótiértA center kitűnő labdát tálal a tankmódra
berobogó Fodor elé és a nagy lendülettel ér
kező szélső a kapuból kivetődö kosa és
Olajkár között gyilkos erejű bombát zitdil a
hálóba. 3:0. Ezután felébred a Kispest is <* ’
ugylátszik, n közelgő túrára gondol, amikor
végre támadásokra határozza el magul35. percben Serényi beadását Nemes *
kapufára fejeli. A labda a kapufáról a g( •
vonalra pattan vissza és n kétségbeesett sz
ciliai védelemből Király kárjn hárítja e
veszedelmet. A bírónak kitűnő szeme '•
és a 11-cs pontra mulat. Olajkár, a ,"r'
Ítéletvégrehajtó áll a labdának és kar
ólaiért... mert a labda Irtózatos erővel I
ródik a hálóba. 3:1. Tovább támad a
és alig telik el néhány perc, Kincses szokni
hosszú labdával Monostorit. Vagi kifi'
kapuból és lábbal akar menteni, de vés-'' •
mirt a labdát a rárohanó ^ostonba
rúgja. Monostori a visszapattanó labda

Bndapest, 1937 december 13.
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<u <lr« kapuba futna, de Vdgt kiteigbeeeet.
ten dobja magát utána t, «íkcrfl| „ CJ„Mr
lábát elkapnia. A szahályUilonsógúrl ismét
11-est ítél a biró és Olajkár végretialtja a:
ítéletet. 3:2. A közönség zajongása és elége
detlensége közben ér véget a Játék.

\
Olajkár 1.

■ Fézler

Dóczé

KINT A KAPUS — BENT A LABDA

Dllsseldorf, december 12.

(A Héttől Napló tudósítójának telefonjelentésc.) A Hungária turacsapnla a szombati erős

Ólai kár TI

mérkőzéssel a lábában, váratlanul nagyarányú
győzelmet aratott a kitűnő düsseldorfi kombi
nált csapat ellen. Nyolcezer néző előtt folyt le
a mérkőzés és a kék-fehér csatárok szebbnélszebb kombinációit nagy tetszésnyilvánítással
fogadta a közönség. Az első félidőben állan
dóan a Hungária támadott és beszorította el
lenfelét. A három gólon kívül két kapufát is

1

,mh*
, , „agy .árban ,, u,,|llr, ludJa
Fédert... * erevóh7 ki
. O,aJkár L ÍS Kós“ ,,obiu ma«ó1 “ ««,s«
de a bomba a két védő khzdtt berobban a kapuba. II. félidő 24. perc. 8:0.
(Copyright by Hétfőt Napló — Systcm Horváth)

Uj figura: a Budai megpfujolta
a szegedi közönséget
SZEGED—BUDAI „11
*

Kalmár! K8IIHÉPI

HUNGÁRIA—TURU-BENRATH
KOMBINÁLT 5:2 (3s0)

dr.

Dérié, a MMI mMmr
tcr a

Kalmár!

2:0 (Irt))

kezdődött és szinte állandóan a Szeged táma
dott. A szegedi támadások folytán a közönség
Szeged, december 12.
Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen állandóan tréfálta a tnccsvonalon izguló Faragó
tése.) A Budai sikerült óvása folytán megismé Lóját. Az első félidő valóságos Harangozó—
telt mérkőzésre kifutó Budai csapatot a sze Hóri párharcot hozott. Harangozó lőtt, Hóri
gedi közönség óriási fütyüléssel és fujolóssal védett. A félidő utolsó percében Bárkányl szök
fogadta, ezzel akarván felháborodásának kife teti Harangozót, aki átjátssza az egész Budai
jezést adni a zöld asztalnál elért átmeneti védelmet és közelről gólt lőtt. 1:0. Szünet után
Budai siker fölött. Erre a heves tüntetésre tel folytatódott a Szeged fölénye, de a szegedi

(.4

lőttek a Hungária-csatárok.
Szünet után már kiütközött a fáradtság 4
Hungária játékosain és a helyi csapat erős tá
madásba kezdett. A németek főleg hosszú lab
dákkal dolgoztak és gyorsaságuk révén kél gólt
sikerüli elérniük. Jó negyedóráig pihentek a
Hungária-csatárok nz ostrom alatt és Kalmár
remek játéka révén igazi magyar finisbe fog
lak. A gólok közül Kalmár három gólt lőtt
a mezőny legjobb embere volt. A Hungária to
vább! góljait Müllór és Titkos-rúgta. ‘
'• ’,Ló
Érdekes volt a Hungária összeállítása: Újvár!
— Kállai, Biró — Zimonvi, Turay, Sebes —
Sas, Müller, Kalmár, Kis (Kalkusz), Titkos,

Malta fogvatarfja Korányit
Korányiról, a Ferencváros „teljesjogu" válo
gatott hátvédjéről a szezón közben számos
kombináció keringett
A ..tcljesjogu" jelző
ugyanis azt jelenti hogy Korányi szerződése le
járt szabadon rendelkezik mftga felett és meg
felelő ellenszolgáltatásért külföldre is elmegy.
A legkomolyabb esély a franciaországi sze
replésé volt. Ott azonban a piac már ,telilett
**
hátvédek dolgában. A védelmek kitűnőek, csa
tárokra van szükség. Korányi maradt, de most
újabb kombinációk homlokterébe került. A
Fradi Máltában tölti a telet, ott, ahol múlt té

len a Hungária nyaralt. Malta alaposan bele
kóstolt a futball gyönyöreibe és lépre ragadt.
Szívesen fejlesztené a maga kezdetleges futhallját és áldozatokra is hajlandó. Informá
cióink szerint valószínű, hogv

Korányit fogva tartja Malta szépsége
ós a kitűnő zenei hallásáról is jólismert hátvéd
egy ideig a nemes csengésű fontok zenéjében
fog gyönyörködni. Viszonzásul a britek föld
közitengeri flottabázisát megtanítja majd véde
kezni — a gólok ellen.

jesen szokatlan és sportszerűtlen módon vála csatároknak nem sikerült a góllövés. Végre a
24. percben Nagy tisztára látszotta Harangozót
szolt a Budai csapat.

és a szegedi gólzsák közelről beállította a vég
A közönség üdvözlése helyett ugyanis megeredményt. 2:0. Kornerek és kapufákon kívül
fujolták a ’-özönséget.
további eredményt nem értek el a szegedi csa
Maga a játék a Szeged fölényének jegyében tárok.

A Törekvés négyesre felelt
és ötöst kapott
BOCSKAI—TÖREKVÉS 5KI (1:0)

percben Finta a kifutó kapus mellett gólt lőtt.
2:0. Ezután a játék igen erős iramú cs durva

volt és változatos küzdelem alakult ki. A 20.
Debrecen, december 12.
percben Hajdú kicselezte az egész Törekvés
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen védelmet és a labdát a balsarokba helyezte.
tése.) A honi pályán biztos és fölényes győzel 3:0. Egy perc múlva újra tapsolhatott a deb
met aratott a magáratalált Bocskai a teljesen receni publikum. Narkós egyéni kísérletezéssel
létűri Törekvés ellen. A Bocskai támadásaival lefutott és veiődő kapus mellett a hálóba gurí
indult a mérkőzés, hosszú Ideig tartott az totta a labdát 4:0. Az utolsó gól a 26. percben
ostrom a vasutasok kapuja ellen, de csak a esett, amikor Markos beadását Palotás élesen
43. percben sikerült Hajdúnak a vezctőgólt be a kapuba fejelte. B:0. A mérkőzés végén Kiss,
lőnie. Irt). A második félidőben már jobban a Törekvés kapusa, megsérült Bocskai táma
ment a Bocskai csatároknak a góllövés. A 8. dásokkal végződött az izgalmas küzdelem.
IMC

Hajlik a Jegenye
A kimaradt interjú
a Beszkárt felé
mulatságos története
Jegenyének becézték a Ferencváros egykori
/ia//-büszkeségét, Bcrkessy Elemért, akinek su
dár Alakja még ma is élénken él a futball
rajongók emlékezetében. Jegenye Spanyolor
szágban rúgta a labdát, amig csak a fegyverek
dörgése figyelmeztette a menekülésre. Most itt
hon van tudása teljében, de foglalkozás nélkül.
A Ferencváros nem fogadta vissza, további tár
gyalásai pedig nem a legkecsegtetőbb kilátások
között folytak. Most, végre érdekes megoldás
Juttatja nyugvópontra a — Jegenye-problémát.
A hirck szerint eredményes tárgyalások kez
dődtek a Beszkár trénerválsággal küzdő csa
pata és Bcrkessy között. A kiváló játékos ezek
szerint vissza amatőrizáltatná magát, aktív já
tékosként szerepelne a Beszkár centerhalf
posztián és addig is trénere lenne a villamos
csapatnak.
Ez olyan fordulat, aminek mindenki örülhet,
mert — jól Jár.

A Hungária—Elektromos mérkőzés előtt tör
tént, hogy a zöldfehér színekért egyoldalúan
rajongó hirkönyvelő megjelent vitéz Ginzery
Dénes, az Elektromosok szókimondó vezére
előtt. Interjút kért.
— Minek kér nuilatkozntot, úgysem fonlak
közölni/ -— szabadkozott Ginzery némi fölény
nyel.
— Csak tessék beszélni, majd lehozzuk ...
— Hát akkor írja meg. hogy ez a meccs sok
kal nehezebb lesz, mint volt a Ferencváros
ellen.
— f f f
— Az ok egyszerűi — ugratta Ginzery a lá
zasan jegyző kiküldöttet. — A Fradinak van jó
sajtója, de nincs jó csapata... Folytassam?
Az Interjú abbamaradt és — kimaradt.
A jelenet szemlélőt pedig jót mulattak ai
ügyes ugratáson, ami élénk fényt vet az „Iro
dalom'' műhelytitkaira.

Zsengellér nélkttl, öngóllal hagyta
Prágában az Újpest a győzelmet Pazar jégélmény, remek sport,
SLAVIA—ÚJPEST 1:1 (Irt))
Prága, december 12.
Nagy érdeklődés kisérte az Újpest prágai sze
replését, melyre 8000 ember volt kiváncsi. A
magyar csapat tartalékosán volt kényleten kiállani, mert Zsengellér megbetegedett, 38.5 fo
kos lázzal fekvő beteg. Balogh helyettesítette
a halszélen. A havas, síkos pálya idegesítette
az újpestieket, viszont a Slavia, melyben már
szerepellek az angliai kirándulásról visszatért
válogatottak is. sokkal nyugodlabb volt. Az
első félidő a Slavia fölényének jegyében folyt
lé, amit a 9:2-es kornerarány is bizonyít
A Slavia támadásaival indult a játék. A 15.
percben
Seres labdája Jósról védhctetlenül bepat

tant a hálóba. Irt).
A Slavlát fellolkesitefte a nem várt siker, de
Swoboda lövését a kapafa védte. A 21. perc
ben szép újpesti támadás gördült végig a pá
lyán: Vincze a 16-os sarkáig vitte a labdát, ott

minimális magyar vereség

átadta
Kállainak, aki kapfaből, fordulásból szép
ALMXNNA IDROTTSKLUBBEN—BKE 4:3 irányításával Margó másfél méterről várat
góllal egyenlített.
lanul gólt szerez 3:2. Ezután következett a
(1:0, 2:2, 1:1)
A 29. percben sarokrúgás volt a Slavia ellen,
mérkőzés egyetlen szépséghibája, a magyar
amikor a prágai védelem csak szerencsének kö
Vasárnap délelőtt mérlo Össze erejét a öngól. Mester éles ütésére Apor biztosan
szönhette a helyzet tisztázását. A 30. percben
Szuhai lövését sarokra védték, majd a kapufa stockholmi reprezentáns jéghoklcsapat és a helyezkedik, Bricsner azonban közbelép,
hárította el az újpesti gólt. A 40. percben Vin BKE első csapata. Erős, változatos és mű botfáról irányt változtat a korong. 4:2. A har
cze és Seres szép összejátszásából Pusztai har vészi játékot mutatlak a magyar fiuk. A re madik harmad második felében helycsere
colt ki sarokrúgást. Feltűnően jól mozgott pülő svéd csnlárok, a veszélyesen kitörő
után Hubay fámadóst indít, Jeney rlőrccscKállai.
Félidőben utasításokkal látták el az újpest: magyar támadások és a két kapus ügyes let Miklóshoz, Miklós egyedül végigrohan a
játékosokat, akik az első félidőben nehezen mozgása szép sportélményt nyújtóit annak a pályán és feltartóztathatatlanul lövi be há
moroglak a havas pályán. Amikor megkezdő párszáz embernek, nki a mérkőzési végig rom méterről a mozdulatlan Svanberg kapus
dött újra a játék, a tribünön felcsattant a huj- nézte. Murdti Lili, Básli Lajos, Mczey Má mellett, ha /szálnyira a léc alatt élete ley
huj-hnjrá, ami igen jó hatással volt az újpes ria, Kabos Gyula, Imrédy MÁV Igazgató is szebb góljai. 4:3.
tiekre. Az Újpest sokkal szebben és tetszető végigizgultn a játékot. Az egygólos ered
sebben játszott ebben a féidöben. A prágai vé- ménynél ifibbet érdemeltek volna a vendég
delem különösen Szuhait nyomta nem egyszer szereplő csapat játékosai, akik mintha ro
a szabályok megkerülésével. Az újpesti játéko
sokat szép teljesítményükért többször megtap hamaikban kifáradtuk volna a magyar kapu
előtt. Magyar részről Apor kapus munkáját
solta a közönség
kell elsősorban kiemelni, aki legalább tíz
december 19-én Induló
É
biztos gólt hárított cl. Meg kell emlékeznünk
még Miklósról, aki élete legszebb góljával
javította fel A:.1-ra az eredményt. A küzde
lem hevében eltört botok aránya 4:2 n ma
gyarok javára.
Az első harmad svéd fölény Jegyében
zajlott le. ügy néz ki, hogy n magyarok
kedd dac. 24-én délután
téka. Hcrz Játékvezető mindkét fél mcgelégcdé-.
még
szóhoz sem jutnak és nem tudnak a
S óráig lehel in ég jelentkezni.
sére mintaszerűen vezette a mérkőzést.
svéd hengernek ellenállni. Az első percben
jII—IV-lk helyért:
Norberg egyedül végigsétál a pályán, viszi
Flórd—Újpesti Posztó: t.-O (Ö:0)
♦. Ska- a korongot, a kapu előtt Wéster elé tálal,
dCu 25-én induló
litzcr Ez « két csapat is a 3. mérkőzésen dön nki megszerzi a vezető gólt. 1:0. Több akció
tötte ' cl a helyezés kérdéséi, egyenlő játékerő
külön von .t Jelentkezési határideje:
mellett a Flóra csalóra! szerencsével párosulva nincs is n harmadban, tumultuózus jelene
7) útlevéllel rendelkezőknek:
jobban kihasználták a gólhelyzeteket. Gólszerző: tek, a játékosok sokat fekszenek a jégen, a
svédek azonban nem mozdulnak le többé n
Mészáros (2).
p*
december 16.
magyar térfélről.
2) útlevéllel nem biró jelent
A második harmadol "Miklós—Jcncy-tűkezőknek. december 19.
máriás nyitja meg. Két szélen rohannak,
A kü'önvonattal utazhat!
egyszer korongot váltanak, aztán Miklós
December 19—jan. 2-ig. December
Carnera budapesti bemutatkozását óriási ér félfordulatból fél magasan bal sarokba küldi
19—január fi lg, illetve december
deklődés várta és nem a világhírű bokszoló tu
a korongot 1:1. Az egyenlítő gól frlssitőlög
26—január 2-ig. December 26—
dásán molflll. hogv « « bemutatkozás kevés
hat
a svédekre, akik egész csapoltál Indul
Január
6-lg.
sikerrel járt. Patálls pech sorozata sújtotta a
IVcífcr Norberget.
rendezőséget, mikor *
a utolsó pillanatban szük nak újabb támadásra,
majd
Tcrssonl
szökteti,
aki
biztos
kézzel
Abbáziába,
San Reség-ellenfelet kellett « ringbé dobnia Carnera
elé A nagv érdeklődés a üt bizonyította, hogy rendeltetési helyére küldi n korongot. 2:1.
moba, Bledbe, CorBudapest megérett egy kontinentális értékű A svédek egyre veszélyesebbek. L'gv látszik
ökölvívó attrakcióra és arra Is, hogy CarnerAl, ti mieink nem tudunk megbirkózni velük,
tina D'Amp’sob?, véi volt világbajnokot komoly ellenféllel lóssn mégis mintha llubag és Apor májukra ta
munkában. A rendezők, okulva a köielmult
lálnának és egymásután hárítják ti remek
glfl Olaszországon.
peches tapasztalatain, ezúttal
fisszjátékkal a támadásokat. Apor négyméa francia ssövelséggel kötőitek szerződést,
teres kirohanással ment, Hubay felszabadít,
Pel világosi tás ée jelentkezés a
hogv Carnerának a legjobb nehézsúlyt: ellen azonban n nyolcadik kísérletnek ők
sem
A - ütazásl IrodáJAfelet, a remek termetű és félelmetesen erős Dl tudnak ellentállni és F.ndberg cselező játéka
r’^sy-úí” lő
* m*
Meghat stérezhessék meg partnerül. Jövő szom
baton. vagy vasárnap a Várost Színházban után Carlson 3:t-re váltottál ja az ered
.......... ■”■■■
Tél . 12-89-81.
tartják meg a llmionelcs, Budapesten példa ményt.
A harmadik harmad első felében Miklós
nélkül állóan izgalmas bokszcsatát.
. ,_

. ŐPaiujsáG

Jövő héten dől el a Hétfői Napló
vándordíjának sorsa
A szombati mérkőzések során a Vasfonal
pőréimével megtartóit
*
első helyét, de még
korántsem érezheti magát nyeregben, mert a
Radiátor nagy gólarányu győzelmével erősen
ostromolja az első hely bástyáit, ezt annyival
inkább is teheti, mért még egy mérkőzése vau
™lg a Váltanál lejátszotta az összes mérkőzé
seit. Tehát

»z elsőség kérdése a jövő héten az utolsó
mérkőzésen dől cl.
Részletei eredmények:
_ ...
M. Váltanál—Koraid: 3:0 (2:0) j. v. Török.
Megérdemelt győzelem Gólszerzők: Laufer (2)
Matlekovics. Kiváltak a Vasfonallól Schwartt
*s Zwick, a Kovaíd-tól Rahotyal. — Jutagyór-

Schemberg M. Mérleg: 2:0 (1:0) j v Rosta. A
mezőnyben egvéntángu ellenfelék, a Juta csati
‘‘rercncsénok köszönheti a győzelmet. Gólszer
*
Jf'k: Ködő Ól Papp (öngól). — Rn-Valor—
"nnder OtO (3:4) j. v Ehrensteln. A Badiatot
olyan fölényben volt, h így kétszámjegyesi győ
zelmet is arathatott volna, de n kapu előtt a
tatároknak nem vo.t szerencséjük. Gólszerzők:
M»ohoda (8) Ffilöp Lehoscb. — Gammc—
yigodnls 1:1 (0:0) j v. Löwy, szép őrös küzdu"’m, egyenlő erők, igazságos eredmény.

W. oial. dflnlőmérkőzések es I. él II. helyért:
Kábelgyár—Mval: i.l (1:1) j.
Hcrz. A kél
tan«t 8. mérkőzésén a 2X115 nerccs hosszat»>Hái 2. résaéban dőlt cl ■« elsőséjí kérdése. A
"“•‘Mólt játék Alapján a Kábel egységesebb
bxgér doniét le a győzelmet. A méröny
hői kimagaslott Bélát (Kábel) nagyszórü já

..................... —
Carnera Isméi Pesten!

Azúr Ixpress
killSnvonatára
útlevéllel

HÉTFŐI NAPLÓ

Kétértelmű elnöki nyilatkozat
pikáns ízt ad az ötvenéves jubileumára készülő
kékfehérek pályaépítési programjának
A budapesti nagy-pályák
**
elavult, korhadt
• llt-ott csaknem életveszélyes berendezéséről
már számos alkalommal megemlékeztünk s ezt
• számunkra egyedül kötelező szempont dik
tálta: a közönség érdeke. Sajnos, az adóktól
aujtott egyesületektől, a csődben hadakozó futhalltól hasztalan várjuk, hogy százezreket húz
zon elő a ládafiából. Ezek a százezrek a test
nevelés! ulapba, a SPORT-EGYZSEB-be vándo
roltak testnevelési járulék címén. Nem mond
juk. ezek a százezrek nem köllődlck el hnszon
tálán célokra, hiszen a SPORT-EGYKEZ ezek
ből Is juttatott vidéki pályák és sportlétesítmé
nyek építésére. Viszont arról már vitázni lehel,
hogy helyes volt-e ez a politika, vájjon

Budapest, 1937 deccmh..
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Sírógörcsben fetrengett
a MAC vizipóló vezére a botrányos bíráskodás miatt
büntetőt ítél. Vlzváry, a MAC vezetője ntU

MAC—UTE 3:2 (2:1)

akar rohanni a bírónak és alig bírják vIbsm.
zat igy magában meglehetősen kétértelmű volt
Magyar vizipóló Kupa elődöntő
tartani.
hiszen két nagy-pálya érett meg már régen de
Közben a feldühödött vezér hisztériás slrőMAC támadásokkal kezdődik a mérkőzés,
jure u lerombolásra, de faclo az átépítésre.
A helyzet ismeretében azonban nem kell cso Halasyt kiállítják éo Somócy megszerzi a ve göresöt kap és az orvod szobába viszik, öt per
dálkozni, ha az elnöki nyilatkozat a Hungária zetést. A gól után az UTE támad és Somlai cig tartó hangorkán és botrány után Németh
vezérkarában korántsem keltette a kétértelmű egyenlít. Ismét a MAC a támadó fél, Németh belövi a büntetőt. Ezután a MAC durvul, a bíró
ség látszatót. Ott ugyanis számoltak azzal, hogy partra kerül és Tarlós remek góllal megszerzi semmit sem vesz észre. Szigeti kiállítása meg

a Hungárla-utl sporttelepet az elnöki nyilatko a MAC-nak a vezetést. Az UTE vezetői heve
zat ellenére sem „fenyegeti" ujjáépités. Pedig sen reklamálnak a gólra, mert szerintük a
erre nemcsak a pálya, de az egyesület is régen labda nem volt túl a kapuvonalon. Németh
megérett. A közelgő ujesztendőben ülik meg magából kikelve kiabál.
Nagy a kavarodás. Az UTE vezetők felindu
ugyanis
lásukban megsértik a gólbirót, aki a vezető
az MTK fennállásának félszázados jubi
bíróhoz megy panaszra és csak hosszas huza
leumát
vona után kezdődhetik meg a második félidő.
s ebből az alkalomból a magyar testkultúra
Nyomban az UTE támad. Boér viz alá nyomja
nagyvonalúnak nevezhetjük-e
egyik legerősebb és legeredményesebb felleg
Némethet, amiért a bíró kiállítja és 4 méteres
n sok apróbb pályákba fektetett összeget, ami vára megérdemelné a segítséget.
A klub már kidolgozta pályaépítési program
kor Budapestnek egyetlen reprezenfábilis sporttelepe sincs s ami van. azt inkább szégyelni ját, sőt a fővárostól a jelenlegi terület
kell.
végleges tulajdonbnadását

pecsételi az UTE sorsát, mert a négyméterea
büntetőt Somócy belövi.

A SZOLNOKI MÁV A PROFILIGA ŐSZI
BAJNOKA
Ma délután Játszotta le a profiliga utolsó baj.
nokl mérkőzését Újpesten a Szolnoki MÁV és
a Vasas. A mérkőzést szép istkolajáték után
7:0 arányban nyerte a szolnoki legénység.

A ..nagy pályák" régen vajúdó kozmetikai
kérdésében most jelentős nyilatkozat hangzott
el Usetty Béla, az MLSz elnöke szájából. A
többi között kijelentette, hogy közeljövőben

is kérni fogják. Ha ez nem megy, akkor 30
éves ujabb szerződést kérnek a jelenlegi felté
telekkel s nem kétséges, hogy meg is kapják.
Csak azután lehet szó arról, hogy a rekon
az egyik nagy-pálya modernizálása
strukciós munkálatokra az MLSz-hez és az
(Jgyében döntő lépések történnek. A nyilatko OTT-hoz tervei küldjenek.

-J

Az olasz kard győzött a Santelli-versenyen
Az UTE vivószakosztálya vasárnap este
bét órakor Eötvös-utcal vivócsarnokában
megrendezte az idei Santelli-kupamérkőzést
Olaszország és az UTE fiatal vivócsapatai
között, Előkelő, estélyiruhás közönség gyűlt
össze a vivÓcsarnokban. Ott volt többek
közölt vitéz Horthy István, Da Vinci gróf,

olasz követ, Ugrón Gábor, Hoffmann tábor
nok.
A versenyre csak meghívottak mehettek,
ami szerencse, mert a rendezés nagyobb
közönség előtt tökéletes csődöt mondott
volna.
Az olaszok a csehszlovák biró segítségé
vel fölényesen 5:3 arányban győztek.
UJ MAGYAR REKORD A 100-AS MELL
ÚSZÁSBAN

AZ ELLENZÉK GYŐZÖTT

'a főiskolások spohtszövetségében
Viharos közgyűlés keretében választotta meg
ni tisztikarát vasárnap délelőtt az MESE
Mint várható volt, óriási küzdelem után győ
zött az ellenzéki lista. Ez a győzelem a BEAC
sokéves vállvetett küzdelmének méltó és meg
érdemelt gyümölcse volt. A szövetség elnöke
Mullekker Rezső dr debreceni egyetemi tanár
lett. Ifjúsági elnök: dr. Hepp Ferenc. Főtitkár:
Bácsalmási Péter dr.

AZ AMATÖRFUTBALL SZEZONZÁRÓ
VASÁRNAPJÁN „LEÉGTEK- A SZTÁROK
Pártos-csoport: Drasche—SzAC 3:3; PTBSL—
MTK 3:2; MÁVAG—EMTK 3:1; MAFC-Csepcli
MOVE 3:3; BMTE—FTC 3:1; Ganz—SzFC 4:1;
KAC—WSC 1:1.
Biró-csoport: Testvériség—B- Vasutas 1:1;
URAK—Pamut 2:2; Postás—UTE 4:2; Vasas—
BSzKRT 2:0; Goldbcrgcr—ZSE 2:0; IIAC—MSC
2:1; III Kerület—BLK 1:1, a 11. félidő 16. per
cében félbeszakadt, mert a biró alkalmatlan
nak találta a pályát a további játékra.

A BKE vasárnap reggel gyorskorcsolyázó ver

senyt rendezett. A verseny szenzációja, hogy 1500
méteren Ladányi és Hídvégi holtversenyben 2
perc 26.5 mp-es idővel megjavították az orszá
gos rekordot. (Régi rekord 2 p 27.2 mp) 500
in&cren Ladányi győzött 45.3 mp alatt. A II.
oszólyu számokban a következők voltak az
eredmények: 1500 ni: 1. Somlai 2 p 37.3 mp.
300 m: I. Vlda ós Mosánszki holtversenyben
49.3 mp

Vasárnap tartották á MAC—UTE közös ren
dezésében a Nemzeti Sportuszodában a téli sze
zón eddig legnagyobb érdeklődéssel kisért uszóversenyét. Részletes eredmények: 100 m. fiumelluszás: 1. Dél Medico (BSZKRT) 1 p. 28
mp. 1937 évi 200 m.-et ifjúsági melluszóbajnokság: Bajnok: Végházy (BBTE) 2 p. 26.4 mp
300 m. I. osztályú mellúszás: 1. Fábián (MAC)
4 p. 34.4 mp. Országos rekordl (Régi rekord
4 p. 36.2 mp.) 1937. évi 150 m.-es hölgy vegyesuszás bajnokság: Bajnok: Ács (BSE) 2 p.
12.4 mp. 100 m. I. o. gyorsuszás: 1. Dr. Csik
(BEAC) 68.8, 2. Körösi (UTE) 60.8.
100 m.
L o. hát úszás: 1. Lengváry (BEAC) 1 p. 16.8
mp. 100 m. fiuhátúszás: 1. Mati (BSZKRT)
1 p. 24.4 mp.

ELDŐLT A BAJNOKI CSATA SORSA
BUDAPEST BOXOLÓI KÖZÖTT
■Budapest bokszbajnokságának döntőmérkő
zéseit többnapos küzdelem után vasárnap fe
jezték be a Bszkrt tornacsarnokában nagy
számú közönség előtt. A döntő küzdelmek a
következő eredményeket hozták: Légsuly: Baj
nok: Podány B. Vasutas. A döntőben győz
Beinitz BTK ellen. Bantamsuly: Bajnok: Szabó
Bszkrt. Győz Bakos FTC ellen. Pehelysúly:
Bajnok: Frigyes Bszkrt. Győz Vaczulek Bszkrt
ellen. Könnyüsuly.- Bajnok: Petróczi Lapter’
jesztők SC. Győz Németh ellen. Weltersuly:
Bajnok: Múndi FTC. Győz Petró BTK
......................
ellen.
Középsuly: Bajnok: Szalay MAC. Győz Jákits
Bszkrt ellen. Kisnehézsuly: Bajnok: Szigeti
FTC. Ellenfele Bolond FTC átesett a súly
határon. Nehézsúly: Bajnok: Sárközi MAC.

Ugrásszerűen fejlődül
a hezitáljda
n nézőit ezreit hódította el a futbnUtól
Az elmúlt hét legnagyobb sportérdckcssége
Természetesen egy jó trénerre is szükségük
— a JT—BLASZ harcon kiviil - a kézilabda volna a kézilabdázóknak és miután ez a szö
sport váratlan nagy előretörése volt. Mint is vetség egyike az OTT-tól legtöbb segélyt kapó
meretes, az elmúlt vasárnap ni egyik l. osz szövetségeknek, igy nem tudjuk, mi az akadálya

tályú mérkőzésen több néző volt, mint az NB egy német tréner budapesti szerződtetésének.
futballmérkőzésén! De a többi kézilobdamérA nemzetközi bizottságot is alaposan meg kell
kötések nézőinek száma — beleértve a II. osz
tálybelieket is — közel járt az ezerhez. Ez a
nagy közönségsiker a kézilahdasport határozott
fejlődését mutatja és ügyes taktikával ezt a
fejlődési vonalot sokkal, de sokkal nagyobbra
lehet kiépíteni. Csak az a baj. hogv a kézilaL
daszövetség inai veztősége erre teljesen nlkal
mattan. Az alig hat hét múlva következő köz
gyűlésnek kell n szép sportág fejlődésének le
hetőségét biztosítani. A inni vezetőségből a fő
titkár személyének távozásával számolunk. Az
indok nz, hogy bár A’oi’dc
* Ernő egyik legkivá
lóbb kézllnbdnszakértőnk, főtitkárnak mégsem
alkalmas, mert

egy szövetséget nem lehet diktalőrlkua
alapon vezetni.
Kiélezte n helyzetet, hogv éppen az ő személye
miatt lépett vissza a bajnoki küzdelmektől az
egyik igen tehetős és neves cgvcseület és ha ez
a kézitabdnügv a belügyminiszterig jut el. úgy
ennek oka Kovács IJruő lesz. Annál inkább al'.■óimat <z n.vri főtitkár szövetségi kapitánynak.
A kézilabda berkeiben tudott dolog, hogy a je
lenlegi atöveUvSi kapitány teljesen alkalmatlan
afííepkörérc. Eddigi működése alatt ax egyik

jjkwtelwég a másikat követte.

Galagonya nyerte a Decemberi Híjat
A vasárnapi versenyek három jelentősebb Bakafántos (12) Rayiner, Törzsfőnök (8) Fityó,
futamát: Galagonya, Katinka, illetve Batu Khan Benedek (4) Feiser, Orsolya (20) Jónás. Köny-

vóltozlatni. Elsősorban le kell szokni az egyol
dalú magyar—német meccsekről, mert a közön
séget nem érdekli, hogy hány góllal kapunk ki
a németektől, hanem az, hogy kit mennyire
győzünk le. Ilyen nemzetközi ellenfelet is bő
ven kaphatnánk. Szerény nézetünk szerint
ugyanis a németekkel ráérünk akkor megüt
közni, ha közöltünk nem 20—30, hanem csak
2—3 gólditTercneia lesz. Ezeknek a dolgoknak
a figyelembevételét ajánljuk a kézilabda szövet
ség januári közgyűlésének, mert ez a sportág
inár nemcsak egyes személyek ügye, hanem nz
egyetemes magyar sporté is.
T. I.

HÉTFŐI NAPLÓ
tarkwztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelős mrkcutő te kiadó: Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztős^ és kisdóhimlsl: Erwcbst-klírul SS.
Tetette hMkóznzp ős vas. déli 12-11: I Na-M. Vas. d. a.
1 óratót (Artdiu. 8. Globuinjomdt-: l-IM-tt, I Ml Sí.
Vas. d. u. UMŐI lapzártáit: 1IW4X. i-iSSte. I-IM-M.

ELŐFIZETÉSI Ate E|y őrra 5 pengő - EGYES SZÁM
óra: MíNtroríiás lü Hllér. Ausztria 20 Groschen. Fran
ciaország 1.50 frank. Jugoazljria 2.50 dinír. Németország
15 Ft. Otzzzonzlg 1 Ura, Románia 5 lei. Csehszlovákia
i a.

nyerték. Katinka a nehéz pályán meglepő jó
időt ügetett, de teljesítményének értékét le
rontja az, hogy túl jól indult. A versenyek
egyébként végig reális eredményekkel zárultak.
Részletes eredmények:

I. HÁROMÉVESEK VERSENYE. 1. GyaUa (4)
Vorst. 2. Nestor (2Ji)
(2) Zwillinger. F. m.:
Zarándok (pari) Feiser,
tosan. 10:77, 31, 22.
10:323. Idő: 32.8.

Maszár F. 3. Liselotte
Démon (10) Kallinka.
Biztos (6) Steinitz. Biz
Olasz: 10:26. Befutó:

II. KÉSMÁRKI DÍJ. 1 Bokros (3) Wiesner.
2. Zúzmara (2) Kovács II. 3. O-ha (5:10) Zwil
linger. F. ni.: Ursula (25) Jónás J, Zsazsa (14)
Dózsa, Helios (6) Fitvó. Könnyen. 10:32, 23,
37. Olasz: 10:33. Befutó: 10:198. Idő: 31.2.
III. AMATEUR-VERSENY. 1. Dundl (2H)
Dóra. 2. Csókos (2) Gedeon. 3. Echo Fia (6)
Molnár. F. m.: Opera (16) Bakos, Betörő (10) :
Vecseklőy, Csongor (2) Pekáry, Elsőm (10)
Farkas, Hyperol
(8)
Székely, Bicskás (4)
Varsányi. Biztosan. 10:77, 16, 14, 23. Olasz:
10:51. Befutók: 10:121, 407. Idő: 32.8.

IV. MECHANIKUS HANDICAP.

nyen. 10:38, 13, 14, 13. Olasz: 10:46. Befutók10:63 és 77. Idő; 27.2.
VHI. HANDICAP. 1. Gladiátor (pari) Vorst.
2. Spilka (5) Hauser. 3. Varázsfuvola (1JÍ)
Kovács II. F. m.: Marina (10) Jónás, Csalán
(6) Kovács I., Bosiljka (10) Maszár F. Küzde
lem. 10:16, 11, 14. Olasz: 10:26. Befutó: 10:62.
Idő: 33.6.
IX. ELADÓVERSENY. 1. Ilékáa (pari) Fei
ser. 2. Főur (2%) Simkó. 3. Palóc (14) Kovács
1. F. m.: Pusz-Kürtös (8) Marschall, Vakarcs
(3) Steinitz, Revisio (6) Székely, Bandika (8)
Hauser, Sterling (2%) Jónás, Szélhámos (8)
Benkő. Könnyen. 10:20, 18, 18, 41. Olasz: 10:53.
Befutók: 10:56 és 299. Idő: 34.5.

X. KÖRÖSVÖLGYI DÍJ. 1. Nlkla (1H) Benkő.
2. Csata fia (6:10) Zwillinger. 3. Bimbó (12)
Kallinka. F. m.: Büttyők (16) Marschall R„
Pletvka (16) Tomann, Pasa (2%) Németh,
Balbő (12) Jónás J. Küzdelem. 10:21, 14, 12, 18.
Olasz: 10:35. Befutó: 10:53. Idő: 38.8.

1. Bohém

(5) Soldos, 2. Siheder (8) Tomann. 3. Beki (3)
Kovács II. F. m.: Mátka (2%) Maszár I., Va
rázs (5) Kovács J., Epilog (8) Baik, Nemes
(10) Benkő, Ágnes (3) Kallinka, Liberty Han
nover (8) Feiser, Eladó (14) Dózsa, Első Fia
(16) Maszár F., Hamupipő (33)
Marschall.
Könnyen. 10:41, 22, 83, 21. Olasz: 10:254. Be
futók: 10:375, 134. Idő: 31.
V. LOBOGÓ DÍJ. 1. Batu Khan (pari) Mar
schall. 2. Lasta (4) Fityó, 3. Junak (1J4) Fel
ser. F. m.: Daisy (25) Marék, Kundry (6) Ko
vács II., Bolond (10) Steinitz, Bájos (5) Treso.
Könnyen. 10:21, 12, 12, 11. Olasz: 10:41. Be
futó: 10:97. Idő: 28.8.
VI. NEMZETKÖZI HANDICAP. 1. Katinka
(pari) Zwillinger. 2. Jeles O. S. (2%) Mar
schall. 3. Elvira (2) Feiser. F. m.: Győző (4)
Benkő, Ragyogó (6) Vorst, Éber B. (12) Jónás,
Csákány (10) Síró, Magvas (14) Jónás, Bállá
(6) Kovács II., Torkos (8) Toplichar, Muscicapa
(10) Steinitz. Küzdelem. 10:21, 13, 14, 12. Olaaz;
10:44. Befutók: 10:40. 34. Idő: 26.
VII. DECEMBERI DÍJ. 1. Galagonya (2) KovácsF. 2. Kuno (2%) Kovács J. 3. Veronika
(pari) Kovács II. F. m.: Danilo (10) Maszár F.,
Edömér (5) Maszár I., Alkotás (8) Wiesner,

Szenzációs vásárlások Ncwmarketben. A Ki
lences Bizottniá.ny és a kisbéri ménes részére
Odescalchi Béla herceg 7, illetve 6 kancát vá
sárolt. Az idei importból Tam Dao egészen
elsőrangú egyed, de a többi is csupa angliai
értelemben vett kiváló kanca. A Kilences Bizott
mány részére vett kancák: Kissprint, Alvista, Mari

jolaine, Contretemps, Flamingó bay, Lady Phalaris és Tam Dao. A kisbéri ménes részére vett
kancák: Pretty Penny, Poppea, Ficld Flower,
Rccord Flight, Cagnotte és Christmas Chere.
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TÖRJE A FEJÉT!
VÍZSZINTES:
1. Gyors állatok. 11. A já
tékban az egyik. 12. Tök van
ilyen. 13. Védte vala. 14. Dél
arab törzs, amelyről a köl
tők (Heine, Szép Ernő) meg
ható szerelmi történeteket Ír
tak.15. Egy szó Fiola híres
dalából. 10. Előmenetel. 17.
Cipész szerszáma. 18. Figyel
meztet a hajnalra. 20. Egyál
talán nem megfelelő. 21.
Szerénységem. 22. Osló —
része. 23. *Ka párja. 25. Kap
ni akar. 20. Angol szin. 27.
Közgazdasági értelemben pá
nikszerű megrohanása egy
banknak, amelynek hitele hir
telen megingott.
Egyébként
angol szó és futást, rohamot
jelent. 28. Athéni államférfi,
aki az alkotmányt demokra
tikus alapokon tovább fej
lesztette. Szövetséget kötött a
perzsákkal
Spárla
ellen,
mire száműzték. 30. Kevert
eke. 31. Énekkar. 32. Em
bert pótol gyakran. 33.Atlan
lat. 34. K. I. Z. 35. Helyha
tározói rag. 37. Nagyon csú
nyává tesz. 39. Zár. 40. Fo
goly — mássalhangzói. 41. Nem mögöttem. 42.
Potyognak könnyei. 43. Névelős liba. 44. Hal.
45. Orvosuk az órás. 40. Menelaos felesége
volt, Páris rabolta cl. 47. Angol domínium
Észak-Amerika északi
felébén. Lakósainak
egyharmada francia, többi angol.

filmhős. Különösen nz ifjúság körében nép
szerű. 11. Vecsey Ferenc világhírű szerzemé
nye. 13. Arzén vegyjele. 14. Portéka értéke. 10.
Nagyon csdelt valamiért. 17. Hadak. 10. Szövőeszközök. 20. Leránt. 21. Dis»e 22. Gi, g«.
23. Vissza: Japán aprópénz. 24. U. S. É. 28. A
egyik ördögfióka a „Csongor és Tündé -ben.
FÜGGŐLEGES:
29. Gyógyszertár. 31. Tulajdonod 1. Fprmdk. 2. Spanyol festő. 3. Végéten apa. 32. Novarró keresztneve. 33. Vissza: elbújik
4. Nagyon sürgős dolga van. 5. Vakolás része. költőiesen. 34. ÉUen évszak 35. Irány a |»«nce.
0. Ügyész képviseli. 7. Csak sast nemzcnck. 8. 30. Menyasszonyod. 38. A. A. A. A, A. 39.
Azonos belük. 9. Elemista tanulja. 10. Híres hangja. 41. Ül párja. 42. Helyhatároxői rój.
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