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JÓ HÍR 
A FELVIDÉKNEK

Hült helye van már a határsorompóknak 
azokon az útvonalakon, amelyeken hétkez
deti köszöntésével először repül ez a lap a 
felszabadult felvidéki részek magyarjaihoz. 
Szabad utakon szabad magyarokhoz a nem
zeti lélek hivatott és felelős központi fővá
rosából viszi a hírt, hétfői hírszolgálatának 
gondos teljes!fményét s Igaz vágya, amivel 
olvasóinak uj táborába beköszönt, az a kí
vánság, hogy minél jobb híreknek legyen 
hordozója. Porbaomlolt a kegyetlen vá
lasztófal, mit az ő magyar életük és a 
miénk közé a legirgalmatlanabb igazságta
lanság mesterkélt s a visszatérés könnyek
kel megszentelt örömének napjai után min
den elszántsággal a testvériség boldogitó ha
talmát kell kiépíteni, hogy a megnagyobbo
dott és megszaporodott nemzettörzs nyugodt 
felkészültségben nézhessen szembe uj tör
ténelmi feladatokkal.

íme: a mai hétfővel reform-hét kezdődik 
a szentistváni alkotmány magyar törvény
hozásának munkájában. Népet felemelő, 
nemzetet erősítő törvénytervezetek sorozata 
vár megszavazásra, amelyek I m r é d y Béla 
törvényeiként kerülnek a törvénytárba s 
amelyeknek alkalmazása az ő nevével ve
zeti be kinn a népéletben a nemzeti meg- 
ujhódásnak immáron halaszthatatlan lendü
letét. Amikor a pusztai mezőn az eke mel
lől kidőlt mezőgazdasági munkás elárvult 
özvegye is nyugdijat kap, hogy szomorúsá
gának tragikumából uj életreményektrt sző
hessen s amikor a gyárimunkás proletár
gyermekét nevelési járulék illeti meg, ezek
ben az újításokban a népközösségi gondolat
nak olyan megvalósulása jelentkezik, amely 
nemcsak a szociális érzésből fakadó jóté
kony segélyezést jelenti, hanem ennél sok
kal többet. Minden gyermek és minden ma
gyar a kltcrebélycsedő nemzettörzsnek haj
tása és jogot nyer ahhoz, hogy sorsáról a 
nemzeti népközösség gondoskodjék. A nem
zet a boldogulásra egyaránt jogosult csalá
dok közössége, amelyben együttérzésre, egy
mást segítő szeretetre köteles a kevésbé sze
rencsés éppen úgy, mint a legszerencsésebb 
s ebben a nagy*  együttesben mindenki any- 
nylt ér, amennyi értéket tud a közösség szá
mára nyújtani. Senki boldogulásának, ké
pességei kifejtésének, termelő munkájának 
útjában nem állhat mások kapzsisága, kik 
tőkék és állások túlzott halmozásával, jöve
delmek mértéktelen szaporításával kenyér
kereseti, jobb megélhetési lehetőségektől 
fosztanak meg arra rászorulókat. A családi 
fészek, a szántóvetőé, a kazánkovácsé, a hi
vatalnoké, minden magyaré, a nemzeti lét
nek a forrása s a falusi kis fehérházakban, 
a nagyvárosi füstös bérpalotákban a gyer
meknevelésre hivatott család tiszta életét 
kell gondoktól, bajoktól mentesíteni, hogy 
a nemzetfenntartó életerő távol tudja tartani 
a magyar nép minden rétegétől, minden 
szórványától a testi, vagy lelki hervadást.

Kitágult határaink körül történelmi bi
zonytalanságok zavara és meg nem oldott 
népi kérdések moraja kavarog. Az állam
alkotó magyar ncmzcttörzsből kiszakított 
magyar népcsoportok idegen elnyomatás 
gyötrelmei közül sóvárogva néznek erre felé 
s pusztulástól való félelmükben segítő tá
mogatást várnak. Felvidéki területek ma
gyar vágyainak tegnapi beteljesedése után 
uj igazságszolgáltatást követelünk a holnap
tői, amelyről nem tudhatjuk, hogy milyen 
uggnszté nehézségeket és milyen alkalmi 
pilhw-jtokat hoz számunkra. Olyan meg
újhodással kell felkészülnünk, amelyben a 
testvériség adja a nemzetnek a vlhará'ló, 
feladatokat könnyen vállaló, hivatást be
töltő hatalmat. Olyan megújhodás kezdetét 
jelentik az lmrédy Béla nevéhez 
fűződő törvénytervezetek, amely 
■ boldoguló magyarok népét a testvéri 
közösségben acélosltja hatal
mas nemzetté. A javaslatok első soro
zata a képviselőház asztalán fekszik már, 
bizottsági megvitatás végzi a kicsiszolás 
jnnnkáját, hogy a gyakorlati alkalmazásnál

Reményi-Schneller Lajos
az adóreformról és a zsidótörvényről

A földművelésügyi miniszter 
vasárnap bejelentette 
a földreform sorrendjét:

1. parlagon heverő kis- és nagybirtok,
2. idegen állampolgárok, 3. részvény

társaságok és bankok földje, 4. kötött birtok
a mi termelési költségeinknek meg

felelő árakon

vegyek ál tőlünk.
Ezután birtokpolitikái kérdésekre tért ki 

és a következőket állapította, meg:
— Sajnos, azok között,' akik ma akár 

hivatalból, akár demagógiából foglalkoznak 
birtokpolitikái kérdésekkel s azok ineg- 
öldásával, sokkal több azok száma, akik

a földet egyáltalában nem is ismerik, 
mert sohasem éltek odakiinn a falun 
s úgy vélik a földet feldarabolhatni, 
mint ahogy egy kenyeret karajokra 

lehet vágni,

hogy azokat szétosztva, azzal jól lakhas
son mindenki. Sajnos, Magyarországon 
nincsen annyi föld, hogy annak szétoszásá- 
val le lehetne vezetni egy tulsürűn lakott 
ország összes szociális bajait.

— A föld birtokosának kétféle kötelezett
sége van hazájával szemben. Az egyik a 
termelés biztosítása, a másik a birtoka fek
véséhez és gazdasági adottságaihoz viszo
nyított

maximális munkaalkalom megteremtése 
és munkásainak megfelelő szociális jó

lét nyújtása,

melynek természetesen a jövedelmezőség 
szab bizonyos határt. így tehát kívánatos, 
hogy a rosszul kezelt birtokok olyan ke
zekbe kerüljenek, amelyek azokat jobban 
tudják művelni s igy azokon többet tud
nak termelni.

— A magyar 
esünk. Ezzel 
bánni és

nem szabad a politikai stáció játék
labdájává tenni

Nem lehet sikeres termelést folytatni, sem 
olyan tőkebefektetést végezni, amely a tu
lajdonjogot illetőleg állandóan

a legnagyobb bizonytalanságban lebeg 
azáltal, hogy évről-évre újabb törvé
nyekkel változtatják meg jogi helyzetét,

aszerint, hogy milyen politikai szelek fúj
nak.

Gróf Somssich László beszéde végén a 
| legelők javításának kérdésével foglalkozott. 
Imajd bejelentette, hogy a földművelésügyi 

minisztérium öt éven át évenként fiz uj 
gazdasági iskolát akar építeni ötmilliós költ
ségkerettel és a mezőgazdasági munkavál

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
a gazdatársadalom nagy érdeklődése mel
lett vasárnap tartotta meg idei közgyűlését, 
amelyen magyar gazfflWWSadalom elő
kelőségeinek az élén megjelent gróf Teleki 
Mihály földmivelésügyi. miniszter, báró 
Vay László miniszlerpínpkségi államtitkár 
is. A közgyűlést Sómssicn László elnök 
nyitotta meg. Mindenekelőtt meleg szere
tettel üdvözölte a Magyarországhoz vissza
tért Felvidéket, majd részletesen ismertette 
a magyar mezőgazdasági élet problémáit.

Megállapította többek közölt, hogy a 
kenyérmagvak termése kielégítő volt, az 
árak is megfelelőek és rögzítetteknek te- 
kinthetők, de a mezőgazdasági munkálatok 
kissé elkéstek. Rámutatott arra, a kuko
ricaárak elérték a búzaárakat s ebből azt a 
tanúságot vonta le, hogy

a jövőben mindaddig nem szabad az 
országból tengerit kivinni, mig a bel

földi szükségletet nem fedezték.

A búza világpiaci helyzetére vonatkozóan 
megállapította, hogy könnyen felidéződhc- 
tik ismét egy buzakrizis, amelynek előszele 
máris mutatkozik a tavalyihoz képest 
40—50 százalékkal csökkent világpiaci 
árakban.

Akik a földet nem Ismerik
— Mindenképpen arra kellene töreked

nünk — folytatta beszámolóját az OMGE 
elnöke —, hogy a tőlünk legnagyobb meny- 
nviségben búzát vásárló Németország és 
Olaszország,

fizetnék meg a magyar búza teljes 
belföldi árát

ab magyar halár számítva, mely nem több 
az előállítási árnál, hozzáadva egy szerény 
polgári hasznot, mert

nem lehet kívánni, hogy a magyar 
gazda veszteségesen termeljen, ezzel 
segítve □ bevitelre szoruló államok ma

gas búzaárainak alátámasztását.

Az elnöki megnyíló ezután többek között 
kitért az állatértékesitési lehetőségekre is 
és kifejtette, hogy

olaszországi szarvasmarhakivitclünk jú
lius óta lehetetlenné vált.

Ezidőszerint állattermelésünk jóformán | 
egyedüli piaca Németország, be kell tehát i 
rendezkednünk arra, hogy a Felvidék I 
visszacsatolásával megnövekedett állatter-1 
mclésünket ' 

föld a legszentebb kin- 
nem szabót} könnyelműen

Wii-

visszásságok ne történjenek. Ez a hét már 
n nagy reformok egy részének a megvalósu
lási hete. Aztán uj sorozat következik és a 
hétköznapi élet átalakul, hogy mindéi? 
munka, minden vagyon, minden 
elhatározás ■ > uj erőre felemel

kedő nemzet hlvatáshet öltését 
szolgálja. A nyugdijára Igényt tarló 
pusztai özvegy s a nevelési járulékra fel- 
logosilotl prolcfárgycrmek jobb napjairól 
már ez a népközösségi reformterv egy-egy 
láncszeme gondoskodik s a javak és jöve

lalók kötelező biztosításáról való javaslat 
75 ezer elaggott gazdasági cselédet és mun
kást akar támogatni.

Minél Ifibb finálló 
egzisztenciát

Lelkes és hosszantartó taps’utSn
GRÓF TELEKI MIHÁLY 

földművelésügyi miniszter

állott fel általános érdeklődés közben szó
lásra. Megköszönte az üdvözlést és elmondta 
azokat a célkitűzéseket, amelyeket, mint 
miniszter megkíván valósítani.

— Az OMGE közgyűlései mindig nagy 
érdeklődést váltottak ki, de soha nem ál
lott ann; ira az érdeklődés központjában 
— mondotta —, mint napjainkban, amidőn 
a magyar föld problémáinak megoldásáról 
van szó, minden vonatkozásban és amikor

reformkorszak küszöbén állunk, amely
nek gócpontjában az áldott magyar föld 

sorsa áll.

A magyar földhöz hozzányúlni csak ihletett 
kézzel szabad és csak úgy, hogy annak min
den egyes problémáját teljes egészében is
merjük. Nem szabad egyes kérdéseket ki
ragadni, hanem organikus megoldásra van 
szükség. Azt mondtam, hogy n reformkor
szak küszöbén állunk, amelynek a célkitű
zése az kell, hogy legyen, hogy

minél több önálló egzisztenciát teremt
sünk ebben az országban

és gondoskodnunk kell arról, hogy a ma
gyar földből minél több ember tudja meg
keresni a maga kenyerét. Történelmi szeren
cséje Magyarországnak, hogy amidőn sors
döntő órákat él a nemzet, amikor súlyos 
szociális problémák megoldásáról volt szó, 
a történelmi osztály és a gazdatársadalom 
mindig hivatása magaslatán állott. Ezt bizo
nyítja 1848. ezt bizonyítja 1920 és meg va
gyok győződve arról, hogy a magyar gazda
társadalom, nagybirtokos, középbirtokos, 
kisgazda és a magyar földnek minden szü
löttje érdemesnek mutatkozik múltjához. 
(Úgy van, úgy van!)

— Sok szó esett mostanában a készülő 
kishérleti törvényről. Egy gondolom, hogy 
helyes, ha megjelölöm azokat nz elgondolá
sokat, amelyeket meg akarok valósítani. 
(Halljuk, halljuk!) Célunk, hogy minél több 
ember tudjon megélni a magyar földből,

delmek jobb elosztása Is a testvériség ncm-
zetfei^prtó alapelvéből fakad. E testvéri
népközösségbe léptek a Felvidék magyarjai
és ide várjuk azokat, kik szenvedő magyar
sorsukat Idegen uralom alatt a visszatérés
reménységével Igyekeznek enyhíteni. (Z.)
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hogy minél több kisegzisztcnciát teremtsünk 
ps

bocsássunk a rendelkezésükre földel.

\ telepítési törvény érteimében telepes köz- 
bégeket lehet olkotni. azonban ez egyúttal 
’ulyos pénzügyi kérdés is és óriási pénz- 
oMregekel kivan, ha a telepítést gyors ütem
ben akarjuk megvalósítani és ugyanakkor, 
miután tőkeszegény országban - lünk,

gondolkodni kell azokról, akik töke 
nélkül nem tudnának elkezdeni gaz

dálkodni.

mert az olyan embereken, akikben inog van 
nz Ilkáiul és a tudás, segítenünk kell, hogy 
meglegyen a megfelelő instrukciójuk a löld- 
müv< léshez és tudiihukiit és szorgalmukat 
érvényesíteni tudják. Elsősorban tehát a 
kisbérietek alapítására gondolunk s kérdés, 
milyen sorrendben vegyük igénybe az ehhez 
szükséges földeket.

A sorrend
*- Elsősorban
a parlagon levő földek Igénybevételé

ről van szó.

(Nagyon helyes!) Mindegy, hogy az ilyen 
töld ölven holdas, vagv ezer holdas. A ma
gántulajdon elvi alapján állunk, a magyar 
föld mindannyiunknak az édesanyja és ép
pen ezért

tűrhetetlen, hogy annak csak egy kis 
része la rc-aszulniüvelt, vagy művelet

len legyen.

Másodsorban az idegen állampolgárok keié
ben lévő földekre kerülhet ti sor. természe
tesen a viszonosság elvének érvényesítése 
mellett és utána

igénybe kell venni a részvénytársasá
gok, a bankok birtokul!, valaminI a kö
tött birtokokat és azokat, amelyeknek 
sorsa az 108«:XV. törvénnyel kapcso

latos.
<1 csuk legutoljára szabad az ősi birtokok
hoz hoz/ányiilni. < Általános helyeslés!) 
Sokkul szigorúbban kell elbírálni a rész
vénytársaságok és bankok birtokaik mint 
az ősi családi birtokokat, s nemcsak az 
igénybevétel tekintetében, hunom számsze- 
riiség tekintetében is Az ősi birtok szem
pontjából bízonyof. könnyítéseket kívánok 
megvalósítani, különösen a középbirtokokon, 
mert az országnak szüksége van a közép
birtokokra, de a nagybirtokokra is. A kö
zépbirtokokra szükség van, hogy u falun 
legyen megfelelő vezető társadalom (Ugy 
van! Ugy van!) de szükség van a nagybir
tokra is, hogy a termelés volumen je ne es
sék s hogy'a mezőgazdasági kísérleteket azo
kon lehessen megvalósítani.

Kisbérietek, részesföldek
- Elsősorban tehát a középbirtokokon 

kell segíteni és azokat kisbirtokok alakítása 
céljából nem lehet ugy igénybe venni, mint 
n inamutbirtokokul, mert családvédelmi 
szempontokra is figyelemmel kell lenni és 
ha egy középbirtokosnak több gyereke van. 
akkor nagyobb területmcntességel kell él
veznie a kisbérietek alakításánál. De ugyan
akkor gondoskodni kell arról is, hogy

a mezőgazdasági cselédség megfeleli 
sorban éljen.

hogy a megélhetésük biztosítva legyen és 
annak a gazdának, aki a megfelelő cseled- 
lélsr.ómot fenntart ja, előnyösebb helyzetbe 
kell kerülnie. De nemcsak kis haszonbérlet
hez kell juttatni az. igénylőkét, hanem

meg kell oldani és szaporítani kell a 
részes földek számút Is.

Minden önhibáján kívül keresetétől öl
eseit cselédnek, mezőgazdasági munkásnak 
feltétlenül kenyérbe: kell jutnia. Ha szociá
lis célkitűzéseinket meg akarjuk valósítani 
ahhoz feltétlenül szükséges, hogy a magyar 
gazdnlársadnlom unvagi helyzete kellőkép
pen meg legyen alapozva. Gondoskodni kell 
a kistermelési ágak értékének biztosításáról 
is. Baromfitenyésztés, méhészet, selyem- 
hcrnvólenviszlés úgyszólván elhanyagolt 
termelési ágak, pedig ezek

a kisemberek üzemeiben, gjízduságulbnn, 
jelentős értéket képviselnek.

Üdvözölte n felvidéki gazdákat, majd kije
lentette, hogv lehelnek :igv gondolom ma
gyar és magyar közölt különbségek, lehet 
nek politikai differenciák közöltünk.

csak egyben nem Iphel senki közöli sem 
különbség és az a magyar föld szeretető.

Hosszantartó éljenzés és taps fogadta gról 
Teleki Mihály szavalt, majd utána Szilussy 
Béla dr. államtitkár szólalt fel. Megillető
dőlt hangon mondta, hogv milyen örömei 
jelent szamára, amikor a felszabadult lórii 
letekről husz évi szenvedés után visszatér 
hcl magyar gazdutársui sorába. A cél az 
kell, hogy legyen, hogy az. idegen fajú ele
mek helyébe, mugyar kisgazdacleinekci tele
pítsenek.

A felvidékiek a 
nagybirtokrendszer elten

Olyan birtokpolitikát kell lolvlalni.
ezekrr a területekre töbifé idey« nl.i(ii ii't • 
ne I gwiiek lelepillielök.

.\cm tolna helyez teliül, hu a inul nagy
birtokrendszer továbbra Is íenninaradn.i.

különösen az országszélckcn, de meg van 
győződve arról, hogy a magyar gazdatársa; 
dalom bölcsessége és. szociális érzéke0 meg
talál ia a helye*  megoldást.

A tetszéssel fogadott szavak után kiosz
tották a különböző mezőgazdasági irodalmi 
dijakat, amelyekben irodalmi érdemeik.el
ismeréséül Rothmuyer Imre, Hankóczy Jenő. 
Halta Pál, Csendes László és Dvorák Lajos 
részesültek

A közgyűlés egyhangúlag Fodor Jenőt, 
u felvidéki gazdasági egyesületek szövetsé
gének elnökét és Áíannlpger G. Adolfot, 
Monlenuovo herceg uradalmainak jószág
igazgatóját alelnttköknck választotta meg.

\ megválasztásért Fodor Jenő meghatót! 
hangon mondott köszönetül s beszédében 
többek közolt azl mondotta;

— Hájölliink a nagy igazságra, hogy a 
magyar paraszt, a magyar kisgazda kőzre- 
inunkálása nélkül sohasem lelt volna meg 
■I feltámadás! Ha 1918-ban a mugyar kis- 
gazdolársndalom kellően meg lelt 
szervezve, itt sohasem törhetett volna 
forradalom és a Felvidék sohasem jutott 
volna idegen kézre.

A közgyűlés ezután egyhangúan 
választotta nz uj igazgatóvúlaszlmányi

Baja, december 11.
Szombaton este a Zíec/i-éttercmben hú- 

roinszázterilékes vacsora volt, amelyen a 
város minden társadalmi rétege egyaránt 
részivel!. A vacsorán megjelent dr. Remé
nyi Schnellcr Lajos pénzügyminiszter, a vá
ró.-, képviselője.

Iteinényi-Schneller pénzügyminiszter 
hossza bt) beszédben válaszolt a po- 

húrköszöntőkre.

Az elmúlt hónapok külpolitikai reményei
nek ismertetése során a pénzügyminiszter 
rámutatott arra a hatalmas munkára, ame
lyet *

a honvédig fölszerelése és az ország
nak egy háború eshetőségére szóló meg

szervezése jelenteit.

— A szoplcmbf rí krízis során sokan vol
tak, akik nem rosszakaratból, hanem fölös
leges ijedelemből és helytelenül kivették be
tétjeiket a bankokból. Ez természetesen erő- 
inegfcszilést jelentett a Nemzeti Banknak s 
ez az egyik miigynrázata a bankjegyforga
lom emelkedésének. Ez u folyamul azonban 
közben már megfordult, a betétek kezdenek 
ismét visszuárumhiiii. A bankjegyforgalom 
emelkedésének másik okú, hogy

a beruházási program végrehajtása, fo
kozott ipari és kereskedelmi tevékeny

séget jelentett.

Ugyancsak fokozták a bankjegyforgalmat 
a jó termés és u megfelelő értékesítési árak. 
A bankjegyforgalom emelkedésének harma
dik tényezője a Felvidék visszacsatolása. 
Nyugodtan mondhatjuk, hogy sem az állam
háztartás helyzetében, sem pénzünk értéke
lésében semminemű változást nem jelent a 
beruházási program lebonyolítása, sem a 
Felvidék visszacsatolása.

— A feladatok egész sorú áll még elöl
tünk - - folytait . a miniszter — .

Adóreformra van szükségünk,

amely a terhek egv részét leveszi a kisem
berek válláról A kézmüiparosoknál vissza 
kell térnünk a tételes adóztatásra, vissza

A föld legmélyebb pontja
a Csendes-óceánban van, 9780 mélenc a lengéi szín “X®* 1-métere. Mount Everest. A legnagyobb „sál nobilis Glaubcrf (Glauber cső asója) tarWjJJ 
n jáMkarnjeuői Mira glaubersó. gyógyvízben mutatlak ki. Epe-, cukor . máj1 ,
valamint tulliizásnál 0—8 hetes kúra tartandó e forrásvízzel, mikor is reggelenként éhgyomM® 

langyosan egy pohárral fogyasztunk belőle. Kérdezze meg orvosai

számvizsgálóbizoUsági tagokul, az elnökség 
állat ciőt.'ijcs/tell jelölőlista alapján. Mu- 
tsclienbaclier Emil dr. ügyvezető-igazgató 
ismertette az igazgalóválaszlniány jelen
tését.

tizeit lei Jenő és Tol nap li nejéig Ödön 
indítványára egyhangúlag bizalmat szavaz
lak Somssicli gróf elnöknek, bizalmukról 
biztosilollák Teleki Mihály gróf löldmive- 
lésiigyi minisztert.

A Gazdasági Egyesületek Országos Szö
vetsége vasárnap délben, az OMGE gyűlé
sét követően tartotta nagygyűlését.

Somssicli László gróf elnök bejelentene, 
hogv a vezetőség szorgalmazta a vidéki 
lejárak emelését s eljárt az ország mező
gazdasági helyzetét részrchnjlóan kidombo
rító táj és népkulató kiállítás ügyében is. 
\ kultuszminiszter a kiállítást bezáratta.

Reményi-Schneller 
pénzügyminiszter 
az adóreformról és 
a zsidótörvényről

kell állítanunk újból a házosztályadót, a | 
nagyobb jövedelmeket pedig fokozott mér- '

A kormánypárt győzött
a jugoszláv választáson

Belgrúd. december 11.
Jugoszláviában vasárnap tartották’ meg a 

képviselőválasztásokat, amelyeknek eredmé
nyét nemcsak a belföldön, hanem a külföl
dön is feszült érdeklődéssel várták, tekin
tettel arra, hogy :l Sitojadlnovics-iíie kor
mánypárttal szemben most egységes arc
vonalba tömörüli csaknem valamennyi el
lenzéki párt, élén a horvát paraszt  párttal.

A választás napja nagyjában nyugodtan 
telt el.

A szavazási este hat órakor zárták le.

Tekintettel arra, hogy nyílt szavazás folyt, 
a választási eredmény alakulását állandóan 
figyelőmmel tehetett kísérni. A jugoszláv 
rádióállomások délelőtt 10 órától kezdve 
közölték a nagyobb városok szavazási ered
ményeinek részleteit

Az estig közzétett hivatalos jelentések azt 
mulatják, hogy

a kormány többsége biztosítva van.

Bclgrádban magúban a kormánypárt a le
adott szavazatok háromnegyed részét tudta 
a maga számára biztosítani. A hivatalos je
lentés megemlíti, hogy a horvát kerületek
ben

Macsek dr. Ilivel erős terrort fejteitek ki 
és meg akarták akadályozni a kormány

párt híveit a szavazásban.

Lehetséges — igy szól a hivatalos jelentés 
hogy a mandátumokat ezekben a kerületek
ben emiatt érvénytelenítik. A hjofics-fcle 
fasiszta párt, a Zbor, a hivatalos jelentés 

I szerint nem tudott mandátumhoz jutni, mert 
összes szavazatainak száma nem érte cl az 
50.0()0-et, ahány szavazat egy mandátum

Ivókúrák 
a Rudasparkban

Nyitva 
reggel 7-től 
este 6-ig

az ATTILA, HUNGÁRIA és 
JUVENTUS források vizével. 
Gyomor, vese és bélbántalmak- 
nál, korai elöregedésnél és magas 
vérnyomásnál kitűnő gyógy
ered mények.

lékben kell megterhelnünk. Minderre azért 
van szükség, hogy növeljük adóbevételein
ket. mert olyan nemzeti keresztény felada
tok megvalósítása előtt állunk, amelyek el 
nem odázhatók, amelyekre azonban meg! 
kell teremteni a pénzügyi fedezetet, mert 
enélkiil semmit sem érnek a reformok. A 
szociális vonatkozású törvények egész, soro- 

hogv elmondhassuk 
magyar emberi sors-

zalára van szükség, 
végre, hogv minden 
bán él

Nem egy reformra van .szükség a mező
gazdasági lakosság érdekében is.

mert a magyar föld nem való sem részvény
társaság. sem idegenek kezébe. A kisgazda- 
társadalmat családi otthonhoz, házhelyhez 
■kell juttatni.

Vannak nehéz és kényes kérdések is. 
Ilyen a társadalmi és gazdasági rend egyen
súlyának helyreállításáról szóló törvény, 
röviden

a zsidótörvény, amely szintén reformra 
szorul.

Ez a törvény, bár jó elgondolásból indult 
ki, céilját nem tudta elérni, s nem tudta 
megteremteni azt a nyugalmi helyzetei, 
amelyre mindkét félnek szüksége van Mó
dosítani kell tehát végre ezt a törvényt ugy. 
hogy végre nyugvópontra jusson ez a kér- 

I dús. (Taps és éljenzés.)
I A pénzügyminiszter beszéde végén helyi 
I problémákkal foglalkozott.

i

eléréséhez szükséges. A fasiszta lista egye
dül Szmederovóban, Ljolics colt miniszter 
szülővárosában kapott többséget.

Többhelyütt a nagy köd miatt többórás 
késéssel kezdődlek a szavazások. Általában 
a szavazásban való részvétel igen élénk 
volt.

30 év óta 
birja a Darmol sok millió ember 
bizalmát. Ez a legjobb bizonyíték, 
hogy a Darmol milyen jól bevált 
ha6hajtószer. - Székrekedés ellen 
a jó és kedvelt WAW
hashajtószer. • vFi A AlA

Ciano fényes estélyt 
adott az angol 

nagykövet tiszteletére
Róma, december 11.

(!nf) Ciano gróf külügyminiszter fényes 
estélyt rendezett Perth lord angol nagy
követ és az angol nagykövetség tagjainak 
tiszteletére a Villa Madamában. Az estélyen 
az olasz kormány több tagja is jelen volt.

A lapok Chamberlain angol miniszter
elnök és Hall fax lord külügyminiszter 
januári látogatásával kapcsolatban azt Ír
ják, hogy a kél országot különösen érdeklő 
kérdésekről és

Európa megbékélésének ügyéről általá
nos eszmecserét folytat majd Musso

lini nz angol államférfiakkal, 

akik kél napot töltenek Rómában, llir sze
rint Chamberlain a pápánál is kihallgatá
son jelenik meg.

Revolveres rablás 
a Belvárosban 

Vasárnap ralr a Krakrméll-utea 13. 
számú házban Havas Erzsibe! n«l divat- 
kereskedő lakásából wgályklállások hallat- 
szóltak.

A házbeliek beslellek ás lápéit ruhában 
tulállák a kereskrddnö szakácsnőjíl, Bokor 
Unnál.

Bokor Hona azl mondotta, egyedül tar
tózkodott a lakásban, mikor két fialaícrj- 
bér megtámadta, revolvert fogtak rú, össze
verték és mikor összeesett, kifosztották a 

i lakást azután elmeneküllek.
A rendőrség njumoziiM indított az ügy- 

| ben
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Leugrott a harmadik 
emeletről és szörnyethalt 

Grossmann Pál 
gabonabizományos

történt s most már 
a palota dunaparti 
a házmester agnosz- 
testü férfit:

Vasárnapra virradó éjszaka a Rudolf- 
rakparton szolgálatot teljesítő rendőrőr
szem arra lett figyelmes, hogy a Kossuth 
Lajos-tér és /?udo//-rakparl sarkán lévő uj 
bérpalota egyik harmadik emeleti erkélyé
ről sötét tömeg válik le és zuhan az úttestre 
a Biarritz-kávéház elé. Az éjszakai sötétség
ben természetesen nem láthatta pontosan, 
begy mi történhetett, mindössze csattanást 
hallott a bérpalotn felöl. Rosszat sejtve 
sietett oda és megdöbbentő látvány fogadta. 
A járdán

hatalmas vérlócsa közepén, összeron
csolt testű, élettelen férfi feküdt.

Nyomban értesítette a mentőket, majd pe
dig felcsöngette a Kossuth Lajos-lér IS. 
számú húz házfelügyelőjét.- A házfelügyelő
vel közölte, hogy mi 
együtt mentek vissza 
frontjára, ahol azután 
kálta az összeroncsolt

— Úristen! Hiszen
Grossmann Pál, a ház egyik lakója fek

szik itt a földön... —

kiáltotta rémülten.
Időközben megérkeztek a mentők is, de 

már csak a beállott halált konstatálhatták. 
megállapították, hogy az éjszakai öngyil
kos, Grossmann Pál tőzsdebizományos,

nyomban meghalt.
A tragikus öngyilkosság ügyében megin

dult a nyomozás, amely érdekes adatokat 
szolgáltatott a rendőrségnek.

Grossmann Pál 57 éves gabonabizomá
nyos, másfél év óta lakott a Kossuth Lajos- 
téri modern, minden luxussal berendezett 
bérpalotában. A harmadik emeleten bérelt 
egy kétszoba-hallos lakást. Itt élt nála jó
sai fiatalabb feleségével. Kiegyensúlyozott, 
zavartalan, boldog házaséletet éllek, Gross
mann Pál

hatalmas üzletet bonyolítóit le a tőzs
dén,

különösen nagy szerepe volt a rozs és ku
korica határidöüzlctekben. A nagvjöve- 
dalmü kereskedőt a gabonaszakmában na
gyon jól ismerték. Szorgalmas látogatója 
volt a terménytőzsdének, amelynek termé
ben két botra támaszkodva szokott a 
órákban megjelenni. A szerencsétlen 
bér

déli 
em-

súlyosan beteg volt.

Gerfpcbántalmak kínozták, annyira, 
néha autóba sem mert ülni, mert hallat
lan fájdalmakat idézett elő a kocsi rázása.

hogy

TÖRLEY
RÉSERVÉ AMÉRICAIN

Mutschenbacher Tivadar 
professzort választották vasárnap 

az Orvosszövetség elnökévé
"Verebély Tibor dr. nagy beszéde az orvoskérdésekről

va-A Magyar Országos Orvosszövetség 
zárnap délelőtt tartotta a királyi orvos- 
egyesület Semmchveis-termeben Verebéig 
Tibor dr. clnöklése mellett XL. évi rendes 
kongresszusát, amelyen az orvostársadalom 
kiváló tagjai nagyszámmal vettek részt. A 
kongresszuson a lemondott tisztikar he
lyébe uj vezetőséget választottak.

Verebély Tibor dr.

voskamara elnöke, aki erre aoz orvoskamara einoae, .... .. tlezt-
Sócre való tekintettel nz orvMszovelség el
nökségéről lemondott, megnyitó beszédé- 
ben Vázolta azokat nz eredményeke . nme- 
Iveket a szövetség a légúti...... ülőkben el
írt , különböző orvosi kérdésekben.

_ Régebben kifejlett szerény meggyőző- 
dé“m _ mondotta Verebély dr. hogy 
a két szerv:

nv orvosi kamara és a szövetség volta- 
képpen ugyanazon célért küzdő tár- 

sulás,
amelyben n kamara nz « kötöttségével 

statikái, a srov

Régi ismerőse, Czoniczer Gábor, egyetemi 
tanársegéd gyógykezelte, bgylátszik, hogy 
betegsége keserítette el annyira, hogy a 
halálba indult.

Grossman Pál idegeit azután az elmúlt 
esztendőkben

két büntetőügy is erősen megviselte.
A valutaügyészség indított Grossmann el
len pengőkiajánlás címén eljárást. Ezek
ben az ügyekben rövidebb ideig vizsgálati 
fogságban is volt, de sikerült magát tisz
táznia a vádak alól és a valutaügyek bün
tető ítélet nélkül fejeződtek be. A meghur
coltatás és az eljárás izgalmai mind hozzá
járultak ahhoz, hogy egészségi állapota 
még jobban romlott. Az elmúlt napokban 
hozzátartozói kivándorlásra akarták rábe
szélni. Grossmann azonban kijelentette, 
hogy idehaza marad. Ilyen előzmények után 
következett be az első pillanatban megma
gyarázhatatlannak látszó öngyilkosság.

Szombaton este Grossmann Pál sokáig 
fennmaradt, dolgozott az Íróasztalánál, le
veleket irt, majd bement a közős hálószo
bába és lefeküdt. Megvárta, mig felesége 
elalszik, azután felkelt, felöltözött és kilé
pett a Dunára néző erkélyre. A súlyosan 
beteg ember, aki két bot nélkül járni sem 
tudott,

ereje végső megfeszítésével átmászott 
az erkély korlátján és a mélységbe 

vetette magát.
A következő pillanatban összetört tagok

kal, holtan terült el a kövezeten.
Holttestét a törvényszéki orvostani in

tézetbe szállították.
íróasztalán búcsúleveleket találtak, bará

tainak, ügyvédjének és orvosának irt. Az 
egyik búcsúlevelet Miikő Lajos dr. ügyvéd
nek, a másikat C.zóniczer Gábor egyetemi 
tanársegédnek címezte, ezenkívül még 
levelet irt, Hegedűs József és László 
nokl 
írja,

két 
Ar
iváügyvédeknek. A búcsúlevelekben 

hogy
idegei felmondták a szolgálatot,

tudja elviselni egyre súlyosabb beteg-nem _
sé-gét és ezért indult a halálba.

Külön levélben búcsúzott el feleségétől 
is. A levél borítékjára csak enyit irt: „Mó- 
kuskámnak".

A tragikus éjszakai öngyilkosságnak egy 
másik áldozata is van. Grossmann Pálné, a 
gabonatözsdés fiatal felesége. A szerencsét
len asszony mélyen aludt, mikor férje 
erkélyről a Dunapartra vetette magát 
csak akkor ébredt fel, mikor a 
ügyelő csengetett az előszobaajtón, 
első pillanatban a férjét kereste, nem 
lálta sehol, majd kiment ajtót nyitni s 
házfelügyelőtől értesült a történtekről, 
gyászos hir szörnyű hatással volt rá:

elveszítette eszméletét, azután magá
hoz tért és idegroham vett erőt rajta.

Rokonai most a lakásán ápolják.■T

az 
és 

házfel-
Az 
ta- 

a 
A

ostromol az önző köz-

emberi
> ver-
* kiilö-

vával egyre jobban 
vélemény és az államhatalom is. Talán elég 
e téren az OTB A kiterjesztésére vonatkozó 
legújabb törvénytervezetre utalnom, mely

gyökerében támadja meg újra a már 
úgy is sovány, cscnevész magángyakor

latot.
Ajándékot ad az egyik oldalon polgárainak 
abból, amit a másik oldalon polgáraitól el
vett. Úgy érzem, hogy a két társulás ha
mar egymásra talál és egyik erőforrása lesz 
a másiknak a jövőben, ha megértik egy
mást s nem gyengíti közös munkájukat 
egymás ellen folytatott kicsinyes, t 
féltékenységből, hiúságból származó 
sengés. Erre a kölcsönös megértésre 
nősen a mai időkben van szükség.

Verebély professzor 
ismertették különböző 
egyhangú lelkesedéssel

megválasztották az

Elnök: Mutschcnbacher I ivudar egyetemi 
tanár, alclnökök: Keletű József, Bőm Jó
zsef, Durár József (budapesti). Pctz Aladár 
(vidéki), főtitkár: Korhűig Elemér, titka- 

Imk: Bakonyi hlván, Fabinyi Géza, pénztá
ros: Fcrcnczy Károly.

Ezután nagy taps közben

uj tisztikart.

rádióműsorát veh«t|0k a csúcs- 
íteljssítményO 99-es típusú 
Orion rádióval, mert különle
ges rövidhullámú kiképzése, 
automatikus állomáshangolója 
-rendkívül leegyszerűsíti a 
Megtávolabbi, tengerentúli 
(adóállomások vételét is. Kor* 
lézerü, automata luxus szuper.

KAPHATÓ MINDEN ORION RÁDIÓKERESKEDŐNÉL

Bemutatja Klr. ndv, 
hangszürgyar nn 

VILRíkOczl utDU.
Az orszáR lepiagyobb 
éa legszebb rádióterme

Mutschenbacher professzor emelkedett 
szólásra

és többek között a következőket mondotta:
— Ezt a széket elfoglalni olyan nehéz 

Időben, amikor a szövetség válságáról be
szélnek, csak fanatikus hittel lehet. A szék
foglalás alkalmával programot kell adni. 
Ez a program rövid és határozol! és ké
rem azt szövetségi hitvallásomként fogadni.

Közmegbecsülésben állott, keresztény, 
magyar orvosnak vagyok a gyermeke 
és magam is keresztény magyar orvos. 
Ebben a három szóban van minden 

hitem és életprogramom.

Hiszem, hogy a világot szebbé és jobbá csak 
nz emberszcrclei teheti, vagyis az az érzés, 
mely valósággá változtatja a krisztusi kari- 
tász. szent parancsait és megadja minden
kinek azt, ami a boldoguláshoz szükséges, 
mert álérzi, hogy a boldogitás maximuma 
az adás. Hiszem, hogy a vallás és a tudo
mány egymással nem ellentétes fogalmak, 
mert minden filozófiai és metafizikai böl
csesség kezdete és vége az Isten, még ha 
látszólag különböző utakon is jutunk 
hozzá.

— Hiszek a magyar faj életerejében 

és a sirkamráját immár repesztő magyar
ság feltámadásában! Ez 
hitem!

A továbbiakban utalt 
hogy az orvosi kamara 
ségre is nagy szükség van, mert tehermen
tesítheti és eredményesebbé teheti a ka
mara működését.

Az újonnan megválasztott elnök hatásos 
beszéde után a kongresszusul résztvevő or
vosok percekig ünnepelték Mutsehenbarher 
professzort s ezzel a nagygyűlés véget ért.

arra az uj elnök, 
mellett a szövet-

A 
pengőjét, aranyóráját

Drága légyott
szép leány ellopta a lovag 1600 

és ggürűjét
A pesti szerelmi alvilág ismét munkát 

adott a rendőrségnek. Egy elegáns fiatal tol
vajnői keresnek, aki szerelmi kalandra csalt 
és kifosztott egy vidéki földbirtokost. 
A vidéki urnák 1600 pengőjébe, arany
órájába és brilliánsgyiirüjébe került a szép 
ismeretlennel történt kedélyes barátság.

ötven év körüli, jólöltözött férfi jelent 
meg a főkapitányság bűnügyi osztályún. 
Feldúlt arca, izgatott hangja bizonyították, 
hogy valami rendkívüli esemény dúlta fel a 
lelki egyensúlyát.

R. Mihály borsodmegyei földbirtokos 
volt az ideges férfi. Diszkrét ügyben kívánt 
panaszt tenni. Előadta, hogy bevásárolni jött 
a fővárosba. Koradélután a Kossuth Lajos- 
utcában járt, ahol egy

csinos szép liatal nő szólította meg.

Azt kérdezte tőle, hogy hány óra van és nem 
tudja-e, melyik a legközelebbi autóbusz

megálló .Részéi; elésbe elegyedlek és végül 
[is kiderült, hogy n magút naivnak letelő nő 
| nagyon is ismerős a környéken. Egy

Telefonok:
136— <568 
144-354
137- 708

fényesen berendezett magyarutcal la
kásba invitálta meg a földbirtokost.

Vittek magukkal bort és konyakot,
A férfi később elfáradt és lepihent. Ami

kor felébredt, uj ismerősének már nyoma- 
vcszett és megdöbbenve állapította meg, 
hogy

a leánnyal együtt eltűnt 1600 pengő 
pénze, aranyórája és értékes gyűrűje.

A meglopott földbirtokos nagy lármát csa
pott. A lakás tulajdonosnőjét vonta felelős
ségre, aki eskiidözött, hogy lakásának két 
szobáját átutazóknak adja ki és

a nőt nem ismeri.
A rendőrségen a földbirtokosnak több fény
képet mutattak fel, amelyek közölt szerepel
nek a szerelmi alvilág ismert tolvajnői is. 
A többnyire jól öltözködő, bundás kalandor
nők egyikében a meglopott ember felismerni 
véli tolvaját. Most ezen a nyomon elindulva, 
keresik a detektívek a vakmerő tolvajnőt.

Kamui u —,' . ” ,
övetség pedig szabad mozge- 

konyságóvnl " %uC,i EZ “
meoyözödézem megértéire talill.

A közös cél, ez orvost rend Jobb sor.
■Inak szabadságának megvívása, ar.nl a
Sil. egészségügyi gondoskodás Jelzz.-



1.
ífu, hétfőn délután hat órakor illusztris 

előadó szerepel a rádióban. Anna királyi 
hercegasszony tart előadást ezzel a címmel: 
„A nő szcrei>c a légoltalomban". A nagy- 
rangú hölgyek különben mind megértették 
nz idők szavát, sokan bekapcsolódlak a lég- 
olft lom munkájába, 'jó példával járnak 
elől, igy Imrédy Béláné és Darányi Kálmán- 
né is légoltalmi előadást hallgatlak a 
márvány utcai iskolában rendezett tanfo
lyamon.

II.
"Mécs Alajos világjáró Iró és újságíró kol

légánk vasárnap délelőtt az Urániában ér
dekes előadást lat tolt Abesszínia meghódí
tásáról. A kitűnő előadást a helyszínen fel
vett kétezer méteres hangosfilm kísérte.

Ili

’4 tok kulturális és jótékony alapítványá
ról híres l.yka Döme pázmándi nagybirto
kos felesége, született Dodmanlczy El ma 
bárónő festő művész nő gyűjteményes kiállí
tása vasárnap megnyílt a Műterem Kossuth 
Fajos-utcai helyiségeiben. Podmaniczky El
ma bárónő, Szaldya-Frischauf Ferenc tanít
ványa, olzfeslményeket és paszlelcket mutat 
be. Naturallsztikus szemléleti művei szépek
ét értékesek.

IV.

. . . . nz fin kényes problémája, hogy 
mit vegyen karácsonyra, megoldást nyeri! 
Csak egy pillantás Jolié divalékszcrboll 
(Kigyó-u. 4.) ragyogó kirakataira, melyek 
pazarul ontják olcsó pénzért n hölgyek által 
leginkább óhajtott meglepetéseket. •

V.
Tüdős Klára, Zsindely Eerenc államtitkár 

felesége, tegnap este a Zeneművészeti Fő
iskola nagytermében a budapesti leányisko
lák fclsőbhosztályu növendékei számára 
nagysikerű előadást tartott a magyaros öl
tözködésről.

VI.

Nagy a szomorúság a pesti éjszakában- 
eltűnt a császári. .. Pár héttel ezelőtt az 
egyik előkelő lokálban megjelent egy ur. Egy 
üveg pezsgőt rendelt magának és ugyanak
kor egy-egy üveg pezsgőt küldött valameny- 
nyl táncosnőnek, fejenklnt egy üveg pezsgői 
kapott a zenekar minden tagja, sőt egy- 
egy üveg pezsgőt küldött tiszteletből vala
mennyi vendégnek. Az első éjszaka után 
következeit a második és igy ment ez hete
ken át, némelyik éjszakán két-háromezer 
pengőt tett ki a számlája. Nem duhajko
dott. finoman, szolidan szórakozott, de min
denki az ő vendége volt. Az éjszaka nyel
vén az ilyen remek vendéget „császárnak" 
nevezik. A budapesti éjszaka császárjáról 
csak annyit tudtak kinyomozni, hogy angol 
nemzetiségű. Valóságos ünnep volt, amikor 
megjelent egy-egy lokálban. Három nappal 
ezelőtt végigfutott a lokálok drótnélküli 
távíróján a hír: a császár otthonmaradt. Az
óta nem Is adott élet jelt magáról. Most szív
szorongva várják, hogy megint felbuk
kanjon.

VII.

Előkelő Ízlés, szolid árak, ez nz Ismer
tető jele Crislallo porcellán- és ajándék
boltnak, PetőÜ Sándor-u. 2.

Vili.
Férjek figyelmébe!.. . A Budapesti Ne

mesfém- és Drágakő-Csarnok egy hivatalos 
beadványában azt mondja, hogy nincs elég 
brllliáns a budapesti piacon és az ékszeré
szek ittál tartanak, hogy a karácsonyi szc- 
- ónban képtelenek lesznek kielégíteni az 
igényeket. Tessék nyugodtan erre a bead
ványra hivatkozni . .

IX.
Kél káprázatos Rolls lloycc-on. kilenctagú 

társasággal Budapestre érkezett Jonny Am- 
pin, a milliomos belga nagyvállalkozó és 
Ilidül felesége. .4 belga házaspárra még jól 
emlékszik Budapest I r Ifjú asszony londoni

növelje. 4 film körül peres bonyodalmak tá 
madtak, amelyek most fejeződtek be. Gróf 
Nyáry Miklós és gróf Nyáry Magdolna 
ugyanis peri Indított a cég ellen, amelyik a 
filméi forgalomba lm t i. Hatezer pengő er
kölcsi kárlé rilésl kertel, azon a címen, hogy 
az ttjsdgírán’ik gróf Ngárti mven való szere- 
pcllelése sérti az ö személyiségi fogukat. I 

mosf elufasitoHa Nyáry pr< A/rrséf 
Mew Fii'ülidlu. hogy nem forog fenn a mm- 

..........< „• írói ..•r./.-í.ó, -./.„./ón 
nem Ilin, n m>>> lin.crnlb-ln.

/

tánc 
nel.

)snő volt, ott isme 
tavaly Budapestre

rkedett meg 
öltek és Ili s

1 mpin- 
ül eleit

meg a gyermekük.
V

4 tavalyi fllms e on egyik nagy sikere
volt Törők Dezsőnek .. 1 férfi mind örült"
cimí filmic. .1 filmen Nyáry
nevű újságíró, aki grófnak adta ki magát.
hogy festőművész hu áljának fék nlélyét

BAKTER: Jó hogy gyilnnek, Lepcses 
szomszéd, mer én már úgy elsanyarultam 
a nehésséges bánátiul, mint az a bizonyos 
tokorcsi kovács az oldalfájóstul.

ÖRZSI: No, csak! No, csak! Oszt mi cél
ból szonio! kodik ennyire?

BAKTER: llát hogy az emlter sose nyug- 
batik mán. Leteszem este a fejemet avval, 
hogy no, hálisten, a Ribbentrokk mcgölel- 
kczelt a Datadijerrel a béke végett — hál 
reggel mire nyitom a csipámat? Hogy 
un gt-n olasz testvéreinket atrocitájják 
abba a Tüniksz városába.

ÖRZSI: ölég disznóság.
BAKTER: Azér mondom, jó, hogy gyiin- 

nek. Legalább elmagyarázza Lepcses szom
széd, hogy miként áll a világpolitlkaji 
helzet.

LEPCSES: Könnyű megérteni, ha az 
ember jól figyel. Addig nem lesz békesség, 
mig az emberek veszekednek.

BAKTER: Hm' És meddig veszekednek 
az emberek?

LEPCSES: Hát amíg eccer békesség lesz.
BAKTER- Kimondottan okos embernek 

tartom magamat, de eztet nem igen értem.
LEPCSES: Nem? Hát flgvejjen ide. 

Ennek a Béigombolítló Ficsor Márlonynak 
vöt egy pereskedése, akit az a Pörnyúlasztó 
Szarnék iidvégy vitt a bíróságon. Igen ré
gen folt mán a viaskodás, oszt bele is 
kerítI vagy e' kupac pézbe, nem csuda 
tehát, bog)- eccer Bélgombolíttó keserves- 
sen megvakarta a füle tövit s fölkérdezte 
a törvénfacsarót; — „Ugyan, tekénletcs 
uram, áttijjúba meddig tart egy illőn pör?" 
— „Hát" — aszongya az iidvégy — „az 
ítélet napjáig."

BAKTER: Igen szépen köszönöm a ma
gyarázatot, mer mostan mán nagyon 
értem. Oszt mongvák el gyorsan, hogy mi 
újság?

ÖRZSI: Sabaréanu vót bukaresti pógár- 
mestert két évre bedutyiszták csalás végett.

BAKTER: Mi a manó! Hál illőn nagy 
úrnak is félre csúszhat a marka .*

ÖRZSI: Régi mondás az, hájjá, hogy a 
tisztességes gyalogjárók közölt olt illegnek- 
ballagnak a böcslelcnek is.

LEPCSES: Erriil tudok is egy esetet. 
Az öreg Bofrasóhajló Szí mák Antal behaj
totta az ökrit Szomhalhelre .s mivel akkora 
sár vót az úlközépen, hogy a legócskább 
csizma is ríva fakadóit tűié, kapta magát 
az öreg s a járdán ballagott végig a jószá
gával. Persze mingván olt termelt a 
rendőr s ráhujúntoll: — „Ilehejj, atyafi!

FÉNYKÉP útlevélbe, /IQ
bTr“tbo"y,’a' 2 dar8b rendelésnél DaraD|i Hü
Párisi Foto a párisi Nagy áruházban

Százasbankók lángján főzött 
levest egy szórakozott asszony
A bankóhamu tudományos vizsgálata után méltányosságból 

száz pengőt kapott a Nemzeti Banktól
Elégeti százasbankók szomorú sorsa fog

lalkoztatta néhány hónapon ól nz illetékes 
hatóságokul. Szántó Sámuelné kcj-eskedötjő 
az idén márciusban felvett postatakarék- 
pénzlári betétjéből háromszáz pengői. Há
rom darab százasban kapta meg a pénzt. 
N.-rinfóné a bankókat behajtotta egv újság
papírba és Igv latié be n táskába. Haza
érkezve, ebédfözéshez készült.

A kézitáskát letelte a konyhaasztalra és 
hozzáfogott, hogv begyújtson a tűz

helyen.
amelvnek egvik karikáján ott állt a levcsos- 
íazék.

Mcggvujlolta a gyufát, az aprófa azonban 
nem logoit lángol. Körülnézett, gvujtó- 
papir nem volt a közelben. Erre kinyitotta 
a kézitáskát, belcnmrkolt. kivett egy újság 
papírt, hozzáérlnletle a gyulához és a nagy 
lánggal égő papírral gyújtóit be a ' ms alá 
A fa vígan ropogni kezdett és félóra nuilva 
kész volt a leves.

Szántóné n egebédell Jóizth n cll igyáM- 
tolla az ebédjét Délután üzleti ügyben a 
varosba akart menni. A többi közölt egv 
műkereskedőnél fizetnie kellett volna. 
Mikor a nagykereskedőhöz ért. benyúlt :i 
kézitáskába és

ebi nknrta venni n poslalakHi ékpenz- 
tartam felvett .> zázHsbankúkal, de sehol 

-cm találta.
1 < ■ i 1 • < dkul.ul.la az <gész In-

. lem Iikrnll nvonnirH. Mái
orra u gondolt, hogy esetleg elvesztette az

Lefele innen, mer a járda a gyalogjáróké!"
— „Ejnye, no" — csodálkozott Botra- 
sóhajtó —, „tán az én ökröm biciglin jár?"

BAKTER: Föl lehel aztat fogni! Hál 
abbul mi igaz, hogy Pesten senkise vásálja 
a káposztát?

ÖRZSI: Az ám. Pedig ollan olcsó, mint 
még soha.

BAKTER: No, erre mán összedől a 
világ! Hál nem kévánnyák az emberek 
aztat a jó tejfeles-kapros, füle-farkás, 
gombócos-biirkés finom étket? Mikor pedig 
nem is derága?

LEPCSES: Nézze csak, mikor mát ősszel 
Sárvárra gyűlt az az olcsó borbél, belépett 
hozzá egy bizonyos Balhavadíttó Mágor 
Dani nevű ember s kérdezte, mibe kóstál 
a hajvágás. Aszongya a borbél, hogy húsz 
fillér, — „Hál a borotválás?" — „Ammeg 
tíz fillér." — „Üm" — mondta Balha- 
vadfttó —, „akkor legyen szíves borotvájja 
le a hajamat!"

BAKTER: Nem vót a‘ buta ember! — 
Oszt abbul mi igaz, hogy Godstone angol 
városba este kilenc órn után nem szabad 
rádijóznl?

ÖRZSI: Igen belessen. Tízen az ember 
mán belepusztul, vagy hiile lesz a szom
széd rádijózásátul.

LEPCSES: Te is úgy beszélsz, örzsi. 
mint mikor a gazdakörbe a fejtífuszról 
beszélgettek, oszt az az Átlagos Cobák 
Gyula elinonla, hogy a fejti faszba vagy 
belehal a ember, vagy egész életire lhile 
marad. — „Hinnye, hát eztet meg honnan 
tuggya?" — kajáiéit rá Kujbó András. — 
„Hát onnan" — felelt büszkén Átlagos —, 
„hogy nekem is vót fejtífuszom."

ÖIÍZSI: Akkor tudhatta is! — Oszt gye
rünk, aptva.

BAKTER: Hö, hö! Arrul még nem be
szélt, Lepcses szomszéd, hogy Amerikába 
villanyos székbe kivégeztek egy nőt.

örzsi: Igen, mer megösmerkedett négy 
férfiemberrel, oszt sorba megmérgeztc 
ükét.

BAKTER: A fuszujkáját neki ÉO,velem 
ösmerkedett vóna meg! ...

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikoi 
ahhoz a Fölliőrúgó Benvó Andráshoz be
állított egy hídvégi asszony s aszónta :
— „Püczök Jánosné vagyok. Maga verte 
meg tennap az uramat?1 — „Nem hinném"
— rázta fejil Fölliőrúgó —, „mer akkor 
magát máma mán özvegy Püczök Jánosné- 
nak hilnák." — Mellhez hasolló kelleme
tességeket kívánok s Isten álgya.

utón, amikor n postatakarékpénztárból 
hazajött. A rendőrségre sietett, bejelentette, 
hogv elvesztette a pénzt és kérte, hogy in
dítsanak nyomozást.

A rendőrségről hazafelé indult. Termé
szetesen egész tilon az járt az eszében, hol 
lehet a három darab százasbankó. Már a 
kapuban volt, amikor rémülten kapott a 
fejéhez;

eszéhejutott. hogy a három darab azá- 
znsbankó abban az újságpapírban volt, 

amivel begyújtott a leves alá.

Kétségbeesetten kutatott tanács után, bc- 
sietelt a házfeliigvelőhöz, akitől kapott is 
jótanácsot Kelten együtt kinyitották a laka- 
rékliizhclv ajtaját és óvatosan

kiemelték a hamut, amelyben — mint 
Szántóné később előadta — megtalálta 
a húrom száznsbankó hamumaradvá- 
nvalt. mégpedig sértetlenül, eredeti 

alnkjáhan.

a hamuszázasok azonban a legnagyobb óva
tosság ellenére is, majdnem teljesen per
nyévé lettek <■« a pernye egy része is el
szállt.

Szántóné a megmaradt bankórészckel egy 
ív papírra söpörte össze és jelentkezeti vele 
a Nemzeti Banknál, aliol elmondotta, hogy 
mi történt.

A Nemzeti Bankban dr. Somogyi Jenő 
fődlcuőr.

a bank vegjesze tudományos vizsgála
tot végzett*

Budapest, IW december Tg.

mechanikai utón, nagyitóval és egyéb 
számokkal, valamint évtizedes gyakorlata*  
nak tapasztalatai alapján megállapította, 
hogy

a hamumaradvány összesen egy darab 
száznsbankó ötvenedrészét teszi ki.

tehát tulajdonképpen két pengő járna 
Szántónénak, a bank azonban méltányos*  
ságból mégis száz pengőt utalt ki neki.

Szántó Sámuelné nem érte be a szád 
pengővel, hanem a bírósághoz fordult jog
segélyért és pert indított a Nemzeti Bank 
ellen. Az ügyvédje azzal érvelt, hogy 
Szántóné bebizonvilhalóan háromszáz pen
gőt vett fel takarékbetétjéből és az eset kö
rülményei szinte nyilvánvalóvá teszik, hogjlj 
mindhárom százasbankó elégett,

a banknak tehát meg kell térítenie a 
különbözeiét, mert különben jogalap 

nélkül gazdagodnék.

Különben lanubizonyitást is felajánlott 
arra, hogy a százasbankók eléglek. Ezzel 
szepiben a Nemzeti Bank jogi képviselője a 
kereset elutasítását kérte. Magávalhozta 
papirosra ragasztva a hamuvázas bank
jegyekből azt a részt, amelyről megállapít
ható volt, hogy valóban bankjegyből szár
mazik. Felmutatta ezt a papírlapot és arra 
hivatkozott, ebből megállapítható, hogy a 
bankba került hamumaradvány csak egv 
százasbankó ölvenedrésze, tehát

a bank méltányosan Járt *1.  amikor 
száz pengőt adott Szántónénak.

A felek meghallgatása után a törvényMék 
mellőzte a bizonyítást és elutasította Szán
tóné keresetét. Kimondotta a bíróság, hogy

a Magyar Nemzeti Bank hitelezőjének 
csak az a bankjegytuiajdonoa tekint
hető. aki a bankjegyet bemutatni tudja.

Szántóné esetében ez nem történt meg, néni 
tudja bemutatni a három darab százas
bankót. A Nemzeti Bank tehát alapszabá
lyai szerint helyesen lárt el, amikor csak 
egv százasbankó értékét téritette meg, mert 
Szántóné több százasbankó elégését bizo
nyítani nem tudta és a bank rendelkezé
sére álló tudományos vizsgálati eszközök
kel sem volt megállapítható, hogy több 
bankó maradványából állna a bemutatott 
hamu.

Fabínyi Tihamér 
a Hitelbank elnöke

A Magyar Általános Hitelbank igazgató
sága december 5-én tartott ülésében határo
zott a báró Harkányi János elhalálozása 
folytán megürült elnöki tisztség betöltésére 
nézve, még pedig olymódon, hogy elnökké 
az intézet alelnök-vezérigazgafóját, dr. Fa- 
binyi Tihamér titkos tanácsost választotta 
meg, ki az elnöki teendőket eddigi ügyköré
nek megtartása mellett fogja ellátni. Az ily- 
módon megüresedett egyik alelnöki állást az 
igazgatóság dr. Beöthy László v. b. t. taná
csossal töltötte be. Ugyanezen az ülésen 
mándi dr. Mándy Lajost, aki eddig mint 
igazgató állt az intézet szolgálatában, ügy
vezető-igazgatóvá nevezték ki.

— Őrije az IMA—3». évi téli Idény előtt. Kö
zeledik az idő, amikor a magaszhegység telé
nek sugárzó fénye a világ minden tájáról 
Svájcba hívogatja a téli sportok kedvelőit A 
téli boldogság sohasem volt oly olcsó, mint az 
idén. Svájcnak sohasem voltak magas árai, 
csak a pénze volt drága. A kellő időben, a téli 
idény kezdete előtt, Svájc frankjának értékét 
30%-kal szállította le és ezzel egy csapásra, 
mindazon országokkal szemben, melyek már 
korábban leértékeltek, 40%-kai lett olcsóbb A 
világ legszebb sportparadicsomának kaput 
tárva vannak. A svájci télisport-központok 
annyi lehetőséget nyújtanak, hogy azok alig 
kimerithetők, különösen, hogy a hegyivasutak, 
íkiliftek és az alpesi posta járatok carjai a kii- 
'önféle leszállított áru bérleteikkel a sportolók’ 
rendelkezésére állanak és ezáltal lehetővé te
szik a nagy lesiklások kiindulásához vezető 
utak megrövidítését. Nemcsak skifutásboz, ha
nem az összes sportágakhoz szükséges szép ca 
'ó berendezésekről gondoskodtak. — Az újon
nan bevezetett szabadválnsztásil „átalány íldii- 
!és"-nél n szállodai árak, dacára a leértékelés
nek, nem drágultak: a közlekedési vállalatok 
< C> napos tartózkodással nyújtott 30—45%-ol 
kedvezményeket továbbra Is fenntartják.

— Kedves gond a karácsonyi sütés-főzés. Most 
a karácsonyi ünnepek előtt különböző kará
csonyi sütemények készítésének a módját és 
egyben a villamoskésziilékck — liizhelv. híitő 
stb. kezelését mulatják be az Elektromos Miivek 
ltonvédulcai gyakorlati fözöbemutafóin. Dél. 
előtti fözőbemutaló: hétfőn, csütörtökön és pén- 
leken délelőtt félfiz órakör, délutáni főzőclő- 
adás: szerdán délután öt órakor. Programm: 
diós-mákos tekercs, föízlóskalács, bécsi-kocka, 
hahkoszoru (karácsonyfadísz); pudding, Imi és 
különféle húsételek készítése. Ruhatár és bo- 
lópődij nincs.

— TudJa-c. mi legyen a karácsonyi ajándék? 
Mar nincs messze a karácsony, ideje foglalkozni 
ezzel a kérdéssel. Sok ézer ember vásárol erre 
nz alkalomra rádiót, mert ezzel hossza évekre 
szerez örömet a család minden tagjának Jól 
bevált pompás hixus-szuperkésziilékek a 88 as 
és ti!) es Orion-rádiók. Szinte bámulatos az a 
precizitás, amely c készülékek működésében 
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Nagyffontosságu 
minisztertanácsot tartanak ma 

a kormány tagjai 
Vasárnap Keresztes-FIscher Ferenc belügyminiszterrel 

tárgyalt Imrédy miniszterelnök 
Előkészületek az utolsó nyílt választásra
A most kezdődő héten már a mai naptól 

foffva egymáután kerül sor a belpolitikai 
élet fontos eseményeire. Ezek az események 
túlnyomórészt Imrédy Béla miniszterelnök 
reformprogramjának jegyében zajlanak le. 
A karácsony előtti politikai események elő
készítése ügyében

vitéz Imrédy Béla miniszterelnök vasár
nap déli 12 órakor Keresztes-FIscher 
Ferenc belügyminiszterrel ült össze tár

gyalásra.
A belügyminiszter délután kettőig tartózko
dott a miniszterelnökségen Imrédynél.

Ma, hétfőn délelőtt 10 órakor formális 
ülést tart a Ház. Ez az ülés lesz egyúttal az 
első az uj ciklusban. A bizottsági előadók 
terjesztik be jelentésüket a bizottságok által 
letárgyalt három szociális törvényjavaslat
ról:

az OTBA kiterjesztésére, a családi pót
lékra és a korpótlékra

vonatkozó intézkedésekről. Napirenden sze
repel a „további teendők feletti határozás" 
is. Értesülésünk szerint napirendi vita nem 
lesz, a Ház egyhangúlag el fogja fogadni az 
elnök indítványát, amely szerint a követ
kező ülést holnap kedden, délelőtt 10 óra
kor tartják és ezen megkezdik az első há
rom szociális törvényjavaslat tárgyalását. 
Tekintve, hogy uj ciklusa kezdődik a kép
viselőháznak, ugv értesülünk, hogy

elmarad a kormányprogram feletti 
vita.

A negyedik számú szociális intézkedés, a 
kerescthalmozásra vonatkozó törvényjavaslat 
ugyancsak még ma, hétfőn kerül módosí
tott formájában a képviselőház bizottsága 
elé. Ebben az átalakított formájában még 
ma elfogadja a javaslatot a bizottság.

A földreform és a zsidó
törvény

Ugyancsak még ma, hétfőn délután öt 
órakor a Sándor-palotában minisztertanács
ra ülnek össze a kormány tagjai. A mai mi
nisztertanács napirendjén „folyó kormány
zati ügyek" szerepelnek. Értesülésünk sze
rint ezúttal igen nagyjelentőségű kormány
zati ügyekről lesz szó: valószinüleg

ezen a minisztertanácson kezdik meg a 
kormány tagjai a földreformnak és a 

zsidótörvény revíziójának megvita
tását.

Mindenekelőtt a kishaszonbérletekről szóló 
intézkedések tervei kerülnek a mai minisz
tertanács elé.

Az úgynevezett zsidótörvény átalakítása 
ügyében Imrédy Béla miniszterelnök már a 
szombati nap folyamán tárgyalásokat foly
tatott több miniszterrel és kormánypárti 
politikussal és meghallgatta már Makkal 
János országgyűlési képviselőt, a Nemzeti 
Egység Pártja „zsidóbizottságának" előadó
ját is.

Ma fesz esküt az u| 
külügyminiszter

A mai, hétfői nap gazdag programjának 
legünnepélyesebb része lesz

gróf Csáky István, az uj külügyminiszter 
eskütétele.

Délelőtt 11 órakor teszi le a miniszteri es
küt gróf Csáky István az államfő kezébe. 
Résztvesz az eskütételen vitéz Imrédy Béla 
miniszterelnök, továbbá Perényl Zsigmond 
koronaőr is. Az esküminlát bárciházi Bár- 
c.zy István miniszterelnökségi államtitkár 
fogja felolvasni.

Az ünnepélyes miniszteri eskütétel után 
a kormányzó magánklliallgatáson fo

gadja az uj külügyminisztert.
Gróf Csáky István külügyminiszter egyéb

ként közvetlenül az államfői magánkihall
gatás után, tehát már ma, hétfőn délben el
foglalja hivatalát és meghallgatja a külügy
minisztérium tisztviselői karának üdvözlé
sét. amelyre rövid beszédben válaszolni 

°Polilikai körökben arról beszélnek, hogy 
bizonyos átcsoportosítások lesznek a közel
jövőben a magyar diplomáciai karban.

Gróf Csáky István külügyminiszteri kine
vezésével megürül a 

külügyminisztérium! kabinetfőnök! 
állás.

Értesülésünk szerint a közeli napokban ki
nevezik Barthali Tibor követség! tanácsost 
a külügyminiszter kabinetfőnökévé.

Vay államtitkár lesi 
a NÉP ózdi lelöltje

Miután Biró Pál lemondott mandátumá
ról, a legközelebbi jövőben uj választás lesz 
az ózdi kerületben. Az uj választójogi tör
vény szerint Magyarországon csak 1938 de
cember 31-ig lehet nyílt választást tartani, 
tehát az ózdi képviselőválasztás lesz, min
den valószínűség szerint

Kormányzói kéziratok gróf Csáky István 
külügyminiszteri kinevezéséről

Gróf Csáky István külügyminiszteri ki
nevezéséről a Budapesti Közlöny vasárnapi 
száma a következő legfelsőbb elhatározást 
és kéziratokat közli:

A magyar királyi miniszterelnök előter
jesztésére dr. vitéz ómoravicai Imrédy Béla 
magyar királyi miniszterelnököt a külügy
minisztérium vezetésétől felmentem és ma
gyar királyi külügyminiszterré dr. körös- 
szeghi és adorjáni Csáky István gróf rend
kívüli követi és meghatalmazott miniszteri 
címmel és jelleggel felruházott elsőosztályu 
követség! tanácsost kinevezem.

A vonatkozó kézirataimat idezárom.
Kelt Budapesten, 1938 december 10. nap

ján. Horthy s. k., dr. vitéz Imrédy Béla s. k.
*

Kedves vitéz Imrédy dr.l
Előterjesztett kérelmére önt a magyar 

királyi külügyminisztérium vezetésétől fel
mentem.

Kelt Budapesten, 1938 december 10. 
napján. Horthy s. k., vitéz Imrédy Béla 
dr. s. k.

★

Kedves dr. Csáky gróf!
A magyar királyi miniszterelnök előter

jesztésére önt magyar királyi külügyminisz
terré kinevezem.

Külföld nagy szimpátiával fogadta 
Csáky István gróf kinevezését

Berlin, december 11.
Valamennyi berlini lap közli Csáky Ist

ván gróf kinevezéséi magyar külügyminisz
terré. A lapok közük az uj külügyimiszler 
életrajzát és részletesen foglalkoznak a ki
nevezéssel.

A Völkischer Beobachter

többi között azt Írja, hogy
az uj magyar külügyminiszter meg
győződése*  híve annak n külpolitiká
nak, amely az ország felemelkedését a 
tengelyhatalmakkal való szoros és bi
zalommal áthatott együttműködés ut

ján biztosítja
és ily módon rövid idő alatt két döntő si
kert könyvelhetett cl magának: a fegyver
kezési szabadság helyreállítását és a bécsi 
döntőbírósági ítélet alapján az ország terü
letének lényeges megnövekedését.

A Berliner Börsenzeltung 

megállapítja, hogy Csáky István gróffal az

Kunder Antal kereskedelmi 
miniszter vasárnap átvette 
az esztergomi mandátumot

Esztergom, december 11. |
Kunder Antal kereskedelmi miniszteri 

vasárnap délelőtt vette ál az esztergomit 
választókerület mandátumát.

Kunder Antal miniszter feleségével és 
Törley Bálint kereskedelmi államtitkárral 

vasárnap reggel gépkocsin érkezett 
Esztergomba,

Casino
Por England
Prince ol Wales

, a> utolsó nyílt válaMtós aa országban. | 

Vasárnap délelőtt politikai körökben elter
jedt aa a hír, hogy a kormánypárt éa as 
ózdi kerület Is vitéz Imrédy Béla miniszter
elnököt óhajtja megnyerni a kerület kor
mánypárt! képviselőjelöltjéül. Imrédy Béla 
miniszterelnök ugyanis jelenleg nem kép
viselő.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap be
szélt erről a kérdésről a miniszterelnök in
tencióit Jólismerő politikusokkal, akik kö
zölték, hogy határozott tudomásuk van 

arról, hogy I
Imrédy miniszterelnök nem óhajt fel
lépni képviselőjelöltként az ózdi kerü

letben.
Bizalmas forrásból nyert Információnk 

szerint a kormánypárt vezetősége Imrédy 
Béla miniszterelnök hozzájárulásával

báró Vay László miniszterelnökségi 
államtitkárnak

fogja felajánlani az ózdi jelöltséget. Úgy 
értesülünk, hogy a Kereszténypárt nem Aliit 
jelöltet Ózdon. A Kisgazdapárt még nem 
döntött ebben a kérdésben. Amennyiben 
báró Vay államtitkár lesz a Nemzeti Egység 
Pártjának jelöltje — ami valószínű —, elő
reláthatólag csak a nyilasok fognak ellen
jelölt állításával kísérletezni.

Kell Budapesten, 1938 december 10. 
napján. Horthy s. k., vitéz Imrédy Béla 
dr. s. k.

Az uj külügyminiszter 
életrajza

Csáky István gróf dr. 1894-ben született. 
Római katolikus vallásit, nőtlen, 1919-ben 
elvégezte a fennállott cs. és kir. konzuli 
akadémiát és államludori oklevelet is szer
zett. A magyar külügyi szolgálatba 1919- 
ben lépett be. mint kövelségi attasé, 1921- 
ben II. osztályú kövelségi titkár, 1928-ban 
pedig I. osztályú kövelségi titkár lett. 1930- 
ban II. osztályú kövelségi tanácsossá lépett 
elő, 1936-ban pedig I. osztályú kövelségi 
tanácsossá. Ez évben követi címet és jelle
get nyert. 1919-től 1921-ig központi szolgá
latot teljesített, 1921-től 1923-ig a vatikáni 
követségen szolgált, 1923-tól 1921-ig ismét a 
külügyminisztériumban leljesiteft szolgálatot. 
1924-től 1926-ig a bukaresti követségen tel
jesített szolgálatot, 1926-tól 1933-ig ismét
központi szolgálaton volt, 1930-tól mint 
sajtófőnök, 1933-tól 1935-ig ügyvivői minő
ségben a madridi követséget vezette, 1935 
óla ismét központi szolgálaton volt, mint a 
miniszter kabinetfőnöke.

ifjabb külpolitikai iskola egyik legtehetsé
gesebb diplomatája vonul be a magyar kül
ügyminisztériumba. Csáky István gróf 
olyan pillanatban veszi ál a magyar kül
ügyminisztérium vezetését, amikor a Be- 
nes elnök Csehszlovákiával szemben tá
masztott magyar revíziós igények kielégí
tése után Magyarország külpolitikájára a 
még mindig nyugtalan Európában a kon
szolidálás és biztonság uj feladatni várnak.

Varsó, december 11.
A lengyel lapok vasárnapi számai nagy 

érdeklődéssel foglalkoznak Csáky István 
gróf külügyminiszteri kinevezésével. A la
pok egyrésze Csáky gróf életrajzát is közli.

A fíoniec Warszamszki az életrajzhoz a 
következő megjegyzést fűzi: Csáky István 
gróf működése alatt

nagy energiáról és akaratról tett tanú
bizonyságot.

Magyarország külpolitikája fiatal és ener
gikus kezekbe került.

ahol a vármegyeháza előtt Iladocsay László 
dr. főispán, Glatz Gyula dr. polgármester, 
Leopold Antal dr. prclátus-kanonok és több 
más előkelőség, valamint a Nemzeti Egység 
Pártja helyi szervezetének vezetősége fo- 
gndla.

A miniszter és nz előkelőségek először

a belvárosi plébánia templomban misét 
hallgattak,

nmeivel l'cllber (ívnia dr. kanonok, kegy
úri plébános mulatott he. A mise után 
Te Deurn volt.

A mandátumot a városháza közgyűlési I 
termében adták át,

amelyet zsúfolásig megtöltöttek a választó
polgárok. Perget Kálmán dr. választási el
nök a városháza erkélyéről kihirdette a 
választás eredményét. Az eredmény kihirde
tését a városháza előtti téren összegyűlt ha
talmas tömeg és a közgyűlési teremben 
tartózkodók

hosszantartó, lelkes tapssal és éljenzés
sel fogadták.

Perger Kálmán dr. választási elnök ez
után rövid beszéd kíséretében átadta a meg
bízó levelet Kunder Antal miniszternek.

Esztergom város közönsége nevében vité*  
Szivós-Waldvogel József ny. tábornok kö
szöntötte Kunder Antal minisztert. Egy vá
lasztás sem okozott olyan nagy örömet és 
megnyugvást — mondotta többi között —, 
mint a mostani egyhangú választás. Kunder 
Antal minisztert, mint néhai Gömbös Gyula 
és az ő eszméjének egyik leghűségesebb 
követőjét üdvözölte.

Hangoztatta, hogy a kerület választó kö
zönsége szeretettel és tisztelettel veszi körül 
és a jövőben is egységesen támogatja köz
érdekű munkásságában.

A nagy tetszéssel és tapssal fogadott be
széd után

Kunder Antal miniszter szólalt fel.
Mindenekelőtt köszönetét mondott azért a 
kitüntető, egységes bizalomért, amellyel a 
kerület a mandátumot neki átadta. Annál is 
inkább köszönettel tartozik, mert hiszen a 
választókerület a múltban őt közelről nem 
ismerte s amikor a kerületben bemutatko
zott,

programbeszédében nem festett déllbá- 
bokat és nem halmozta el a választókat 
tetszetős, de átlátszó, üres ígéretekkel.

Mindössze annvit igéit, hogy szívesen és 
szcrelcllcl foglalkozik ma jd a város és a 
kerület kérdéseivel s minden erejével azon 
lesz, hogy a város és a kerület közérdekű 
ügyeit támogassa. Hogy ezt meglehesse, azt 
kéri, hogy ezek a közérdekű kívánságok 
azonos formában jussanak a választó
polgárok által kifejezésre és hogy

nzt az egységei, amellyel a mostani 
választásnál olyan impozánsan állottak 
ki, Imrédy Béla miniszterelnök politi
kája mellett, továbbra is őrizzék meg.
A miniszterelnök nevének említésekor u 

választópolgárok hosszasan és lelkesen tün
tetlek vitéz Imrédy Béla mellett.

Kunder Antal miniszter hangoztatta, hogy 
rá akar szolgálni az előlegezett bizalomra 
s reméli, hogy mint a kormány tagja, Esz
tergom városában is beigazolhatja, hogy az 
Imrédy-kormánv nem az Ígérgetések, hanem 
a megvalósítások kormánya.

A miniszter beszédét a választók lelkes 
éljenzéssel fogadták.

Utána Kunder Antal miniszter
a kereskedelmi társulat és nz Ipartestü- 

lel küldöttségét fogadta,
majd hosszú ideig szívélyesen elbeszélgetett 
a választókkal.

A miniszter még vasárnap visszatért a 
fővárosba.

Kórok mécy cqy pohátka
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ltM LEGSZEBB Játszmáját matatjuk Itt 
ba. Érdekeaaáge, hogy nem nagymesterek 
állították teásé hoMzn fejtörés után, hanem 
•Kyweril pénzpartiban fordult elő. Szépsége, 
hogy ebben a meg játszásban három külön
böző eoup összetételére volt szükség, hogy 
a felvétel teljesíthető lehessen. íme a ki*  
osztás:

♦ 10 7
V D B 7 5 8
0 D 4 3
4*  7 6 5 

4 A D B 8
V 9
0 B 9 7 6 5 
+ K B 8

4 9 4 8 2
V 6
0 8
4 AD109432

♦ KM
9 A K 10 842 
0 A K 10 2

♦ -

Licit:
Dél Nyugat Észak Kelet
2 kör kontra pasas 4 treff
4 káró pasas 5 kör passz
passs • treff • kör passt
pasas kontra. — —

Indulás a kör kilences volt. A felvevő
dr. Szigeti Pál rögtön átérést®, hogy na

gyon ritka csemege került terítékre. (Kitűnő 
Pali bátyánk még elmaradhatatlan makra
pipáját la letette ée Igy készült fel a nem 
mindennapi lejátszásra.) ütött az asztalon 
a kör dámával, kis treffet hívott, amit kéz
ben magas aduval lopott el. Majd kis körrel 
asztalra ment és az előbbi trefflopást meg
ismétli ugyancsak magas aduval. Lejátszotta 
kézben a káró ászt, átment az asztalra a 
káró dámával, melybe Kelet már treffet 
dobott. Most utolsó treffjét hazalopta a kör 
tízessel és a kézben lévő utolsó kis adujával 
újból lement az asztalra, ahol lehívta as asz
tal utolsó két aduját, melyre kézből két 
pikket dobott el, úgyhogy a kézben a követ
kező három lapja maradt, pikk király, káró 
ász és tizes! Nyugat tehát kényszerdobásba 
került, meri ha eldobja a káróját, a felvevő 
a káró ásszal kézbe jön, amieb beleesik 
Nyugat bubija és Igy magas lesz a tizes, ha 
Nyugat blanklrozza a pikk ászát, a felvevő 
meghívja a pikket és így Nyugat kénytelen 
belehlvnl a kézi káró villába!

Ha az összes ellenlapokat láthatjuk, akkor 
la elég követni ezt a gyönyörű játékot. Kép
zeljük el, mily nehéz lehetett ezt a partlel az 
ellenlapok Ismerete nélkül folyamatosan 
lejátszani. Bravó, Pali bácsi!

★
AZ 1938. ÉVI VEGYES PÁROS csapatbaj

nokságot véletlenül, 18 győzelmi ponttal a 
BEAC. kitűnő együttese fPőr Endre és fele
sége, Teodorovits Tódor és felesége, Straub 
Jánosné és Tóth Kálmán nyerte meg. Má
sodik lett Újpest Sclmeczl dr. csapata és 
a harmadik a MAC.

♦
LIPOVN1CZKY PÁT-, n külügyminisztérium 

sajtóelőndója, skl résztvett a magyar és külföldi 
újságírókból álló sajtócsoport kárpátaljai láto
gatásán. Munkácson hirtelen meghalt. A brldge- 
társadalom mély részvéttlcl kísérte el utolsó 
óljára a MAC régi gárdájának értékes tagját, 
akit a tavalyi budapesti világbajnokságon a kül
földi előkelő brldgc/ftk Is megszerettek.

♦
FRITSCH SCHUBERT, az érsekujvóri bridge 

club kapitánya meglátogatta a Mngyar Szövetség 
elnökségét. .4 felvidéki csapat nagy szeretettel 
fogadott kapitánya bejelentene, hogy már a 
januári versenyeken indulni óhajtanak az érsek
újvári bridgezők. *

A NŐI CSAPATBAJNOKSÁGOT még ez évben 
óhajtja megrendezni a szövetség. Egyelőre kévéi 
csapat van együtt, most folynak a tárgyalások, 
hogy megfelelő számú csapattal lehessen meg
tartani a versenyt.

*

A DIPLOMÁS CLUB elnöksége kedd e le 9 
órakor a Nemzeti Kupában győztes csapata tisz
teletére társasvacsorái rendez klubhelyiségében.

HÉTFŐI

Hétköznap Kárpátalján
Cseresnyefás Bálint Miklós, cigánytanya 
a betonfedezékben, magyarorosz borbély, 
a betömött csodakút es más apróságok

Beregszász, dsc. 11.
(A Hétfői Napló kiküldött munkatársá

tól.) Negyedik napomat töltöm, a három 
felvidéki városban: Ungváron, Munkácson 
és Beregszászon. Ungvár a legelegánsabb, 
Munkács a legkedvesebb, Beregszász, jó
értelemben véve, b legvidékibb.

A három város közös problémája a ha
tárkérdés, amely remélhetőleg ideiglenes 
probléma, mert lehetetlen voltuk sürgős re
vízióra szorul, a másik a kátpátaljai föld 
kérdése, amelynek tüze, füstje belefelhőzik 
a három város életébe.

Jegyzeteim telve Idevonatkozó adatokkal. 
Minthogy a problémák nagyrésze átment a 
köztudatba, ez alkalommal inkább a hét
köznapok életének apró mozaikjait állíta
nám össze. Derű, megindultság színeiből is 
összetevődik az egész.

Ez kitűnik abból is, hogy bárkivel be
szélek, rövidesen kiderül, hogy milyen mé
lyen nyúlt életébe a húszéves cseh uralom.

Vaazil, a magyar
Bemegyek*  a borbélyhoz borotválkozni. 

Mig arcomat simára sercegi széles borot
vájával, kiderül, hogy ö h szenvedő áldo
zata volt a csehek haragjának. Megverték 
magyar érzése miatt.

Pedig — orosz.
A világháborúban került fogolyként hoz

zánk, ittmaradt s most megverték mint 
magyart.

— Ha Katjuskának, édesanyámnak vala
ki azt jósolta volna, hogy Vaszllkáját ma
gyar voltáért fogják valaha megverni, azzal 
a tisztelettel nézett volna a jósra, mint — 
a bolondokra szokás.

A két napig tartó esőben alaposan át
ázott a ruhám. Ki kellett vasaltatni. Fel
tűnt, hogy a szabó milyen rosszul beszél 
magyarul. A mássalhangzói is túlságosan 
lágyak. Gondolom, ő is orosz.

Meg is kérdezem.
— Oh, dehogy — tiltakozik. — Én szü

letett magyar vagyok. Csak orosz iskolába 
jártam. Muszáj volt.

Gyászmagyarok
Ungváron feljegyeztem egy nevet: Cse

resznyefás Bálint Miklós.
A tapadéknév, a szép „cseresznyefás'' azért 

került a neve elé, mert amikor Rothermere 
lord első cikkét irta meg a magyar igazság 
mellett, akkor a helybeli lapban ő válaszolt 
imigyen:

— Vegye tudomásul Rothermere lord, 
hogy egy cseresznyefa nem sok, de annyit 
som adunk vissza.

Szerencse, hogy Rothermere lord nem 
vette tudomásul a kemény választ, meg
maradt továbbra is a magyar ügy szolgá
latába, nem látta reménytelennek a hely
zetet.

Most azután Cseresznyefás Bálint Miklós 
a magyarok elől elment. Tartózkodási helye 
ismeretlen, még a csehek előtt.

Olyan mélyre süllyedt alávaló magatar
tásában, hogy még a csehek is utálták.

A szerencsére csak szórványosan akadó 
gyászmagyarokra vonatkozólag két feljegy
zésem van. Mindakettőt derék, falusi ma
gyar ember mondotta, akinek tragédiás na
pokat szereztek.

— Az árulókat — mondta az egyik al
kalommal —- még a föld is vesse ki. De 
előbb fogadja be — telte hozzá jelentőség 
teljesen.

— A kutyámra — ha megharagszom, kö
pök — mondta máskor. — De az árulóra 
nem.

Betonerőd
A bevonulás napjaiban sokat találgattuk 

a betonfedezékek sorsát. Felrobbantani, el
tüntetni őket nem érdemes, túlsókba ke
rülne. A csehek is azért hagyták épségben. 
(Itt állnak szürke betonkő párságukban. 
Semmire se használhatók — mondtuk.

Dr. KOVÁCS KÁROLY I, a Magyar leszámí
toló Bank cégveactőjét aligazgatói kinevezése 
alkalmából brldgcrő baráti köre hangulatos 
banketten ünnepelte. Gratulálunk!

Roosevelt az Egyesült
Államoknak adományozza
leveleit és

Washington, december 11.
Rooscvelt elnök a Fehér lláz könyvtárá

ban fogadta az ujságiróknt és közölte velük, 
hogv

nz Egyesült Államok kormányának adó- 
mányuzsa leveleit 4a okmányait, vala

mint képgyűjteményét.

Tévedtünk.
Moat vidim Hírt cslloitt. • Uréwn át • 

téli levegőbe. Laknak benne. Kik? A cigá
nyok.

•— Csak kettecskin flrünk bélé, ázs igazs
— mondják —, d« hált Isten, vnn elég. 
Jut mindegyikünknek.

— Ha megklrdezstek volna, tánácsoltuk 
volna, hogy hágyják tágasabbra.

Bata
Az üzletekben már megindult a rendes 

forgalom, megérkezett a magyar áru, amely 
hol minöségkiilönbözeténél, hol egyéb ok
nál fogva drágább mint a cseh. A Bata-ci- 
pók, amelyek, különben sem voltak Cseh
szlovákia legdrágább márkájú és legtovább 
tartó cipői, különösen elcsók voltak. Textil 
és üvegnemü szintén.

A katonai közigazgatás erélyes és okos 
intézkedéssel eleve gátat vetett minden ár
drágító szándéknak. Mert volt ilyen. A há
rom városban végiglátogatta a kereskedő
ket valaki, az összes készletüket meg akarta 
venni. De hiába vette volna meg, mert a 
város határából ugy sem tudta volna ki
vinni. Ezért Is kellett megkötni átmenetileg 
a forgalmat. Most, ha vásárló jön, a keres
kedő szívesen és könnyedén ajánlja a még 
raktáron lévő cseh árut.

örül, ha már nem látja. 
A hosszú búcsú fájdalmasabb. 
Jobb túl lenni rajta.

Dal
A munkácsi városházán nagyon szép ün

nepséget rendeztek a városba látogatott 
bel- és külföldi sajtó tiszteletére.

Énekelték a himnuszt, de a refrén nem 
stimmelt a vendégek énekével, ők a pró
zai és a zenei hangsúlyt nagyon helyesen 
ugy egyeztették össze, ahogy a fülnek lég 
jobban megfelel.

— Hozz reá vig esztendőt.
Az anyaországi vendégek ugy énekelték :
— Hóoz rá vig esztendőt.
A hó ózz rá az eredeti, az igaz, de a hozz 

reá jobb.
El kellene már véglegesen dönteni a kér

dést, annál is inkább, mert a kívánságban, 
a vig esztendőben mindnyájan egyesülünk.

Menetelő katonák ajkáról feljegyeztem 
egy dalt is:

— Horthy Miklós Dunántúlon fehér 
zászlót bontott, 

— Könnyeivel megírta a toborzó paran
csot,

— írás közben kihallatszott nehéz sóhaj
tása,

— Egész ország elvészik, ha nem lesz
katonája

— Sóhajtását elkapta a Balaton viharja,
— Megkopdult rá Dunántúlnak minden kis

harangja,
— Alig kondult kettőt-hármat a harangok

nyelve,
— Minden legény Dunántúlon a lovát

nyergeltc.

Csodakút
A munkácsi várban nincs egyetlen ép 

ablak sem és a millenniumi emlékművet le
rombolták, a gránittömböket elszállították, 
a Turul madár a földön, Zrínyi Ilona szo
bája előtt várja okos kérdő szemmel, hogy 
visszakerülhessen a magasba.

A kápolnát átalakították a csehek mozi
nak. Mindent, ami a magyar világra em
lékeztetett, eltüntettek. Még a kutat is be
tömték, amelynek vize állítólag csodálatos 
erejű volt, szembajokat gyógyított.

Csak egyről feledkeztek meg.
Nem vágták ki a szabadság fáját A régi, 

évszázados fa ma is épségben nyújtja ágait 
az ég felé.

És lám, 1938 december tizedikére, télviz 
idejére kihajtott. Zsenge hajtása már egy 
hónapos.

Éppen egy hónapos. Máriáss Imre.

okmányait
Rooscvelt kijelentette, hogy az elmúlt 25 év 
történetét tanulmányozók érdekes adatokai 
találnak politikai pályafutásáról a felaján
lott okmányokban. Az elnök közölte to
vábbá, hogy hydeparki birtokának egy ré
szét felajánlja irattár építésére, ahol az ok
mányokat megőrizhetik. (MTI.)

ftúhpgt, BM deeember W.

Ifi'J i

A hét muzsikája
A KormAn-jit Vr Ollmflti.íga nevtnapld*  

az Operaház Pucc ellnek, az angook nagy
nevű zeneszerzőjének négy képből álló ^OVfet’> 
vonásos, „Didó és Aeneas' című dalművét 
és Raj tér Lajosnak a Fóthy János mesé
jére komponált „Pozsonyi ma j á 11 s 
című táncjátékát mutatta be díszelőadás keret*  
ben. A Purcell-dalmű betanítására és vezénylé
sére az Operaház vezetősége Ad ám Jenőt, a 
Zeneművészeti Főiskola professzorát hívta meg, 
akt karmesteri talentumáról már többizben 
győzött meg bennünket. A d ám Jenő ez alka
lommal is a legbensőségesebb muzikális hitéről 
tett tanúságot és a zenéhez méltó kongenialitá- 
sával vezetett bennünket végig Purcell válasz
tékos hangvilágán.

Német hu Ella kitűnő Didója, Igen magas
rendű művészete mellett is, szinte idegen elemet 
jelentett ebben a zenevilágban a maga robusz
tus és ide kissé tulerős hangbéli adottságaival. 
Palló Imre dr. eszményi királyi figurája 
s hangjának finom moduláló tenutói igaz klast- 
szikus élményt nyújtottak. Osváth Júlia, 
Basilides Mária, Budanovits Mária, 
valamint Horányi Karola és Kovács Jolán 
kettőse, mindegyik egy-egy stílussal teljes, 
tiszta művészi produkciót reprezentáltak.

Sajnos, a színpadi megoldást ezúttal nem ta
láltuk a legszerencsésebbnek, mert a lehelet- 
finomságú és egyszerű eszközökkel dolgozó 
purcelli muzsikával szemben ar drnp és fény 
erős kontrasztját, rembrandtl utóhatásokat 
kaptunk merev és meredek lépcsősetekkel. 
Harangozó Gyula táncbetanttdsa hatásosan 
érvényesült. A szólót a bájos Ottrabay Me
linda lejtette szépen és gráciával.

A Rajter Lajos pattogó, Ötletes és jól hang
szerelt zenéjü „Pozsonyi majálts"-a édes, ked
ves, friss levegőjű és üdítően csapott át a szín
padon, mely igazán gyönyörű volt. Csupa fiatal
ság, kedvesség, ötlet ez a táncjáték és bizton 
hisszük, hogy az Opera balletrepertoár jónak 
igazi színes gyöngyszeme lesz sokáig. Ezzel a 
munkájával Harangozó Gyula igazán reme
kelt. Bo r d y Bella, Kőszeghy Ferenc, 
Zsedéngt, M át r ay és a többiek egyaránt 
kitűnőek voltak. Kenessey Jenő igaz mű- 
vészi lendülettel vezényelt.

k

Ákom Lajos, a kitűnő orgonamüvéss éa nép
szerű zeneszerző megzenésítette Szántó Ferenc 
dnlköltő újságíró: „Sej, baj, buszárgyerek!.. .*  
cimü Irredenta szövegét. A pattogó ütemű sike
rült katona-dul legközelebb a rádió műsorán fa 
szerepelni fog. Az uj szerzeményt a Toborzó 
adta ki.

L

★

Mascagntnak, a világhíres olasz kompo
nistának 75. születésnapját ragyogó előadással 
ünnepelte az Operaház. A „Parasztbecsü- 
I e t“ főszerepeiben Walter Rózsi, Pataky 
Kálmán és Svéd Sándor egymáshoz méltó 
nagy művészetében gyönyörködhetett a közön
ség. F l e t s c h e r Antal művészien, ólastul 
lendülettel vezényelt.

♦

Magyar Tamás, az ifjú magyar hegedűmű
vész Hollandiában tartja nagy sikerrel hang
versenyeit. Valamennyi hollandi lap kiemeli 
nagy tudását, mély muzikalitását, grandiózus 
előadását és technikai felkészültségét. Nemrég 
a liiversuml rádióban szólaltatta meg hegedű
jét és előadását lemezre rögzítették, hogy rö
vidhullámú adón a távoli gyarmatokra közve
títsék. Legközelebbi hollandiai hangversenyét 
Amsterdamban tartja.

♦
Bacsók Erzsébet, a fiatal pianistagárda egyik 

jelentős egyénisége hatalmas műsorral szolgált 
hallgatóságának a Zeneművészet*  Főiskolán. 
Erőteljes, n legaprólékosabb finomságokat is 
kitünően kidomborító muzsikálása nagyon ha
tásosan érvényesült Bach—Busóul-, Beethoven-, 
Liszt-, Chopin-, Brahms-, Bartók- és Dolinányl- 
szerzeményekben. Megérdemelt szép siker volt

★

A Paulovtts Géza által alapított LI- 
si eu ti Kis Szent Teréz Énekkar 
tízesztendős jubileumára rendezett egyházzenei 
hangversenyen a Szent Imre Kórus.a 
Szent István Ba zll lka Énekkara, a 
Budai Szent Cecília Kórus és a 
Budavári Koronázó Főtemplom 
Ének- és Zenekara magas művészi szín
vonalon álló előadásukkal tettek tanúságot 
rendkívül művészi képességeikről. Sugár Jenő, 
Harmat Artúr, Bárdos Lajos, p a u I o v i t s 
Géza és Sugár Viktor nagyszerűen vezényel
ték a Gregorián-kordltsokat. Palestrina, Orlan- 
dtts Lassus, Clemens Non Papa, Liszt, Franck 
Cézár, Bárdos, Harmat és Kodály kórusmüveit. 
P. G r eg o r Klára stílussal és művészettel 
orgonáit.

k

Ncugeboren Clly, a kitűnő fialni mozdulat
művésznő nagyon jól sikerüli táncestét rende
zett a Zeneművészeti Főiskola kamaratermében. 
Üde bája, máris kiforrott zeneisége nagyon ha
tásosan érvényesültek nívós műsorának úgy
szólván minden számában, őszintén megérde
melt sikerében méltán osztoztok Szereday 
Edilh, TopUs Évi, Tamássy Antónia, ős Gabi 
és a zongorakiséretet finoman ellátó l'azeller 
Edlth. A szép táncok koreográfiáját maga a 
fiatal művésznő és báró Kemény Melinda kom- 
nonáltók igen tehetségesen.

Sebaffér Sándor
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UZfass/cs Gyula báró:
Voltak, akik meg akarták kontreminálni 
o szinészkamarát, de elkéstek vele! 
Megtörténik a hétfái elektorválasztás 
és megy minden a törvényes utján!

'tM’unMH'tl é, fitmkamara flm/ó- 
»«Mípdnol taggyűlése hétfőn délelőtt tli 
órakor ül össre, hogy megválasszon ötuen 
elektort. Ezt kővel! délután három órai 
kezdettel <z ulnmdvéicctl lóotrlály ülése, 
emely azdz elektort választ meg. Az elek- 
torok majd együttes nagygyűlésükön vá
lasztják meg a kamara elnökit. Úgy a
színművészeti, mint a filmművészeti 
mani elektorválaszlását

rendkívül sok Izgalom előzte meg.
Először az Opera tagjai álltak össze és 
egyöntetűen kimondották, hogy miután 
érdekeiket nem látják védve, színész
kamara felállítását szorgalmazzák, és 
távolmaradnak a szavazástól. Tegnap pedig 
a Nemzett Színház tagjai hoztak olyan ha
tározatot, amelyben a kultuszminiszté
riumtól

a választás elhalasztását kérik,
amennyiben pedig ez nem történik meg, 
nem kívánnak a testvérszinház nélkül a 
választáson résztvennl. A magánszínházak 
ugyancsak tegnap tartották társulati ülései
ket éa megválasztották kiküldötteiké abból

Nincs szükség a választások elhalasztására
Mindezek után felkértük

báré dr. Wlaaslcs Gyula kuituMállam- 
titkárt, a azlnéezkamara előkészítő bi

zottságának elnökét,
hogy válaszoljon mindazokra a kérdésekre, 
amelyeket a szinészkamara előkészítő bi
zottságának munkájával elégedetlenek fel
vetettek. Báró Wiassics Gyula államtitkár 
készséggel tett eleget a Hétfői Napló 
kérésének.

— Miután szó volt arról, hogy vasár
nap béketdrggalások indulnak ebben a 
kérdésben, történt-e valami a kamarai 
választások elhalasztása szempontjából? 
— Erre semmi szükség nlncsl — hang

zott a válasz , minden programszerűen 
történik.

Voltak, akik már kezdetben meg akar
ták kontreminálni ai alakuló kamara 
munkáját, ez azonban most már a 
huszonnegyedik órában nem sikerült.

Mindkét taggyűlést, úgy a Kim. mint a 
színházi főosztály. taggyűlését okvetlenül 
megtartjuk.

_ Kűlónbóló kifogásokat hangolta!- 
lak — hangzóit második kérdésünk — ai 
elektorok stemélgél Illetően.
_ A kifogások, alt hiszem, mds okokat 

takarnak, amelyekre nem akarok kitérni. 
Ml nem teszünk egyebet, mint

■ tőrvény betüjéhei éa areHeméhee 
alkalmazkodva, megejtjük a válasz

tásokat.
Ami pedig az elektorok személyét Illeti, 

mindenkinek Joga van a hivatalos listán 
úgy változtatni, ahogy jónak látja.

Nincs azonban joga senkinek propagandát 
kiteltem abból a célból, hogy akár egyesek, 
akár egyes színházak tagjai tóim! marad
janak a szavalástól, ami különben szintén 
egyéni joga minden felvett kamarai tagnak.

— Az Operaház és a Nemzeti Színház 
siotldaritási kommünikéjével kapcsolat
ban óhajt-e nyilatkozni Méltóságodé

_  Ezl ugyan nem nagyon értem
— hangzott a válasz. — Az Operaház mi
kénti állásfoglalásából kitűnik, Különzena 
kamarát akar, ebben a zenei 
pedig nem lehet helye a Nemzeti Szín

A Nemzeti Filmblokk kenyér-listája
A filmföosztály tagjai eddig nem csalin 

kosiak semmiféle mozgalomhoz, de issár 
nép felhívás jelent meg

Nemveti Fllmblokk elillrdssal. emelyet 
a Turul Szépmíves Céh támogat.

A Nemzeti Fllmblokk felhívja a filmkamara 
usj.il az ö külön Hslójálól eltérd, egyem ér- 
doh,kft célzó 7s
blokk egységének 
célra nem verethetnek. Jelszavuk.

„Kezedben a aoreod «• kenyered."
„Sz.v.rz csy.f«esenl

Felhívja a szavazók figyelmet, hogy a 
hivatalos listánál a szavaras i gs,

X’lra éí meHé a jobboldali -.Ira^or-

íímhlíkk rózzazzlnü ””NS" A

Nemzeti Filmblokk

kék 
tör- 

amelyek a 

a szavazó,

a célból, hogy ezek egyönetflen állapítsák 
meg

a magánazinházak tagjainak szavazási 
állásfoglalását.

A Magyar és Andráaay-utl Szlnháa ebből 
a célból Toronyi Imrét, Szakács Zoltánt éa 
Vaszary Jánost, a Vígszínház és Pesti Szín
ház Somlai Artúrt, Hegedűs Tibort és Ajtay 
Andort, a Belvárosi Színház Boray Lajost

Minden 
osztályán 

MIM 7
7M 1000 ajándék mint máskori

és Benkó Pált, a Royal Scinháa pedig 
Siklóssy Pált küldötte ki egy közös érte
kezletre, amelyet vasárnap délután meg is 
tartottak a Pesti Színházban. Ezen az érte
kezleten elhatározták, hogy a magánszín
házak felvett kamarai tagjai

a hivatalos lista alapján szavaznak, 
azzal a fenntartással, hogy néhány vál

toztatást eszközölnek.
A cél az, hogy minél több magánszínház! 
tag kerüljön be a kamarába.

Az este folyamán kiderült, hogy a Nem*  
zeti Színház tagjai egyénileg mégis tészt- 
vesznek a szavazásban

különíts tárai,
de különlistát terjeszt a Turul Szépmlves 
Céh Is.

László és három pótkiküldött.
A művészt segédszemélyzet: Altcnburger 

János, Kozma Lajos, Márkig Géza, Paul 
Tibor, AfíAró István és három pótkiküldött.

A Nemzeti Fllmblokk, amely magába fog

lalja a legkitűnőbb és legképzettebb film
szakembereket, a Hunnia Filmgyár kipróbált 
régi és megbízható munkatársainak akarja 
biztositanl a vezető szerepet a filmkamará
ban, szemben a szélsőséges elgondolásokkal.

Vasárnap letartóztatták 
Winkler Sándor bőrbizományost 

a VIgodnI-gyAr kárára elkövetett 70 e>er pengős 
sikkasztás miatt

háziaknak. Érdekeik tehát nem közösek. 
És miután egyelőre csak szinészkamara 
létezik, a Nemzeti Színháziak rögtönzött 
állásfoglalása számomra nem világos.

— Kifogás hangzott el, hogy a kamara 
nőtagjait nem felölték elektornak. Ezt 
mellőzésnek látják.
— Mint már mondottam, a taggyűlésen a 

listát mindenki korrigálhatja saját belátása 
és meggyőződése szerint.

Senkinek a kesét nem köti senki.
Mindenki azt Írja a megfelelő helyre és 
rubrikába, akit akar. Különben is sokat be
szélgettünk arról a kérdésről és ezekből a 
beszélgetésekből az a vélemény alakult ki, 
hogy

a művéaenők nagy általánosságban sze
mély szerint nem szívesen vesznek rései 

köztigyekben,
ami elől elzárni nekünk senkit nem volt 
szándékunk. Az előkészítő-bizottságnak az 
volt a véleménye, hogy jobb, ha férfiak in
tézik el ezt a kérdést, de ha ennek ellenke
zője történik, ennek semmiféle elvi akadá
lya nincs. A hivatalos listát ml a legjobb 
meggyőződéssel és szándékkal készítettük.

Van-e vatami konzekvenciája annak, 
ha a kamarai tagok nagy csoportja nem 
jelenik meg a választáson?
— Semmi a világon. Joguk van eljönni, 

vagy nem eljönni. A törvény szerint

nem szükséges egy bizonyos taglétszám 
jelenléte.

Különben is vidékről már nagyszámú sza
vazatot kaptunk vasárnap is és kapunk hét
főn is és Így mellékes, hogy az 1400-as tag
létszámból 400-an szavaznak-e vagy sem.

A kérdések pergőtüzét mosolyogva álló 
államtitkár nem győzi hangoztatni, hogy a 
törvény szellemében elfogulatlanul járt el a 
jelölő-bizottság, és hogy a hétfőn meg
választott elektorok

december 22-én ÖMzeülnek, hogy meg
válasszák a kamara elnökét.

Ezzel a kamara megalakulása nyugvópontra 
jut és az előkészítő bizottság elnöke, báró 
Wiassics Gyula államtitkár a megválasztott 
művésznek kezébe adja át a vezetést.

S. a.

a művészeti vezetők szakcsoportjába
a következőket kívánja választani: Bajusz 
Péter, Bingert János, Daróczy József, Er
délyi István, Barla László, Huzly Imre, 
Hamra D. Ákos, Kovács Gusztáv, Nagy Sán
dor, Palugyay Miklós, Kiss Miklós, Krupka 
András, Tamási József, Pacséry László, Zt- 
Inhy Lajos. És ezenkívül nyolc pótkikül
döttet.

Az előadóművészek: Apáthy Imre, Galetta 
Ferenc, Fáy Béla, Kelemen Lajos, Kűrthy 
György, Lcliotay Árpád, Miliályf/y Béla, 
Páger Antal, Krémer Ferenc, Makláry Zol
tán, Pethes Ferenc, Pethö Attila, Pethő Zol
tán, Rajnay Gábor, Mály Gerő, Szilassy 
László, Misoga László, Ujvdry Lajos, Eray 
Tivadar, Vargha Imre és tíz pótkiküldött.

A művészeti ügykezelők: Cscpreghy Jenő, 
Palástiig Géza. Lázár István, Sütés Imre, 
Zsabka Kálmán és három pótkikűldött.

| Az Igazgatási és műszaki ügyvezetők és 
ügykezelők: Bán Frigyes, Botykovszky Béla, 

I Jeszenszky Ferenc, Tungl Lóránd, Sípos

Vasárnap egész napon át folytak a kihall
gatások a főkapitányságon és aa ügyészsé
gen abban < feltűnő sikkasztási bűnügyben, 
amely a Vigodni Adolf bőrgyár feljelenté
sére indult meg. Tegnap még csak az jutott 
nyilvánosságra az ügyről, hogy a bőrgyár 
kárára

70.000 pengős sikkasztás történt
és a rendőrség megindította a nyomozást. 
Vasárnapra azonban kiderült, hogy ki áll a 
sikkasztási büniigy középpontjában és mi 
történt a 70.000 pengővel.

A rendőrségre beidézték Winkler Sán
dor budapesti bőrblzományost

s nyomban megkezdték a kihallgatását. 
Winkler a V/gocfnLbőrgyárral évek óta üz
leti összeköttetésben áll s mivel legutóbb 
70.000 pengő értékű bizományba vett áru
val nem tudott elszámolni, a bőrgyár felje
lentést tett ellene s ezért idézték be a ren
dőrségre. Winklert vasárnap részletesen ki
hallgatták a főkapitányságon és Így vallott:

— Nem sikkasztottam, hanem elszámo

Gengszterkaland Győrben:
a leílenkapoíí hasszaluró revolverrel 
lelőtt egy katonát, egy szakasz rendőr 
üldözte, átúszta a Rábát és csak 
a túlsó parton sikerűit elíognl

Győr, december 11.
Vasárnap délelőtt fél 10 óra tájban a 

Dedk-utcai Herman-té\e paplrnagykereske- 
désben megjelent a tulajdonos felesége. Ami
kor kinyitotta az üzlet ajtaját, egy férfit ta
lált ott, aki a páncélszekrényt igyekezett fel
törni.

A betörő menekülni akart és kiugrott az. 
utcára. Az asszony kiáltozására a járókelők 
közül többen üldözőbe vették.

Egy katona is elébe állt, hogy elfogja.
A betörő revolvert rántott és rálőtt a 
katonára, akinek a golyó a nyakát 

fúrta át.
A betörő üldözése izgalmas jelenetek között 
folytatódott. A járókelőkön kívül egy sza-

3»um—-

Letartóztatták egy amerikai 
magyar kereskedő feleségét, mert 
dollárokat akart külföldre vinni
A valulaügyészség előzetes letartóztatásba 

helyezte egy amerikai magyar kereskedő 
feleségét, aki többszáz dollárt és pengőt 
vitt ki a határon, amikor Magyarországról 
vissza akart térni Amerikába.

Grűnfeld Márton lókereskedő feleségét 
tartóztatta le a valulaügyészség.

Grűnfeld még :i világháború elölt kiván
dorolt Amerikába. A háború végén vissza
tért Magyarországra. Családja azonban 
Newyorkbnn maradt, inig most értesítette 
feleségét és leányát, hogy utazzanak hozzá 
Budapestre.

Grünfeldné leányával együtt hajóra szállt 
és megérkezett Pestre. Néhány hetet töl
tött itt, azután ismét Neuryorkba akart

C

lási differenciám van a gyárral.
A hetvenezer pengő értékű áruból 20.000 
pengő jutalékkövetelésem van, az áru többi 
értékének visszafizetését is vállalom.

A rendőrség nyomozása azonban olyan 
adatokat produkált, hogy

Winkler a bizományba vett árut saját 
céljaira fordította s ezért vasárnap dél
ben b főkapitányságon Winkler előtt 
kihirdették, hogy sikkasztás bűntetté
nek gyanúja miatt előzetes letartózta

tásba helyezik.
Winkler nagy izgalommal vette tudomásul a 
letartóztatás! végzést s bejelentette, hogy vé
dője utján szabadlábra helyezését kéri.

Még vasárnap átkisérték a királyi ügyész
ség Markó-utcai fogházába Winkler Sán
dort, az ügyészségen rövidesen kihallgatták, 
s a vizsgálóbíró a hót elején dönt tovább! 
sorsáról. Winkler Sándor letartóztatása üz
leti körűkben élénk feltűnést keltett. .4 bőr
bizományost régóta Ismerték, úgy tudták 
róla, hogy háztulajdonos és kedvező anyagi 
viszonyok között él.

kasz rendőr Is nyomonkővette. Amikor a 
betörő a Rába partjához ért,

belevetette magát a vízbe és átúszott a 
másik oldalra, ahol azután sikerült el

fogni.

Megmotozásakor két revolvert is találtak 
nála. Bevitték a rendőrségre, ahol kiderült, 
hogy Cslzik Ernő húszéves rovottmultu 
győri szobafestő-segéd. Bevallotta, hogy már 
az éjszaka behatolt a papirkereskedésbe. A 
tulajdonos feleségének váratlan megjelenése 
zavarta meg munkájában.

A betörő által megsebesített katonát, Ré- 
dei Imrét, igen súlyos állapotban a helyőr
ségi kórházba vitték.

visszatérni.
Grünfeldné többszáz dollárt és pengőt 

vitt magúval.
Mikor a haláron megkérdezték tőle, mit visz 
ki, kijelenti He. hogy nagyobb értékek nin
csenek nála. Mikor aztán

megmotozták, megtalálták o dollárokat.
F.zekulún a határállomásról u valuta

ügyészségre kísértik és itt külföldi fizetési 
eszközökkel való visszaélés bűntettének 
gyanúja miatt előzetes letartóztatásba he
lyezték. Az asszony védője, dr. Révész Sán
dor utján szanadlábiahelvezését kérte s ké
relmet nyújtott be az iránt is. hogy ügyét 
mielőbb láegviUia le ■ valulabiróság.
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1. Egy széfa délelőtt aVígszinházban
SOHA SZÍNHÁZ ÉS 

KÖZÖNSÉG még nem ta
lált ugy egymásra, mint 
vasárnap délelőtt a Víg
színházban. A Felvidék

visszacsatolásának megünneplésére az ősz- 
szes budapesti magánszínházak közre
működésével díszelőadást tartottak, ame
lyen minden szó, minden hang, minden 
akkord a visszaszerzett Felvidék okozta 
örömet és a mindig visszavárt, Többi el
szakadt magyarok utáni vágyódást fejezte 
ki. Harsányt Zsolt nemesen egy
szerű írói bevezetője után kezdődött a 
műsor, amelynek részleteire nem óhajtunk 
kitérni. A szereplők, a színészek ezutt'al 
nem gázsiért játszottak, de 
soha jobban, szebben összehangolt együt
test nem volt szerencsénk üdvözölni. 
B é k e f f i László külön sorokat érde
mel. Amikor a függöny előtt megjelent, 
dübörgő taps fogadta. Miért? Őszintén és 
bátran hangoztatja a színpad szószékéről 
már hosszú idők óta azokat a gondolato
kat és igazságokat, amelyeket mindnyá
jan érzünk, de valljuk be, nagyon szere
tünk hallani is. Békeffi, a vicc-poenek 
zsonglőré. — A közönség derűt, humort, 
vagy gyilkos szatírát vár tőle. Es mi tör
tént? Most csendes, finom lélekbe mar 
kóló történetet mesélt el a szegedi árvíz 
tápéi öreg plébánosáról, aki gyűjteni 
küldte káplánját azokhoz, akiknek min
denük megmaradt, akik egyáltalában nem 
érezték a szörnyű vész csapását. Adjanak 
azok, akiknek minden megmaradt, azok
nak, akik mindent elvesztettek. És ami
kor visszajött a káplán, jelentette a plébá
nosnak: — Félig már sikerült a dolog; a 
szegények már hajlandók elfogadni az 
adományt... — Sajnos — szűrte le az 
adoma rezüméjét tíékcffi —, addig nem 
lesz itt teljes boldogság és nyugalom, 
ameddig azok, akiknek mindenük meg
maradt, nem adnak jószivvcl, önszántuk
ból annyit, amennyit fűdnak azoknak, 
akik árván és kifosztottan állnak. A nagy 
árvíz — fejezte be hasonlatát Békeffi —, 
amely húsz év előtt öntötte el a világot, 
még nem vonult vissza mindenütt, türe
lem kell, kitartás, hogy a gyilkos ár alól 
felszabaduljanak azok a rétek, mezők, 
erdők és bércek is, amelyek fuldokolva 
bár, de várják tűrhetetlenül a megvál
tást ...

HATALMAS TAPSORKÁN fogadta dr. 
H cl ot a János felvidéki képviselőt, aki 
zslnóros fekete magyarjában, Kossutn- 
nyakkendösen jelent meg a rivalda eiőtt 
és néhány keresetlen szóval a szenvedé
sek számukra felmérhetetlen távlatát és 
mélységét mutatta meg a pesti közönség 
előtt.

— Miniszterem és egymillió magyar 
nevében beszélek —• kezdte a képviselő, 
majd igy fejezte be: — minden kínszen
vedés, küzdelem, lelki és testi gyötrelem 
eredményeképpen jelenthetem ki, hogy 
magyar és magyar között többé különbsé
get tenni nem 
vagy egyesülünk 
jóinkban, vagy 
többé nem támadunk fel soha!...

A közönség mondta ezekre az imádsá- 
gos szavakra az áment.

2. Ordasok

lehet, nem szabad, mert 
teljesen lélekben, cél

elpusztulunk és akkor

FENYŐI!.LAT, zsíros hal- és kecske- 
bőrszag árad a Nemzeti Színház szín
padáról. Időnként amerikai realizmust 
megszégyenítő hóvihar tombol, úgyhogy 
az embernek belevacog a foga. Ezek a 
színpadtechnikai hatások kisérik végig 
Anyást K i t s b c r g észt drámairó müvét, 
amelyet a Nemzeti Színház minden bi
zonnyal és nagyon helyesen az észt-ma
gyar kulturkapcsolatok Elmélyítése érde
kében mutatott be. A scenikai fogások 
hatásosan fokozzák a dráma cselekmény
beli részét, de ezen tulmenve, a rendezés 
külsősége néha csak „zengő érc és pengő 
cimbalom" maradt. Sajnos, maga a 
dráma kissé elkésett. Maga a szerző is 
tahin a már Észtországban is holt s ott 
sem élő babonák anyagából szőtte drá
máját. A babonák sarában elakadt észt 
jobbágyaikig egy epizódja játszódik le 
előttünk, amelyikben egy talált gyer
mekből virágzó szépséggé nőtt leány az 
irigység és féltékenység miatt nem lehet 
boldog. boldog. Ugy, mint anyjával tették, rá
fogják, hogy éjszakánként farkassá vál
tozik, akit tehát el kell üldözni és akit a 
vőlegénye és szerelmese végre is megöl.. 
A szerencsétlen A i n o szemünk láttára 
hal meg a színpadon vőlegénye karjai
ban., Ez a leányalak egyike egyébként a 
legszebb színpadi figurák- 
n a k, akinek sorsa szinte pillanatonként

megindítja a nézőt, 
játszotta szépen, 
ezzel „kiugrott", 
ellenszenves rivális szerepét 
enyhítette; Gobby Hilda 
nagyanyó volt. Berki Lili, 
Árpád és Szabó Sándor 
sokszor élettelen szerepeket igyekeztek 
emberi talpra állítani.

L u k á c s Margit 
finoman, emberien és 

R á p o 11 h y Anna az 
ösztönösen 
kísérteties 

L e h o t a y 
a nehéz és

3. Bűvészinas
HEVESI SÁNDOR víg I Alt kánul: hhe, 

a fiatal drámairó blokkal és ceruzával a 
kezében áll, hogy lejegyezze az élet ál
tal irt dráma fordulatait. A cse
lekményt elindítja, müösszeveszést ren
deztél egy fiatal házaspár között és ami 
majd velük történni fog, az lesz maga a 
darab. Hogy azonban minden másként 
történt, mint ahogy a drámairó várta, 
minthogy e színházi bűvészinas rájön 
arra, hogy az élet alaposan rácáfol azok
ra a teóriákra, amelyeket a drámafaragó 
mesterek az Íróasztal mellett kiagyalnak, I

csavargókirály 
T=E===

.... étért csak csók ét korbács 
hullott árva 

lettemre, mely oly egyformán 
feküdt,

csipkét párnák között ét utca
tárba, 

megáldva ét leköpve mindenütt.■■
írja magáról a francia költőóriás, Francois 
Villon, a csavargókirály. A viharos életű, zak
latott sorsú legendás zseni élete a legragyo- 
góbh fllmtéma. A Paramounth el is készitctle. 
Nem paradoxon, ha kijelentjük, hogy francia 
filmet láttunk, amerikai méretekben! Francia 
filmet 
göjét, sziporkázó ötleteit, csodás fotográfiáját 
értjük ezalatt, a számolatlan dollárszázezrek 
aranykeretében. XI. Lajos ül a francia trónon 
és a kiéhezett Páris falainál ott állnak a fe
nyegető burgondi seregek. A francia táborno
kok nem mernek az éhes és fegyelmezetlen 
katonák élére állni, a város feladását javasol
ják, mire az uralkodó az élelmiszerraktárakat 
fosztogató Villont nevezi ki fővezérré. Hét 
napot kap, hogy rendet teremtsen Francia
országban és a csőcselék bálványa, a csavargó 
költő megfelel 
szatírát Frank Lloyd formálta remekbe, cso
dálatosan szép felvételek,

a szó nemes értelmében, a film leve- 

feladatának. A történelmi

legnagyobb művé-

&iaiS'LUui. a HioJtaádm
Dániellé Darrieux, há

romszor is Dániellé Dar
rieux! akinek neve ma 

MULATSÁGOS Pesten nemcsak már-
FRANCIA FILM kát, hanem biztos kasz-

szaslkert is Jelent. A 
közönség tódul a Scaln-moriba, és nem Is csa
latkozik. Egy elkényeztetett, hisztériás millió- 
moalányról szól Dániellé Darrieux legújabb 
Hímje. A leány szeszélyből hozzámegy egy 
öreg bácsihoz, ennek azonban valójában soha
sem lesz a felesége, ellenben beleszeret a mos- 
lohafláha! Hogy ml lesz ebből, azt könnyű el
képzelni, hiszen a borsos-pikáns forgató köny
vet Vcrneull, a franciák nagy vlgjátéklrója irta 
és a főszerepet Darrieux Játssza! Aranyos köz
vetlensége megbabonáz mindenkit a nézőtéren. 
Táncol, énekel is, kicsit spiccesen, aranyosan, 
ugy, hogy minden „gonoszkodását**  és bájos 
huncutságát megbocsátjuk a légiesen törékeny, 
csodaszcmU filmsztárnak. Ugy rakoncátlankor 
dlk, hogy ez kellemes, ugy rosszalkodik, hogy 
örülünk neki! A közönség nem győz eleget ne
vetni és csodálkozni!

(iásnotytnpiáAiz.
//.

Kabos! Elek! 
liarangliy! Vizipólól Él
mény e film mindazok- 

NÉMET FILM •>’>•«• okik szeretik a spor
tot. Az Olimpián 1. része 

után fokozott érdeklődéssel néztük ezt a II. 
részt, amely a magyar diadalokról számol be. 
Nem’csalódtunk! Csodálatosan végigfotogrn- 
fáit, igazán gigászi küzdelmek clményszcrü 
sorozatát kaptuk. Hogy dobogott a szivünk n 
többször fclhaumnó Himnusznál! Meg kell 
nézni a: Urániában! 

az nem meglepő a közönség számára 
sem. Ha a költő bűvészinasának tevé
kenysége, amellyel felelőtlenül szabadítja 
ki a szellemeket, amelyeket azután nem 
tud visszaparancsolni és amelyek azután 
leteperik és eluralkodnak rajta is, nem
csak a szűk színpadra korlátozódnak, ha
nem magára a tágabb értelemben vett 
életre is nyújtana némi példázatot, akkor 
talán több értelme volna Hevesi Sándor 
vigjátékának. így azonban ez a vígjáték 
csak dramaturgiai lecke a kezdő drá
maírók számára, minden belső élet és 
tartalom nélkül. Nagyon szeretném meg
dicsérni a Belvárosi Színház előadását, 
sajnos, ez nagyon nehéz! Turay Ida, 
ez az aranyos tzinésznő is csetlik-botlik 
szerepe göröngyeiben, csak egy báb- 
s z i n há z i figura az iró kezében. 
S z i l a s s y László, a színház uj és fia
tal amorozója azonban határozottan te
hetséges és egészen kitűnő formát muta
tott. A kis Somogy vári Rudolf azon
ban még nem eléggé felnőtt a férji sze
repkörre, bizony kissé nyers és néha a 
jobb műkedvelés határán mozog. Nem az 
ő hibája, hogy olyan feladatot bíztak rá, 
amely meghaladja évei számát. Nagy 
György egészen ragyogó a Schopenhauert 
szavaló tanár figurájában, ugyanúgy meg
dicsérjük B a r ó t h i Józsefet és Vidor 
Ferikét, akit a főpróba kitörő tapssal fo
gadott a közönség. Simon Zsuzsában 
értékek csillogtak-villogtak és ezzel be is 
fejezzük a beszámolót.

szettel megoldott ötletek, a francia kultúra 
áhitatos tiszteletben tartása jellemzik munká
ját. Rónáid Colmann, Villon megszemélyesí
tője, a Comedie Fran^aise-ben is megállná a 
helyét. Zseniális művész, aki néhány Villon- 
vers tökéletes előadásáért (a magyar fordítás 
Faludi György mesteri tollát licséri) külön is 
megérdemli bámulatunkat. A női főszereplő 
Francia Bee tiindéri szép, hallatlanul egyszerű 
művészi hatásokkal, Basit Rathbone, a király 
szerepében pedig lenyűgözően férfias erejével 
remekelt. Külön élmény a film befejezése: a 
városszabaditó, királyságmentő csavargó költő 
nem fogalja el a jutalmul felajánlott fényes 
méltóságot, hárem magára veszi rongyait és 
tovább indul. A szerelmes udvarhölgy messzi
ről követi és nem zavarja a költőt, aki elin
dul arra az útra, amelyről a Testamentum 
utolsó szakaszában igy ír:

„ . . . ■ talán, ha majdan kettőezret írnak 
Krisztus után, megtudja a világ, 
hogy ezókolt egykor Villon, a ciavargó 
a mély serlegekből hogy Itta a bút, 
a hogy indult végül álmot éa kanyargó 
vizekre, honnan nincsen visszaút.*'

Gyönyörű film, álomszép! Élményt

vié&zönyúzei'iáíy.
| A háborúban kezdődik, 
— Amerikában. Köny- 
[nyes és halálos a játék, 
amelv egy texasi cow- 
boy-fiu, a halálba induló 
fiatal katona és az illa

IGÉNYES
AMERIKAI FILM

tos, finom, elkényeztetett revüsztár között kez
dődik. Lehet, hogy Amerika megérti ezt a ro
mantikát és tapsol is annak, hogy ez a disznő, 
ez a csodálatos egzotikus virágszerü jelenség 
(Margaret Sullavan rendkívüli nagy színésznő!) 
szerelmét és boldogságát áldozza fel egy fél
paraszt legény — szerintünk túlságosan is me
rész ábrándjaiért. A film igy is gyönyörű! 
A női főszereplőn kiviil különösen James Ste- 
ivart megrenditően egyszerű katona-figuráját és 
nz elegáns, halk, szimpatikus Walter Pidgeon, 
a szerelmi háromszög harmadik alakját dicsér
jük meg örömmel.

Csodált
Szeretjük ezeket :>z 

[amerikai diákfilmeket, 
amelyeken a college- 
hölgyek iporlnlnak, flör- 
tölnek, mókáznak, éne- 

JEGREVU kelnek, intrikálnak, csak 
éppen nem tanulnak. Itt még külön bonyodal
makról is gondoskodott Sonja Hennie, aki 
mint egy nagy áruház reklámalkalmazottja ke
rül nz egyetemre és fenekestül felforgat min
dent. De mert tud korcsolyázni, — és hogyan 
tud — mindent elnézünk neki. A jégrevii 
káprázatos!

JBácsi kislány
Olyan ez a film, mint 

gyermekkorunk talmi 
értékű csemegéje az 

0SZÍ7UK FILM *m11’ r4£
juk nincs semmi Ize és 

amikor elrúgtuk, falörmelék marad a szánk
ban. Ezerszer látott és ezerszer elcsépelt 
giccs. sajnáljuk E g g e r f h Mártát és 
Hölbigerl, A filmet az Omniábau Játezúk.

Jiten. fawzáá HjMeJtunf
A heti filmdömping 

legszebb, legnemesebb 
.és legemberibb filmje. 

AMERIKAI FILM * Fórumban játszók.
Egy leányanya örokbe- 

adja a gyermekét, később választania kell 
a szerelem és az anyaság között. Egy tün
dér! kisfiú szerepel a filmben, nem kétsé
ges a választás, amely meghatóan könnyes, 
szivet dobogtatóan emberi. Két csodálato
san jó színész, Berbert Marshall és az ér
dekesen finom, elegáns Barbara Stanwick 
játszók a főszerepeket. Amit ezenkívül ka
punk; nagyszerű divatrevü, látványos hajó
kirándulás, az. csak plusz! A film nagyon jó 
szórakozás, majdnem élmény!

Pestre érkezett 
Várady-Szabó Sándor 

berlini magyar iró 
Darabja előadásáról tárgyal

Néhány napja Pesten tartózkodik Várady- 
Szabó Sándor, az Ismert kitűnő iró, rengeteg 
film és színdarab szerzője. Nemrégiben Ber
linben mutatták be és a Schiller Theaterben 
nagy sikerrel játsszák

Isten Játékszerei
cimü darabját, amelynek előadásáról Buda
pesten folytat tárgyalásokat.

— Néhány hétig maradok Pesten, ámbár 
nagyon szeretném megvárnj a pesti be
mutatómat is — mondotta Várady-Szab’6 
Sándor —, de ugyanebből a darabomból film 
is készül, amelyet rövidesen forgatnak a né
met fővárosban. Petersen és Sybille Schmitr 
játsszák a főszerepeit és Wegener rendezi 
Ha tárgyalásaim befejeződnek, Berlinbe uta
zom, hogy a filmem forgatásánál jelen 
legyek ... _______  

„Holnap kezdeni
az éleíeé...“

— mondja László Aladár, 
aki ma Hollywoodba utazik

László Aladár, a népszerű színpadi 
szerző hétfőn délután Hollywoodba utazik, 
ahol az /?. K. 0.-filmgyár szerződtetett 
scenáriumirója lesz. Elutazása előtt beszél
tünk vele és megkértük: mondja cl tiz sor
ban élettörténetét.

László igy felelt:
— Érettségi után katonaság. 70-ik gya

logezred hadnagya. Vitézségi érem. Szín
házi Élet. Pesti Hírlap. Rendőri riportázs. 
Aztán a világesemények, ahova elutaztam, 
a kassai emberevő cigányoktól egészen a 
berlini olimpiászig. Egész estét betöltő da
rabjait: Egy leány, aki mer; Becsületes 
megtaláló; Egy nő, akinek múltja van: 
Bolond óra; Csodahegedüs; Mindig a nők 
kezdik. Kabarédarabjaim közül a leg
nagyobb siker az „Éjjel a patikában'' 
volt, amely, hallom, most is színre kerül 
New Yorkban, az Ármin Berg társulata 
játssza. Amerikában több nagy filmsikerem 
volt, magyar filmjeim kevésbé sikerültek, 
írtam vagy nyolcszáz krokit és jó né hány- 
száz újságcikket.

— Tehát"?
— Holnap kezdem az életet — mosolyog 

László Aladár és búcsúzik.

* A Magyar Dalosok Egyesülete Országos 
Szövetsége a „Magyar a magyarért“-mozgalom 
javára sikerült hangversenyt rendezett, melyen 
először szerepelt az. Érsekújvárt Dalegylet 
Vegyeskara. A kitűnő és fegyelmezett kórus 
Kopasz Elemér hivatott vezényletével nagyon 
hatásosan énekelte Liszt, Koudela és Lányi 
Ernő kórusmüveit.

♦ Brailowsky. a lengyelek legnagyobb pianistá
jának Chopin-estjén a Vigadó nagytermét meg
töltő előkelő, hozzáértő közönség szűnni nem 
akaró tapsokkal ünnepelte a chopini muzsiká
lásnak mesteri művészét. * Szédületes technikai 
tudása és elmélyülő előadása zavartalanul nagy’ 
művészi élvezetet nyújtott.

PESTI SZÍNHÁZ
-Szombaton, december 17-én először 
a legnagyobb pária! siker!

Boldog órák
Claude Andre Puget vlgjátéka. 

Fordította: Orbók Attila 

Főszereplők: 

KormosMárta, Márkus Margit, 
Szepes Lia, Greguss Zolién. 
Perényl László, Puskás Tibor

Teletonrendelós. 115-438, 122-144
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------ ------------ hétfői napló 
Csendben szavaz

Zsidókat
csempésznek 
Délamerikába
Buenos Aires, december 11.

A titkosrendőrség leleplezett egv szerve
zetet, amely

beutazási engedéllyel nem rendelkező 
zsidókat csempészett Ite Montevideoba.

A szervezet három tagját és hat törvény
ellenesen bevándorolt zsidót letartóztattak.

— A Felvidék felszabadulását ünnepel
ték meg a felsőkereskedelmi Iskola tanítvá
nyai. Vasárnap délelőtt az Izabella-utcai 
felsőkereskedelmi iskola volt tanítványai a 
Felvidék felszabadítása alkalmából lelkes 
hangulatú ünnepséget rendeztek. Az iskola 
dísztermében ültek össze a volt tanítvá
nyok, akik előtt Pfeiffer Ottó, az intézet 
távollevő igazgatójának helyettese tartott 
lelkes hangulatú beszédet. Az ünnepség 
után a felsőkereskedelmi Iskola hősi halott 
tanítványainak emlékszobra előtt dlszníe- 
netben vonultak el az ünnepség résztvevőt.

— Mariay Ödön székfoglaló előadása a 
Petőfi Társaságban. A Petőfi Társaság va
sárnap délelőtt a Magyar Tudományos 
Akadémia előadótermében tartotta decem
beri felolvasó ülését. Császár Elemér meg
nyitó beszéde után Havas István alelnök, 
főtitkár beszámolt a Társaság belső ügj'ei- 
ről. Mariay Ödön dr. miniszteri tanácsos, 
a Petőfi Társaság legutóbb megválasztott 
rendes tagja, kegyeletes szavakkal emléke
zett meg elődjéről a társaságban: Móricz 
Pálról, a kitűnő Íróról. A megemlékezés 
után Kiss Ferenc, a Nemzeti Színház örö
kös tagja nagyhatást keltve felolvasta Ma- 
rlay Ödön „őszi szántás" cimü gyönyörű 
elbeszélését.

Szökött fegyencet betörésen értek 
Győrött. Vasárnap délután Győrben, a 
Zechmdsfer-utcában betörésen tetlenérték 
Villám József notórius betörőt, aki másfél 
évvel ezelőtt a hartai fogházból szökött 
meg, ahol tizenegyéves büntetését töltötte. 
Megbilincselve vitték a rendőrségre, ahon
nan hétfőn visszaviszik Martára.

i— Lengyelországi gyűjtés a í'ngyar a 
magyarért akció javára. A Magyar a ma
gyarért akció javára Varsóban jelentős 
Összeg gyűlt össze. A Petőfi Sándor Magyar 
Egyesület kezdte meg a gyűjtést, amelyhez 
csatlakoztak a lengyelországi magyar koló
niák gyűjtései, majd a lengyel hadsereg 
tisztjeinek gyűjtése. A gyűjtés meg egyre 
tart és étidig összesen Ő/SJ zlotyt eredmé
nyezett, de ez az összeg még emelkedni fog

— Eltemették Aszlányi Károlyt. Nagy 
részvét melleit temették cl vasárnap a far
kasréti temetőben Aszlányi Károlyt, a fiatal 
tehetséges írót, aki az elmúlt héten autó
katasztrófa áldozata ktt- Utolsó utjara a 
barátok és és kollégák kis csoportja kísérte 
el. Az első búcsúztatót a Színpadi Sczrzok 
Egyesületének nevében Pünkösti Andor 
rttondotta, közelebbi kollégái részéről pedig 
GyárriFáti István mondott utolsó istenhozzá- 
dot a magyar újságírás és irodalom halott
jának.

— Holnapután. 14-ón folytatják a 41. m. 
kir. osztálysorajál.'k húzását. A mcgujilful 
akszw */a  = 3.50, ■/. = ’. '/> —14' !' 
28 pengő ás az elsírt 30 flllár költség a 
húzós elölt megfizetendő, különben » nye- 
reményi'gény ás minden /„sI e(n<ta. A nye
rési esélyek osztályról osztályra 
nek, nemcsak azért mer, a 
nagyobbak lesznek, hanem :i .1'" k 
résztvevő sorsjegyek csökkenése miatt Is.

— Magyar Főváros. Vj orgánummal gaz
dagodott a magyar sajtó,
ffffar Ftvároh a Ncimrti

Mtünő cikkeket,' 
Közmunkáin,.ár, uj lerve'rol aI 
Fővárosi rinorlok, k?7’"'|''"k'|'<nlíB „ |„p„t. 
natkozásu lurek egesztitk f
atnelv minden sorával a milliós magyar 
város érdekeit szolgálja-

_ A korai *W**;?*  Szm
gydembe nem * mely tetszés
Mlyezza ' A í! I«l.-t me könryili és
szerint adagolható « drasztikusan hatna.

' - rtIFdírM*  ’IToMoK 
a magyar Alföldön . . . . h|ZfOS eredmény-
gyornorhunilol. saveU gyógVvixze;
ŰVmtS-í hetes kúra. Kérdezze meg

más vo-

a Memel-vídék
Mernél, december 11. I

Az egész Memri-vldék n választások je-l 
gyében áll. Már a kora reggeli órákban 
oagy tömegek lepték el az ünnepi díszben 
pompázó Memel várost. Nyolc órakor, a 
választás megkezdésekor, hosszú sorokban 
álltak az emberek a szavazási helyiségek 
előtt.

A részvétel mindenütt, még vidéken is. 
oly nagy volt, hogv a meglehetősen körül
ményes választási eljárás mellett is

Merne! városában 11 órára már a vá
lasztók fele az urnák elé Járult.

Vidéken a lakosságnak hetven százaléka 
szavazott le már a kora délelőtti órákban, 
sőt egyes falvakból már tiz órakor olyan 
jelentések érkeztek, hogy minden választó

leszavazott. A választás a legnagyobb rend
ben és csendben folyt le.

.Memel, december 11.
Détfelé Menteiben a választások alkalmá

ból leadott szavazatok száma elérte az 5ú 
százalékot. Eddig semmiféle rendzavarás 
sem fordult elő.

Memel elöljárósága, — amely a litván 
elnök által kinevezett kormánnyal együtt a 
végrehajtó halaimat képviseli az önkor
mányzatú területen —, közvetlenül a vá
lasztások befejezése után

benyújtotta lemondásét.
Ar uj tartománygyülés ezután öt uj tagot 
fog ajánlani, akiknek megválasztását a kor
mányzó szentesíti.

Budapesten, IV., Váci-utca 22. szám alatt levő szücsüzletemet 
megszüntetem. Árukészletemet az iparhatóság 36.314'1938. V. sz.
engedélye alapján 1938. dec.
21-ik napjáig kiárusítom.

A demokráciáknak be kell 
látniok igazságtalanságaikat

— mondotta Edén New-Yorkban
Newyork. december 11.

Edén volt angol külügyminiszter, aki 
pénteken az Egyesült Államokba érkezett, 
tegnap egy banketten beszédet mondott a 
demokrácia jövőjétől. Hangsúlyozta, hogy 
a demokráciáknak a legjobb acélból kell 
kovácsolva lenniök. A demokráciáknak

be kell látniok tévedéseiket és igazság
talanságaikat s a Jövőben keményen 
kell támogatniuk a jogot éa az igazságot.

— VÉGET ÉRT A LE HAVREI KIKÖTŐ
MUNKÁSOK SZTRÁJKJA, a sztrájkvezető
ség elhatározta, hogy visszavonja a Sztrájk- 
paranftsot és hétfőn reggel megindulhat a 
munka. A „Normandie" óriáshajó, amely 
a sztrájk következtében már több mint egy 
hét óta vesztegel a kikötőben, a közeli 
napokban ismét kifuthat.

— Kifosztották az égő üzletet a tűzoltók. 
Kulic Lajos, a somlójcnői Hangya Szövet
kezet üzletvezetője feljelentést tett a csend
őrségen ismeretlen tettesek ellen amiatt, 
hogy a szövetkezet raktárkészletéből két
ezer pengő értékű áru eltűnt. Elmondotta, 
bőgj’ a szövetkezeiben tűz ütött ki, a tüzel 
azonban sikerült eloltani, s a kár alig tett 
ki néhány pengőt. A tűz után leltárt csi
nált, s akkor vette észre, hogy nagymeny- 
nyiségü áru hiányzik. A csendőrség megál
lapította, hogy a tűzoltók dézsmálták meg 
a Hangya raktárát. Négy tűzoltót, Vas Im
rét, Borbély Gábort, Berzsenyi Józsefet és 
Németh Istvánt, miután tettüket beismer
ték, a csendörség őrizetbe vett.

Eső, a hegyekben hó
A Meteorológiai Intézet jelenti:
Egész Nyugat- és Köíépcurópában tovább tart a déli légáramlás és vele az enyhe 

idő. Oroszország belsejében n hideg fokozatosan erősödik és a Fekete-tenger partjait 
egyre jobban balul mába keríti.

Hazánkban csak a keleti országrészeken volt gyenge fagy. A hóréteg vastagsága 
a Kékesen 5 cm.

Várható időjárás:
Dél-délkclcll szél. Változó felhőzet. Néhány lielyen kisebb eső, a begye

ken kisebb havazás. A hőmérséklet alig változik.

— Tizenegyezer pengős knsszafurás. Vasár
napra virradó éjszaka kassza fúrót betörők jár
lak Obler és Társa Pozsonyiul 25. szánni 
házban lévő szövőgyárának Irodájában. Fel
nyitották a páncélszekrényt és minden pénzt. 
amit ott talállak, magukkal vittek. A kár ősz 
szege Htcncgyezer pengő. A kassza fúrók 
kézrekcrilésére megindult a nyomozás.

— Letartóztattak egy kisfiúval erőszakos
kodó fodrászt. Vasárnap délelőtt a fők ipilány- 
ságon letartóztatták Urbán Imre Lipót 35 éves 
fodrászt. A horbélymester Xslgmond tér 10. 
s/ámu lakására cgv kilencéves kisfiút csalt fel 
és olt erőszakoskodott vele. A gyermek segély
kiáltásaira berohantak a szomszédok és ki
szabadították a fiúcskát. Rendőrt hívtak, aki 
Vrbánt bekísérte a főkapitányságra Szemérem 
elleni erőszak címén megindították ellene az 
eljárás.

— Rozgoryi. karácsonyi propagandaárak. 
IV., Váci-utca 11 ’b. ó» IV., Kálvin-lér 5.

— MII ivott Vili. Edward Budapesten? Tér 
mészete.scn Littkö pezsgőt!

— legszebb karácsonyi ajándék egy Szép 
olajfestmény llojfmannlől, Károly körút 38. 
Központi vár ház-épület.

— A volt 32-esek megbessélése. Felkérjük 
azon bajtársakat, akik ti volt cs. cs kir. buda
pesti 32-cs gv. ezrednél teljesítettek szolgála
tot, bogv n 20 éves bajtársi találkozó megbe 
Széléso tárgyában péntek este 8-tól és vasár
nap d. e. 10 órától n bajtársi kör helyiségében, 
VflL, Baross-utca 105 ,.A régi Ő2-es csárdába" 
megjelenni szíveskedjenek, zt volt 32-cs kör 
vezetősége.

—■ Babay József előadása a Cobden Szövet
ségben. A Magyar Cobden Szövetség szeminá
riumában folyó hó 13-án, kedden este Babay 
iőr.sot ..Móra Ferenc beteljesült jóslatai1' cím
mel előadást lati. A rendkívül nagv érdeklő
déssel várt előadást a Magánmérnökök Orszá
gos Szövetsége (VI.. Andrássy-ut 23. I. cm.) 
előadótermében tartják és pontosan */<7  óra
kor kezdik meg.

— Sablónmenles karácsonyit... e jelszó 
alatt ismerteti az újszerű karácsonyi pw>pn- 
gnnda-oszközdt Hédii István n „Reklamálót" 
uj számában. A pompás kiállítású uj szám 
tippek és ötletek gazdag változatát hozza, 
nmelvck a kereskedő knráCSonvi vásárának si
kerét biztoaitják- Kiadóhivatal: V., Szent Isi- 
Ván-köjul V,

HARBÜRC-AR ERIKA 
LINIE

tékán,

hajójáratok 
Énakamerika keleti ée nyugati oldalára, 
Kanadába, Dél Amerika nyugati oldalára, 
Nyngatindiai szigetekre, Kötépameri- 
kába, Cubába éa Mexikóba, Holland- 

Indiába. Ázsiába éa Ausztráliába

ftiMfrif-, tsmufsnéhsyl- •• 
tdrvutvttesaávH « 

VeaerPPoe

Valntáris nehézségek nincsenek!

Mia<U<jM etetik •

HAMBIRG-AMFRIKA 
LINIE 

b^eta 
0

Magyarotezági vezérképviseletének 
irodái:

Budapest. V. Vörösmarty-tér l.T.182-390 
Bndepest, VHI. Barots-tér 9. T. 133-412

A demokráciák elpusztulnak, ha nem lesz
nek határozottak a fenti célok elérésében.

Edén előadása további során annak a 
véleményének adott kifejezést, hogv nem 
az egyes polgárok vannak az államért, ha
nem az államot azért teremtették, hogy az 
egyes polgárok jólétét biztosítsa, Nagy- 
Britanniában — mondotta Edén —■ a 
demokrácia a faji és a vallási szabadságo
kon épült fel.

— Pelneházy Antal államtitkár az IPOK 
közgyűlésén. Vasárnap tartotta évi rendes 
közgyűlését az IPOK, tíz Ipartest illetek Or
szágos Közponlja, Papp József elnöklésével. 
Az elnöki megnyitójában ar iparosnyugdíj, 
a kisipari hitel, export és az OTI-reform 
kérdéséről beszélt. Vitéz Petneházu állam
titkár volt a következő felszólaló. Közölte a 
közgyűlés résztvevőivel, hogy Kunder Antal 
iparügyi miniszter súlyt helyez arra, hogy 
a kéz.müvesipar halaszthatatlan kívánságai
ról az érdekeltekkel tárgyaljon.

TŰI TÍÍTÍIII 14 kar* ■ranytolla IUIaIUIUIaI*  modern gomb- a 
nyomtava axivó P w.

MINERVA1 llllBíal W rl Astoriamáítóval izemben

— Uj városatya. Budapest polgármestere 
Witenberg Istvánt, a budapesti társasági és 
gazdasági élet ismert és kedvelt tagját liivla 
be fővárosi bizottsági tagnak, Veress Gá
bor megüresedett helyére. Wittenberg Ist
ván, mint független pártonkivüli városatya 
fogja kifejteni munkásságát.

Svájc megvédi 
„szellemi örökségét"

Bem, december 11,
A azővetségtanács rendeletet fogadott e! 
„a svájci nevetséges állam szellem! 

örökségének védelmére".
E célra évi 500.000 frankot fordítanak, 
Ebből az összegliől Indítják meg a jflvö év 
elején a tengerentúli országoknak szóló 
rádióadásokat és minden három évben 5000 
svájci frankos

dijat tűznek ki a Svájcot Ismertető leit 
Jobb külföldi munka díjazásúra.

Igen fontos szerepet játszik a tervbavett In
tézkedések között a tanítók továbbképzését 
és az iskolák befejezése utáni népművelés, 
aminek céljaira anyagi eszközöket bocsáta
nak a kantonok rendelkezésére.

— Magyar világ Komárom Iskoláiban. 
Komáromban már jóval a magyar csapatok 
bevonulása előtt megkezdődött a cseh-azlo- 
vak iskolák bomlása. A magyar szülők, 
akik addig legtöbbnyire valami kényszerítő 
körülmény folytán íratták gyermekeiket 
csehszlovák iskolába, most kivétel nélkül 
siettek áthozni a tanulókat n magyar inté
zetekbe, ahol a legnagyobb melegséggel fo
gadták őket. A községi elemi iskolába ösz- 
szesen 130 tanuló iratkozott át, a polgári 
iskolába 01, a Majláth-iskolába 31, a zárda
iskolába 25. A Szent Bcnedekrendi főgim
náziumba fi uj növendék iratkozott be, 
(MTI).

—■ Halálozás, özv. Neumann Károlvné 
szül. Schwarcz Regina, ugy a maga, mint 
gyermekei, valamint az egész rokonság ne
vében mély fájdalommal jelenti, hogv sze
retett gyermeke, Hetén, december 8-ón el
hunyt. Fele jt betétien halottunkat december 
12-én fél 2 órakor helyezzük a Rákoske
resztúri izr. temetőben örök nyugalomra. 
Részvétlátogatások mellőzését kérjük.

— Uj vezetőség a hites könyvvizsgálók egye
sületében. A Magyar Hites Könyvvizsgálók 
Egyesületé 1938 december 7-én Konkoly Thége 
Púi clnöklésévcl rendkívüli közgyűlést tartott. 
A közgyűlés egyhangú elhatározással az egye
sület elnöki tisztségére dr. Kűriét Ödön egye
temi ny. r. tanárt választotta meg. Alclnökök 
lelh-k: Kunlner Róbert dr., Széli Jenő dr., 
Hlahó Ede és vitéz. Pélerfy József tlr. Főtitkárt 
dr. Raith Tivadar. Titkárok: FelSööty Jenő, 
Kiló Gusztáv dr., Molnár Gyula dr. és Révbiró 
Károly.

— VonntfnsztogHlás. A Gyáli-ut és Cilái ut 
közötti MAV-áljárónál cgv teherkocsira fel
ugrott húrom ismeretlen fiatalember, feltörték 
az ajtaját és a rakományt dézsmálni kezdték. 
Már körülbelül száz kiló talpbőrt emellek ki 
a vaStíli kocsiból, mikor Vég Alitól MÁV 
fékező észrevette őket. Szigorúan rászólt a 
tolvajokra, de azok nem ijedlek meg. valami 
súlyos vasdarabbal leütötték a (ékezőt és el
menekültek. Vég Antalt a mentők részesítették 
elsősegélyben. A három ismeretlen fiatalember 
kézrekcritésérc megindult a nyomozás.

— Mindenáron a halált. Vasárnapra virradó 
éjszaka az Erzséhet-hidról n Dunába akarta 
magú tvetni Wölker Alfréd szövősegéd Kiss 
Ákos köztisztasági munkás észrevette, lefogta 
és három járókelő scgilségévcl a pesti hídfő
höz akarták kisérni, útközben Wöikcr elmon
dotta, hogy azért akart meghalni, mert nem 
tud elhelyezkedni és Sopronban élő felesége 
és gyermeke nem tud megélni. Egy óvatlan 
pillanatban azután kiszakította mayát meg- 
mentői karjaiból <s átdobta magát a korláton. 
A mentőmotoros segítségére sietett, ki is emel
ték a Vízitől tlo mire partra érlek vele, meg
halt. Holttestét a törvényszéki orvostani inté. 
Z.ethe sZiillllották.

— Amatőrfototfrnfusukiiak a legnagyobb 
örömet okozó ajándék a fotóalbum. MINERVA 
Papirház, Kussuth Lajój-ulca 20.



A magyar „agytröszt**  
megszéditette és meghódította 
a hamburgi futballistákat, 
de tehetetlen volt a félelmetes formában lévő — 
kapufával szemben

Budapest-Hamburg 2:0 (1:0)
'Tovább is a magyar csapat marad fölény-Haniburg, dec-mber II.

(A II ét fői Napló tudósilójának tele főnje- 
lentése.) A Skóciát járt magyar válogatott 
csapat hazafelé jövet Hambilrgban, mint 
Budapest csapata mérkőzött Hamburg, a 
nagy kikötőváros válogatottja ellen. Ham
burg város sporttársadalma óriási érdeklő
dést mutatott a magyarok játéka iránt. 
Erre az érdeklődésre jellemző, hogy

a mérkőzésen több mint húszezer néző 
jelent meg

a HSV kitűnő talajú és remekfekvésü pá
lyáján. A bírói tisztséget Willy Pétért, a 
jól Ismert berlini bíró látta el közmegelé
gedésre.

Megengedik a csereberét, 
Dletz kapitány mégsem 
cserélte el Cseh ll-t — 

Mahnemannra
A mérkőzés előtt Iliétz dr. szövetségi ka

pitány megállapodott a hamburgi vezetők
kel, hogy a mérkőzés alatt játékosokat tet
szés szerint lehet cserélni. Ezt a megálla
podást mindkét fél komolyan vette és ala
posan ki is használta. A sérült Toldi ezút
tal nem szerepelt Budapest válogatott csa
patában.

Kitűnően működik 
az „agytröszt**

Szép, napos időben, de meglehetősen 
erős és akciókat zavaró szélben folyt le a 
mérkőzés. Budapest csapata az első felidő
ben a következő összeállításban játszott:

Selkloy — Korányi, Bíró — Szalay, 
Sároei III., Dudás — Bognár, Cseh, 

Sáros! dr., Zsengellér, Titkos.

Már az eső percekben a szakértő szem 
észreveszi, hogy a két csapat játéka között

a magyar csapat javára klnsszlskülönb- 
ség áll fenn.

A nagyhírű agytröszt: Cseh-Sárosi-Zscngel- 
lér trió ötletesnél ötletesebb passzokkal és 
testesetekkel szédíti meg a naiv hamburgia
kat. A közönség önfeledt extázisbán élvezi 
n magyar csapat ragyogó skót stílusát. A 
nagy magyar fölény ellenére csak a 19. 
percben éri el Budapest csapata a régen 
esedékes és jól megérdemelt vezctőgólt.

A belső hármas raffinált összjátéka 
után Zsengellér a labdái halálos biz
tonsággal küldi a hamburgi kapuba. 

1:0.

Ezután valóságos tűzijáték folyik a pályán 
és u magyar csatárok rohamai ellenállha
tatlanok. Egyedül a kapufa az, amelyet nem 
tud mc-gszédileni az ötletesség, mert nem 
kevesebb, mint

öl biztos góltól menti meg a hamburgi 
kaput. Zsengellér. Bognár és C.seli lö
vései. vulamlnl Sáros! két egymásután 
leadott, Irtózatos erejű bombája pat

tan vissza a kapufáról.

Amikor egy Zsengellér- 
gölért még reklamálni 

sem érdemes
A második félidőben a szövetségi kapi

tány átcsoportosítja Budapest jól bevall vs 
kitünően játszó csatársorát. A budapesti 
csatársor ebben a félidőben

Titkos. Turay, Sáros! dr., Zsengellér, 
Gyctval

összeállilásban játszik. A hamburgiak is 
átcsoportosítják a csapatukat cs ez az át
csoportosítás kitünően beválik, inért ebben 
h félidőben sokkal veszélyesebb támadáso
kat Imi vezetni a hamburgi csatársor. A 
budapesti csapat most is sokkal jobb <•< la 
máriásai minden megerőltetés nélkül In nak 
A hamburgi kapu fele. A 10. percben

Zsenegellér. az l'jpest gólzsákja ra
gyogó Hűt játék után hatalmas erővel
küldi a hálóba a második gólt. 2:0.

ben és úgy játszik, mint mester a tanítvá
nyával. A 20. percben ötletes és kidolgozott 
akció befejezéseképpen

ZsengWér olyan őrült erővel lövi a 
labdára kapuba, hogy az a hálót tartó 

kapufáról visszapattan.
A bíró nem veszi észre a szabályos gólt és 
a játék továbbfolyik. A magyar csapat já-

tékosai tisztán és jól látták a szabályos 
gólt, de olyan nagy volt a fölény, hogy 
eszükbe sem jutott reklamálni. Az újabb 
gól elérése állandóan a levegőben lógott, de 
a hamburgi védelem mintha megtanult 
volna futballozni. Most egymásután sike
resen avatkoztak a magyar akciókba és re
mekül romboltak a hamburgi fiuk. Közben 
a hamburgi csatársor is vezet néhány lcn-

A robot-emberek Münchenben nyolc nap 
alatt az ötödik r—~-  -------- --mérkőzést játszották

MUnchen-Giadbach válogatott 3:0 (1:0)Magyar B-válogatott—
Miinchen-Gladbach, december 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A magyar csikóválogatott iga
vonó lónak való turarobolot bonyolított le, 
mert

mert nyolc nap alatt csekély öl mérkő
zést bonyolított le,

nem is számítva azt a hatalmas utat, amely 
kivette az erőt a fiatalok izmaiból. Ilyen 
előzmények után csak a legnagyobb dicséret 
hangján tudunk megemlékezni a „robolo- 
sok“ vasárnapi szép győzelméről, amelyet 
túrájuk utolsó állomásán vívlak ki. Egy
másra halmozódlak napról-napra a mérkő
zések és

inár-már azt hittük, hogy a magyar 
utánpótlást talán sohasem látjuk viszont.

Most, hogy a Inra végre tényleg befejeződött, 
remélni merjük, hogy a szép eredményeket 
elért csikó-csapat végre-vahrhára hazakerül.

A slrapa-lura legutolsó állomásán, Miin- 
chen-Gladbachban három egyesületből rek- 
rulálódolt a magyar B-válogatott ellenfele 
és ezt az ellenfelet

hatezerfőnyi közönség előtt

biztos fölénnyel és szép játékkal győzte le. 
A magyar csapat a következő összeállítás
ban játszott:

Boldizsár — Olajkár I., Szojka — Ba- 
rótl, Soiís, Szalay — Kincses, Pálya, Kol- 

látli, Kiszely, Tóth.

Már az első félidőben fölényesen és erős 
magyaros lendülettel játszik a csikócsapat 
és a 6. percben

Kincses beadásából Pálya mesés gólt 
plassziroz. 1:0.

Ezután a fáradság jelei mutatkoznak a 
csapaton és jó negyedórán keresztül a he
lyi válogatottak irányítják a játékot. A csi
kók védelme, s különösen Olajkár, remekel 
a játéknak ebben a periódusában s igy a 
vendéglátók támadása meddő marad. A fél
idő utolsó negyedórájában ismét erősiti az 
iramot az utánpótlás, de a német kapus 
szebbnél-szebb védésekkel hárít ja el a le
vegőben lévő magyar gólt.

Szünet után szép és eredményes játék
kal búcsúzik a kondiciórontó és fárasztó 
túrától a csikócsapat. Ebben a félidőben 
kitünően játszik a sok mér! őzésben eggvé- 
forroll és összeszokott együttes.

Nagy elánnal törnek a kapura a csikó

szép összjáték után Kiszely hatalmas 
bőm'ája vídhctetlcnül vágódik a mün

cheniek hálójába. 2:0.

ól után tovább tart a magyar fölény és 
Tóth. majd Kollátb lövései csak centiméte
rekkel kerülik cl a kaput. A 32. percben

feltartóztathatallan a csikó-csapat tank
ja, a szolnoki Kolláth. Hatalmas lendü
lettel tör a ..magyar Meazza" a kapu 
felé, elsöpri az útjába akadó védőket és 
pontos lövése a hálóban akad meg. 3:0.

A játék további folyamán már nem történik 
nevezetes esemény, a magyar csapat az

Ragyogó küzdelmek 
az ökölvivóbafnoksdg döntőiében

A MÁV-kolónia nagytermében rendezték 
meg vasárnap délután a Budapest 1938. évi 
ökölvívás egyéni bajnoki döntőküzdclmeil. 
Már az elömérkőzések is meglepetéssel 
szolgáltak, hiszen nem kisebb nevek, mint 
Frigyes, Mándy, Bene ... estek ki. így nem 
csoda, hogy a döntőre zsúfolásig megtelt a 
Golgota-téri kolónia nagyterme. Még az 
asztalok tetején is álltak az emberek, sőt 
még az. ablakpárkányokon csüngve is néz
ték a magasnivóju küzdelmeket. Elsőnek a 
bantamsulyban Bogács BTK és Lovas 
Bcszkárt áll egymással szemben. Ragyogó 
a küzdelem, hatalmas ütések sorozata a 
mérkőzés, mindkét fiú kiváló formában van. 
Győz pontozásai Bogács, igy tehát Lovas, 
az örök második elfoglalta helyét.

Bajnok Bogács BTK,

2. Lovas Bcszkárt. A pehelysúly döntőjé
ben Bondy és Szabó kerülnek szembe egy
mással, mindkettő B-Vasutas. Bondy azon
ban felkölőlt karral jelenik meg, inszalag
szakadása van, igy tehát győzött küzdelem 
nélkül Szabó. A 'Harmadik helyért Vaczulek 
Bcszkárt és Csulli MÁVAG vívott ádáz, vé
res csatát. Győzött a Beszkártista.

Bajnok: Szabó B-Vasutas,
2. Bondy B.-Vasutas, 3. Vaczulek Beszkárl. 
Most a könnyüsuly 3. helyéért harcol a két 
levenleboxoló: ('.salai és Siklósi. Bitkán lá
tóit csodálatos, magasszinvonalu, gyönyörű 
mérkőzést vivőit a magyar utánpótlás két 
remek öklii fiatalja.

A meneteket a közönség felállva, dü
börgő tapssal kísérte

és amikor a második menet végén az izgal
mas küzdelemben erejével elkészült Siklósi 
feladja a küzdelmet, a közönség ünnep
lése, ha lehet még erősbödik. A kisneliéz- 
súly döntőjében Szigeti FTC és Katona 
Törekvés állt fel egymással szemben. A kö
zönség itt könnyű Szigeti-győzelmet várt. 
Azonban kellemesen csalódtak, mert Ka
tona méltó ellenfele volt Szigetinek és az. 
öreg bajnok csak nagyobb rutinjának kö
szönheti a győzelmet. Most a nehézsúly 
döntőjében Sárközi MAC és Bolond FTC 
kerül egymással szembe. Bolond a második 
menetben a kötélre kerül, kilencig csün£ 
is rajta, majd ismét odaáll pofozógépnek, 
hogy végül a menet végén feladja a szá
mára kilátástalan küzdelmet. A harmadik 
helyért llomolya FTC és Vadász B.-Vasutas 
csúnya csatája Vadász feladásával végző
dik.

Ncliéuulybau bajnok Sárközi MAC, 

dületes és a német futballt jellemző erőtel
jes akciót, de Biró fölényesen utasítja vissza 
ezeket a kísérletezéseket. Sziklainak nem la 
volt alkalma tudásának bemutatására, mert 
lövések alig szálltak a budapesti kapura. 
Mérkőzés végén

a hamburgi védelem már alig állt a 
lábán,

mert igen nagy munkát kellett végeznie a 
jól kiszámított passzok és testcselek elhárí
tására.

A közönségnek nagyon tetszett a magyar 
csapat játéka és hatalmas ünneplésben ré
szesítette a pályáról levonuló budapesti csa
patot. A budapesti csapat az első félidőben, 
amikor még az agytröszt működött, akár 
öt gólt is rúghatott volna. Kitűnő játékot 
nyújtott a magyar csapatban a két Sárosi- 
flvér és Biró. A könnyű győzelem után a 
csapat tagjai kitűnő hangulatban ültek össze 
győzelmi torra és ebben már a sérült Toldi 
is teljes erővel résztvett. A magyar csapat 
program szerint hétfőn délben indul el 
Hamburgból és kedden délben érkezik a 
gyorsvonattal a keleti pályaudvarra.

utolsó percig fölényben van. A mérkőzést a 
nagyhírű Bauivens kölni biró nagy stílus
ban és pártatlanul vezette le. Mérkőzés után 
a délrajnai kerület vacsoráján vett részt a 
csapat és ha újabb mérkőzés nem jön közbe, 
a kitünően szereplő csikók hétfőn este haza
érkeznek.

2. Bolond FTC, 3. llomolya FTC. A közép
súly 3. helyéért ezután Csontos FTC és 
Zsida Törekvés unalmas küzdelme folyt le 
és Csontos győzelmével végződött.

Légsuly: Podány győz Molnár (Törekvés) 
ellen. Könnyüsuly.: Kaltenecker (BTK) győz 
Horbály (Bcszkárt) ellen. Wcltersuly: Petró 
győz Doszpot (MPSE) ellen. Középsuly: 
Jákics (Bcszkárt) győz Jarenkievic (BLE) 
ellen.

A losonciak
jól futballoznak

GOLDBERGER SE—LOSONCI AFC 0:0
A Budafoki-uti pályán mintegy 1000 

néző előtt mutatkozott be a visszacsatolt 
Felvidék egyik kiváló csapata: a Losonci 
AFC. Mérkőzés elölt a tüzollózcnckar a 
Himnuszt játszotta, majd Csiky János, 
a GSE igazgatója üdvözölte a visszatért 
testvéreket. Ezután zászlócserc következett 
és Bergida biró sípjelére indult meg a küz
delem. A losonciak azonnal támadóan lép
nek fel s a Goldberger-védelem csak nagy 
nehézségek árán tudja szerelni a veszélyes 
LAFC-csalárokat. Csak a félidő második 
felében jutott át a GSE a félvonalon, de 
támadásai sokkal kevésbé voltak veszélye
sek, mint a vendégeké. Szünet után mind a 
két csapat rengeteget támad, eredményt el
érni egyik sem tud.

A Magyar Aszlalitennisz Szövetség meg
bízásából a VÁC Wesselényi-ulcai helyiségé
ben bonyolította le az V. válogatott ver
senyt a kairói világbajnokságra. Az eredmé
nyek közül óriási meglepetésnek számit, 
hogy Sípos Annus hatalmas, idegölő küz
delem után a női egyes döntőjében legyőzte 
Beregi Dórát. Részletes eredmények: Férfi 
egyes döntő körmérkőzések: Boros—Fehér 
3:1, Schmicdl—Benkó 3:1, Benkó—Fehér 
3:0, Schmicdl—Boros 3:0. Női egyes döntő: 
Sípos—Beregi 3:2.

A Turul Szövetség december 8. és 11-ike. 
közt rendezte országos céllövő bajnoki ver
senyét. Az egyéni versenyek során a leg
jobb lövész címet' Gárday Zoltán budapesti 
Werbőczy nyerte.

Vlzipóló : Magyar Kupa elődöntő mérkő
zés. MAC—FTC 7:3 (3:1).
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Zólyomi 59.9 mp! 
Németh 10 gól!

NAPLÓ__________________________________ ~

A BT nem vette komolyan?
Nagycsapatot győzött la a Nemzeti

"uppertal, december 11.
G4 Hétfői Naplő tudósítójának távirati je

lentése) Szombat este rendezték az itteni 
uszodában « nemzetközi uszóversenyt, ame- 
yen az 1 TE versenyzői és vizipólózói is 

resztvettek. Az eredmények közül kiemelke-

Zólyomi loo méteren elért 59.9 mp-e« 
ragyogó ideje, 

valamint a vizipólómérkőzés során nz, hogy 

Németh egymaga 10 gólt dobolt.

Kertes - Polgár - Szojka
ez a Ferencváros tavaszi Naglnoí-vonala

Az őszi bajnoki szezon befejezése után a 
Ferencváros vezetősége nagy erővel vetette 
magát a játékosszerződletésekbe. Főleg uj 
tehetségeket igyekeznek kihalászni az isme
retlenség sűrű homályából a Fradi vezetői, 
de nem feledkeznek meg arról sem, hogv a 
leggyöngébb pontokat már „kész" játéko
sokkal erősítsék meg. Még a legvérmesebb 
Fradi-drukker előtt sem ismeretlen az, hogy 
a védelmi hármas az őszi szezonban meg
lehetősen gyengén működött. A két kapus 
közül Háda az egész szezon folyamán nem 
érte el igazi nagy formáját. Tihanyi pedig 
még nem az a rutinos játékos, akire nyu
godtan rá lehet bízni a sokezer drukker 
féltette zöld-fehér csapat hálóját. Igv tehal 
uj kapus után kellett néznie a szakértő ve
zetőségnek. Először Baksayt kombinálták, 
aki a Slavia legutóbbi budapesti mérkőzé
sén sokszor nyiltszini tapsol aratott pará
dés védéseivel, majd a visszacsatolt Fel
vidék másik kiváló szülöttjét, a brünni 
Zldenice Andrasik nevű kapusára gondol
tak a zöld-fehér hívők. De egyik sem volt 
megszerezhető, miután csapó taik nem a kar
ük elengedni a kiváló játékosokat. Igv 
tehát az. anyaországban kellett kapus után 
nézni. Ismeretes dolog, hogy az anyagilag 
meglehetősen gyengén álló Bocskai, ha nem 
szívesen is, de kénytelen megválni kiváló 
játékosaitól. így a többi között Kertestől,

Pompás jubileumi disztornávai 
ünnepelte az NTE 75 esztendős 

fennállását
Nemzeti Torna 
tornacsarnoká- 
diszlorná.iá!. A

tornaterméből 
Érthető is ez 

Nemzeti Torna 
sportegyesületek

Vasárnap este rendezte a 
Egyesület Szentkirály-utcai 
bán hetvenötéves jubileumi 
magyar sportközönség hatalmas érdeklődési 
mutatott, úgyhogy már jóval a kezdés elölt 
kiderült, hogy a tornaterem tribünjei, még 
ha kélszerannyí embert is tudnának be
fogadni, akkor is kicsiknek bizonyultak 
volna az érdeklődök elhelyezésére. Az el
múlt vasárnap a magyar-olasz tornász
viadalon a Városi Színház bizonyult kicsi
nek, most pedig az NTE 
szorullak ki a nézők százai, 
az érdeklődés, hiszen 
Egyesület a legrégibb 
egyike.

1863-ban alapította dr. Klán Ignác, dr. 
Motolay Elek és dr. Bakody Tivadar. Ez a 
három sportférfiu hatalmas áldozatot ho
zott azért, hogv az NTE működhessen a 
mostani Eszterházy-utcában, az akkori Öl- 
puska-uteában lévő tornatermében. Munká
juk eredményes is volt, mert már nz első 
évben több mint kétszáz fizető taggal ren
delkezett az egyesület, "................
csak tornatermük volt, 
adományaiból sikerüli 
ötvenezer forintot,

De egyelőre még 
A pesti polgárok 

. .............. ................... -...... összehozniok száz- 
amiből felépítenék a 

mai Szentkirály-utcai helyiségükét., A mii- 
leni tűni í» ■■■•*  
NTE t. Eleinte

év indította el a sikerek utjara uz 
nín-i. ElJöta a labdajátékokban és az 
atlétikában szerepellek kiválóan tagjai. 
lóthu Nándor, aki hosszú ideig diszkosz
vető világrekorder is volt. A háború utam 
években indult maii » lormlspol'l. A Nem- 
,eli Torna Egylet fölfP " holgyloroázók 
nevelésire feklcllc o rüM.lyl a t«y rnv,.le
sen több tartja n válogatott dressz!: jajma
gár*
-'--i öllhettc. A berlini olimpia különösen 

sikert hotolt »r *TF.-nek.  Az egyel- 
íen allelikni világlmjnokM, „ hsuknak. 
Csák lbolviltak itevchez fűződik. I.z arlta 

, Xst az NTE-nek. hogy a tornán 
kívül a hölgyallclikát is komolyan kulit 
válni kczrllík i ma ntár ebben a ,portban 
is a legjobbak közé tartoznak.

F ragyogó sportmult utón jutott cl az 
NTE a hetvenötéves jubileumhoz. Az elö
li In közönség soraiban ott láthattuk az 
t esiíl l "bídnökól. király bérré- 

, amint koro/Mlh Jrníl föpolgormav
f ; Prím l.ónintol. az OTT iiftyvcwH. ni-
Jlnökél ,lr Jánost, ti lornuw.
S,öveb.é« kortuónyblrlosál é. * .port M .
közélet “öbb rno királyát. A

Ez olyan teljesítmény, nmelv nemzetközi el
lenfél ellen szinte egyedülálló. Egyébként az 
I'TE vizipóló csapata kiváló formában van, 
hiszen a wnppertali csapat nagyon komoly 
játékerőt képvisel. Részletes eredmények : 
100 m-es gyorsuszás: 1. Zólyomi 59.9 mp..' 
iOO m-es gyorsuszás: 1. Gróf 5:03.5 mp..1 
100 m-es mellúszás: 1. lleina (holland)' 
1:11.6 mp., 2. Vfgó (UTE) 1.17 mp.. 
pólómérkőzés: l’TE Wupperlal 11:7 (6:3). 
A magyar csapat góljai közül Németh 10-et 
(I!), Szigeti pedig 1-et dobott.

I a nemrég feltűnt fiatal kapustól is. Értesü
lésünk szerint

I a Ferencváros és a Bocskai között rö- 
[ videsen megállapodás jön létre, amely

nek értelmében Kertes tavasztól kezdve 
már a zöld-fehér háló őre lesz.

A másik gyenge pont a hátvédsorban van. 
A bajnokcsapat összesen három bekkel ren
delkezik s ebből kettő kimondottan jobb
hátvéd. Már a KK döntője előtt erősíteni 
akarlak ezen a poszton. Tárgyaltak is a 
Szegeddel Szojka átvételéről. De a „papri
kások" csapata meglehetősen nagy össze
get kért a válogatott hátvédért. A szezon 
befejeztével a hátvédkérdés mind égetőbb 
lett a Ferencvárosban, igy az elterjedi hírek 
szerint ismét felvették a tárgyalás fonalát 
a Szegeddel. Amennyiben a szegediek le
szállónk az ugynevezell „magas ló“-ról. 
akkor

Szojka tavaszul a Ferencváros játékosa 
lesz.

Mindeneseire a Kertes— Polgár. Szojka- 
védelemmel komolyan számit hat a Ferenc
város a bajnokság megvédésére, valamint 
orra, hogy most már nemcsak a KK döntő
jéig jut el. hanem sikerül majd azl meg is 
nyerni.

műsort felvonulás vezette be. majd a férfiak 
szabadgyakorlata váltotta ki a közönség 
tetszését. De az igazi taps csak okkor dör
gölt föl ellenállhatatlan erővel, amikor a 
négv-öléves gyermekek mulattak be nagy
szerűen összeállítóit gyakorlatsorozatot. 
Nagy sikere volt a téli atlétikai tréning
rendszer bemutatásának is, különösen Csák 
Ibolya kapott nagy tapsot. Majd ismét lát
hatta a közönség a múlt héten a Városi 
Színházban olyan óriási sikert aratott 
világiló-buzogánvgyakorlatot, majd ritmikus 
tornagyakorlatok következtek.

A nagyszerű disztorna méltó volt a het
venötesztendős múlthoz. A disztorna össze
állításáért és megrendezéséért külön meg 
kell dicsérnünk Krepuska Jánost, az egye
sület kiváló főtitkárát. valamint A’cipp 
Edilh és Péter Miklós művezetőket. Remél
jük, hogy áldásos munkájukat a magyar 
tomászsporl fejlesztéséért továbbra is az 
eddigi lelkesedéssel és akarással folytatják.

A MAFC 
az ősz kézilabda-bajnoka

MAFC—VÁC 9:5 (6:1). A Berlalan-ulcai- 
pályán folyt le a kézilabdabajnokság döntő 
fontosságú mérkőzése. Mint ismeretes, az 
őszi szezonban végig a BI,E VII. csapata 
vezetett a bajnokságban. A fiatal levente
csapat az utolsó fordulóban összeroppnnt 
és éppen a végén feljövő MAFC-tól szenve
dett érzékeny vereségei. De még igv Is két 
ponttal, de rosszabb gólaránnyal állott az 
élen a ÖLE. A MAFG-nak tehát ezen a 
VÁC elleni elmaradt mérkőzésén minden
képpen győzni kellett ahhoz, hogy az őszi 
bajnokságot megszerezhesse. A technikusok 
csapata a kézilabdasportban az utóbbi idő
ben ritkán látott, szemet gyönyörkö Ítélő, 
káprázatos stílussal már az első félidőben 
lehengerelték a vívok csapatát. Érdekes, 
hogy a második félidőben, amikor Salgó 
sérülése és Biliét kiállítása után 9 emberre 
olvadt a VÁC, akkor tudott méltó ellenfele 
lenni a műegyetemieknek, de a techniku
sok szünet előtti előnyét brhozniok mái 
nem sikerült. A bajnoki cím io kézbe ke
rült. Dohler Aliiul vezetése alatt ez. a csa
pat az, amelyik a legszebb stílust játssza 
az I, .osztályban, _

NEMZETI—HUNGÁRIA 4:2 (3:1)

A Tatai-uli pályának vasárnap délelőtt 
„nagy • vendége volt. A Hungária látogatott 
el a Nemzeti tréningotthonába barátságos 
mérkőzésre. Mintegy ötszázfőnyi közönség 
élvezte az uj és elegáns tribünökön a de
cemberi napsütést. Az utolsó bajnoki mér
kőzésre készülő Nemzeti komolyan •lle 
ezt a barátságos fulballcsatát és csatárai 
már a játék első részében valósággal lövés
zápor alá veszik Újvári kapuját. Horváth- 
nak sikerül is egymásután kétszer ugv 
megszabadulni őrzőitől, hogy még a szezon
ban is elismerést érdemlő gólokkal tudja 
megterhelni a kék-fehér kaput. A Nemzeti 
2:0-ás vezetése valami kevés életet önt, a 
nagyszerűen pilinckázó és tologató Ilun- 
gária-csalárokba. de igy sem jelentenek ve
szélyt az Angyal által különben jól védett 
kapura. Mesteri csatárakció szüleménye
képpen Sztancsik rugja a harmadik fekete
fehér gólt. Félidő. végén finisei a Hungária 
és az amatőr Piszkán ll.-nck sikerül is szé
píteni az eredményen. 3:1,

Szünet után Mfíllcr helyett Kisuczky ját

Nincs hiba az Újpest kondíciójában
ÚJPEST—WOLFNER SC 3:0 (1:0)

A túrára készülő újpesti gárda vasárnap 
a cébgajnokság egyik komoly csapatával, a 
Wnl/ner SC-vel játszott barátságos mérkő
zést. Mérsékelt iramú játék után a kiválóan 
játszó Hidasi 3 góljával biztosan nyert a li

FERENCVÁROS—BUDAFOKI MIT,
8:2 (4:2)

A téli túrára készülő zöld-fehér gárda
rasirnap délelőtt játszotta itthon utolsó
réningmérkőzésél az amatőr 1. osztály
•gyik jóképcsségíi csapata, a BMTT ellen.

Az. MTK és n Hungária berkeiben a téli 
szezon ellenére élénk az élet, aminek fő
ként az a magyarázata, hogy a klub válasz
ul elé érkezett. A kor követelményeinek 
megfelelően gyökeresen át kell szerveznie 
az elnökséget és a vezetőséget, ami inegle- 
ketőseen nehéz feladat, mert az egyesület

Gólzáporos búcsú-tréning 
száz néző előtt

Brüli elnök eladta házát
és elutazott Budapestről

Cseh, Sas, Takács és Szűcs
szerepel imporMutballistaliént
a francia játékoskereskedők jegyzeteiben

Páris, <1 ecember.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

A francia főváros még mindig az elmúlt va
sárnapi Budapest—Póns-mérkőzés hatása 
alatt áll. A közönség el van bűvölve attól 
a remek játéktól, amit a magyar csatársor 
ezen a mérkőzésen bemutatott. Egyöntetű 
vélemény az, hogy PArisbgn régen aratott 
olyan sikert idegen csapat, mint a buda- 
pesli. A tribünökön a közönség sorában ott 
voltak az összes számba jövő francia és ide
gen nemzetiségű menedzserek is. Itt már

nem is titkolt dolog nz, hogy Cseh 
a Hungária jeles csatárát több francia 

egyesület szeretné megszerezni.
Erre azonban csak a tavaszi szezon végén 
kerülhetne sor. miután tudomásuk szerint 
Cseh 11.-nek akkor jár le a szerződése és 
i.mélik. hogy a llungáiiaval is meg tudnak 

■ i'apodni. A népszerű Matyi ázsiója hatal
masan emelkedett a vasárnapi mérkőzés 
illán, mivel játéka valósággal iskolája volt 
a fulballnak

Ha már ilt tartok, meg'kell jegyeznem, 
hogy a Hungária másik játékosa,

Sas Is kikerül Franciaországba.
őrá is több pályázó van. Váltságdíjban 
egyik egyesület sem fukarkodik, ugyhogv 
Sas rilkamagas összegért fogja francia föl
dön rúgni a labdái. Az ő kijővelelérc már 
januárban számitJiiak. Erősen tartja magát 
az a hir, hogv

n Bocskai nemrég f< llünl l akács nevű 
csatára l.s Franciaországba kerül.

\ l <‘. Sochaiir iniiideiiárnn magyar center 
hulfot akar szerződtetni. A leimetárosi 
Hámorit ajaniollák először, de őrdlu meg
lehetősen rossz információk érkeztek s ugv 
tudom, a Ferencváros magas árat is kért. 

szik a kék-fehér csatársorban. Ez aztán 
némi szint is hoz az eddigi enervált játékba. 
Most már a Nemzeti védelem tudása is pró
bára kerül, de gólt mégis Pál ágy i ér el. 
Disz kisérel lel futja végig az egész pályát 
és biztosan céloz a sarokba. 4:1. A játék, 
mindinkább ellaposodik, Kisuczky egyéni 
akcióitól állítja be a végeredményt. 4:2. A 
N -nizeti játéka minden dicséretet megérde- 
m< 1. Remekül passzolnak, nagyszerűen lő
nek a csatárai és ha kell, a s cetelem is meg
mutatja oroszlánkörmeit. A Hungária mai 
játékára kritikát mondani nem lehet azért, 
mert a játékosai teljesen komolytalanul 
fogták föl ezt a mérkőzést és mindenkép
pen megmutatták — hogyan nem szabad 
futballozni.

Tréning a Nemzeti ellen
ZSE—TYPOGRAPHIA 5:0 (3:0)

1A Nemzeti ellen készülő zuglóiak nagy 
tréningei tartottak öv-utcai pályájukon. A 
iZSE-nek különösen a csatársora remekelt.

A gólok közül Fekecs 111. hármat és Békefi 
Ikettőt rúgott.

lák egy ül lese. Az újpestiek mozgása kielé- 
gilő volt, minden játékosuk frissen és jó 
kondícióval játszotta végig a nem túlságo
san könnyű mérkőzést. Amennyiben tényleg 
túrára menne az Újpest, ugv a kondícióval 
semmi hiba nem lesz.

Alig százfőnyi közönség volt kiváncsi a 
meglehetősen 
amatőr csapat 
ellenfele a I 
gólok közül
Biró és láncos 1 — 1-et rúgott. A túra- 
csapatot héttőn este állítják össze.

langvosiraimi mérkőzésre. Az 
csak rövid ideig volt komoly 

jutalékos Ferencvárosnak. A 
Kemémi. Jakab. Kiss

legfontosabb személyisége. Brüli Alfréd a 
hírek szerint véglegesen eltávozott Buda
pestről. Úgy tudják, hogy házának tulajdon
jogi viszonyaiban Is változás állott he és 
nem sok remény van arra, hogy a nagyfa - 
dásii. népszerű elnököt viszontlátják. Ért
hető tehát a Hungária gondja ...

Igv tehát Hámori nem lesz Sochaux-játékos. 
Több más centerhalfot is ajánlottak. Ezek 
közül Szűcs neve ismert, aki a párisi világ
bajnokság döntőjében volt a magyar váló*  
gátolt centerlialfja. Nem tudom, hogy at 
Újpest meg tud-e majd egyezni a franciúk- 
Imj

Az itteni újságok meglehetősen sokat ír
nak a csehszlovák proliiutbalI megszűné
séről. Elterjedt hírek szerint a csehszlovák 
válogatott két nagy erőssége, Bican és A’o- 
peczky vándorbotot vesz a kezóbc és Dél- 
amerikúba, Argentínába fogja áthelyezni 
működése szinterét. De nemcsak ezek lesz
nek a vándorló csehszlovák futballisták, 
sokan szerelnének máris elhelyezkedni 
Franciaországban. Ez meglehetősen nehéz 
lesz, miután n hatóságok nehezen adnak 
munkavállulási engedélyt. magyar csapa
toknak egyébként nagyon nehéz lesz túrát 
kapni Franciaországban, mert még kará
csonykor és újévkor is bajnoki mérkőzése
ket játszanak. Egyedül a Kispestnek sikerül 
majd a fura, de lekölöli meccsük egyelőre 
még nekik sincsen.

Vámay Rezső.

A Cegllga bajnoki In komája. A Cég
csapatok l.'ibdariigó I.igája szombaton, de
cember 17-én este tart ja meg az Ú jság 
kiadók OHhoiiúban la zsvhct-körut 49.) 
czesi díjkiosztó ünnepi vacsoráját, mely 
iránt az előző lakomákhoz hasonlóan nagy 
érdeklődés nyilvánul meg,
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A leolelietlebb 1611 kacsa 
zsangeiier ddamarikai szerződőse

— mondltk Ujgeslan a alvaio MtaHos 
eiaaasanaa mrare

A mikrofon éles hangja szakítja meg az 
interjút. Pop Mártái dicsőségének szín
helyére, a jégre hívja a bemondó és a kö
zönség zugó tapsorkánja a tanúbizonyság a 
magyar Sonja llennie nagy tudására.

sport társadul- egészenVasárnap reggel a magyar 
mát megdöbbentő vészhir hozta lázba. 
Egyes híradások ugy szóltuk, hogy Zsenge!- 
lér Gyula, az l’lpest és u mugyar válogatott 
kiváló játékosa vóndorbotot vesz a kezébe 
és Argentínában, a Ilocca Juniort csapatá
hoz szerződik 8000 pezeta (magyar pénz
ben cca 10000 pengő) váltságdíjért. Az 
egyik híradás szerint Zsengellér párisi tar
tózkodása alatt

már ■ szerződést U megkötötte a dél- 
amerikaiakkal.

Ez a bír annál hihctetlenebbül hangzott, 
miután ismer.Mes, hogv a magyar futball
ban a legjobbun lizclclt futballisták éppen 
az Újpestien vannak. A játékosoknak ilt 
komoly állásuk is van, ugyhogv futballista
éveik Hinti nyugodtan félrelehetnek öreg 
napjaikra egy kis pénzt. Zscngellérröl pedig, 
mint a sportszerű és komoly futballista 
mintaképéről beszéltek illetékes körökben, 
aki ma is folytatja főiskolai tanulmányait.- 
Éppen ezért

már az első pillanatban valami jól fej
lett téli kacsának látszott Zsengellér 

távozásának Ilire.
Az újpesti játékosok, drukkerek és vezetők 
körében egyaránt bombaként jött ez. a vá
ratlan rémhír és éppen azok a játékosok, 
akik Zsengellérrel a pályán kívül is a leg
nagyobb barátságban vannak, tartottak

fantasztikus lehetetlenségnek azt, 
hogv Zsengellér vándorbotot vegyen a ke
zébe. Alkalmunk volt az egyik újpesti 
vezetővel beszélni, aki a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Hallottunk már sok kacsát, de még 
ilyent nem. Aki ismeri az újpesti mentali
tást, az tudhatja, hogy ott ez o szó,

játékoseladás.' nemlétező fogalom.

Mi az esetet ugy tudjuk elképzelni, hogy 
Zsengellért párisi tartózkodása alatt vala
melyik külföldi, vagy esetleg magyar já- 
lékosügynök próbálta megkörnyékezni és 
ezt láthatta meg egy ottani szemfüles újság
író. aki a mi számunkra rémdrámának 
beillő tudósítást irt erről a beszélgetésről. 
Mindenesetre a Hétfői Naplón keresztül 
megnyugtatunk mindenkit, aki a magyar 
fiilbailnak és az Újpestnek ügyeit a szivén 
viseli, hogy

Zsengellért nem adjuk,

de ha adnánk, akkor sem hiszem, hogy 
menne. Bizonyára nem fog egy biztos 
egzisztenciái itlhagyni a bizonytalanért.

Reméljük, hogv ezzel a nyilatkozattal le
zárul a Zsengellér-mese. Es reméljük, hogy 

la külföldi kollégáink nem fognak többet 
„szórakozni1* azzal, hogy különböző válo
gatott magyar futballistákról terjesszenek 

I hasonló rémhíreket.

Újjáéledt az FTC jégkorong csapata
A jégvilágban az utóbbi napokban biz

tosra vették azt, hogy Hircsák dr. kiválása 
után az FTC fel fogja oszlatni jégkorong
csapata. De a zöld-fehérek kedvét mégsem 
vette el annyira Hircsák dr. kilépése, hogy 
abbahagyják a korongozást. Igazi magya
ros virtussal igyekeztek újra szervezni a 
csapatot és

Sennyey Istvánnak sikerült is ez.
Kneissel személyében uj kapust igazoltak,

valamint megszerezték a BKE válogatott 
játékosát, Blazsejovszkyt. A zöld-fehér 
csapat most hosszabb túrára készül,

BUDAPEST CSAPATA IS LEGYŐZTE 
A WEV-TJ

Budapest—WEV 2:0 (1:0, 0:0)
Mintegy ezer főnyi közönség előtt került 

sorra a bécsiek második napi vendég
szereplése.

A magyar csapat ismét kiválóan játszott, 
az első harmadban Hóna váratlan gólja je
lenti vezetést.

A második harmadban Miklós kanadai 
sinusban száguld le a jégen és gyilkos 
bombájával szemben a kiválóan védő Ördög 
tehetetlen.

A harmadik harmadban kemény játék 
fejlődik ki. A magyar csapat legjobbja 
Miklós, Hóna, mig a mezőny legjobbja 
Dernmer, a bécsiek kiváló csatára.

Oktalan zajos tüntetés az Ügetőn

A kis Fradi
az NBB első helyén

Vasárnap csonka fordulót játszottak az 
NBB-egyesíUeték; a különböző zavarok 
miatt elmaradt mérkőzéseket játszották le. 
Az érdeklődés központjában a Keleti-cso
port állt, almi a kis kardi impozáns bizton
sággal intézte cl Mezőtúrt és ezzel a Kcleti- 
csQport első helyére került, s onnan csak 
az cselben kerül cl, ha jövő vasárnap a 
WMFC legyőzi a Váci SE el. A Nyugati
csoportban u Lumpurt lett a második, a 
7 ponltnll’) vezető Haladás mögött, miután 
gyönyörű küzdelemben legyőzte az IITE-I.

Első IIIIYHI' KEHl'LT .1 ..1H\I>IK\-
1 TG- Mezőtúri AFC 4:0 (1:0). Üllői-ul, 

500 néző. A végig egyenletesen és jóljátszó 
I radik.i-' nak egy pillanatig sem jelentett

zető gólt a Lampartnak, szünet után a vil
lámgyors Tolvaj 2-re emeli a gólok számát 
és igy már szinte behozhatatlan előnyre tett 
szert a vendégcsapat. Unghvári rúgja az 
UTE egyetlen gólját. Most ádáz csata követ
kezik az egyenlítő gólért, de a Lnmparl- 
védelem nem engedi ki a győzelmet a 
kezéből. »POP MÁRTA:

A főversenyt a Nemzetközi handicapet Oda 
nyerte, könnyen, Csákány és Törzsfőnök el
len. A favoritok az első versenyekben arány
lag elég jól szerepeltek, a későbbiekben azon
ban legfeljebb helyezést értek el.

Az utolsó futam után zajos tüntetést rende
zett a második és harmadik hely közönségének 
egy része, mivel azt hitték, hogy a versenyt 
Almos nyerte. A tüntetők betörtek néhány ab
lakot ugy, hogy végül a rendőrségnek kellett 
közbelépnie és megtisztítani a versenyteret. 
.4 tüntetés teljesen indokolatlan volt, mert 
Ilt vagyok II. vitán felül elsőnek haladt át a 
célon.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. 1. Cimbora (l.'$J 

Hauser. 2. Csibész (4) Zwillinger. 3. Dclila 
(101 Fityó. Fm: Gyöngy (6) Orczy. Elöljáró 
(5:10) Jónás. Igen könnyen. 10:30, 10, 10. Be
futók: 10:122. Idő: 32.4.

II. Párta-dlJ: 1. Uranos (7:10) Feiser. 2. 
Triumph («) Kovács 11. 3. Csapiáros (2) Mar
schall. Fm: Marina (10) Jónás. Lasla (2J4' 
Fityó. Könnyen. 10:17, 15, 17. Befutók: 10:71. 
Idő: 28.3.

III. Mechanikus handlcap. 1. Sabaria (4:10) 
Feiser. 2. Napsugár (4) Maszár I. 3. Utalvány 
(3) Kovács I. Fm: Lutri (10) Farkas. Senki 
(10) Hévizy, Mady leánya (12) Hauser. Köny- 
nyen. 10:11, 11. 14. Befutók: 10:27. Idő: 310.

(4) Baik. Fm.: Ali (1J$) Istók. Rózái (15$) 
Marschall. Paprika (8) Horváth. Szcpi (10) 
Feiser. Csalafin (5) Zwillinger. Manón (8) Kal
linka. Küzdelem. 10:121, 27, 24, 19. Befutók: 
10:1090, 369. Idő: 35.6.

VII. Handlcap. 1. Zivatar (4) Treso. 2. Leó 
(1%) Székely. 3. Ultra (2) Zwillinger Fm: 
Dajka (6) Siró. Bcki (4) Feiser. Lilly (12) 
Zwillinger T. Utóda (10) Kovács J. Borka (16) 
Montagh. Utána (16) Marschall R. Oculi (5) 
Maszár 1. Elsőm (12) Molnár. Lenke (16) Gállá. 
Bicskás (12) Tomann. Erős küzdelem. 10:50, 
20, 19, 15. Befutók: 10:143 és 127. Idő 30.7.

VIII. Patkó-dlj. 1. Dávid (p) Raymer. 2. 
Matador (8) Baik. 3. Wilt Mária (2%) Kovács 
II. Fin: Opera (10) Hauser. Gin (6) Benkő. 
Sirocco (2) Zwillinger. Soci (6) Feiser. Capua 
(20) Maszár I- Könnyen. 10:21, 13, 21, 13. Be
futók: 10:144 és 44. Idő: 30.8.

LegJofog:s8auer Aladár
bookmsker Irodái bán, Budapest, Kossuth Lalos-u. 14-1®

Telelőn: 189-704, 189— 724
Fiókiroda: Budán, Horthy üliklós-ut 18.

Telefonon Telefon : 288-788
leadott fogadásokat mindenkor aionnal kfkózbesitUnk

komoly veszélyt » mezőtúri csapat id<
kénti íellángolás:: A gólok közül Pás:
keltől. Koczó és llo rvátli ctfyet-cRyet
gólt. Ezzel ii gvozel emuiéi, ha idciglcnc’
is. «le nz FTC. kerül a keleti csoport c
helyére.

az elsőszámú magyar 
sport-csodagyerek

A magyar hölgysport egén az utóbbi idő
ben nem túlságosan sok tehetség tűnt tel s 
ezek u tehetségek is rendszerint csak egy 
sportágban mutatták meg különleges tudá
sukat. Így nem csoda, ha nemcsak hölgy
sportunk, hanem az egész magvar sporttár
sadalom is hatalmas örömmel fogadta

December 16 és 18-án 
délután fél 8 órakor 

íígetőversenyek

Sicnllőrlnc—Debreceni Vasutas 1:1 (1:0). 
Peslszcntlörinc, 500 néző. A magáralabill 
Szent lőrlne csak óriási balszerencsével 
vcsztclle cl a mérkőzés egyik pontját. 
Vi.-/,</<íí szerezte meg a szcntlörinciek ve
zető gólját, a Vasutasok Kopjári révén 
egyenlítettek. A szcnllőrincick két 11-cst 
nem tudtak értékesíteni!
A ÖN X YEN NYÉKI' .4 SALGÓTAHJ.LNl HTC

Salgótarjáni BTt -Váci NE 3:0 (0:0).
Salgótarján. 1000 néző. A Salgótarjáni IIT(- 
már szünet elolt ragyogó csalárnkciókkal 
lobailio/za a VSE kapuját és csak a kiváló 
váci védelemnek köszönhető, hogv szünetig 
gól nélkül tudták kihúzni. A második fél
időben Jennfi szerzi meg nz. első gólt, majd 
Halrizs 2:0 ni javít. A mérkőzés utolsó gól
ját Lukács II rúgta. Ilclyenkint n VSE is 
szóhoz jutott, de csatárai tehetetlenségénél 
fogva gólt rúgni nem tudlak.
.1 SZEZON VfiGI-.HE HÓMBAI OHMABAN

VIA .4 TOKOD
Tokodl VSC—Álba Regín 3:2 (1:2). Szé

kesfehérvár. 500 néző. A szezon végére 
bombaformálui kerüli Tokod hatalmas csa
tát vivőit o jóképességü Álba Hcgidval. A 
13. percben Haffni szerzi meg a vezetést a 
helyi csapatnak, ezt Eggcnhoffer kiegyen
líti, de a 31 percben llári uiabb vezető gólt 
szerez u zöld-sárgáknak. Szünet után a 12. 
percben ismét Eggcnhoffer egyenlít. Most 
pokoli küzdelem következik a győztes 
gólért Szinte pllhinalonkinl változik a já
ték képe. Miltd a két csapat rengeteget tá
mad és a győzelmet jelentő gólt u 43. perc
ben sikerül Gerenddsinak megszerezni.

,VEl■ F.l'EN GYŐZÖTT .4 I.AMI'AHT

a legújabb sport-csodagyerekei, a tizenöt
éves Pop Mártát,

aki rövid pályafutás után a legjobb magyar 
hölgytenniszezök és az elismerten kiváló 
műkorcsolyázók közé futott fel. Ami a leg
érdekesebb, Pop Mártái senkisem akarta 
komolyan venni. Hiába tartozott a legszor
galmasabb versenyzők sorába, nem tartot
ták tehetségesnek. A tennisz öreg tudósai 
csak akkor kezdtek felfigyelni rá, amikor 
nyáron a bajnokság sorún a világ-ranglista 
egyik előkelő helyét elfoglaló jugoszláv 
Kovács kisasszonytól csnk két és félórás 
küzdelem után szenvedett vereséget két 
gémmel! Eltol kezdve Pop Márta sorra 
verte ellenfeleit, bármilyen nagy és elismert 
nevet is visellek. Amikor pedig a rekeltct 
szegre kellett akasztani, korcsolyát kötött 
s ma már ott tart, hogy akrobatikus mutat
ványainak híre van a Miijében és a: eddig 
csak félvállról kezelt gycrmeklányt az idei 
műkorcsolyázó 
jávorit jóvá léptették elő a szakértők. 
Pop Mártát 
Szerényen, ............
tanára kérdéseire felelne, ugy nyilatkozik a 
Hétfői Naplónak:

— T'izcnkétévcs koromban kezdtem el 
sportolni — mondja n csodagyermek. — 
Egyformán szeretek tenniszezni és kor
csolyázni Szinte nem is tudok választani e 
két sportág között. Nem fáraszt ki nz egész
napos tréning sem. Most ugy sincsen más 
dolgom, csnk az, hogy sportoljak. Műkor
csolyáim tavaly felen kezdtem, mindjárt 
meg is nyertem a juniorok versenyét. Tátrá
ban nemzetközi győzelmet i« arattam. Idén 
már korán kezdtem trenírozni, nagyon ko
molyan készülök a bajnokságra. Szeretnék 
ió| szerepelni, de nzért megelégednék egy 

armadik belivel is. Télen sem feledkezem 
cl a tenniszről. Szorgalmasan kijárok a ■'téli 
íedctt|»álvi'.-lréningre. Szeretném elérni Kór- 
möczy Zsuzsi klasszisát. Egyetlen álmom 
az, hogy kikerüljek egyszer Wimbledonba

bajnoksál legkomolyabb
..............   De 

a sikerek nem széditelték el. 
mintha iskolapadban ülne és

Lampart—l'TE 2:1 (1:0). Újpest. 500
néző. A nyugati csoport két technikás csa
pnia ritkán látott, gyönyörű csatát vivőit. 
Mind a két rsapnt bőven kivette a részét a 
támadásból, de a védelmek mind a két ol-.'-s hogv a vMognloll dressz! mint miikor- 
dalon remekellek Magyar szerzi nn-.< a se-' < mlva/ó magamra ölth*sscm.

IV. Nemzetközi handicap. 1 Oda (4) Feiser. 
2. Csákány (2%) Siró. 3. Törzsfönök (101 
Benkő. Fm: Mátka (0) Istók. London (3) Zwil- 
lingcr. Győző (0) Kovács 1. Muscicapa (3) Jó
nás. Varázsfuvola (10) Kovács II. Mimóza (5) 
Maszúr I. Bajos (121 Molnár Sa-iners (6) Zwil- 
linge: T. Torkos (8) Treso. Könnyen. 10:28, 
17, 19, 29. Befutók: 10.77, 165. Idő: 28.4.

V. Amateurvcrscny. 1. Echo fia (6) Molnár. 
2. Groo Pcggy (121 Kelemen. 3. Csól.os (1H) 
Gedeon. Fm: Dulcinea (l’/i) Iváncsics. Man
gán (6) Reimer. Zsazsa (8) Klóin. Csongor (3) 
Montagh. Chalimar (10) Ladányi. Dundi (10) 
Baik. Biztosan. 10:89, 18, 46, 14. Befutók: 
10.1021, 147. Idő: 30.0.

VI. Vágvccset-dlj. 1. Ctlnka Panna (5) 
Benkő. 2. Csipkerózsa (4) Hévizy. 3. Urileány

IX. Handicap. 1. Azdaja (25-$) Kreiter. 2. 
Búzavirág C (6:10) Jónás. 3. Imréd II. (4) 
Benkő. Fm: Perun (5) Feiser. Zarándok (81 
Tomann. Rejtély (10) Mann. Pique Dante (5) 
Steinitz. Orpbeus (16) Zwillinger. Küzdelem. 
Hh5l, 12, 11, 13. Befutók: 10:73 és 56. Idő: 
32.8.

X. Verebélyi-dij. 1. Itt vagyok II. (6) Orczy. 
2. Almos (15í) Istók. 3. Rcnnaissance (p) Mar 
schall R. Fm: Thymain (12) Zwillinger. Tempó 
(3) Feiser. Pletyka (6) Burunyi. Sybill (10i 
Steinitz. Gyémánt (6) Soldos. Erős Rüzdetlem. 
10:763, 39,’ 15, 16. Befutók: 10:2071 és 1346. 
Idő: 36.9.

HÉTFŐI NAPLŐ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelői szerkesztő és kiadó: Pr. ELEK HUGÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erssébet-kBrut 28.
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-M8-M. Vas. d. n. 
1 órától (Aradi-u. 8. Giobus-nyomda): 1-1M-43, 1-245-81. 
Vas. d. u. 165-től lapzártáig: 1 1H 42, i-lll-41, II90 44, 

1245 81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZAK 
ára: Magyarország 10 fillér, Wicnben és a német Ost- 
markban RM —.14, Franciaországban 1.50 frank, Jugo
szlávia 2-50 dinár. Németország 15 PL. Olaszország 

1 líra, Románia 5 lei. Cschnlovákia 1 ck.

Közlekedési kódex
VÍZSZINTES:

1. Szakadt ruhák foltozása.
11. Pesti pályaudvar. 12. Vissza: 
bejáratai. 14. Az alvilág feje
delme. 15. Löt — mássalhang
zói. 17. Eh nt« eleje. 19. Part 
vége. 20. Altat. 21. Talicskák. 
22. Vallás röv. 23. Egyik kirá
lyunk elöneve. 24. Ha silóm a 
vizet. 25. Lefárad — része. 
2®. M. J. 27. Verő. 28. Kérdő- 
szócska. 29. ön társa. 30. Az 
egyik fél a kártyában. 32. 
Fésű készül belőle. 33. Fűtő
anyag. 34. A pipaccsal rokon
növény, magvát fűszernek 
használják. 35. Vissza: térbeli 
kilcrjcdéso van. 38. Néha iró. 
42. Számjegy. 43. Mezei mun
kás. 44. Román pénz 45. Női 
név. 46. Zúdító. 48. Erény.
50. Tartomány a Közép-Nilus 
kél partján. Főhelye: Knrlum.
51. Állatok lakása. 52. Alkal
matosság utazásra. 53. Vallás- 
rővidilés.

FÜGGŐLEGES:
1. Közlekedési eszköz. 2. 

Közlekedési eszköx. 3. Vény 
rövidítés®. 4. Indulás! 5. Két á.
6. Bosszús felkiáltás. 7. Fényes festék. 8. Edét római pénz. 31. Elhunyt nagy iró. 32. Női név. 
nagyobbik fele. 9. Pletykálkodás 10. A közieke- 34. . ..és módú. 35. 1000 kg. 36. Vizi közie
dé*  egyik útvonala Pesten. 11. Női név. 13. Ikcdési alkalmatosság. 38. A hét vezér egyike, 
ő vezet. 14. Ritka férfinév. 17. A leggyorsabb ' 30. Orvos kell esetleg hozzá. 41. A közlekedés 
szárazföldi k-'.z’ckcdési eszköz. 18. Férfinév, fontos tényezői. 4X N. A A. 44. Disznó teszi. 
24. Verni. 25. OsztozAs része. 27. „A fekete 45. Állatok lakása 46. Állóvíz. 47. Gyógyitó 
lova,7.“ 28. Hollandia székvárosa 29. Régi balzsam
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