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A vasárnapi minisztertanács 
megszövegezte a földreform 
és az uj zsidőtörvényjavaslat 

végleges formáját
A zsidójavas^at nem kerettörvény 
lesz, hanem részletesen intézkedik

Vasárnap délután a kormány tagjai rend
kívül nagyfonlosságu minisztertanácsot tar
tottak. Délután félhal órakor kezdődött a 
nüniszterlanács, melynek programján min
denekelőtt két döntő fontosságú probléma 
szerepelt: a földbirtokpolilikai intézkedé
sekre vonatkozó törvény javaslat és a társa
dalmi rend hatályosabb biztosításáról szóló 
törvény — a zsidótörvény — revíziójának 
kérdése: tÖT^r^^léf
is tárgyalt a minisztertanács és megtanács
kozták a kormány tagjai vasárnap délután 
az ujságirókamara felállításával kapcsolat
ban kiadandó pótrendeletet is.

Délután félhat előtt kezdtek gyülekezni 
a kormány tagjai a Srínrfor-palotában. El
sőnek Kunder Antal kereskedelmi minisz
ter érkezett, majd félhat körül sorra álltak 
íneg a miniszterek autói a Sándor-palota 
előtt. Csupán gróf Teleki Pál kulluszininisz 
tér jött — a nagv hideg ellenére is — gya-

Az uj zsidőtörvényjavaslat végleges 
formája

A vasárnapesti rendkívüli minisztertanács 
megállapította az uj zsidótörvény javaslatá
nak végleges formáját. Ebben a kérdésben 
számos tanácskozás előzte meg a miniszte
rek döntő értekezletét. Az utolsó huszon
négy órában is több fontos megbeszélést 
folytatlak ebben a kérdésben.

Szombaton este a kormánypárt zsjdóbi 
zollságának értekezlete előtt még nem kö
zölték a kormány jelenlévő tagjai javasla
tuk szövegét. Ezen a tanácskozáson vitéz 
Imrédy Béla miniszterelnök, Tusnádi Nagy 
András igazságügvminisztcr és Antal István 
államtitkár végighallgatta a bizottsági ta
gok véleményét, az elhangzottakról jegyze
tek készüllek és

a Nemzeti Egység Pártja képvteelőtug- 
jainuk véleményét figyelembevéve, va
sárnap délelőtt az igazságügy-miniszté
riumban ujabb értekezleten állapítot
ták meg azokat az alapelveket. amelye
ket azután megtárgyalt az esti minisz

tertanács.
Az igazságügyminisztériumban tartott ta

nácskozáson résztvett Tusnádi Nagy And
rás igazságügyminiszter, Antal István ál
lamtitkár, Zehery Lajos miniszteri osztály
főnök, Kultsár István miniszteri tanácsos, 
az értelmiségi ügyi k kormánybiztosa, to
vábbá több kodiílkálor és szakértő. Erről 
a tanácskozásról készült összefoglaló jelen
tés a vasárnap esti rendkívüli miniszterta

Megszövegezték a földreformra 
vonatkozó törvényjavaslatot

A vasárnapesli minisztertanács másik 
nagyfonlosságu témája a földbírtokpoliti- 
kai intézkedésekre vonatkozott, ügy érte
sülünk, hogy 

■ földbirtokpolilikai reformra vonat
kozó törvényjavaslatot te megszövegez

ték már ezen a minisztertanácson.

lóg. Teleki Mihály gróf löldmivelésiigyi mi
niszter volt az egyetlen, aki nem jött el a 
nagyfonlosságu vasárnapesli rendkívüli mi
nisztertanácsra. A főldmivelésügyi minisz
ter ugyanis — mint köztudomású — né
hány nappal ezelőtt autóbaleset alkalmával 
megsérült és 'vasárnap még nem hagyhatta 
el szobáját.

'•y4s.Jfeormány töb+Tf-tngta-4ww«iftneg> <d •hat 
elolt megérkezett. A gyengélkedő íőldmi- 
velésügyi miniszter helyett Lukács Béla, az 
uj főldmivelésügyi államtitkár ■vett részt a 
miniszlerlanácson. Megjött a kormány tag
jainak tanácskozására báró Vn,//László mi
niszterelnökségi és Antal István igazságügyi 
államtitkár is, továbbá Kultsár István mi
niszteri tanácsos, az értelmiségi ügyek kor
mánybiztosa.

A vasárnapesti rendkívüli minisztertanács 
késő éjszakáig tartott.

nács elé került. A minisztertanács, értesü
lésünk szerint,

végleges formába öntötte n javaslatot 
s megállapította a pontos szöveget.

A minisztertanács természetesen zárt aj
tók mögött folyt és igy a késő éjszakai 
órákig semmi konkrét adat nem szivárgott 
ki arról, hogy mit tartalmaz az uj zsidótör
vény javaslata, valamint a földbirtokpoli
tikai intézkedésekről szóiéi törvényjavaslat. 
Politikai körökben a második zsidójavas- 
lallal kapcsolatban határozottan állítják, 
hogy ,

az uj zsidótörvény nem kerettörvény 
lesz, hanem részletesen intézkedik .a 
probléma-komplexus minden vonatko
zásáról.. Tartalmazni fog politikai és 
gazdaság vonatkozású intézkedéseket is. 

■i-'
A kormány tagjainak vasárnapi rendkí

vüli minisztertanácsa elhatározta azt is, 
hogv nem az eredeti m'ogram szerint szer
dán nyújtja be az uj zsidójavaslalot, ha
nem csak csütörtökön. Szerdán ugyanis 
nem fog ülést tartani a Ház, mert

délelőtt Is, délután is tanácskozik az az 
egyesített bizottság, amely a honvé

delmi törvényjavaslatot vhutja meg.
Lz a bízolság pedig n lldz tagjainak igen 
jelentékeny részét, mintegy százhúsz kép
viselőt foglnlkozf.it.

Nem lehetetlen hogv gróf Teleki Mihály 
főldmivelésügyi miniszter balesetére való 
tekintettel a földbirtokpolilikai intézkedé
sekre vonatkozó törvényjavaslat benyúj
tása némi halasztási szenved és nem törté
nik meg csütörtökön, a zsiuójavaslat be
nyújtásával egyidejűleg.

Ózd, december 18.
Gróf Csáky István külügyminiszter va

sárnap tartotta meg progranibeszédél azí 
ózdi választókerületben. A külügyminiszter 
beszédét a választók hátúim is főnyi, lelkes 
közönsége hallgatta végig.

Beszéde végén a belpolitikai kérdésekkel 
foglalkozva kiemelte, hogy

az orszúgepilés nagy munkája Szeged
ről indult cl, olt ringatták először a 

keresztény nemzett eszme bölcsőjét.

Csáky István gróf ózdi programbeszédé-] 
len a külpolitikáról és a hazai kisebbsé
gekről irt'i'.cs, Egvelcmreméltó kijelenté
seket telt, Hangoztatta, hogy a háború be

Az is lehetséges, hogy a képviselőház 
karácsonyi szünete alatt a földbirtokpolili
kai intézkedésekre vonatkozó törvényterve
zetei — mielőtt azt benyújtanák - is
mertetik illetékes kormánytényezők a po
litikai és gazdasági élet néhány vezetőjével.

Ez cselben a politikai és gazdasági élet 
néhány vezető lény-erőjének alkalmat ad a 
Lormóny arra, hogv hozzászól junuk a ter
vezethez.

A földbirtokpolilikai intézkedésekre vo
natkozó törvényjavaslat benyújtásának eset
leges elhalasztása

természetesen nem jelenti azt, mintha 
a földbirtokpoliilkai reformok késedel
met szenvednének, vagy pedig a kor
mány eltért volna azoktól az előre le
szögezett elvektől, amelyeknek szelle
mében a javaslatot, illetőleg tervezetet 
a vasárnapi minisztertanács elkészítette.

Amennyiben néni kerülne csütörtökön be
nyújtásra a javaslat, az esetben azt a kará
csonyi szünet utáni első ülések egyikén 
nyújtja he n Házban gróf Teleki Mihály 
főldmivelésügyi miniszter.

Amint arról megbizhaté) helyről értesü
lünk,

a vasárnap esti minisztertanács meg
tárgyalta az tíjságirókamarai rendelet
hez kiadandó pótrendeletet is. Ez a ren

delet teljesen politikamentes,
kizárólag ujságiróérdekckel és a hivatásos 
újságírók védelmét szolgálja.

E hét elején döntés történik abban a kér
désben, hogy ki legyen az ónodi választó
kerület kormánypárti képviselő jelölt je. 
I.ichlenslein Lászlót, — aki eddig a kerüle
tet nemzeti i 

busztól, -- aki Ciliiig a kerülő-. dcnekelőlt a In 
egységpárli programmal kép- | fogja tárgyalni.

Külpolitikai kérdésekről 
és a hazai kisebbségekről 

beszélt Csáky gróf 
külügyminiszter Úzdon

viselte — kinevezték ugyanis Miskolc fő
ispánjává. Információink szerint a kerület 
lakosságának az az. óhaja, hogy a jövőben 
vitéz Imrédy Béla miniszterelnök képviselje 
a kerületet a parlamentben. A jelöltséget a 
közeli napokban ónodi küldöttség fogja fel
ajánlani Imrédy miniszterelnöknek.

Nem lehetetlen, hogy' a kormány elnöke 
a jelöUségel-- el fog ja hárítani magától. 
Ebben az esetben valószínűleg Lukács Bélát, 
az uj főldmivelésügyi államtitkárt jelölné a 
párt. Az ónodi kerület lakossága azonban 
reméli, hogy vitéz Imrédy Béla miniszter
elnök eleget lesz, a deputáció kérésének és 
elvállalja a jelöltséget.

Élénk munka
A jövő hét első fele egyébként igen gaz- 

dag politikai eseményekben. Ma, hétfőn
megkezdi a képvteelöház a tisztviselői 
keresetlialmozásról és a férjes nők köz
szolgálati alkalmazásáról szóló törvény

javaslat vitáját.
l'gvancsak ma folytatja a bizottság a hon-*  
védelmi törvényjavaslat tárgyalását. Mára, 
hétfőre összehívták ti felsőház bizottságát 
is. amely a képviselőház által már letárgyalt 
szociális törvényjavaslatokat tárgyalja.

A képviselőház a jövő héten kedden és 
csütörtökön tart még ülést, ezután pedig

megkezdődik a Ház karácsonyi szünete, 
amely január 10-éig tart.

A szünet alatt még egyszer összehívják fór*  
malis illésre a llázat, hogy tudomásulvegyö 
a felsőház üzeneteit.

Január 10-ikc után a képviselőház min*,  
dcnekelőlt a honvédelmi törvényjavaslatot 

fejezése után egyedül állottunk, de nem 
csüggedtünk el. Tíz esztendőn keresztül bi
zonyítottuk a világ legnagyobb állam fér
fiúi elolt, hogy

az Igazságtalanságot lenyelni, abban cl 
pusztulni nem vagyunk hajlandók.

Azután arról szólott Csáky István gróf, 
hogy akadt egy nagy nemzet, amely m. 
becsülte azokat nz erényeket. a moh eket a 
magyar nemzet a szenvedés korszakában is 
nlnpul tudott venni,

ez a nemzet Olaszország voll. amely 
tizenegy esztendővel ezelőtt baráti ke

zet nyújtott nekünk.
Amikor uralomrajutott a német birodalom-

foglnlkozf.it
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bon a nemzeti szocializmus, Hitler vezér és 
kon elldr tűrhetetlen fáradozása kávét kéz
it bt ” ő i gyana ok kai at ét zelmckkel vi
seltei Cl I a tűrhetetlenül dolgozó, önmagái 
nem kímélő magyarság iránt, mini ugyan
ezekkel az erényekkel ékeskedő saját népe 
iráni.

Kijelentette ezután Csáky István gróf, 
hogy még boldogult

Gilmhös Gyula voll az, aki a berlln-ró- 
m I lingrly létrejöttének s/ükségessé- 
g l emlegette. Ez il tengely létrejött és 
lm y ez u tcn-ely mit jelent, azt n 
in. nclienl konferencia után nem kell 

külön vázolni.
f /iilán Igy folytatta n külgyminiszlcr be
szédéi

De tovább mentünk Igyekeztünk ba
rátokul szerezni, illetőleg

kát .Magyarországon.

Amíg az ország törvényeit tiszteletben 
tartják ék nem köveiéinek privilegizált 
helyzetet a többségei alkotó nemzet ro
vására, addig mindig számíthatnak a 
magyar kormány őszinte védelmére és 

teljes támogatására.
Évszázadokon át türelmesek voltunk, 

inért lm nem lettünk volna, ma nem volna 
kisebbségi kérdés Magyarországon. Ezt a 
lürclinességvl olyan messzire kivánjt.k a 
jószándékuak iránt kifejleszteni, hogy 
igyeilcn idegenajku magyar állampolgárnak 
se jusson eszébe, hogy n lürelmcsség al
kalmazására szükség lehet.

llungüulvoKom, hogy ImlatáliHn va
gyunk a népi elv diadalmas előretöré
sének, tudatában vagyunk annak, hogy 
ez u magyar érdekekkel nincs ellentét
ben. meri ennek köszönhetjük Mün
cheni, amely megszerezte nekünk a 

magyar Felvidéket.
Gyors ütemben haladó gondolkozó- 

síink átrétogoződése mindjobban beldcgző- 
dik a magyar tömegekbe, hogv ii szenlisl- 
váni gondolni és ti népi elv nem áll egy
mással elleniéiben, mert

a szcnllstvánl gondolat nem egy Impe- 
rlalis/.tlkus, erőszakos uralomra tö
rekvő elgondolás, hunéin u kisebb nem
zetek kölcsönös egymásrautaltságából 
fakadó összetartozás érzésén alapuló 

egy ült mükiíd és.
— Hiába hirdetik ellenfeleink külön

böző sajtóorgánumaikban, hogy ahova ma
gvar ember visszateszi a lábál. olt egészen 
biztosan ki fogja húzni u husz év alatt ke
letkezett uj birtokosok talpa alól a földet. 
Hiszen közismert, hogv Itthon is éppen 
most készíti elő a kormány a földreform 
továbbfejlesztését. (Éljenzés é.s taps.)

— .4 keresztény, népi és szociális politika 
mintegy Önműködően állított bennünket a 
bcrlin-római tengely hatalmai mellé. Ennek 
ii tengelynek túlzottul) erős vonzóerejétől 
nem kell tartanunk, mert

A kígyó ősidőktől fogva
raók | és a gyógyulást symbolicálja. ugy a Möa 
ahol | glaubersós gyógyvíz is örök értékű kincse yrt 

emberiségnek, mert az epe , ináj-. gyomor- m 
iiilmcgbétegedéscknék 4—5 héten át, k«ra- 
szerüen, rendszeresen felhasználva, biztosan 
hat. A vizet reggel, éhgyomorra, langyosan, 
testmozgás közben célszerű fogyasztani. Kér
dezze meg orvosát!

i orvosi mii'(*zet  symbolunia Már a pharaóktés a gyógyulást symbolitálja. ugy a Mua 
.'tejéből maradt vissza egy relief, a’. ! ‘ " • — • x —•»
IV. Amenophis és felesége homlokán kígyók 

punnak, védőmotÍvűmként ábrázolva Mózes is,
Isten parancsára, a kígyó képét állítja fel ii 
népnek, mert arra tekintvén, elkerüli a belegs.

'get. Michelangelónak is kedvenc Urnája a kígyó. 
Amint a kígyó évezredek óta az orvostudományt

sárii. Mi, visszacstttoll felvidéki magvarok, 
valamivel előbbre vagyunk, mert a hálálom 
stlüiik szcuibeii alkalmazott ereje legyalult, 
közelebb hozott bennünket, nálunk nagyobb 
az. emberközelség.

— A kis trianoni Magyarország nem 
tudta társadalmi utón annyira megoldani 
leladuiail. hogy ne volna szükség uj közös
ségi szellemre. A mi feladatunk az, hogy

kifejlesszük Magyarországon azt a köz- 
szellemet, amelyet a mai kormány is 

céljának és programjának vall.
— Egységessé kell tenni a magyar töme

gek gondolkozását, erőre és fegyelemre van 
szükségünk.

A miniszter ezután a zsidókérdéssel fog
lalkozott.

A z*l<ló  problémát törvényalkotással 
kell megoldani.

Meg kell tisztítani a magyar népközösséget 
a zsidóságtól utalóban véve. Nekünk, ki- 
seblzségi magyaroknak, megvannak a ma
gunk tapasztalatai. Láttuk azt, miként me
nekült a zsidóság úgyszólván az első alka
lommal a magyar nemzet hajójáról

— De ugyanakkor meg akarjuk külön
böztetni azt a néhány, sajnos, az ujjunkon 
megszámlálható, zsidóvallúsu magyar em
bert. aki nem menekült el tőlünk, hanem 
velünk együtt kitartott.

A gazdasági vszonyokról szólva, hangoz
tatta a miniszter, hogy a kormány vala
mennyi tagja komolyan dolgozik azon, 
hogy a visszaísatoll területeken a gazdasági 
viszonyokat orvosolják és megjavítsák. 

Sajnos, a inai Magyarországnak a nw-zögaz- 
dasági alapvető tulajdonsága é.s mig a cseh
szlovák köztársaságban meglehetősen ki- 
egyenlítettek voltak a viszonyok gazdaság
politikai tekintetben, addig a szegényebb, 
jellegű Magyarország nehézségekkel küzd a 
gazdasági értékesítés terén.

— De mi, akik husz éven át nem ijed
tünk meg a nagy áldozatoktól, ma sem 

Ijedünk meg a kis áldozatoktól.

Ma délelőtt felkeresett egy nagysuránvi kül
döttség és egv szlovák hang szólalt meg, 
amely azt kérte, hogy a magyar állam tes
tében maradhassanak továbbra is. Ha u 
szlovákok is hajlandók áldozatot hozni 
azért, hogy u magvar állam keretében él
hessenek. hogyne volnánk hajlandók ml*  
Ez nem jelenti azl, hogv bele kell nyugodni 
mindenbe, fel kell emelni a szegény embert 
olyan életszínvonalra, hogy érezze, milyen 
becsűid magyarnak letud.

— Cselekedetekkel akarjuk a magyar 
ember sorsát megjavítani. Mi feszítők aka
runk lenni a magyar életben, de ugv. hogy 
a házon belül lakóknak a felelősségérzetét 
akarjuk lelébreszlcni, vigyázva arra, ne
hogy megrepedezzenek a ház falai is.

— A Kárpátok medencéjében — fejezte 
be beszédét a miniszter — katonás szel
lemű. kemény, uj magyar generációt kell 
formálnunk, amely alkalmas lesz arra, hogy 
ez a nemzet belülről megerősödjék.

A gyűlés után a miniszter feleségével 
együtt sziik családi körben ebédelt, majd 
délután visszatért a fővárosba.

n hagyományos barátságot, amely Len
gyelországhoz. fűz. bennünket, klmélyi- 

tcnl.
Azután megpróbáltuk, ncui voIqu*c lehel- 
s gcs normális viszonyban élni s szomszéd 

l.k'l Is. Attól a pillanattól k.zihc. 
Im-v elég erőieknek éreztük magunkat ni
ni. hogv nem kérünk, hanem

etrvrnlft télként állnnk a szomszédok
kal aveni'en, sokkul könnyebb volt hu- 

ráll jobbot nyiijtunl.

Megáról állunk legalább egy türelmi porio- 
dusl felépíteni lll-otl sikerült, ill-olt nem 
sikerüli. Nyugodt lelkiismeretiéi mondha
tom, hogv a hiba nem nálunk voll

Csáky István gróf külügyminiszter ezután

ii kisebbségi kérdésről beszélt.

■— Azl kívánjuk — mondotta —. hogy a 
magyarországi kisebbségek, amelyeknek 
p; nri most a Felvidék visszacsatolásával I 
!■ üvegesen megnőtt. otthon érezzék maga-'

Jaross Andor:
Katonás szellemű, kemény, 
uj, magyar generációt kell 

formálnunk
A felvidéki miniszter a szociális problémákról, a magyar 

közösség érzéséről és a zsidókérdésről
Érsekújvár, december 18

Jaross Andor tárcnnélkiili miniszter va
sárnap délrlölt Érsekújvárt részivel! és 
n r v la szi llel mondott az Egyesüli Magyar 
l'.'rl érsvkujvárl nagygyűlésén. A miniszter 
g. 'kocsival érkezeti Léváról, ahol szómba- 
t n <sle moiidnll beszédei. A nagygyűlés
< ’úii ii városháza tanácstermében fogudtn 
I r:.< l.’i.nár egyházainak, katonai és polgári 
I .’.ós g liiuik üdvözletét, majd Xagysiirány 
s ’i’ták többségű község lakosságának kül-
< i nin L azt k< rtv tőle hogy az 
cm i i ecs liatárkiiguziirts során semmlcsvlre 
s- . Hozzák fel Nagysurányl Elmek a köz
ei rrk a többsége mindig magyarérzelmü 
só t mondta a küldölistg szónoku s meg 
é’.’iinli, hogv megmaradjon Magyarország 
L <1 raln belül .Inross Andor megköszönte 
r.r i ' ■ zlcsckrl és külön köszönetéi inon- 
<! i ' "ur/siirdm/ község ragaszkodásáért.

A n i vtfvülés az Arany nrn.t.*/dn-«tzálloda
i. \l rméhen voll 

az ezeréves hagyományokkal rendel
kező magyar nemzet nem volna méltó 
nevére, ha függetlenségébe veteti tör
hetetlen bizalmában egy pillanatra is 

meginogna.
(Tomboló laps é.s éljenzés.i Viszont u ten
gely \ issza fogja tőlünk is lartnni a bolse- 
vizmusnak neveiéit morális betegséget, 
amelyért egykor már olvan keserves árat 
fizettünk. A tengely melleit való állásunk 
azonban nem jelenti azl, hogv nein a snj.il 
lábunkon állunk. .1 tengelyhatalmak melleit 
látom a lehetőségét egy bizonyos gazdasági 
stabilitás megvalósításának és ezzel az erős 
Magyarország felépítésének, amelynek léle- 
silése érdeke nemcsak barátainknak, de 
azoknak is, akik nm távolállanak tőlünk.

— Alkalmam volt saját magamnak hal
lani mind Hitler német vezér és kancellár
tól. mind Mussolinitól, nz olasz nép vezé
rétől (Lelkes éljenzés és taps.), hogy nafy 
és erős Magyarország egyforma érdeke Ber
linnek és Hálnának.

Jaross Andor rámulatolt arra, hogy az 
r.gyesüll Magyar Pórinak olyan programot 
kell adnia, amelynek hatóereje túlterjed a 
mostani határokon is Az EgucsQlt Magyar 
Párt nem kíván hadat üzenni más magyar 
pártoknak, hiszen olvan iskolát járt, amely 
azt tanllottn, hogv a magyar pártoknak nem 
egymás ellen, hanem egymás melleit kell 
hnreolniok.

— Mi ez a iirogrnm? — tette lel a kér
dési a miniszter — Ez a program jobb
oldali narionalisla. keresztény, magvar 
program. De vaj|on lehet-e elképzelni jobb
oldali. ken-sriénv. magyar programul a 
szociális gondolat iTvénvcsülésc nélkül? 
Nem lehel

cgv be kell kölni a nacIonalIzmuM éa a 
szociális gondoskoddat.

Szükség vall nz uj magyar közösség 
éizcsére. mcii a mii magvar társadalom 
nem elég hordképes ilv-n feladat vállaló-

A.'

A kemtayHsta győzelmével 
végződött a szlovák választás

Pozsony, dec. 18.
ilnli A vasárnapi k< pviselövála's<dá*dk  

rendben zajlottak le. Á?. első szlovák or- 
szággyülesi vá laszIások

a kormány lista győzelmével végződtek.
A vasárnap estig beérkezett jelentések azt 
mutatják, hogy a szavazásban való részvé

Mussolini vasárnap felavatta
Cár boniát, a szén városát

Róma, dec. 18.
Mussolini vasárnap délelőtt uj városi 

avatott: Szardínia szigetén

ünnepélyes keretek között avatta fel a 
Duce Carbonlát, a szén vámsát.

Az uj bányaváros fclavalási ünnepségén tíz
ezrekre menő tömeg ünnepelte a Dúcét, aki 
beszédei mondoll:

— Carbonia városát a nemzeti hit napjá

nak harmadik évfordulóján avatjuk fel, 
amelyen a fasiszta olaszok karikagyűrűik 
felajánlásával

megadták a méltó választ a szankciós 
ostromra.

Egy nemzet, amely ilyen lettekre képes, 
szilárdan szemébe nézhet mindenkinek.

A Duce lteszédél óriási lelkesedéssel fo

VIGSZIMHáZ
Pénteken, december 23-4n

először
ZAgon István uj vígjátéka

márciusi 
SZÉI

Főszereplők:
Murát Lili. Sulyok Mór Fa, 

AJlas. Roidnv. Somlay, 
Saomlúr Mária, Ihhnry. Dómo, Etfry

A kar .csőnsí t>lőadA*ok  jegyeit már 
árusítják.

Teletömenddés. 15-341

tel igen, erős volt, a szavazásra jogosultak 

80—HÓ Kátaléka a
szlovák kormánypárt mellett adta le szava
zatát.

Töb’> elyen az igen szavazatok számé 
a .százszázalékot is elérte.

Rendzavarásra sehol sem került sor.

gadta a tömeg, Mussolini ezután 
megtekintette a város középületeit és 

egyéb intézményeit,

majd autóján visszahojtatott h sanantiocoi 
kikötőbe, itt felszállóit a fíolzano cirkálóra, 
s ezzel tért haza.

— Egy nyugalmazott őrnagy hirtelen halála. 
Pcit Győző nyugalmazott őrnagy tegnap este 
Enylngen a Korona-szálló éttermében vacsorá
don társaságával. Az őrnagy hirtelen rosszul 
lelt, szivéhez kapott, majd összeesett. Orvost 
hívtak, aki mególapitotta, hogy Petz Győzőt 
szivszélhűdés ölte meg

— Magyar lengyel nap. Az Orzrdgoz Magyar
lengyel Diákszövetség december 21 én thftiepli 
íennállt'súnnk tízéves évfordulóját A d*ák»zö-  
vetség országos elnöksége ez alkalommal no-y-. 
szabású Magyar Lengyel Napot rendez. Az ün
nepségre érkező lengyel ..LIGA" képviselői 
hétfőn érkeznek Budapestre, mint nz Ors-égos 
Magyar Lengyel Diákszövetség vendégei .'a 
23 án ultiznak vissza Lengyelországba.

— 10A gyermek feruhágfaa. Az Erzsébetvá
rosi Szabadság Párt Magyar Miklós elnök hat- 
hálós kő/remökfidésével az Idén is lehetővé 
telte, hogy |0Q szegény gyermek meleg téli- 
ruhához és cipőhöz jutóit. A ruházat ótnvuj- 
lásn lélekemelő üiii'cpélv keretében vasárnap 
lolvt le nz egvesfllet helyiségeiben a hatóság, k 
kiüldűll képviselőinek jelcnlélébon.

- Fc.rgn’ml korlátozd a hajózási forgalomban. 
\ Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási 
Hl. Ignzgnlós-Rn közli, hogy nz előrehnlndoft 
évsznkra való tekintettel a Győr -Mohács kft- 
:.>tl f.kvo — n forgalom számára még nyitva 
lévő — illomások egymiisközli áruforgalmát 
alkalmi iárolokk il lamvolilja le. Felvllágml. 
lássál szolgál nz igazgatóság és az összes kül. 
szolgálati helyek.

Budapesfen, IV., Váci-utca 22.
szám alatt levő szücsüzlstemet
me.qszünietcm Árukészlete
mé; az iparhatóság 36.314 1938.
V sz. eng. alapjan kiárusítom.
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Serédi hercegprímás:
Szent István nemzet- és állam 

elvéhez kell ragaszkodnunk
A Szent István Akadémia vasárnap dél

előtt a Szent István Társulat dísztermében 
tartotta ünnepi ülését. Az ülésen megjelent 
József főherceg. Angelo Rótta pápai nuncius, 
Glaitfelder Gyula csanádi piisök, Húsz Ist
ván tábori püspök, Tóth Tihamér vesz
prémi koadjutor-püspök, Kelemen Krizosz- 
lom pannonhalmi főapát, gróf 
Bertalan, a felsőház 
egyházi, politikai és 
más előkelősége.

Serédi Juszlinián 
megnyitó beszédében 
nek győzelméről szólott. Bevezető szavaiban 
megállapította, hogy Szent István királyunk 
magasztos eszméje: a független keresztény 
magyar királyság diadalmaskodott, 
csak életében, hanem azután is. Az 
alkotás nehéz munkájában Szent 
első alapelvc az volt, hogy

Istenhez fordult, mert keresztény 
inot akart.

A keresztény egyházak közül azonban nem 
a keleti, hanem a nyugati római katholikus 
egyházat választotta, mert mint hivő ember 
tudta, hogy Krisztus az evangélium hirde
tése végett nem egy, hanem

minden nemzethez küldötte apostolait 
s minden nemzet számára alapította 

egyházát.
Mint bölcs államférfin pedig észrevette, 

hogy aki nemzeti egyházat akar, az már 
eleve lemond az egyetemesség minden elő
nyéről: észrevette, hogy a nemzeti egyház 
osztozik a nemzet sorsában; vele emelkedik 
és vele bukik, úgyhogy éppen a nehéz idők
ben nem lehel a nemzet támasza.

— Szent István második elve — folytatta 
megnyitóját a hercegprímás — más álla
moktól való) függetlenségünk biztosítása 
'•olt s a központi hatalmat — s ez volt har
madik elve — keresztény királyság formá
jában szervezte.meg. Végül negyedik elve 
az volt, hogy nem tisztán faji alapon szer
vezte meg és tette hatalmassá a magyar ki
rályságot, hanem a keresztény világnézetre 
támaszkodó, magyar polgárjog alapján, 
amely szerint

a haza keresztény polgárai egyforma 
köriimenyek között egyforma jogokat 

élveznek.
— Bár ideálsabb volna, ha faji és vallási 

szempontból egységes volna a nemzet — 
folytain a hercegprímás — mégis a fajok 
és vallások érintkezési pontján. Középeuró- 
pában a kis nemzeteknek számolniok kell 
az adott helyzettel és saját érdekükben 
nemcsak lariózkodniok kell minden kocká
zatos erőszakosságtól. hanem egymásra 
utaltságuk miatt inkább a kölcsönös meg
értést kell

Nekünk magyaroknak is Szent István 
nemzet- és államelvéhez kell ragaszkod
nunk, amely nem kizárólag egy fajjal, 
hanem keresztény világnézettel és ma-

Széchényi 
elnöke, valamint az 
tudományos világ sok

biboios-hcrcegprimás 
Szent István eszméi-

nem- 
állani- 
lslván

álla-

gyár életfelfogással egyenlő.
Azóta nem tud megnyugodni Középeurópa, 
mióta ezt a szentistváni elvet megtagadták 
a nemzetek. (Nagy tas.)

— A keresztény magyar állam kulturális, 
szociális és gazdasági életének kiépítését és 
iránviását a középkori keresztény államok 
szokásra szerint legnagyobbrészt az egyházra 
hagyta a szent király. Ez volt ötödik elve. 
Most is csak a keresztény szellemben való 
oktatás és nevelés, a társadalmi és gazda
sági kérdéseknek az egyháztól hirdetett el
vek szerint való megoldása tudná megszün
tetni azt a politikai, társadalmi és gazdasági 
bizonytalanságot, amely miall

nemcsak alkotómunkát végezni, de ma
holnap már élni nem lehet.

(Taps.)
— Isten egyéni és kollektív értelemben 

boldogságra teremtette az embert. Hogy 
még sem vagyunk boldogok, az azért van, 
mert

az emberek és nemzetek szinte szánt
szándékkal akadályozzák egymás bol

dogságát és keserítik egymás életét.
Ha legalább mi, magyarok, akiket 900 
éven keresztül irányítottak és a legnagyobb 
nemzeti veszedelmektől is kivezettek a szent 
királyi elvei, itt az országban visszatérnénk 
hozzájuk, akkor csakhamar nyugvópontra . 
jutnánk és az. egész, vonalon megindulna az |

kcresniök.

rsll'lljl CI|U>.

lírüinmBrqnUrro* 
kúl|óltli qqdrlmiini) 
|ubdv (s buziul.

is fvi|i slrti|uici|»ő 
üufiluhil|i|uil

Tevrsidi-ftrrű 
hiuirijui filr túmAval 
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búriiniibörutilli'r

karácsonyi díszcsomagolásban
alkotómunka, melynek eredménye Szent 
István bölcs elveinek újabb diadalát, alko
tásainak pedig további maradandóságál hir
detné az egész világ elölt.

A nagy tetszéssel, hosszantartó) tapssal 
fogadott elnöki megnyitó után iluszli Jó
zsef egyetemi tanár tartotta meg ünnepi 
előadását a Szent István korabeli lat in Ság
ról, majd Papi' Károly egyetemi tanár fő
titkár a Szent István Akadémia ezévi mű
ködését ismertette.

Dr. Sercdi Juszlinián biboros-hercegpri- 
más zárószavaival végződött az ünnepi ülés.

Mayer János az 
„aszfaltemberek “ 
falumunkájáról

Amerika nem ismeri el
Franco hadviselési jogait,

mert ez
nemzeti győzelmet jelent

I Washington, december 18.
Franca hadviselési jogainak elismerése 

kevés rokonszenvre talált amerikai diplo
máciai körökben. A hírek arról is tudnak, 
hogy a szövetségi kormány tudatta a pá
risi és londoni kormánnyal errevonalkozó 
álláspontját, amely diplomáciai körök sze
rint

szembehelyezkedik a hadviselési jogok 
megadásával.

A haditengerészeti szakértők szerint 
hadviselői jogok megadása valószínűleg

Franco győzelmét vonná maga lilán.
Az Egy esőit Államok kormánya — mond
ják — semmiféle diplomáciai akcióval nem 
akarja elősegíteni a kél fél valamelyikének 
győzelmét. (MTI.)

u

Itt nem reagállak 
szerint a polgári béke 
pápát és a limai 
amerikai államokat felkérte, 
fel

Burgos, december 18. 
rra a hírre, amely 

■panyol bizottsága a 
értekezleten összegyűlt 

hogy vessék

egyhónapi spanyolországi 
kénló.sél a karácsony

fegy versz, iinel 
alkalmából.

Ezidőszcrinl — mondják 
pontja változatlanul ez:

Sem fegyverszünet, sem
■sznm, a fegyverek döntsenek!

konipritinisz-

Ha a pápa \agv az amerikai államok be
avatkoznának, akkor javaslataikat udvaria
san, de határozottan visszautasítaná. (MTI.)

Esztergom, december 18.
Vasárnap délelőtt Esztergomban tartotta; 

közgyűlését a Falu-Gazdaszövetség. A közgyii- 
lés előtt az esztergomi hősök emlékművénél 
Erős István szenlgyörgymezei gazda üdvözölte 
az. előkelőségeket, akik nevében Mayer János 
nv. miniszter válaszolt, majd megkoszorúzta 
az emlékművet.

A vendégek ezután a Katolikus Legényegy*  
let székháziínak dísztermébe vonullak. z\ köz*  
gyűlésen Mayer János ny. miniszter elnökölt. 
Megnyitó beszédében megemlékezett a Fel
vidék visszacsatolásáról, majd megemlítettek 
hogv soha a falujárás olyan divatos nem volt, 
mint most, de a jegyzők, tanítók, birtokos, 
értelmes gazdák és más

hivatott faluvezelők helyett minden ráter
mettség nélküli ..aszfallcmberck1* vállal 

koznak a faluniunkárn.

Hangsúlyozta, hogy mindent a falunál kell el
kezdeni. mert ha a falu gazdaságilag erős, ak
kor alkotmányos kötelességének is eleget tud 
lenni, de fogyasztó- és feluevöképes is lesz és 
igy íelvirágzik az ipar és kereskedelem.

Az elnöki megnyitó, néhány iidvöző beszéd 
és beszámoló) után Mayer János elnök beje
lentette, hogy

az árkormáii.vbiztossHg vizsgálata alapján 
a rcz.gállc ára a jövő évben mázsánként 

tiz. pengővel alacsonyabb lesz.

Teölgyes István bejelentene, hogy Wiinscncf 
Frigyest, a Hangya nlelnök-vczórigazgatójnt a 
szövetség társelnökévé választották. Horváth 
Budait' plébános a visszacsatolt Felvidék gaz- 
(lakikiildöUcit üdvözölte, akiknek nevében 
Miklós Árpád pozsonymegyei kisgazda vála
szolt. A közgyiiés Mayer János elnök zárósza
vai lilán a Himnusz cléncklésévcl ért véget.

latcfHuitú
rádi&í,-

az Orion 111 ■ e s I 
Budapest l.,ll és a B 
reléállomásokot II 
teijes hangerővel II 
hozza az ország | 
egész területén fl|

faecpaieiwí. 
az Qr i o n 933 és o 
933,'u típusú rádiók. 
Egy gombhongolós-. 
sál nagy dynomikus 
hangszóróval, külön
leges rövidhul
lámú résszé' ellátva

zürMí MUj/ere/f,— 
az Orion 86, 99, 955 955/u és 
999-es rádiók, melyek óriási tel- 
jesitményü végerősítő csövei, sáv
szélesség és szelektivitás szabá
lyozóval, varázsszemmel, nagy 
dinamikus hangszóróval, lehót 
mindazon feltételekkel 
rendelkeznek, omelyeket ama 
rádiójától megkövetelünk

az Orion 977, 999 V. és 999 VG 
típusok A 977-nél öt, a másik kettő
nél tíz különféle, tetszőlegesen 
megválasztott állomást lehet egy
szerű gombnyomásra beállítani. 
Mind a három nagyteljesítményű 
luxus rádió, az öt világrész vételére

oz Orion 30/B típusú kis 
luxus Európavevő és az 
Orion 50/B típusú luxus 
világvovő szuper rádiók, 
melyek teljesítmény, hang
minőség és külső kivitelben 
teljesen megegyeznek a ha
sonló hálózati rádiókészü
lékekkel. Különleges rövid
hullámú résszel készülnek

Az Orion rádiókeres
kedők készséggel 
bemutatják e ti. 
pusokat, melyek 
valóban nagy vá
lasztékot nyújtanak

.lemuuii*

Sternberg és udv.

ZUL ____
hangszergyár, VII., ^ákóczi-ut 60

kg

Az ország legnagyobb és legszebb rádióterme

lélelonuk

I44-3E4 
137- 708



Budapest, 1938 december 19.

I.
Vasárnap flélután a farkasréti temetőben 

na ni részvét mellett kísérték utolsó útjára 
egy bp>zi magyar nagyasszonyt: szrmerci 
S-emerr György tle yenere llubn, a magyar 
országgyűlés képviselőházi naplója szerkesz- 
tűjének özvegyét, született hdii PrPay (ii:el
lát.

II.
Ciano gróf olasz kidügyinmls zlei ma, hét

főn reggel érkezik Hud-ipestrc, de megelőzte 
egy üzenete. 4 komáromi izgalmas napok
ban '• Komáromban tartózkodó Villant La- 
jót báró, valamint a magyar és külföldi 
újságírók üdvözlőlapot küldtek Cianonak, 
a magyar ágii barátjának. Ciano meybízásá- 
b'l l)a Vinci gróf budapesti olás: követ 
tolmácsolta az olasz külügyminiszter háló- 
jól a kedves megemlékezésért

III.
Spanyol bikavlndal élő bikával Slop. 

Lm*  illusi lakoma pompás inycncfalalokkal. 
.Slop. Az • •Icfánlbébi Lambelh Walkol lán
col Slop Álomszerű revüfanláziúk. Uj tech
nikai trükkök Stop. Ez az „Arizona Fólia*  

Slop. Premier szerdán az Arizoná
ban. Slop. Slop. Stop

IV.
Kétkötetes, pompás kiállítású könyv je

lent meg az olaszországi könyvesboltok ki
ig!.italban. „II Cilappone gimle e“, magya
rul tr ismeretlen Japán --a címe. A lég- 
hircrcbb olasz vállalat, a milánói Trcvcs-cég 
kfidása. Szerzője Aloisio Mécs. A szerző 
nevét könnyű lefordítani magyarra: Mécs 
Alajos, a világjáró kitűnő iró és újságíró- 
társunk. Erre csak egyet lehet mondani: ez 
azután valami' Magyar újságíró könyve Ja
pánról — olaszul.• ■

V.
Karácsonyfa alá effy herendi csomag öt 

külrtnbArrt tárgyból 10 pengő. Cristallo-nál, 
Petőfi Sóndor-u. 2

17.
Gaslon Műugrás budapesti francia kövei 

látogatóban járt Gödöllőn az uj francia gim 
ná’tumban 4 növendékek közül gróf Zichy 
Zsiimond dsöosrtálga tanuló francia be- 
izéddel üdvözölte a követet, aki nagy meg
elégedését nyilvánította a magyar-francia 
ki ltnrkapesolulokat előmozdító intézmény 
működése lelett.

VII.
Szenzációs tepyészlcll igazgyöngys/úllit 

nr-nv érkezett közvetlenül a japán gyöngy- 
telepekről Jolit divatékszcrbolljába, Kígyó- 
utca 4—6.

Vili.
Jaeger Maximllian. Svájc budapesti követe 

feleségével együtt téli sportolásra St. Mórit:- 
lm utazott A követ felesége a budapesti 
dl >lomát ini testület hölgyeinek doyenje. A 
kormányzói pár január elsejei újévi foga
dása idejére visszatérnek Budapestre.

IX.
4 Magyar NŐI Szemle Baráti Köre vacso

rát rendezett a Gellért-szálló márványtermé
ben 4 vacsorán mcglelent pitét Eábrq Dá
niel dr tábornok, országos légvédelmi pa- 
roncsnak is, aki előadást tartott a nőknek 
<i /. ii'édelcmben és légolfalomban betöltött 
fontos szerepéről. Szerinte a modern hon
vét'elem terén a nőket nagyon fontos szerep 
illeti meg. Előadásában ismertette azt is, 
hony a honvédség milyen területekre állított 
már be és milyen tér ölel ékre akar még l>e- 
állit"iii nőt munkát a honvédelemben, .1 
ív l "iek nagy érdeklődéssel és tetszéssel 
hallgatták az előadást.

X.
Bowlés készletek, gyönyörű csiszolással. 

| óbban C.ristallo n.d relöli SAndO! U
2. szám.

XI
Knbr Milos, budapesti csehszlovák követ 

htt'őn megkezdi szabadságát. Távollélébcn 
l'cte./rin Fisa követség! tanácsos helyettesíti 
ügyvivői minőségben.

XII
ön még nem hídja, hogv a vúciulcal 

Klepa céu idei karácsonyi slágere egy öt 
srinnyotuássnl készült koktclabro»z. Ára 
i b .,ii

XIII.
Ma ebivilz nem hagyja magát.'... Erié 

M st hmlh fingni rádiáverér, a népszerű 
r,i> iró „Paprika" címmel mngyortárgyu 
látu nyos révül irt Londonban hozták szín
re. de nem váltotta be a reménységedet. 
M ■ichmit: az egészet átírta és sokcztrfonios 
h űséggel karácsonyra mutatják be ..Magyar 
Melóiig" címmel,

BAKTER; A lálintójál magúnak hajjal BAKTER 
kedves Lepcses szomszéd, hát még illen! cilán k:e 
kutyaláb-fagyasztó hidegbe is föl-liikőzköt- 
lek Pestre?

ÖRZSI. Muszáj vót.
BAKTER: No csak. Oszt mér?
ÖRZSI: Mer mostanság mán ippenséggel 

min értyiík a világpolilikaji helzelet. Oszt 
clkövetkczlünk Pestre, megérdeklődni

BAKTER: Nini hogy nini! Mongyúk 
csak, mi közük maguknak a világpolilikaji 
helzclhöz?

LEPCSES: Ne mongyon má illencket 
hájjá, mer lerántom a csizmáját oszt avval 
ütöm főbe. Hát mit tuggya maga azlat, 
hogy ha Nevijork-ba az államtitkár elron- 

gyomrál nem-e maga fog nyögni

se nyögtem

világ van! 
mészáros: 

okábul 
balosé-

•rli uiér vagyok

Érteni ériem, csak fölfogni

BAKTER: Én-e? Élelembe 
még a más gyomra végett.

LEPCSES: De most ollan 
l'ccsinál a sors, akár a sanda 
jobbra néz oszt balra vág. Példávú 
idehallgasson, mondok egv illőn, 
ményt.

BAKTER: Tejjes mértékbe fülelek.
LEPCSES: Olasz barátaink kimonlák az 

igényükéi Túnix városára. Ezáltal a fran
cijuk igen inérgcssek lellek s rábeszélték az. 
angolokat, hogv ne aggyanak kőccsönt a 
pézért gytivö cseheknek. Erre a csehek ha
zamentek és Prágából elkezdik kiulasítlani 
az izraSíitákat.

BAKTER: Hm.
LEPCSES. Most mán 

kéváncsi a világpolilikaji belzctr
BAKTER: - 

nem tudom.
LEPCSES:

el, hogy íöl 
pesti úriember nyaralt itten, 
ríttó Kátyú Andrásoknál. Hát e 
igen járatlan vót a kertészet terén 
eggvik Ián éretlen gvümőccsöt látván, föl
kérdezte a házigazdái, hogy miiéle bogyó 
vóna az. — „Nem tereik tunni?" —- csu- 
dálkozott a meginterpenált égvén — „ez az 
a bizonyos kék-szilva". — „Hm", — aszon
gya a nyar.illó, — „akkor miért piros?" — 
„Hát azér". — felelte Anyaszomoríltó — 
„mer még ződ!"

BAKTER: Igaz Is vót. Oszt azontúl mi 
újság Pesten?

ÖRZSI: Kimonlák, hogy Szilvcszler-éc- 
cakáján reggel halig lehet mulatni.

llát akkor műid úgy mondom 
tuggya fogni. Tavai nyáron e’ 

Anyaszomo- 
ez a pesti úr

Igazol vány képek azonna'
PÁRISI FOTO KOL.B
Párisi Nagyáruhái épületében

Érdekes adatok a felvidéki 
ön kormányzati testületek 
megszervezéséről

Magyar, szlovák és kárpálorosz politikai párthoz tartozó kép
viselőtestületi tagok kapnak szerepet az önkormányzatban

Vasárnap reggelre jeleni meg a kormány- 
rendelet, amely intézkedik a visszacsatolt 
felvidéki területik közigazgatásáról, a vár
megyék beosztásáról, a vármegyei és tör
vényhatósági élet megindulásáról. Csütörtö
kön megszűnik nz eddigi katonai közigaz
gatás és a visszacsafblt területek irányítá
sát átveszi a polgári közigazgatás. A fel
vidékiekéi természetesen legközvetlenebbül 
érinti a kérdés,

kik lesznek u közlga/galási fórumok 
vezetői és kik kapnak szerepet az ön

kormányzati testületekben.

A rendelet generálisan intézkedik az önkor- 
mányrali testületek felállításáról és u leg
közelebbről érdekelt felvidékiek most arra 
kiváncsiak, hogy személy szerint kik lesz
nek azok, akik szerepet kapnak az önkor
mányzatokban.

Ezzel kapcsolatban Darvas János, a ki-

Évtizedes múltúnkhoz híven
a karácsonyi vásár nagy árleszállításokkal december 31-ig tart

INÉTts BARNA
szövet- és selyemkülönlegességek divatháza, Budapest, V., Deák Ferenc-u. 18

yiihal Gonduloui. I 
ku pusztítlás hogv a kiskutyák 

csárdást láncúnak.
ÖRZSI: Lesz hál.
BAKTER: Dejszen ha Isten segít, magam

is úgy berúgok, hogy még a feleségemet se 
ösmerem meg.

LEPCSES: Ez ippen ollan. mini mikor 
Asszonyfán batyuból vót. oszt Gyugová- 
nyos Vendel, meg Hátulvállas Kanyó Józsi 
ollan halújossou beszopintotlak a venyigé
iéből, hogy mán járni se túliak, csak any- 
nyi erejük vót, hogy szájukhoz emejjék a 
poharat. Eccer csak megszólal Gyugová- 
nyos: — „Oda pislancson sógor, minő ke- 
tyóros ruhában van a jedző úr felesége!"
— „Miket beszél maga" — korholta Hátul
vállas. — iszen jedző úr felesége mán két 
éve halott!" — „Nem lehet a’" —- rázta 
fejét Gyngoványos, — ..mer ha csakugyan 
halott vóna, nem lunná illőn vígan zölyög- 
telni a csárdást!"

BAKTER: Amibe lejessen igaza vót. — 
Hál abbul mi a valóság, hogy London-ór- 
szagba százötven darab takaros nőszcméllt 
vetlek föl rendőrnek?

ÖRZSI: úgy írják az újságok.
BAKTER: El nem vennék feleségül 

ollan fehérnépei, e’ tarisznya pézér se.
ÖRZSI: Oszt ugyan mér?
BAKTER: Mer teszem ha szájaskonna 

oszt képen hagyíttanám, mingvár lecsuk
nának hatóság elleni erőszak végett.

ÖRZSI: Meg is érdemimé — Oszt gye
rünk aplva

BAKTER: No csak még c’kesennyég vár
jon! — Igaz vóna Lepcses szomszéd, hogy 
a patyikusok is keservessen panaszkottak a 
gyűlésükön?

ÖRZSI: Az ám. Hogy igen rossz a meg
élhetés.

BAKTER: Szent Atyám! Mit szónak ak
kor a kéregétő kódisok?

LEPCSES: Hogv mit? Errül hallottam 
<gy esetet. Az a sánta kódis, a Tipor Náci, 
igen nyújtogatta markát a pápóczi heti
piacon. elannyira, hogy ez a fukar özvegy 
Mászkulu Bobúk l.ajosné előkotort a buk
sza jábul egv fillért s aszonla: — „Itt van 
la. de el ne igya hajjal" — „Isten orozz!"
— szólt mérgesen a kódis. — „most rög
vest beviszem a takarékba s ha majd a ka
mata lesz vagy ölven pengő, veszek rajta 
o’ biciglit!" — S evvel búcsút veszünk bak
torom, Isten álgya.

‘•gy

tűnő publicista, a felvidéki politikai élet 
egyik legkiválóbb ismerője a következőket 
mondja:

— Mindenekelőtt hálával kell megállapí
tanunk, hogy Kercsztes-Fischer Ferenc bel
ügyminiszter következetesen megvalósította 
a Felvidék a felvidékieké jelszót. A Fel
vidék a felvidékieké, ezt mondja az uj köz
igazgatási rendszer, de ennek ellenére nem 
jelent szeparatizmust az eddigi magyar
országi közigazgatási rendszerrel szemben. 
Egyes kézzel hozták összhangba a magyar 
történelmi jogfolytonosságot a felvidéki 
jogfolytonossággal. Ugyanolyan módon 
egészséges szintézissel oldják meg az ön
kormányzati szervek kérdéséi is.

A felszabadult területen az utolsó vá
lasztási eredmények maradnak érvény

ben.
az uj-államjogi helyzet azonban uj szükség
leteket teremteti és uj módosításokat párán

Magyarországon nincs kommunista*  
párt, nem*  lehet tehát a Felvidéken sem. 
Annál kevésbé lehel, mert hiszen u kom
munista pártot a felvidéki terület átadásét 
elölt a szlovák kormány jogéroénycsen fel
oszlatta. Az igy megsemmisült mandátu
mok helyére a törvényesen előirt létszámig 
becsületes magyar embereket kell állítani. 
De ugvanugy nincs helyük Magyarországon 
a cseh pártoknak sem. Elsősorban azért, 
mert a felszabadult Felvidéken többé nin
csenek csehek. Tisztára csali párt volt a 
cseh agrárpárt, a cseh szociáldemokrata
párt, a cseh nemzeti szocialista párt, a cseh 
nemzeti egység pártja, a cseh fasisztapárt 
és n cseh iparospárt. Ezeknek a pénzelő! én 
tagjai Szlovákiába húzódtak vissza. Ott 
még nagyszámban élnek csehek, a szlovák 
kormányzat mégsem tűri, hogy cseh párto
kat szervezzenek. Annál kevésbé hagyhat
juk meg mi magyarok a cseh pártok ma
radványait, mikor ezek a frakciók amúgy 
is bejelentették feloszlásukat a Magyar 
Nemzeti Tanácsnak.

Az igy megüresedett mandátumokat 
szintén magyarokkal kell betölteni

és mivel a Felvidéken egyedül csak egy 
olyan magyar párt volt, amely öncélú nem
zeti politikát szolgált — az Egyesült Magyar 
Párt —, természetszerűen csak ennek a 
pártnak volt jelöltjei és ajánlottal jöhetnek 
számításba a behívásnál és kinevezésnél.

— A felvidéki szellem érvényesülése azon
ban nem lenne teljes — folytatja Darvas 
János —, ha a magyar nemzeti akarat ér
vényesítésével egyidejűleg megfeledkeztünk 
volna a felvidéki szlovák és kárpálorosz: 
nép nemzeti szellemű képviselőiről. Ezeket 
népük teljesjogu képviselőinek ismerjük el. 
Az egész magyar Felvidék lelkesedéssel üd
vözli a magyar kormányzat elhatározását, 
hogy

a szlovákok cs kárpáloroszok nemzeti 
alapon álló politikai pártjait csorbítat
lanul meghagyja alkotmányos joguk
ban. Szlovák részen egy llyni párt van. 
a szlovák néppárt, kárpátorosz részről 
pedig kettő: a Ruszin Autonóm Föld- 
mlvesszövetség és a Kárpátorosz Nem
zeti Fusisztapúrt. Ez a három nemzeti
ségi párt az uj közigazgatási és önkor
mányzati rendszerben megtartja vala
mennyi mandátumot, sőt tudomásom 
van arról, hogy például a szlovák nép
párt jelentősebb számerejére való tekiu- 
teltel a kincvezendök között is kap 

helyet.

Szlovák és kárpálorosz testvéreink jogainak 
tiszlelelbenlarlása egyike azoknak az er
kölcsi és politikai tételeknek, amelyért a 
múltban küzdöttünk és amelyre a Felvidék 
jobb jövőjét építenünk kell.

— Tisztán láthatjuk tehát, milyen kor
szakalkotó kezdetet jelent a polgári köz
igazgatás megindulása a Felvidék életében. 
Igenis vannak felvidéki problémák, amelyek 
egyélű megoldást köveidnek Ezeket csak a 
felvidékiek közreműködésével, a felvidéki 
szükségletnek megfelelően, felvidéki munka
módszerrel oldhatnók meg A magyar kor
mányzat teljesen megérti a Felvidék prob
lematikáját és méltányolja minden jogos 
igényünket.

Ezeket mondja a felvidéki élet egyik leg
jobb ismerője. Információink szerint kü
lönben a legrövidebb időn belül nyilvános
ságra kerülnek a felvidéki közigazgatási 
tisztségekről szóló kinevezések. Jól értesült 
körökben a leghatározottabban tudják, hogy 

ezeknél a kinevezéseknél az illetékesek 
teljes mértékben számításba vették az 
elvet, hogy a felvidékiek ügyelt fel

vidékiek Intézzék

és u rátermettségen és képességen kívül fi- 
gyelembevetlék a felvidéki származást, vagy 
felvidéki gyakorlatot.
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A vasárnap elfogott Lázár 
Sándor beismerte, 

hogy megölte és 
kirabolta barátját

A rablógyilkos borzalmas vallomása
Két hónappal ezelőtt elkövetett, kegyet

len rablógyilkosságot fedeztek fel vasár
napra virradó éjszaka Pestszenterzsébeten, 
a Horthy Miklós-ut 14. számú ház egyik 
üzlethelyiségében. A rendőri nyomozás bra
vúros gyorsasággal megállapította, hogy 

az áldozat Irinyi Lajos napszámos, a 
tettes pedig Lázár Sándor munkás

legény.
Az éjszakai órákban azután már

rendőrkézre került a rablógyilkossá# 
tettese is,

akit a detektívek fivérének, Verúfef-utca 6. 
számú házban lévő lakásán fogtak el. Be
kísérték a főkapitányságra és vasárnap dél
előtt megkezdték részletes kihallgatását.

Középmagas, sovány, szőke fiatalember a 
Íyilkos. Már a detektívek előtt beismerte, 

ogy
valóban ő ölte meg Irinyi I^ajost

október 23-án vagy 24-én éjszaka, a napra 

azonban nem emlékszik pontosan. Hihetet
len cinizmussal és nyugalommal beszélt a 
véres tettről. Szinte jogászi precizitással 
diktálta jegyzőkönyvbe vallomását, közben 
gondosan ügyelt arra is, hogy a mentő kö
rülményeket kihangsúlyozza. így például 
állandóan azt hangoztatta, hogy a gyilkos
ságot nem előre megfontolt szándékkal kö
vette el.

— ügy történt a dolog — mesélte Lázár 
Sándor a kihallgatás alkalmával —, hogy 
október 14-én Irinyivel chatároztuk, hogy 
kereskedők leszünk. Zöldség- és gyümölcs
üzletet akartunk nyitni Pestszenterzsébeten 
és a Horthy Miklós-ut 14. számú házban 
egy kis üzlethelyiséget is vettünk ki. Zsá
kokat vásároltunk, hogy majd a zsákokkal 
vidékre megyünk árut beszerezni. Néhány 
nap múlva Irinyi azt újságolta, hogy

1800 pengőt örökölt.
Ennek örömére elmentünk mulatni. A ven
déglőben összevesztünk, azután kibékültünk 
és éjfél után hazafelé indultunk. Útközben 
betértünk az üzletbe, felhoztuk a rolót és 
a félig üres helyiségben beszélgetni kezd
tünk. Ismét összevesztünk. Az üzleti dolgo
kon vitatkoztunk, engem elöntött az indu
lat és mikor Irinyi a félig felhúzott redőny 
alatt kinézett az utcára,

felkaptam a fejszét éa tarkón ütöttem.
Nyomban elvesztette eszméletét,

haig nélkül összeesett
azt hiszem, akkor meg is halt. ..

Egy pillanatra nem remegett meg Lázár 
hangja, mikor a borzalmas történetet el
mondotta. Arra a kérdésre azután, hogv 
hol vette a fejszét, igv válaszolt:

t—< A házmestertől kértem kölcsön pár 
nappal előbb, hogy az üzlet redőnyét meg
igazítsam vele ...

Lázár a gyilkosság után a holttestet
a kis üzlethelyiség hátsó felébe von

szolta.
Pár lépcső van itt, amelyen keresztül egy 
alkófszerii részbe van feljárat. A szerencsét
len Irinyi holttestét a lépcsőn hagyta és

a zsebéből kivette a pénztárcát, amely- 
pen 300 és néhány pengőt talált.

A pénzt magához vette, ezután szüleinek 
Kossuth Lajos-utca 18. számú házban lévő 
lakására ment. Itt maradt reggelig.

A gyilkosságot kővető nap eseményeiről 
a következőképpen számolt be Lázár Sán
dor:

— Visszamentem az üzletbe, 
felhúztam a holttestet a dobogóra és le

takartam zsákokkal.

Azután kocsmába mentem, jól megreggeliz
tem, ittam Is valamit, végül elindultam be
vásárolni. Nem volt télikabátom s mindé- 
nekleött

zslnóros lengyelkabátot vettem ningam- 
nak,

hozzávaló kalappal együtt...
Lázár msgszéditette a háromszáz pengős 

összeg. Aiyig a pénzből turlott, állandóan 
költekezett. Néhány nap múlva nem maradi 
egy fillérje sem. Többek között elment 
Dunabogdányba is, kiilönváltan élő felesé
géhez,

autóval vitette magát, 
jjavallérosan osztogatta a borravalókat, mi
kor azután a pénze elfogyott,

Ismét visszament a bűntény színhelyére.

Felhúzta n rolót, zsákot akasztott az ab
lak elé, azután

levetkőztette a holttestet.
A halott ruháival bejött Budapestre, a Rác- 
fiirdöbe. Megfíirdött s

a kádban kimosta a véres ruhákat.

— Még meg sem száradt a ruha, még 
nedves volt — vallotta Lázár, már el is ad
tam a Teleki-téren.

A ruha ára is elfogyott pár nap múlva, 
Lázár ekkor kezdett a fővárosban és kör
nyékén csatangolni. Ritkán járt haza szü
lei lakására, félt, hogy a bűntényt felfede
zik s azt hangoztatja, hogy a gyilkosság 
után világgá akart menni, de nem tudott 
ellentállni az italnak és elfogyott a pénz.

Vasárnap délelőtt a pestszenterzsébeti 
rablógyllkossággal kapcsolatban azután ki
derült az is, hogy Lázár november elseje 
tájban az édesanyjával 14 pengőt küldött a 
Horthy Miklós-uti ház házmesterének üz
letbér fejében. Azt üzente a házmesternek, 
hogy

ne mutassa meg senkinek aa üzlethelyi
séget,

mert a bérletet fenn akarja magának tar
tani.

Megállapították azt is, hogy óvatosságból 
felkereste áldozatának, a 36 éves Irinyi La
josnak Hallcr-u\cA 52. számú házbaü lévő 
lakásadóját is és Irinyitől származó íráso
kat adott át neki. A beszélgetés során pedig 
azzal a mesével állt elő, hogv Irinyi Zala
egerszegre utazott gyümölcsöt vásárolni és 
ő sem tudja, miért nem tért mindeddig még 
haza.

Ilyen előzmények után szombaton a Hor
thy Miklós-ut 14. számú ház két flzletbér- 
löje, egy borbély és egy élelmiszerkeres- 
kedö felszólították a házmestert, hogy 
nyissa ki a lezárt üzlethelyiséget, amelynek 
bérlője nem jelentkezik, mert

kibírhatatlan btlz áramlik ki a helyi
ségből.

Az volt a gyanú, hogy valami rothadó 
gyümölcs maradhatott az üzletben. A ház
mester felnyitotta a lezárt boltot és ott a 
legnagyobb megdöbbenésre oszlásnak in
dult, meztelen férfiholttestet találtak, amely
ről megállapították, hogy Irinyi Lajossal 
azonos.

A holttestet beszállították a törvényszéki 
bonctani intézetbe és elrendelték a bon
colást.

Lázár Sándort, a 28 éves rablógyilkost 
ma helyszíni szemlére viszik Peatszent- 

erzsébetre
és le játszat ják vele a gyilkosságot.

Előre megfontolt 
szándékkal!

Juhász rendőrkapitány, aki a pestszent
erzsébeti rablógyilkosság ügyében a nyomo
zást vezette, vasárnap délután is kihallgatta 
Lázár Sándort. A gyilkos fiatalember, aki 
eddig a lehető legcinikusabban viselkedett, 
most

megtöri és töredelmes, beismerő vallo-

A2 ELHASZNÁLT 

GOMBAALAKU KRYPTON LÁMPÁT 
A NEMESGÁZTARTALOM ÉRTÉKÉBEN

KERESKEDŐK VISSZAVÍSí»Ol>*

mást telt. Beismerte, hogy nem hirtelen 
haragjában, veszekedés közben véglett 
áldozatával, hanem előre megfontolt 

szándékkal ölte meg.

A rendőri nyomozás adatai szerint Irinyi 
nem sokkal a gyilkosság előtt 1100 pengőt 
vett ki a takarékpénztárból, ezt a pénzt ke

resik most. Lázár azt hangoztatja, hogy ő 
csak 340 pengőt talált az áldozatnál.

— Tessék elhinni, kapitány ur — mon
dotta vasárnapi kihallgatásakor —, mindent 
bevallottam, mindent beismertem, <lc én 
csak .310 pengőt vettem ki Irinyi zsebéből, 
a többi pénzről nem tudok.

Senator Extra
cigarettahüvely vattabetéttel: —

Senator ceiofitter
kettős füstszűrővel:

a leohhö
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Ötezer pengőre ítélték
az újpesti furnirgyár igazgatóját, 
mert elmulasztotta bejelenteni 

két alkalmazottját

SÍT, RÓDL1T
a készítőnél most

miieteken oicsín
vehet.

BERGSMnN, izabslla-ter 6

CSÜTÖRTÖK este fontos tárgysorozata v ■ - 
I a s t I in á n y I ülést tart a Magyar Brldge 
.S/ővcfaég. Ezen az ülésen döntenek a jövő évi
I. osztályú bajnok ságról. továbbá arról, hogy a
II. osztályú csapatok Is egy csoportbim fognak 
látszani. M egál In plt ják a Felvidéki Kupa-mér
kőzés terminusát Is, melyen az összes felvidéki 
csapatok vendégel lesznek u Szövetségnek 
Budapesten. I'gyancsnk dönteni fogunk arról Is, 
hogy a feloszlott Hullni Sakkozók helyére 
melyik esnpal jön fel az első osztályba

9 K B 4 
0 -
4» K D ö 2

ölű. Dél lii v ón nem nd ki ül
★

lést.

Kultsár István, a szellemi munkanélküli
ség kormánybiztosa

ötszáz u||>c*dl  munkaadó ellen indított 
eljárást, • 

mert elmulasztották alkalmazottaikat beje
lenteni. vagy pedig ii bejelentési kötelezett
ségnek hiányosan tellek elegei. Az ötszáz 
ügy egy részel Csóka János rendén kapi
tány, mint büntelő rendőrbiró már le is 
tárgyalta.

180 cselben 50—600 pengős pénzbírsá
got réitl ki a munkaadókra.

★

KARÁCSONYKOR érdekes páros bridge- 
siversenyt akarnak rendezni a Kékestetőn. 
.1 versenyen csak azon hölgyek és urak vehet
nek részt, akik a délelőtti előirt sítúrát is ab
szolválták. Elsőos-.lályu versenyjátékosok együtt 
nem indulhatnak.

♦
A MAGYAR BRIDGESZÖVETSÉG most 

küldte .szél uz 1030. évi csapat bajnokság 
szabályzatát A nevezési határidő az I. osz
tályban január II., a II. osztályban pedig 
lanudr 1*.  Nevezési dij az I. osztályban 
•10 pengő, a II osztályban pedig 30 pengő.

♦
CULBERTSON szédületesen nagyszállása 

bridgeturnéra készül. Programja a következő: 
Január 15 tőt február 15-ig: Guba, Panama, 
Columbia, Peru, Chile, Argentína és Brazília 
nagyobb városai. Március 15-től április 1-ig. 
London, l'úris, Róma, Helyrád. Április 20—22: 
Egyiptom Május Idői június 15 ig: India. In
dokína, Kinn, Japán nagyobb városai. Júliusra 
már San Francisco Chlcágo szerepel az. úti
tervben. A vilftgkörüli t: :nft célja u különböző 
megír pózolt (.n//>crZ.von rendszer propngnn 
dója

♦
I BANKCEGVEZETÖ DR közismert 

hridgebajnok, ifjú hitvese viszont a leg
nagyobb bridgcanalfabéla a világon s éppen 
ezért nem nézi szívesen, hogy fiatal férje 
minden szabadidejét a bridge-el tölti el. 
Hírek szerint nem jognak együtt megöre
gedni/ Néhány nappal ezelőtt éjszaka, ami
kor a férj gyöngyöző homlokkal hazafele 
rohant, óriási eső és vihar tört ki. Egyelőre 
csak az utcán. Szakadt uz cső!

Másnap este a bridgeklubban a figyelmes 
partnerek megkérdezték a cég ve: elő urat:

— Hazaért, mielölt kitört <i vihar'.'
— Jegyezze meg — válaszolt szomorúan 

a bridge vértanúja —, nálunk mindig akkor 
tőr ki a vihar, amikor hazaérkezem ...

*
t NEMZETI Kl'PA idri győztes csapatának, 

a DIPLOMÁS Clubnak nagy társasvacsora kere
tében adta üt a szövetség nevében dr. Kát fián 
Imre szövetségi ügyész a stép ez üst serleget. 
.1 csapat tagjai a serleg kicsinyített mását kap 
tök A Diplomások nevében dr. Holczcr János 
meleg szavakkal köszönte meg a szövetségi ki- 
lulli'lt ii-'rí.J. beszédét. I vacsorát barútsa 
go» bridgepartik h vették.

♦
SAJX \l. \ l'O.S sailóhibn csúszott he legutolsó 

szamunkban: a kitűnő BEAC vegyespáros csa
patbajnokság lóiéin i s és szép győzelméről szóló 
lícsróinolóiikba. amelybe ,,veretlen" helyeit 
..'életlen" snxska csúszott bele. Exulotl helyes- 
bitjük H tévedést és elnézést kérünk.

FOTO ROZOONYI

A pénzbüntetések behajthatatlanság esetén 
6 naptól 2 hónapig terjedő elzárásra 
toztathalók át.

Egyetlen feltűnést kellő eset volt 
Az újpesti Furnir és Lemezművek vezér
igazgatója, Bcttclheim Oltó ellen is 
rás indult, mert két 
lasztott bejelenteni a 
A vezérigazgatót, akinek

kétmillió pengő vagyona van. ötezer 
pengő

pénzbüntetésre Ítélték.

eljá- 
alkalinazollat című- 
kormánybiztosságon.

Javítást, kantnizást vállalok

ZENE
muzsikáló

Nem lesz gondja, 
hogy mit ajándékozzon, ha megnézi „JOLIÉ" dlvatékszerbolt á- 
nak tündöklő kirakatait, ahol a hölgyek által legjobban áhított 
ajándékokat lógja találni. A vásárlást megkönnyíti, hogy aajándékokat lógja találni. A vásárlást megkönnyíti, hogy 
kirakatainkban elhelyezett gyönyörű

tenyésztett gyöngyök, cirkon- 
gyürük, különleges poudrierek 
olcsó szabott Arak kai vannak megtol öl ve

Máshol érdeklődjön.

Nálunk fog venni.
7 y divatékszerbolt

Kígyó-utca 4-4>

Az Operaház igazgatósága a Magyar Opera
barátok Egyesületének díszelőadásaként Beet
hoven örökélcltt, egyetlen dalművét, a 
„Fidelio"-t uj szereplőkkel és uj díszletekkel 
hozta színre. A felújítás egyik kimagasló értéke 
Lányi Viktornak, a közismerten kitűnő esz
tétának és zencköllőnek poétikus jordilása, 
amely a beethoveni szellemtől ihletett igazi 
költői munka. Mi tudjuk csak igazán, mit jelent 
költőnek lenni akkor, amikor nem köt a zene 
és az ütem ritmusa így kell tehát Lányinak 
munkáját megmérni aki a kötött ritmusú, 
hangsúlyos és hangsúlytalan hangjegyekre ilyen 
tisztán költői szöveget irt! A cimszerei>ct éneklő 
Báthy Anna tökéletes átélésü, a lélek titkos 
rejlekcit megnyitó, mélygyökerfí művészete az 
érzéseknek s emberi fájdalomnak sz--'l''”' 
kifejezhetctlcn megnyilatkozása volt.

Szendy Károly polgármester
intenzív városi szociál
politikát hirdet
Háromezer polgármester jön Budapestre a 
városok nemzetközi kongresszusára

rendészet és a kozegészsé’gügy államosítása 
terén kiicjlcll álláponlját és magáévá toll 
olvan javaslatokat is, amelyek u. . víirosj 
tisztviselői társadalom helyzetének javítá
sát célozták. Ebben az irányban tehát hasz
nosnak bizonyult a szövetségnek a tisztvi
selői betegsegélyezés, a tisztviselői kölcsö
nök és a korpótlék tekintetében kifejteit 
munkája.

- Nagy megelégedéssel jelenthetjük be, 
- - mondotta Lukács Ödön, a szövetség el
nöke, — hogy kél év múlva

Budapesten turtja kongresszusát u vá
rosok nemzetközi szövetsége.

Ennek a hatalmas testületnek, amely igen 
sok külföldi államban n kormányzatok vá
rosokat irintö törvényhozásában is tanács
idó szeri pet tölt be. úgyszólván minden 
egyes tagjával képviselteti magát nálunk, 
ami azt jelenti, hogy Budapest a világ há
romezer polgármesterét üdvözölheti majd 
falai között.

Miközben Lukács Ödön a közgyűlés

tzavn/.őan 
.........  ....... ......... . . Az ö 

titokzatos szívdobogása a legmélyebb emberi 
lélek és a romantika teljes átélése. R ö s l c r 
Endre Florestánja átszellcmülten mélgenjáró, 
klasszikus művészi alakításban kulminált. 
Losoncig György egészen kitűnő Pizzaro 
alakítását a szinte egy Meflsztót ábrázoló jel
mez egy kissé túlzottnak mutatta. Orosz Júlia 
bájos, üdehangu Marcclina volt. Sá r d y János 
pedig kedves, rokonszenves Jacqulno. Az uj 
szereplők közül Székely Mihály meggyőző 
jóságu és erejű Roccója úgy hangi, mint szí
nészi szempontból magas művészi nívójú telje
sítmény volt. Neki igazán clhittük azt, amit 
mondott és amit telt. A széphangu Jámbor 
László Fcrnandó szerepében mulatott sok igye
kezetét. .4 két fogoly szerepében i/j. T o r o nyi 
Gyula és S z o m o lány i János jól állták meg 
helyüket. 4 gyönyörű díszleteket Oláh Gusz
táv tervezte, a rendezés eleven tempójú mun
káját Nádasdy Kálmán végezte. I'cr ell
esik ..János karnagy ,.j(/a;i nagu és művészi 
szorgalommal, valamint külsőst adben is lendü
leteseit'-vezényelte a jóiékoíiycélt szolgáló dísz
előadást.

•ír
A szépszámú zenekari hangvorsenyek közöli 

kétségkívül Busch frigyesnek Boethoven-est.;e 
-volt a legjelentősebb. A kiváló német zenekar- 
művésznek a beethoveni stílushoz való törhetet
len és úhitatos ragaszkodása, fölényes tudásból 
(akadó biztonsággal szólaltatták meg a hal- 
hatal'an mesternek I. és IX. szimfóniáit Fzug- 
geszliv ereje zenekarának, kórvsának minden 
tagját áthatotta és igy volt tehetséges, hegy c 
remekműveket ily tökéletes szépségükben h; 11- 
hatluk. A IX. szimfónia szólónégyesúbén Fótiig 
Anna. Basilidcs Mária, Röslcr Endre és Loson- 
czy György jeleskedtek, a Karvaly Viktor veze
tése alatt álló Székesfővárosi Énekkar pedig 
— mint mindig — ezúttal is kifogástalan volt. 
A Városi Színház hatnlmns nézőterét meqtöllö 
közönség lelkesen ünnepelte Buscht és az összes 
közreműködőket.

ti 
ki

Kérek még egy pohárka

TDECSEKIT !

LONDONBAN lc»r január első hetében u 
fram-lu uiigol bi idgetulúlkoaó. A franciák egye
nes kívánságára plnfcnd írásmód szerint poén
szaldóin játszik a kel csapni. A rcváns már 
farsangkor l'írisbn-t lesz, de ezt viszont már 
nem porllund írásmód szerint bonyolítják le.

Kedves gond n karácsonvl xlltéx-főzés. Most 
ti karácsom! ünnepek elöli különböző karó- 
csonvi 'üteméinek k. - . s. nck módját és n
villamos lv sziilekek 'tűzhely, sülő sth i keze
lésit mulaljik be ii' Elektiomos Müvek Hon
véd ut< a 22 -/.lm alatti bemutatójának gya
korlati ÍÖZŐelóadiisain. Délelőtti fözöbemulntu: 
hétfőn, csütörtökön é> |énleken féltlz órakor,' 
délutáni főzöclöndás szerdán öt órakor. Pro- 
gramm dióa-makoslckcres. foszlóskalács. ngó- 
Jancsi, bécsikockn habknrika (karácson'fn- 
disz). pudding. hal < s különféle húsételek 
készítése. Ruhatár- és l>rl< pődij nincs

— Gyönyört! JardlnePe kosarak. I.z i-iben
különösen feltűnnek n Meinl fióküzletek szebb
nél szébb I. n.rson'i ajándékkosarai. Igv ihcn
gyönyörű Meinl-ajnndékkosar a maga ízléses
kivitelében n sok jobbnál jobb Meinl áruval
vgló' nn :i legszebb ajándék, mellyel nagy őre
inét szerethetünk.

.S:cnd|j Károly polgármester nyitja meg 
hétfőn délelőtt a Magyar Városok Országos 
Szövetségének közgyűléséi. •• melyben a szö
vetség beszámol háromévi munkájáról és 
annak eredményeiről.

A polgármester ezt az alkalmat fel fogja 
használni arra, hogy uj várospolitikát hir
dessen uz ország minden városa számára. 
Ennek az uj politikának népibbnek és szó- 
ciálisubbnak kell lennie az eddiginél.

— Értsék meg és értessék meg a városok 
- hangzik a polgármesteri megnyitóban,] 

hogy a mostani változások belső irány
szellemét kell belevinni a városok politiká
jába. A nemzet és cg’ sí élete az eddiginél 
jobban lorrt össze és

u szociális Igazságok az élet oly átszer
vezését teszik szükségessé, amely mun
kát és kenyeret van hivatva adni az. 

ország minden polgára számára.
— Intenzív szociálpolitikának kell áthat

nia a városok vezetőségét, egészséges népi 
szellemnek, amelynek a városok közigaz
gatási vonalain is érvényesülnie kell.

A közgyűlés elé nagy érdeklődéssel 
hintenek a felvidéki varosok, amelyek 
ziil csak négy:

Kassa. Komárom. Munkács és L'ugvár 
fog kapcsolatba lépni a szövetséggel, 
mivelhogy u jövőben csak ezek marad
nak meg városoknak. Beregszász. Ér
sekújvár, Jolsvii. Léva. Losonc, Riniu- 
axonibat és Rozsnyó, amelyekéi a cseh 
politika vlsszasorvaszloll. nagyközsé
gek lesznek. Kassa törvényhatósági, a 

másik három megyei város lesz.

A szempont n kormány intézkedésénél nz 
volt, hogv csak htiszonölczer lakoson felül 
nyilváníthatók városokká. Kassának az 
1930-iki népszámlálás adatai alapján 70.117 
főből áll a lakossága. Komáromé 28.000-en 
felül (belcsz.imilva Magyar-Komáromol isi. 
Munkácsé 2(1 102, Ungváré 26.675.

Szó volt ugyan arról, hogv a Felvidék 
városai már most kapcsolódjanak be az 
anyaország városainak közös szövi tségébe, 
de ennek a kapcsolatnak a felvételére csak 
tavasszal kelül sor, amikor is a .szövetség 
Kassán tart ja rendki'üli közgyűléséi.

A szövetség megelégedéssel tekinthet 
'issza háromcszlendei működésére, mert a 
kormányzat ez általa felvetett egyes kérdé
si két a szüvei'ég kérelmének incgfelelölcg 
oldotta meg. Itt a többi közölt részben ho
norálta a szövet' gnek a hilbizománvi ja
vaslat. a beruházási hozzájárulás, a tűz-

anyagát tanulmányozza, szétnézünk n pom
pás tanácskozóteremben, amelynek falait a 
magyar városok címerei diszitik.

Külön csoportosítva találjuk a felvidéki 
városokét, a többi között pedig feltűnt Cson
grád és Kiskunhalas címere. Érdekességet 
a két címer jelenlétének az ád, hogy egye
dül Csongrád és Kiskunhalas azok a váro
sok, amelyek ismeretlen okból nem tagjai 
a szövetségnek.

Az ország többi városa mind belépett n 
szövetségbe.

Csongrád címere hatalmas vörös szivet 
ábrázol, amelyből három rózsa hajt ki. A 
középső rózsán fehér galamb pihen. Kis
kunhalas címerében cgv harcos áll, lába 
alatt három hal. A címer felett korona.

Az elnök Íróasztalán gyönyörű diszkó
ié síi zöld albumot látunk, amelyről kide
rül. hogy

a szövetségnek a kormányzó sxániűra 
elkészített hálafcllralát tartalmazza.

A lékel! kék és piros belükkel, perga- 
mentra rajzolt hódoló felirat a felvidéki 
városok visszacsatolásának alkalmából fe
jezi ki a városok háláját a kormányzó bölcs 
orszóglásáérl. A szöveget köröskörül M i- 
gyarország hatvanhat városának romekbe- 
rajzolt miniatűr cimerc díszíti.

★
Sándor Margit, az ismert jeles pianista és 

pedagógus „A zongoratechnika ABC-jc" címmel 
Ízléses kiállítású munkát jelentetett meg a' 
Rózsavölgyi cég kiadásában.

★
.4 Filharmóniai Társaság harmadik 

bérleti, francia estjét Roger Desor miére, 
a párisi Opera Comique kivételes tehetségű, 
fiatal karnagya vezényelte. A biztoskezü. lendü
letesen vezénylő dirigens pálcáin alatt Ra- 
ni c a u: szinpompásun klasszikus, négy tételű 
szvitje, Bizet harcias muzsikája, Mcssiacn 
és K o e c h l i n újszerű szlmfónil us regéi hatá
sosan szóltak. Á közreműködő Holley Marié 
Thetese fölényes muzikalitással és benső-réggel 
énekelte Berlint; La captive-jét és Gou
nod, D u pár c, Fau r c egy-egy ‘gyönyörű 
dalát. Fiiharmonikusaink nagyszerű diszpozí
cióban muzsikáltak.

■k
Fáik Géza, n jeles esztéta fordulatos és színes 

csoportosításban vezeti be most me'jelent 
..Rarangolás Zencországban” cimü, tel- idős 
kiálilósu könyvében n zencvilág <’o' g e I és ----- . (> fl,(n,sá. 

valósé-

me'je

kiálilósu könyvében n zencvilág c’o' g e I 
történelmi rejtelmeibe a zonera íongé> 
got. A nagyon hasznos zenei tudni valók 
gos klncsesháza ez a kitűnő könyv.

★
A Zeneművészeti Főiskola 

első nyilvános hangversenyén Hevesi 
(hárfa). Rita per Gizella (ének). 
Tibor (gordonka). C ‘ 
Littasy György < él 
(zongora) értékes é 
méltán rászolgáltak 
tapsaira.

t-l.’rl 
Aladár 

. Kerekes 
Grósz llőbert (I.egedül, 
ének) és B. Hálást l ova 
és tehetséges r’őad 'sukkal 

hallgatóságuk elismerő

♦
Faragó György egyike legehetségeschb 

pianistáinknak, n nemrégen nálunk {órt 1 n ér
met svájci karnagy előtt játszott és nn v ra 
megnyerte a kiváló dirigens tetszés'!. Egykét 
svájci hangversenyzésre kapott nieghi-.óit.

Liliké Dezsőit m Casino 
Fór England

■ Prince ot Wales

Biro József, a kitűnő fi tat hcgedl’ntfiv.’.sz 
rendkívüli sikerrel szerepelt Zürichben A svá ci 
lapok a legnagyobb elismerés hangján méltat
ják Biró kivételes technikai fclkés. ült ég. l és 
költőien elmélyülő előadását.

SchníTcr Sándor
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Százötvenezer román zsidót 
államköltságen hivándoroltatnak 

Palesztinába
Bukarest, december 18.

A hatóságok érintkezésbe léptek a romá
niai zsidók szervezeteivel a világháború 
után Romániába bevándorolt zsidók kiván
dorol tatása, illetve az erre vonatkozó kor
mány terv megvalósítása dolgábun.

E terv szerint mintegy lőO.OOO zsidó 
vándorolna ki három esztendő alatt.

Súlyos villamosössze
ütközés a Baross-téren

A 69-es nekirohant és fölborított egy 46-ost — 
14 sebesUlt

Vasárnap délután három óra után öl 
perccel megdöbbentő villamosösszeütközés 
történt a Baross-tcr, Thököly-ul és Bethlen 
fiúbor-atca sarkán.

A Baross-lér felé robogott a 69-es jelzésű 
pótkocsis villamos, midőn a keleti pálya
udvar felöl a Bethlen Gábor-utca irányában 
megindult a 46-os jelzésű villamos. A 46-os 
motorkocsija már túljutott a sinkereszlező- 
désen és majdnem elért a Keleti-kávéház 
vonaláig, midőn

n pótkocsijába belerohant a teljes se
bességgel haladó 69-es motoroskocsija.

A villamos vezetője abban a pillanatban, 
mikor meglátta a síneken áthaladó villa
most, fékezni kezdett, de a nagy hidegben 
síkosak voltak a: acélsínek, a fék sem mű

Mária Terézia brandy 
HUÖJEPTUS Líkop 

KECSKEMÉTI BARA£Kwínka

ködött jól és elkerülhetetlen volt a szeren
csétlenség.

Recsegés-ropogás, üvegcsörömpölés hal
latszott s a következő pillanatban a 
46-os pótkocsija felborult és égnek 
álló kerekekkel feküdt az liftest bazalt

kockáin.
A villamosszcrcncsétlcnség nagy riadal

mai okozoll a Baross-téren és környékén. 
Kinyiltak a környező házak ablakai s ez
rekre menő embertömeg gyűlt össze a fel
borult villamoskocsi körül, amelyből

Legszebb ajándék uraknak

karácsonyra
Egyik pesti áruház előtt elfogták 

az aszódi javítóintézet két 
szökevény növendékét

ing

nyakkendő 

házikabát

pizsama

Mustig. uridivat
Hölgyek számára tinóm 

női tehérnemüek 
csak Rákóczl-ut 4. sz. alatti 
üzletünkben

Lustig Ede

A román hatóságok a zsidó szervezeteknek 
erre a célra

a megfelelő kivándoroltatási alapokat 
rendelkezésre bocsátanak és visszafizet
nék nekik a kivándorlók útiköltségeit is.

A zsidó szervezetek hir szerint ezeket a fel
tételeket elfogadták. A kivándorlási Palesz
tinába kívánják irányítani és erre már en
gedélyt kértek a brit kormánytól. (MTI.)

kétségbeesett jajgatás cs .segélykiáltá
sok hallatszottak ki.

Az őrs?emes rendőr értesítette a mentőket, 
tűzoltókat, pár perc múlva a szomszédos 
Mosonyj-utcai rendörlaktanyúból riadóautó 
érkezett. Megtisztították a teret és kordont 
vontak a felborult kocsi körül. Időközben 
három kocsival megérkeztek a mentők Russ- 
wurm igazgató-főorvos vezetésével és két 
lisztiaulóval, több szerkocsival a tűzoltók 
is, akiket vitéz dr. Kiss Lajos tüzollóföpa- 
rancsnok vezeteti.

Egyesült erővel kezdték meg a mentés 
munkáját, megemelték a felborult villamost.

csákányukkal szabaddá tették a perron- 
ajtót. hogy hozzáférjenek a felborult 

kocsiba szorult sérült utasokhoz.
Egymásután emelték ki a 46-osból a sebe
sülteket: Vér Sándor feslösegédet, Liptai 
Pál kéményseprőt. Malter Károly gyárimun
kást, Lukács Béla honvédet, Matus Júlia 
háztartási alkalmazottat, Kovács Józsefné 
állami nyugdíjast, Franci Béla vasesztergá
lyos feleségét, Dániel László főhadnagy fe
leségét, Fehér Balázs vasbetonmunkást, 
Szabó János gyárimunkást, Magor Károly 
és Gcffler Alajos munkásokat, végül Sípos 
Gábort és Horváth IV. Ferencet, a 46-os 
villamos kalauzait.

A mentők a
tizenegy sebesültet 

elsősegélyben részcsitctték. Bár az első hí
rek halálos áldozatokról szóltak, súlyosabb 
sebesülés szerencsére nem történt. A leg
több utast a villamoskocsi ablaküvegeinek 
szétrepülő szilánkjai sebezték meg, ugy, 
hogy az elsősegélynyújtás után részben la
kásukra vitték őket, részben a helyszínen 
maradlak, de kórházba senki sem került.

A mentők munkája után került sor a tűz
oltók legnehezebb feladatának megoldá
sára: a felborult és a forgalmat teljesen 
megakadályozó villamoskocsi felállítására.

Emelődarukkal kezdték a magasba 
emelni az összeroncsolt villamost 

és délután félötig tartó megfeszített munká
val sikerült a 46-os villamost a sínpárra ál
lítani. A sínekre állított kocsi szomorú lát
ványt nyújtott:

valamennyi ablaka betöri, az oldala 
teljesen összeroncsolódott és a hajtó

berendezése is elromlott,
úgyhogy egy másik villamossal kellett el
vontatni.

Vasárnap a pcstvidéki ügyészség foghá
zába kél kopottruhás suhnneot kisérlek be:

nz nszódl javítóintézet két újabb szö
kevényét adták át az ügyészségnek.

növendék 
A fialni su- 

ngyba-főbe 
az öröktől

Pár nappal ezelőtt történi, hogy nz aszó
di javítóintézetből tizenhárom 
vakmerő módon megszökött. 
ha ne ok megtámadták őreiket, 
verték, kirubolták őket, majd 
ellopott kapukulccsal kiszöktek nz. intézet
ből. A csendőrség a szökevények közül ha
tol rövidesen kézrekeritett és n pcstvidéki 
ügyészség fogházába kisért, hétnek azonban 
nyomaveszetf.

Tegnap
egyik pesti áruház előtt egy detektív 
két lerongyolódott fiatalembert látott 

őgyelegnl.

Igazolásra szólította őket, de egyikük sem 
tudta magát igazolni, mire n detektív hatá
rozott hangon igy szólt hozzájuk:

— TI szöktetek meg Aszódról, azonnal 
velem jöttök!

A két suhunc zavartan dadogott, aztán 
engedelmesen követte a detektívet, aki

1.70 pengőért vásárolt, 4 drb Lux pipereszappant 
tartalmazó kis ajándékcsomagban

1 női zsebkendő/

2.50 pengőért vásárolt, 6 drb Lux pipereszappant 
tartalmazó nagy ajándékcsomagban

1 női díszkendő ,aló|hatól

A Baross-téren ezalatt jóformán teljesen 
szünetelt a forgalom és a felállított rendőr
kordon mögött sokezer főnyi tömeg figyelte 
a mentők, majd a tűzoltók munkáját. Félöl 
óra után a rendőrök feloszlatták a tömeget, 
a felborult villamost elvontatták és három
negyedöt órakor végre sikerüli visszaállí
tani a forgalmat és a Baross-tér hamarosan 
visszanyerte megszokott képét.

Késő este a főkapitányságra előállították 
és kihallgatták a villamosszcrcncsétlcnség 
kél szereplőjét. Sporku Károlyt, a 69-es és 
Kollár 1. Józsefet, a 46-os villamos vezető 
jét. A kihallgatások alapján még nem tör
tént döntés sem a két villamosvezető to
vábbi sorsáról, sem pedig a felelősség kér
déséről.

előbb a főkapitányságra, majd innen va
sárnap n pcstvidéki ügyészség fogházába 
kísérte őket. Itt a kél suhanc rövid fagga
tás után

Néhány árszenzáció

LÁSZLÓ t» FEKETE
nagy karácsonyi vásárából:

Marocain imprlmé
Salln-peilyes marocaln ,2.98 jíyapjüszövet. . . . . . . . . . . . . . .

2.90 Férllruhaszövetli;s\;;“& 9.80,

extra minőién 0 KC
cm Mélci f fc.tlO

Rayé marocaln
Marocaln Imprlméss.^,,.. .-1.88

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÜZLETÜNKBE, AHOL AZ 

OLCSÓ RUHAANYAGOK TÖMEGÉBEN VÁLOGATHAT 

LÁSZLÓ és FEKETE 
IV., PETŐFI SÁNDOR UTCA 14-16,

beismerte, hogy Aszódról szöktek meg.
Elmondották, hogy napok óta bolyongó
nak étlcn-szomjan a fővárosban, majd a 
szökés minden részletéről vallomást tettek, 
A szökevények elmondották azt Is, hogy 

megszökött társaik Is Budapesten és 
Pesi környéken bujkálnak.

A vizsgálóbíró vasárnap a két suhancot 
letartóztatta, n még szökésben lévő öt szö
kevény ellen elfogatóparancsot adott ki és 
most országszerte körözik '"■kot.

Felmerült az ötödik
Musica fivér

New-York, december 18.
A Musica-leslvérek elleni vizsgálni során 

a hatóság most azokat az ügynököket ke
resi, akik hadviselő államok megbízásából 
fegyvereket vásárollak. A hatóságok ugy 
lálják. hogy a McKcsson és Robinson cé
gek más tisztviselőinek is volt tudomása a 
fegyverüzletről.

Közben olyan gyanú is felmerült, hogy
a Mitsica-teslvérek nagyszabású gyé- 

inánlcsempészést is Űzlek.
Arról is érkeztek jelentések, hogy van még 
egy ötödik Musica-flvér is.

Gyapluszövet <livalszinckb?n, sima- 
i'» ecossais, jó minő. y Qí|

knliöldi T-, hnz.-.i fl CA
•3o cm tiélcs........ I’ v.Öu-tól

......................  tőt

Sport’llancll i.jiúnő n.:nMa. . . r .58161

Erzsébet-körut 20, Rákóczi ut 4
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Az örök béke hazája is - 
fegyverkezik!

Bari hu Károly honvédelmi miniszter már 
Venyiíjloltn az uj honvédelmi lörvényjavnv 
Litot, amelyet most tárgyul n képvisclöház 
bizottsága. A javuslal teljesen uj alapokra 
•'piti n magyar honvédelmet és nemcsak a 
hadsereg fejlesztéséről gondoskodik, de 
szem előtt tartja tíz Idők változását, amely 
azt mulatja, hogv i háború ma már nem 
éli meg a frontokon, hanem

nz egész nemzetnek minden személyi 
és any ági jav ávttl részt kell v ennie a 

honvédelemben.

Karácsonyi M-J A 4 vAlzAI
ajándékul DlUlUClty lUBtCll 
Schm ideg-tői, ív., Párisi-utca 3.

Az. államépitészeti hivatalban 
43.000 pengő hiányzik

Perlaky Ede eddig csak 30.000pengő elslkkasztását Ismerte be

A javaslat egészen uj kategóriákra terjeszti 
ki a honvédelemmel kapcsolatos kölele/.elt- 
aégeket. A többi közölt kötelezővé teszi az 
ifjúság számára a katonai előképzést, a ké
sőbbi korosztályok részére pedig a lövész
egyesületekbe való tömörülést, egyrészt, 
hogv’ az ifjúság már léiig kiképezve kerül 
jón katonai szolgálatra, másrészt, hogy a 
löxészegyrsületckben tovább ápolhassák a 
katonai szellemet és a katonai önképzést. 
Szerte a vhtgoit mindenütt az a helyzet, 
hogy az államok fokozott mértékben igye
keznek mtgerősileni a nemzetvédelmi szer
vezeteket.

Nemes Erdeös László Katonai Évkönyvé
ben igen jellemző adatokat találunk erre- 
vonlkozóan. Legkifejezőbb példája ennek 
nz, hogy

A pestvármegyei államépitészeti hivatal
nál történt sikkasztás ügyében a rendőrség 
vasárnap befejezte a nyomozást. Perlaky 
Edét, az állainépilészeti hivatal tisztviselő 
jét. miután tisztázták a sikkasztás körül
ményeit és beismerő vallomást telt, letar
tóztatták.

A rendőri nyomozás megállapította azt 
is, hogy mini követhette <1 uz alacsony 
munkakörbe beosztott kisfizetésű hiva

talnok a .sikkasztást.
Perlaky a közmunkákért járó összegeket 
fizette ki a vállalkozóknak. Az állami köz
igazgatásban az a rendszer, hogy a köz
munkák ellenértékének 80 százalékát még 
a munka befejezése elölt kisebb részletek
ben kifizetik a vállalkozónak, hogy anya
got tudjon vásárolni és munkásait tudja 
fizetni. A hátralévő 20 százalékot azután 
csak később kaphatják meg a vállalkozók, 
jóval a munka befejezése után, mikor 
meggyőződtek arról, hogy vállalt kötele

zettségeiknek teljes mértékben eleget tel
tek. A részletekben történt kifizetésekkel 

' manipulált azután Perlaky Ede ugy. hogy 
nyolc év után most

az államépitészeti hivatalban 43.000 
pengő hiányt állapítottak meg.

A sikkasztott pénzből, Perlaky villát vett 
s hivafalnoklársainak, akik ismerték 
anyagi körülményeit, azt mondotta, hogy 
örökölt pénzből vásárolta az. ingatlant. Az 
eltulajdonított pénz többi részét elköltötte. 
Nagy lábon élt.

gyakran járt szórakozóhelyekre, nagy
úri passzióit pedig nem tudta fedezni 

kis fizetéséből.
Mikor pénzzavarba került, akkor mindig 
hozzányúlt az idegen pénzhez. Ezek a kis 
összegek az évek során hatalmas összegre 
növekedtek. Perlaky csak 30.000 pengős 
sikkasztási ismert be a rendőrségen, a még 
hiányzó 13.000 pengőről tudni sem akar.

Óbudai kaland:
négy jólorku barát kocslstul- 
lovastul elivott egy rakomány 
cserepet

Néhány nappal ezelőtt egy tclöcscrepek- 
kel megrakott hatalmas társzekér állt meg 
az egyik óbudai kiskocsma előtt. Erdős Fri
gyes kocsis leszállt a bakról cs benyílóit »' 
söntésbe. Előbb csak egy fröccsöt rendelt, 
azután három barátját fölfedezte az egyik 
piros abrosszal Jelenteit sarokasztalnál és 
a találkozás örömére mindjárt fclliler bort 
hozatott. Letelepedett maga is az asztalhoz, 
négyesben megitták a bort, azután pálinkát 
rendeltek. Vidáman poharazlak a kis sarki 
kocsmában, egyszerre csak

elfogyott a pénzük.

A hangulat ekkor már igen emelkedett volt’ 
s a társaság egyik tagja az asztalra ütött:

— Én nem bánom, akármi les:, de pénzt 
szerzek! Adjak cl a Erid kocsijáról a cse
repet!

A javaslatot kitörő helyesléssel fogadták, 
és nyomban hozzá is látlak a terv keresztül
viteléhez. A jókedvű társaság tiz perc alatt, 
a szomszédban 12 pengőért el is adta a 
kocsin lévő négyszáz telőcscrcpct s a pénz
zel folytatták a mulatságot. Mire beestelc-1 
dclt,

még Svájc, uz örök béke huzala I*  
fegyverkezik.

Svájc hadseregét uz idén kezdték újjászer
vezni. A hadsereg három részre tagozódik. 
A 20 32 éves korosztályok alkotják a
tényleges hadsereget (Elit), a 33—40 éves 
korosztályok a honvédséget (Lnndmehr) és 
a 41- IK éves korosztályok a népfelkelést 
(Landsturni). HándkívÖli katonai beruházá
sokra 135 millió frankot szavazlak meg az 
összeg törlesztése több évre van elosztva.

Svájcban kötelező a katonai előképzés é*  
szerves része a katonai szolgálatnak. A ki
képzést a szövetségi tanács katonai ügyosz
tálya vezeti, a munka az iskolákban és .a 
Schmeizeriseher Sclintzverein kebelébe tar- 
Jozó lővészcgyesülctekben folyik. A kikép
zésnek két fokozata van A tulajdonképpeni 
katonai előképzés a Ki--19 életévek közöli 
végzemlő tanfolyamból áll. A két fokozaton 
kiviil minden Ifjúnak cl kell végeznie meg 
»gy lovászion folyamot is. A tényleges szol
gálni előtt

mindenkinek gyakorlati és elméleti 
ttjonevlzsgál kell lenni, aki nem felelt 
meg. azt a kantonok költségén tovább

oktatják.
Az egyetemeken és főiskolák ut felsőbb- 
loku katonai előképzés folyik. A lövész-1 
egyesületek a haderő kiegészítő részét al
kotják. Minden svájci hadkötelesnek be 
kell lépnie a lakóhelyén levő löveszegycsü 
leibe és köteles évenként lögyakorlalon 
résztvenni. A légi és gazvcdelem az egyes 
városokban, gyári és Ipari telepeken szabá
lyozva van és a polgári lakosság rendsze
res oktatásban részesül.

Ebből is láthatjuk, hogv

nálunk la éppen Idején jön az uj hon
védelmi törvényjnvuslal. amelyet min 
den magyar ember, pártállásra való te
kintet iiílkül csak örömmel fogadhat,

mert hiszen tudjuk, hogy a népek 
nyében ma már csak az a nemzet állja 
meg a helyéi, amelyik erő*.  Katonai kép
zettség és katonai szellem nélkül pedig 
nincs erős nemzet.

VJ hetilap hulul Budapesten. A minta’-- 
tcrelnök Dénefay-Dinlch Vidor m. kir. kor 
mánvfötamü sósnak engedélyt adott arra, lmgy 
Budapesten Események Lapja címmel uj heti 
| ip< i indítson. At uj lap minden szombaton 
irggcl leletük meg «s ismertetni fogja n bel 
<s külföldi sajtó legérdekesebb cikkeit, riport 
jalt és híreit.

GYEREKEK! 
LAKNER BÁCSI 

karácsonyi matinét 
rendez nektek a

SCALA
filmszínházban!
Felléanek: MM>GYA«ZAY
ViMlt. IlkKNiWYI ®III.
% KIS ZOM X < *ÍOI>.4-
H0W>LÖI< X hVTl ASZIK-
HÁZ * ZEURA (ÍR
Rejtvény verseny értékoa dijakkal

•Jegyről ajánlatos előre gondoskodni!

M ELE fi =»EI9 lhRsKU nadrág

FÁTH -nál, IV., Ferenciek tere 2>
XEGY HÉTBE BETILTJÁK A XÉP- 

SZAVÁT. Értesülésünk szerint belügymi
niszter a Népszavát vasárnapi vezércikké
nek az ország külpolitikai érdekeit vészé- 
Ivézlelö tartalma mialt. nétty hétr<; betiltja.

— TIZENKÉTSZER TETTÉK ÁT A HA
TÁRON. A soproni vasútállomáson letar
tóztatták Varga János állampolgárságnél
küli munkást, akit öl nappal ezelőtt teltek 
át u németek a magyar határon. Kihallga
tása alkalmával elmondotta, hogy már ti- 
zenkelizbcit tették ál a magyar halárról a 
német határra és a német határról a ma
gyar halárra, mert nincsen állampolgár
sága. Engedélynélküli határátlépés miatt 
megindult ellene az eljárás és ha büntetéséi 
kitöltötte, ismét átteszik a német haláron

— Ingyen ebéd u komáromi Ínségesek-, 
nek. Komáromban az /.'/rsébcf-szigelcn, 
megkezdték a komáromi Ínségesek számára 
pz ingyen cbédoszlúst. Egész a tavaszig na
ponta 350 felvidéki nincstelennek adnak1 
ingven ebédel: levest, főzeléket, husi, tesz-, 
tál: a jövő héten pedig megkezdik a kará
csonyi szerelelcsomagok kiosztását.

— Vasárnap választolt Budafok. Budafok 
községi képviselőtestületének 15 mandátumá
ért vasárnap zajlottak le a választások. Há
rom párt vett részt a választási harcban, a Vrf- 
rosi Nemzeti Reformpárt, a szociáldemokrata 
párt, és a nyilasok. 383(1 szavazatot adtak’le/ 
«bl>o| 180i> esett a hemzrti Reformpárttá} 1'186 
a szociáldemokrata pártra cs 819 szavazatot 
kaptak a nyilasok.

zavarólag hat az emésztésre és a 
vért is beszervezi. Émelygést, 
fej- és derékfájást, idegességet 
és egyéb bajokat okoz. Ilyenkor 
segit önnek Is 
a jó hashajtó:

Székrekedés

— írni. ... mindenki a számára legmegfele
lőbbet választhatja a bundák közül. Opossnm. 
milricllc, vidra, svat és mormola bundák óriási 
választékban, legelsürcndü minőségben cs igen 
olcsó árban kaphatók Aslor ruha, VII., 
Rókóczi-ut 16

— A magyar cipőipar irmokéit vásárolja ön 
Is karácsonyi ajándékul Münchcnyrátzinfl, 
Kossuth Lajos-utca lő.

a cserép után eladták a kocsit is és el
adták az egyik lovat is.

A másik lóra nem akadt vevő, erre négyem 
összefogtak és egyesült erővel hazavezették 
az árva lovat, melyre nem akadt vevő. Szé
pen megetették, megitatták és mint akik jól 
végezték a dolgukat, hazamentek aludni. A 
kocsis gazdája, Horváth Károly épület- 
anyagkercskedö vasárnap tudta meg a jól 
sikerült, mulatság részleteit s nyomban föl
jelentést lett a rendőrségen.

A kocsist és húrom barátját, Vörös Imrét, 
Jánoska Józsefet és Fehér Károly napszá
mosokat kihallgatták a rendőrségen. Kihall
gatásuk során kiderült, hogy fogalmuk sin
csen, hol és kinek adták el a kocsit és a 
lovat. Mind a négyet őrizetbe vették.

— Ellenzéki tüntetés készült a zsidó hit*  
község közgyűlésén, de megakadályozták. 
A Pesti Izraelita Hitközség képviselőtestü
lete siputcai székhazában vasárnap délelőtt 
rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés 
során Steril Samu elnök bejelentette, hogy 
az elöljáróság a mai változott viszonyok 
közölt fölajánlja lemondását. Több felszó
lalás után a közgyűlés nem vette tudomá
sul a lemondást. A közgyűlés ezután a hit
község és a felekezet helyzetével, a zsidó
törvény módosításával foglalkozott és örö
mének adott kifejezést a Felvidék vissza
csatolása felelt. A közgyűlés kulisszái mö
gött izgalmas események zajlottak le. A 
hitközség megtudta, hogy nz ellenzék tün
tetni akar a vezetőség ellen. Ezért a rend
őrséghez fordult segítségért, detektiveket és 
rendőröket kertek. A hitközség épületében 
a közgyűlés elölt detektívek helyezkedtek 
el, . kik mindenkit igazoltattak és csak nrra 
illet •keséket engedlek be a közgyűlési te
rembe. Előálliiás nem történt.

— Legszebb karácsonyi ajándék egy szép 
olajfestmény Hoffuxmntúl, Károlg-körut XS. 
Központi városház-épület.

■ ~ R°ígonyl udv. fényképésznél, Váci-utca 11/b. 
cs Kálvin-tér 5, karácsonyi propagandaárak.

öt betörő rendőrkézen, öttagú belörölár- 
tiiMÍg került vasárnap rendőrkézre. Kupéét 
Imre pincér Vircsok Jenő kőmüvessegéd, Ko
vács László kocsis. Tóth János hentes és .Sípon 
Kovács János kőműves a l)ob utca 23. számú 
házban lévő szövetüzlolben köveitek cl néhány 
nappal ezelőtt betörést. Kifosztották az üzle
tet ZMikinányukal egv telken helyezték el. s 
minlliogv nem tudlak rajta megosztozkodni, 
később az egész árumcnnvieégel eladták 
(irüntweiy Hugó orgazdának A dobulcai betö
rés ügyében megindult rendőri nyomozás ha
marosan eredményre vezetett s az egész belörŐ- 
lársnságol behozták a főkapitányságra. Kihall
gatásuk során a dobulcai betörésen kiviil még 
hat másik betörést ismerlek be.

■— Leszállították az átkelési dijat a 
Szuczl-cstitornán. A Szuczi-csalorna Társa
ság az átkelési dijakat december 15-től 
kezdödöleg újból leszállította. Két év lefor
gása alatt most már harmadszor szállítot
ták lea csatornaútkelési dijakat.

— Több és tizedes tradíció a Lászlói és Fekete 
cég (IV., Petőfi Sándor-u. 14—16.) nagyszabású 
karácsonyi árleszállítása, mellyel vásárlóközön
ségének minden esztendőben kedveskedni szo
kott. Ezen árleszállítással kapcsolatos elönyö 
kel mindenkinek érdeke kihasználni, mert ki 
tűnő minőségű női és férfiszövet, selyem, mii 
selyem és ntosókclmék minden eddiginél nla 
csúnyább árnkon kerülnek eladásra.

f eltörték a kapuvári z.Mdótemplom per
selyeit. Dömötör Lnjos és Borsodi Burula Pál 
i kapuvári zsidótemplom perselyeit feltörték 
es hetvenöt pengőt zsákmányoltak. A perse
lyeket fosztogató betörőket a cscndörscg elfog
ta és átadta az ügyészségnek.

— Bálhy Anna hangversenye Sopronban. A 
Soproni Zenekari Egyesület vasárnap nagysi
kerű ünnepséget rondezelt. Az. est szereplője a 
soproni születésű Bátliy Anna voll, akit lelke
sen ünnepeltek.

Még nagyobb lesz a hideg!
\ Meteorológiai Intézet Jclcnli:
\ szárazföld ósznkkcleli ré zéiről jövő hideg levegő áramlása az Atlanti-óceán, a 

Iildküzi- és Fekete-tenger jele még egyre tart. Hazánkban mindenül! volt havazás és 
helyenként hófúvás.

A hóréleg xastagsúga I Iái mashalár hegy 15 cin , Dobogókőn 8 cm, Kcvélynycrcg 
S cm., a Nagyhldcghegyen 13 cm.. Kékesen 39 cm.

Vúrhnló időjárás:
Északi-északkeleti szél. Változó felhőzet. Több helyen még havazás és hó

fúvás. A hőmérséklet kissé még tovább süllyed.

— A margitszigeti Palatínus Hotelben 
töltse a karácsonyt és a Szilvesztert. Szoba
rendelés 120—620.

— öngyilkos lelt egy üldözési mániában 
tenvedő leány. Vasárnapra vir-adó éjszaka 
’Zolitokon öngyilkos lett Fazekas Emma 54 
vés leány, a szolnoki Fazekas inérleggyúros

.cstvérhugf). Az Idős kisasszony üldözési má
niában zcnvedetl, hajnalban tört haza fivére, 
becsapta a ház vaskapuját, ettől annyira meg
rémült. hogy felugrott az ágyból, kirohnnt a 
folyosóra és levetette magát az udvarra. Sú
lyos állapotban vitték szanatóriumba, műtétet 
hajlottak végre rajta, azonban már nem lelte- 
tolt segiteni, reggel hét órakor meghall.

— Az Áruit) vasárnapon rekordforgalmat bo
nyolított le a Hcllig harlanyaháa (Rákóczi-ut 2fí.) 
ahol a kitűnő minőségű kötöllárak. harisnyák, 
kézijük, úri és női fehérneműk igazi kará
csonyi ocassiós árban kerüllek a vásárlók 
tulajdonába.

VÁROSI SZÍNHÁZ

Sárga veszedelem kellő is fetiyegcli a 
fehér embert. Az egyik a siirgn táj támadása. 
Túvolkclctről. A másik már közelebb fekvő 
baj. a sárgaság. mint betegség. Ma azonban mii 
nz ellen is könnyen védekezhetünk, mert . 
glutibersóbnn rendkívül gazdag Mim gvógyvi. 
gxógvitja n sárgaságot, a gyomor és cpcbnjoknt 
Kérdezze meg orvosat.

— A nagy érdeklődésre való tekintettel tanú- 
esős ti karácsonyi vásárlásokat mielőbb és le
hetőleg a kora délelőtti órákban eszközölni, 
‘áitt, Pftlfcr és Társa cégnél, (Bécsi-utca 

hogy a tiegv választék és olcsó árakon el 
uló.srn kerülő selyem-, bársony- és nölszöycl 
újdonságokból választhasson.

RemufaMt Pénteken, iterember 2|-ánt 
tnnAHÁM—FÖLDES -HARMATII. a Jl’LIA Kenőinek 

uj nnf, nprrellje

F£HÉR HATTYÚ
Primsdonna: t’ONTHy HANNA.

-rcreplőki ItELLV. SZIKLAI SZERÉNA. SOLTIIY. 
KOPECZlROtfCZ, SZONDY. BIHARY. PODOR .tb.

M fa|u fnek- D tánekur. 31 tan tenekar. 
Képráaatoa klállitás. Rasyojó Jetmeiek.

lellek a premierre és a kerérannil dnnrnl 
már válthalék. rlőadáiekri
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A kormányzotté jelenlétében 
2500 gyermeket ruháztak fel 

a 7EBE karácsonyi ünnepén
A Takarékpénztárak és Bankok Egyesü

lete hagyományos szokásához híven, kará
csonyt l. .‘gelőző vasárnap a Budapesti Áru- 
es Értéktőzsde kupolacsarnokában bensősé
ges meleg ünnepség keretében kétezerötszáz 
szegény fővárosi gyermeket ajándékozott 
meg meleg cipővel, ruhával és más hasznos 
ajándékkal. Nagybányai vitéz Horthy Mik 
lósnő őfőméltósága az idén is kitüntette a 
fővárosi pénzintézeteknek karácsonyi ünne
pét megjelenésével. A főméltóságu asszony 
a gyermeksereg éljenzése közijén lépett be 
a tőzsde kupolacsarnokába, ahol a fővárosi 
pénzintézetek vezetői fogadták. Az emelet
magas díszes karácsonyfa aialt Hegedűs 
Lóránt, a TÉBE elnöke üdvözölte a főméi- 
tóságu asszonyt s azl hangsúlyozta beszé
dében, hogy

a magyar hitelszerveknek legnagyobb 
öröme a maf nap. mikor szereltet tud

nak adni.

Ezután a székesfőváros közönsége nevéljen 
Schiller alpolgármester mondott üdvözlő

beszédet. Kijelentette, hogy a jövőben min
denkinek alkalma lesz tapasztalni, ' jgy

a most megnyilvánuló szeretet ’ icsak 
karácsony szent ünnepén, b»ciu» egész 

évben érvénye^Uini fog.
Az üdvözlések elhargzása után megkezdő
dött az jaándékcsomagok kiosztása.

A pénzintézetek karácsonyfaünnepélyén 
Imrédy Béláné, a miniszterelnök hitvese, 
Kercsztcs-Fischcr Ferenc belügyminiszter 
felesége, Reményi-Schneller Lajos pénzügy
miniszter és felesége is megjelentek. A PK-t 
Jakabb Oszkár volt államtitkár képviselte, 
a bankvilág és a TÉBE tagjai közül ott vol
tak: Koós Zoltán, Erney Károly, Milos 
György, Bún József és felesége, Hollós Ödön 
és felesége. Nyulászy János és felesége, 
Kresz Károly, Nyáry I’ál, Hegedűs Lóránt. 
Simoncsics Elemér, Walko Lóránt, Fabinyi 
Tihamér volt pénzügyminiszter és felesége, 
Romanelli ezredes, a Magyar-Olasz Bank 
vezetője, leánya társaságában, Kállay Ru
dolful és még sokan mások.

Karácsonyi áraink:
Délutáni ruhaanyagok, 85 cm széles /fl 50 ' Női ruhaszövet, no cm széles,
la minőség, divatszinekben.........................P ■ -tói tiszta gyapjú, divalszinekben .................... P
Müselyem Imprlmék Crepe de Chine. <J70 Ruhaszövet, 70 cm széles,
Maroquien,Crepon,gyönyörű mintákban P , kiváló minőségű . ........................................P
Férfiing-anyag, 00 cm széles *>50  I Tisztaselyem Imprlmék
(Rayon-Rayé) ...............................................P francia neliézminőségü........................ «,P
Fém Jaquard, 90 cm széles 1050 j Angol bársony, 70 cm széles
estélyi színekben . ................... P ■ ** ' minden színben ............................. P

J80

320
65»
J50

Jól sikerült az
Aranyvasárnap

Vasárnap reggel nyolc órától este hat 
óráig nyitva voltak az üzletek: Aranyvasár- 
nap volt, a karácsony előtti vasárnap, 
amelytől minden esztendőben nagyobb be
vételt és nagyobb forgalmat vártak a fő
város kereskedői és iparosai. Reményeik
ben nem is csalódlak. Az idei Aranyvasár
nap általában véve jó eredménnyel záró
dott. A délelőtti órákban megleltek a z üz
letek,

különösen a hidegre fordult időjárás 
kedvezett a karácsony előtti forgalom

nak.

Nagyon sokan voltak, akik huzták-halogat- 
ták a téli szezóneikkek bevásárlását s a be
vásárlásra már csak azért sem került sor. 
mert a meleg időben nem volt szükség téli 
holmikor A szigorú, kemény téli hidegben 
mindenki igyekezett pótolni a hiányokat, 
így történt meg, hogy

az Aranyvasárnap forgalma felülmúlta 
a karácsony előtti napok normális üz

leti eredményét.
A Rákóczi-uton, a Belvárosban, a kör

utakon végig, mindenütt szépen diszitetl ki
rakatok csábították vásárlásra a publiku
mot, amelyet ezúttal nem vártak hiába a 
kereskedők. _

— Uraknak is könnyű a vásárlás JOLIÉ 
divatékszer boltjában. (Kigyó-u. i—6.) Miért, 
mert a hölgyek által legjobban állított ajándé
kok, inelvek exrivel tárulnak a tündér! kiraka
tokból a rengeteg néző elé, olcsó szabott arak 
vannak megjelölve.

angyali
vlRjitókot hoz a

CORSO

ódéi énekes vlfdétéka

— VIHAR A HONSZ. NAGYVÁLASZT
MÁNYI ÜLÉSÉN. A Hadirokkantuk, hadi
özvegyek és hadiár vak Országos Nemzeti 
Szövetsége vasárnap délelőtt a Kereskedel
mi és Iparkamara helyiségében országos 
választmányi ülést tartott. Vitéz dr. Árvát- 
falvi Nagy István elnöki megnyitójában be
jelentette.’ hogy indítványt nyújtott be, 
amelyben a kormány részére felhatalma
zást javasolt, hogv a régi hadirokkantuk ér
dekében is intézkedhessek >i kormány ren
delettel. A kcresethalmozási törvény ren
delkezései alól a rokkantak feleségeit men
tesítsék. A zsidótörvénnyel kapcsolatban a 
szövetség álláspontja az. hogy minden hadi
rokkant bajtárs vagy özvegy igényt tart
hasson arra, hogy leljesjogu állampolgár 
legyen. Cseh-Szombathy László országgyű
lési képviselő és vitéz Horváth József ezre
des, a honvédelmi minisztérium képviselője 
felszólalása után vitéz Kenyeres János or
szággyűlési képviselő azt vetette a vezető
ség szemére, hogy nem tartja be az alap
szabályokat és politikát visz a szövetségbe. 
Arválfalvi Nagy István elnök válaszolt a 
felszólalásra, hangsúlyozva, hogy távoláll ti 
szövetség keretében minden politizálástól. 
Több viharos felszólalás után a választ
mány 63 szavazattal lő szó ellen bizalmat 
szavazott Árvát falvi Nagy Istvánnak.

— KOLOSVÁRY KORCSA MIHÁLY A 
HONSZERETET TÁRSELNÖKE. A Hon 
szeretet Társadalmi Egyesület december 
15-én tartott közgyűlésén egyhangú lelkese
déssel társelnökévé választotta vitéz Kolos- 
váry Borcsa Mihály dr sajtófőnököt. Az 
uj társelnök személye rendkívül nagy nye
resége annak a régóta folyó társadalmi 
munkának, mely a magyar gondolat érvé
nyesítéséi tűzte ki feladatául.

— A nyilasok csúfos bukása Kaposvá
ron. Kaposvár megyei városban vasárnap 
tartották meg a városi képviselőtestületi 
választásokat. A hét kerületre osztott város 
négy kerületében indult a nemzetiszocialisla 
párt hungarista mozgalom is. a választások 
eredmény? a következő: A Nemzeti Egység 
Pártjának listájára esett a szavazatok .96 
százaléka, mig a hungarista mozgalomra 
négy százalék.

— CSENDÖRTISZTAVATÁS. Vasárnap 
délelőtt a Böszörményi-úti csendőrlakta
nyában fényes katonai ünnepségek kereté
ben avattak fel huszonkilenc uj csendőr
hadnagyot. Vitéz. Torzsaj/ Lénárt ezredes, a 
csendőrtiszti iskola parancsnoka beszédé
ben az ideális magyar tiszt alakját rajzolta 
a fiatal hadnagyok elé. Az uj hadnagyok 
letették a katonai és csendörcskOt, majd 
Zöldy Márton hadnagy mondott köszönetét 
bajtársai nevében parancsnokainak és taná
rainak. Az avatási ünnepély után az uj 
hadnagyok diszebéden vettek részt.

— Kasszafurók a tapolcai járásbírósá
gon. A tapolcai járásbíróságon vasárnapra 
virradó éjjel betörők jártak, megfúrták a 
páncélszekrényt és 600 pengőt vltek cl. A 
csendőrség megindította a nyomozást.

— A Jogászegylet közgyűlése. A Magyar 
Jogászegylet dr. Degré Miklós titkos taná
csos elnöklete mellett tartotta meg ezévi 
rendes közgyűlését. Az elnöki megnyitó be
széd során dr. Degré Miklós jogászi szem
pontból világította meg a Felvidék vissza
csatolásának jelentőségét. Vitéz Szcntkuthy 
István dr. kir. kúriai bjró törlesztette elő 
az igazgatóválasztmány jelentését, majd ki
hirdettek a Kereskedelmi Bank alapítvá
nyából kitűzött pályáznter eredményét. Az 
első 500 pengős pályadijat dr. Schneller 
György ügyvéd munkájának Ítélték A meg
üresedett két igazgalóválaszlmúnyi tagságra 
dr. Finkey Ferenc kir. koronaügyésztaés 
dr. Egyed István egyetemi tanárt választot
ták meg.

Maradékosztályunkban, Bécsi-utca 8, nagy árleszállítás!

A világhírű

gyártmányok

KATZ

exclusiv 
mintáinak 

legnagyobb 
választéka 

_____________________

PFEFFEH
ÉS TARBA nölazövot-divatháza Budapest, Rscsi utca 7 . T 1B1.7O6

Nyomozólevelet adtak ki 
egy megvesztegetésért elitéit 
volt pénzügyi titkár ellen

A budapesti királyi ügyészség nyom<>/<» 
levelet adott ki vasárnap egy megvesztege
tésért elitéit volt pénzügyi titkár ellen.

Dr. Pauliny Ede volt pénzügyi titkár 
ellen szól a nyomozóiéról.

Paulinyt n budapesti biintclőlürvényszék 
megvesztegetés vétsége miatt négy béjimpi 
fogházra iéllc cl. Az ítélet jogerőre emelke
dett, Pauliny azonban

nem jelentkezett a fogházban.
hogy büntetését kitöltse. Detektívet küldtek

ki az elitéit titkár lerézkörnti lakására, 
ilt azonban azt a felvilágosítást adták, hogy 
Paulinv

Ismeretlen helyre költözött el.
Ezekután Oti.GöJ-—19,18 kü. szám alatt ki
adtál; a nyoino:ólevclcl, amelyet

vasárnap nicgkiildüttek valamennyi 
rendőrhatóságnak.

Most az egész országban körözik az eltűnt 
volt pénzügyi titkárt, hogv büntetését ki
töltse i budipcsli ügyészség Markó-ntcai 
fogházában

— A kereszténység nem lehet jelszó! — 
mondotta Suliik prelótus. Vasárnap az egri 
katolikus legényegylet közgyűlést tartott, 
amelyen vitéz Subik Károly prelítus nagy 
beszédet mondott. Kijelentette, hogy a ma
gyar nemzetnek a kereszténység adott éle
tet, a kereszténység azonban nem lehet jel
szó. Aki ezt annak fogja fel. inkább rom
bol. mint épít.

— Szmrecsányl érsek nz egri szegények
ért. Szmrecsányi Lajos egri érsek hat vá
gón tűzifát és december 15-től március 15-ig 
napi száz liter tejet adományozott Eger vá
ros szegényeinek.

— Meg van már u karácsonyi ajándék?
Sokoknak okoz fejtörést ez a kérdés, pedig a 
modern technika sok hasznos dolgot produkál, 
mely ajándékozásra igen alkalmas. Ilyen első 
sorbRU a rádió. Hosszú éveken út n család min
den tagja örömet talál benne: komolv. értékes, 
ünnepi ajándéktárgy. Rádióvásárlás cselén 
okvetlenül kérje a 88-as és 99 es Orion rádiók 
bemutatását, mert ezeket mint jól bevált típu
sokat különösen keresik a rádióvásárlók. Min
den Orion rádlókcreskcdő készséggel b»mu 
tatja. '

Kerámia kiállítás. Bclloniné Cser Jo
lán keramikus ipnrmüvésznÖ karácsonyi 
vásárral egybekötött kerámiai kiállítást 
rendezett .V , Százados ul 5. srdni alatti 
műtermében. .1 Patai iparműn s'nö egy évi 
munkásságána keredményét adja át ezen a 
kiállításon a nyilvánosságnak. .4 remek szí
nek. ötletek hatalmas tárházában gyönyör
ködve kell elismernünk hogy a kiállitÓH 
minden egyes darabja komoly iparművé
szeti törekvés gyümölcse. Kerámiai csillár
jai, hamutálcái, vallásos tárgyú figurái 
mind biztos mintázást' készségről és iga-i 
művészi egyéniségről tesznek tanúságot.

— Gázolt és továbbrobogott iiz autó. Rákos
palotán a Fóti-ut és Arpdd-utca sarkán egy 
ismeretlen rendszámú luxusautó elütötte Bah.gh 
Ferenc városházi kézbesítőt és azután tovább 
robogott. A szerencsétlen ember fején és knr- 
jón sérült meg súlyoson A mentők a Gróf 
Károlyi kórházba szállították. A gázoló autó 
vezetőjének kézrekcrilésére ii nyomozást meg
indították.

Uraknak, hölgyeknek, gyermekeknek

harisnyához, a |ó mlr.öscgeX szaküztalo, VII, Rult jsxl-ul 23. 
Legcélszerűbb ajándék 

harisnya, heztytt, finom kötöttáru, ! ehér nemű

MUBhU
IENRY GARAT • ALERME

Rendezte: J-AN BOVER
Premier szerdán

lejvelóvétel -eelsölonsoramegkezdódöU
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©1. Hófehéi
.1 SZELLEM JÁRÁS IDE
JÉN, éjszaka tizenkét Ara 
után, levetítették ezt a fil
met s megelevenedett előt
tünk a jó öreg Grimm 

mester meséje, gyermekkorunk édes-szép 
emléke, a Hófehérke és a hét játékos, 
füttyös törpe különös históriája. A világ
híres film Watt Disney színes remek
műve ezen a mesén valami különös átala
kítást végzett: a felnőttek meséjévé növelte 
meg ezt a bűbájos történetet, amely lm, 
túlnő a gyermeki képzeletvllágon és édes, 
Izgalmas cselekményével, gyönyörű raj
zaival, csodásán szép melódiájával olyan 
álomvilágba ringatja a nézőt, amely na
gyon is messze és egyúttal nagyon Is közel 
van a valósághoz. Messze van, mert a 
képzelet trónja mintázta csodássá a figu
rákat, a hátteret, a dús és csak álomban 
látott vegetációt, közel, mert itt is go
nosz mostoha Intrikál a ló ellen.'A gonosz 
mostoha által felbérelt vadász gyilkossági 
kísérlete a villanó tőrrel, ahogy Hófehérke 
felé hajol, például olyan jelenet, amikor 
az ember szive a torkában dobog. Töké
letes izgalmat jelent ez a rész, amellyel a 
történet annyit veszít a gyermekmese- 
naivitásából, mint amennyit nyer a felnőt
tek felé azért, mert filmszerű feszültséget 
kap! Rajztechnikailag csodálatosan meg
oldott jelenet Hófehérke menekülése az 
erdőben, a ruhája után kapkodó karmok
ká alakuló ágak, bogáncsok között. Remek 
és izgalmas a mostoha varázsital-koty
vasztása, milyen költői a mostohát utól- 
érö végzet, a keselyük Ijesztő röppenésé- 
vcl?l. . . Mégsem ezért szeretjük ezt a 
technikai csodát, a színes rajzfilmek igazi 
koronáját, de szeretjük az angyalian édes 
szivet elbűvölő poéziséért, a hét törpe 
füttyös, vidám életének filigrán finom
ságú epizódjáért, a nyuszik, őzikék, mó
kusok, hódok, teknősbékák és mindenféle 
da'os madarak bohókás játékáért és 
azért, hogy az örökké csodálkozó szemű 
lló[c' érke boldogságáért mindent elkö
vetnek. De szép ez a mese, de jó vissza
fiatalodni mellette abba a jobb és örökre 
elveszett korba, amikor ezek a szépségek 
voltak a valóságok. Köszönet és hála érte 
Disneynek és munkatársainak, akik ezzel 
a szeplőtlen ragyogással másfél órán át 
el tudták hitetni velünk, hogy a realitá
sokból van még menekülés; a képzelet 
dlomvilágába, ahol szabadon és szívből 
csattog a dal és őrökké illatoznak a virá
gok ...

Gyönyörű karácsonyi ajándék!

2. Shakespeare meseerdőbe

mén, éppen ezért nehéz volt elhinni S o- 
m o g y i Erzsi realisztikusabb felfogását. 
Miután azonban a Shakespeare! jelzett 
díszletek helyett nem is festett, hanem 
valóságban felépített erdőt kapunk s ko
moly forgószlnpadon változnak a színek, 
Somogyi Erzsi Rosallndájának piros
pozsgás bája Is idevaló. Nagy és szép 
színészi teljesítmény! Jávor Pál szerel
mes Orlandója nem volt hiteles, a kitűnő 
színész komolyan vette azt az együgyüsé- 
get, amely a szerepben számára csalogu- 
tóan felkinálkozott, de amelyet talán 
praktikusabb lett volna néhányszor kike
rülni. Kifogástalan és nemesen előkelő 
figurát játszott Jaques — U r ay Tivadar. 
Pataki Jenő nagyon kellemesen adott 
elő egy kedves, bájos dalocskát, 0 11 y 
Magda egyszerűségében is feltűnő. Ko
vács Károly egyenesen brilliáns, éppúgy 
mint Vándory Margit, viszont az ez
úttal halványabb, szürkébb és szárazabb 
Tímár József, aki a Próbakő, a bolond 
figurájával bizony majdnem teljes egészé
ben adós maradt. Shakespeare tündért 
vigjátéka, melyet Szabó Lőrinc nem
csak csillogó kötői nyelvvel, hanem az 
eredetinek megfelelő argot-val fordított, 
gyönyörű színházi este karácsony hetében.

3. Tavasz a télien
EZEN A JVAPO.V lett először tél.........

nusz tiz fokot mutat a hőmérői. csikorog 
lábunk alatt a hó, amikor a Pesti Szín
házba sietünk.
pirosra csípett ..........
köztük üdvözölhettük F e d á k S á r i 
kollégánkat, aki újságírói dressz 
ben: lapossarku cipőben, barna szoknyá
ban és fehér ingblúzban a helyzet ko
molyságához illően elsőizben foglalta el 
a színházban a kritikusi széket (egy in
duló színházi lap munkatársaként). Es 
amikor fellibbent a függöny, a tavasz

.4 ruhatárban a hidegtől 
arcú közönség tolongott, 

‘hon.ii. Fedők 
újságírói

mosolygott ránk, részint a színház vilá- 
gitómesterének ügyeskedő jóvoltából, ré
szint pedig öt fiatal szereplő szeméből 
mosolyából, játékából. Tavasz a télben 
— állapítottuk meg jólesően és el is 
nyújtóztunk volna a zsöllyén, ha a szük- 
reszabott széksorok engedték volna. Szó
val a darab: Claude—André— Puget víg- 
játéka, a „Boldog órák", olyasféle enyhe 
kivitelű tavasz ébredése, egyetlen egy 
mondat tartalom nélkül. Csak szerepek 
ezek, amiket a Vígszínház fiataljai elját
szanak és éppen ezért hárul rájuk foko
zottabb feladat és éppen ezért mentesül
nek a fokozottabb felelősség alól. Az 
együtt felnövő unokatestvérek keresztül- 
kasul szerelmesek egymásba egy kicsit, 
nem túlságosan, nem végzetesen, amikor 
hirtelen megjelenik közöttük az előbb 
még csak a hazugságban, de most a va
lóságban létező pilóta, aki egyszeriben 
véget vet a felelőtlen boldog óráknak. 
Ciklon támad körülötte, amely meg is 
kavarná a darab levegőjét, ha ilyen egy
általában lenne. Ha másért nem, azon
ban érdemes volt előadni ezt a súlytalan 
kedves semmiséget, a színház rendkívül 
tehetséges és ebben a szerepében feltűnő 
módon kiugrott sztárja, Kormos Márta 
miatt. Gyereklányból a szemünk láttára 
a színpadon serdül nővé, pompás délszaki 
virággá ez a fiatal színésznő, akinek mű
vészi vénája sokkal súlyosabb és sokkal 
komplikáltabb figurákba tudna eleven, 
lüktető vért önteni. Kormos 
első főszerepe a Pesti Színházban 
próbája volt a kitűnő színésznőnek, aki 
egész biztosan nemsokára a Vígszínház 
színpadán is megkapja az őt megillető 
első helyet. Nem rajta midik! Szépét 
Lia a legfiatalabb leánytestvér szerepé
ben is tehetségesnek látszik és egészen 
fölényesen finom Márkus Margit 
halkra temperált legidősebb leány-anya- 
helyettesi alakja. Felüdülve tapsoltunk a 
nagyszerű kis Puskás Tibornak, aki 
maradéktalanul fogta 0 r b ó k Attila for
dításának dió kos slcngjét és hangulatát. 
P éré nyi László könnyed, kedves, fia
talos alakításában többször felcsillan az 
igazi tűz, vakító és Icányműmoritó fénye, 
viszont G reg üss Zoltán szívdöglesztő 
pilótája minden igyekezet ellenére sem 
tudott olyan könnyed és elegáns lenni, 
mint ahogy ez a fajsulytalan darab spe
ciálisan megkívánta volna. A Boldog órák 
egyébként kedves órákat jelentenek a kö
zönségnek.

közeli magyar filmekben bizonyára felfede
zendő uj sztárt, Kiszely Ilonát, aki még csak 
kis szerepet játszik, de rövidesen az egyik

koronázatlan királynője lesi a magyar 
Hollywoodnak.

Ami még az átlagközönségnek is feltűnt, az 
az átkoplrozásoknak és a „schnltteknek’' 
bravúrja. Ez adja meg a kép tempóját, han
gulatát, sok ötletét és viccét. A kis Szilas 
Lászlót dicsérjük meg érte fenntartás nélkül. 
Ez a magyar film, igazi, vérbeli Fórum-film, 
tessék sürgősen megnézni!

Márta 
csak

NINCSENEK VÉLETLENEK
Valóban fudni kell ilyen jó filmet csinálni!!

Nincsenek véletlenek! — hangoztatják több
ször ■ filmben és a bonyodalmas aranyos 
történet minduntalan rácáfol a szereplőkre. 
Aki azonban a film gyártásának csinját-bin- 
ját ismeri, kimondhatja a szentenciát, hogy 
a filmgyártásban bizony nincsenek véletle
nek:

MINTHA EZ A MEG
GONDOLÁS vezette vol
na a Nemzeti Színházat 
akkor, amikor karácso
nyi műsorára tűzte Sha- 
I, cspeare legangyallbb, 
legbájosabb, lég poétika- 
sabb mesejátékát az 
Ahogy t e t s z i k • et.

Itt is a mese világában élnek a szereplők 
és ennek a derűs poézisnek ózonál szív
ják be a nézők. Shakespeare ardcnnel er
dőjében száműzött herceg epekedik el
vesztett írói} jóért, bohókás szerelmesek 
kergetőznek a napsütéses nyárfák és sze
líd dombok közölt, s ugyanott zöld-arany 
kigyók tekerődznek a gonoszra és Iszo
nyú oroszlánnal küzd Orlando, a szerel
mes hős. Napsütötte tájék ez — Shake
speare mesebirodalma —, amelynek sze
relmes népe között csak szerényen és a 
háttérben cl-cltüuve jelenik meg Jaqncs. 
a filozófikus, mayával és a világrenddel 
meghasonlntt hős, a később eljövendő 
dán királyfi, Hamlet szellemi szülője. 
Egyéb semmi sem zavarta az ardennei 
erdő idilljét, legfeljebb néhány csípős-éles 
megjegyzést hallunk a házasságról, amely 
előtt a férfiak olyan bohókásák és köny- 
nyrlnüiek. mint az április, hogy később 
decemberré változzanak. vagy ízelítőt ka
punk abból a mámorból amelyet szere
lemnek hívnak és amelynél talán nem is 
a személy a fontos, hanem csak a megnyi
latkozás lehetősége. Ezt példázza talán 
llosalinda, a drámairodalom legszebb, 
legaranyosabb, legléyiescbb, leglündéribb 
figurája, aki f álruhában. kamasznak 
maszkírozva csalja ki Urlandóból a leg
hevesebb és legféktelenebb szerelmi val
lomásokat, ugyanakkor pedig mórcsrc ta
nítja Phoebet, a csélcsap pdsztoJeányl. 
llosalinda sokszínű, eszményien légies 

és kamaszosan pajkos szerepét csak a 
legkivéldt sebb színésznőre szabad bízni, 
'i< !><i'! i a inr ctdlék könnyedsége megsu- 
lyosodjon. Elisubclh Be rg n c r ideális 
llosalinda volt, láttuk színpadon és fil-

tudni kell,
mert a gép objektivje kíméletlenül megmu
tatja a film szépségének legkisebb hibáját 
Ezért tapsolunk fenntartás nélkül ennek 
legújabb magyar filmnek, amelyet

büszkén vállalhatnának a franciák is!

s amely jóformán még ki sem bilit a „bádog
dobozban" és egyenesen n filmgyár labora
tóriumából kerül a nagyközönség elé. Hiszen 
még csak tegnap forgatták a Hunniában ezt 
n filmet s a közeli napokban már be is mu
tatják. bizonyítva azt, hogy n gyorsaság sem 
boszorkányság!

Amilyen gyorsan kerül a filmgyár stúdió
jából a nagyközönség elé a Fórumba és a 
Scdlába ez a film, ugyanolyun gyorsan jutott 
a Belvárosi Színházból egy nagy siker utján 
a filmgyárba Solt Endre ragyogó vigjáléka. 
A színházban már óriási siker volt, de amit 
a film hozzáadott, nz hatalmas nyereség. Min
den kockájában üde. aranyos, lebilincsclöen 
kedves, meglepő fordulatokkal telt játék ez 
egy menyasszony körül, aki nászéjszakáján 
ártatlanságát akarja bizonyítani, körben pe
dig beleszeret nz igaziba. Kalmár László, a 
film fiatal rendezője, aki ezzel a munkájával 
egész biztosan a legelsők közé érkezik be,

is. 
n

1 V 111ca r ó L a fran
ciák tragikus végű csa
vargó költőjéről szól ez 
a hollywoodi mese, amely- 

AMERIKAI FILM ben Villont két napra 
Franciaország marsalljávA 

leszi meg a szcenáriumiró. A keret elragadó, 
XI. IjiJos ostromlott Pórisának képe, páncélom 
seregeivel, ragyogó dámáival, romlottságéi al 
és a párisi csőcselék ijesztő realizmusával. 
Itobln Hoodra emlékeztető nagyszerű tö- 
megjelcneteibcn és hangulatával lenyűgözi a 
nézőt, miként már az elmúlt héten jósoltuk: 
a film óriási sikert aratott. Ilonáid Col m a ii n 
villogó szemű szerelmes játékos, de erőtcljea 
Villonja, Franees Dee elragadó, 
orchldeaszerü udvarhölgye és Basil Ratb< ne 
komikust hatásokra törekvő XI. Iaijosa a leg
ragyogóbb színészi triász. A film élmény.

NÉMET FILM

Rendkívül vidám és 
kellemes ez a film kü
lönösen azok számára, 
akik még nem felejtet
ték el a közelmúlt leg

édesebb komikúját, Anny Ondrát, Az Asz- 
szonyfaló egy villogó fogsora fiatalember, 
(Hans Söfrnker), aki a nők ostromától sze
retne szabadulni, és akit a végén természe
tesen rabul ejt Anny Ondránk, aki úgy mó
kázik, bukfencezik, hogy nincs, aki ellen
álljon neki a nézőtéren sem. A Fórum
játssza a filmet.

SZÍNHÁZI hét

egy egész sereg franciás ötlettel gazdagította 
a cselekményt. Ragyogó az a trükk, amikor 
a fiatal házaspár elmeséli egymásnak megis
merkedésüknek és szerelmüknek történetét, 
közben pedig á la Sacha Guitry, maguk kon
ferálják a csak szilhuctte-bcn megjelenő tör 
ténct vicces paródiáját. Szinte ujitásszámbn 
megy a filmnek ez az értéke, hogv a komi
kumot nemcsak helyzetekre építi, hanem

a humor forrása természetesen buzog fel

a jól megválasztott szereplők szerepbeli jel
leméből. Juhász Gyula patikusfigurája néha 
moliéri gúnnyal csipkedi a tipikus nyárspol- 
gárt. Turay Ida erzsébetvárosi frfiuleinből egy
napos patikusáévá előlépett és a nászéjsza
kája előtt megzavart komika-naivája a leg- 
tiindérihb és legteljesebb alakítása ennek a 
nagyszerű színésznőnek, akinek igazi egyéni
sége (minden turnyaskodása ellenére is!) át
törte eddigi modorossága korlátáit és nála 
szokatlan tempóban szinte röpíti a film cse
lekményét. Szívesen fedezzük fel a film szá
mára is Szilassy Lászlót, akinek látszólagos 
tejszinii, cukrozott bonvivanljából előtűnik 
már a markánsabb arcélii .szerelmes színész 
szimpatikus profilja. Egy pletykás dáma bi
zonytalan körvonalú szerepének feltűnően ér
dekes és finom karaktert ndolt Árpád Mar
git, akinek művészi egyénisége kellemesen 
tompította c szerepel, amely igen sok szí
nésznőt túlzásokra ragadott volna, igv azonban I 
ennivalóim bájos, kedves és szép. Meg kell 
még dicsérnünk Kercsztessy Máriát, a ..jósá
gos sofför" alakjában a remek Tompát. a|

A PESTI SZÍNÉSZ- ÉS MŰVÉSZVILÁG 
nagy érdeklődéssel és Méretétté! fordult a 
bélen Jób Dániel, a Vígízirihilfc' európai 
hirii igazgatója felé, aki szakítva szinte, 
tradicionális agglegény! mivoltával, házas
ságot kötött Simon Erzsébettel, az első 
pesti szépségkirálynővel, dr. Simon Sán
dor keszthelyi főorvos leányával. A házas
sággal egy szép szerelmi regény érkezett 
boldog happy-andhez. Jób Dánielt és ifjú 
feleségét valósággal cihalmozták szerencse- 
kivánalokkal, amelyekhez csatlakozva le
tesszük a mi gratulációnk szerény kis 
ibolyacsokrát.

*
DAYKA MARGIT AUTÓS KALANDJA. Kü

lönös autóskalandja akadt tegnap Dayka Mai- 
gitnak, aki délelőtt vidéken járt és vonattal 
érkezett Budapestre. A pályaudvar elölt bér 
autóba szállt, amely a város legkülönbözőbb 
pontjaira szállította a művésznőt, aki csak 
nagykésön vette észre, hogv a gépkocsi egész 
máshová vitte, mint amilyen címet ő bemon
dott. Persze ebből parázs vita támadt csak
hamar a sofTőrrel. rendőr is hamarosan elő
került és az avatatlan szemlélő valódi utcui 
botrányt sejthetett, pedig a tumultus csak arra 
volt jó, hogy a fllinfclvevögép megörökíthesse 
a jelenetet. Dayka Margit uj filmje, a Vad- 
rózsa számára készülnek utcai felvéielok, Ba
logh Béla vezetése mellett. A Pásztor-film 
gyártási vezetője Bajusz Péter dr. megfelelő 
rendőri karhatalmat kapott a felvételek rend
jének biztosítására.

★

BERNBŐL kapjuk a hirt, hogv feb
ruárban .Svájcban bemutatják az Ember 
tragédiáját németül, Mohácsi Jenő fordí
tásában.

♦
STEFÁNIÁI IMRE, a Zeneművészeit 

Főiskola voll professzora, hír szerint fe
leségével együtt — aki spanyol származá
sú főrangú liölgv. először a nemzed Spanyol
országba, majd Dél-Ainerikábii utazik. 
Tanári állást kap és jelentős szerepel vál
lal a spanyol zenei éleiben.

Magyar rendező világsikere!

Főszereplők:
Rene Öltjén, Vera v. Langbn, 
Gustav Diessl, H. Hübner

KÉMFILM
o*  Borsod? Ede

pénteken URANIA
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Ciano gróf olasz külügyminisz I 
lei*  vasárnap reggel elutazott 

Rómából Budapestre
Kóma, december 18.

Gnleazzo Ciano olasz külügyminiszter 
vasárnap reggel # óra 10 perckor eluta

zóit Budapestre.
A külügyminiszter, valamint a társaságában 
Budapestre utazó báró Villant I'rigyes kvi- 
rináli magyar követ búcsúztatására csak
nem teljes számban kivonult a pályaudvarra 
a romai magyar kolónia. A pályaudvar vá
rótermében megjelentek galánlai A'ogy 
László követség! tanácsos vezetésével a ma
gyar követség tisztviselői, a pályaudvar tor
nácán pedig a magvar kolónia tagjai sora
koztak.

Az olasz előkelőségek körében megjelent 
Colonna herceg. Kóma kormányzója. íiussa- 
rini-Guidi belügyi államtitkár. liastianini 
külügyi államtitkár, Anfuso követ, a külügy
miniszter kabinetfőnöke, és csaknem teljes 
számban a külügyminisztérium vezető tiszt
viselői.

Ciano külügyminiszter pont nyolc óra
kor érkezeit iiliriiliában a pályaudvar
ra é*  a váróteremben elbeszélgetett a 
megjelent olasz és magyar előkelőségek

kel.

„Magyarország mindig számíthat 
Olaszország közreműködésére**

Róma, december 18.
Ciano gróf olasz külügyminiszter magyaror

szági látogatása alkalmából Virgino fíayda, a 
félhivatalosnak tekintett olasz cikkíró, a vq 
sárnap reggel megjelenő Főre dltalia „Olasz- 
ortzáfi és Magyarország" cimii vezércikkében 
többek közölt a következőket irja:

Ciano gróf magyarországi látogatása minde
nekelőtt baráti megnyilvánulás.

Magyarország méltányolni tudja azt a tá
mogatást, amelyet Olaszország részéről 
Csehországgal szemben fennálló nemzeti 

kérdésének megoldásánál kapott.
Teljes mértékben értékelni tudja a tengely el
járását; Hitler magalaifását, amellyel incgnyi-

ZlhcJz...

fűzűi!
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főtt! az utat a cseh-szlovák kisebbségi kérdés 
megoldása előtt és Mussolini közbelépését, 
amellvel a német és a Icngvcl jogok mellett n 
inagvarság jogáért is sikraszállott .továbbá azt 
az alapos tanulmányt és világos vonalvezetést, 
amellvel Ciano gróf a bécsi döntőbírósági Íté
letnél a magyar követeléseket védelmezte.

A magyar nemzet most szívélyes és háláiéit 
fogadtatást készít elő Ciaiionak.

Ez a fogadtatás a magyar ügy sértelmező
jének, valamint Mussolini és az olasz nem

zet képviselőjének szól.

Útban a török-magyar 
kulturegyezmény 

Török-magyar diák- és tanárcsere az egyetemeken
Felkutatják Pest-Buda régi levéltárait

\ Túron! Társaság közgyűlésen. Vc</ 
ticzky Andor dr.. a magyar-keleti kapcao 
latok legjobb gyakorlati szakember*'  a köz
gyűlés által egyhangúlag elfogadott javas
latot terjesztett elő. amelynek értelmében a 
Társaság felterjesztéssel fordul a kormány
hoz, kérve a török-magyar kulturális egyez
mény megkötését.

f jy I d I nUZ Id IU l fl I aflöj a 1 cnun
he sesaiyl ajAiiJákuz. gyjra'Ulntk. taMrtttknaUMINERVA ««UlAS.Í4o.

Néhány perccel később a diplomaták ki
léptek a pályaudvar tornácára. Az olasz 
külügyminiszteri az ottarlózkodó magvarok 
„Ciano! Ciano!'1 kiállással logadták.

A külügyminiszter és báró Villani Fri
gyes néhány percig állottak a szalonkocsi 
elölt a fényképészek pergői özében, majd a 
külügyminiszter felszállóit a szalonkocsibi;. 
Ugyancsak a szalonkocsiba szállott tel a 
kvirináli magyar követ, valamint a külügy
miniszter kíséretének tagjai. Iiuti nagykö
vet, az olasz külügyminisztérium politikai 
osztályának vezetője, Viletti követ, az álta
lános külügyi osztály vezetője, Xatali fő
konzul. a titkárság vezetője és a titkárság 
tagjai. Külön kocsiban foglaltak helyet a 
Ciano külügyminiszter kíséretében levő 
olasz újságírók.

Pontosan nyolc óra tiz perckor gördült 
ki a vonat a pályaudvar üvegteteje 

alól.
A magvar kolónia harsány „Duce! Ciano!" 
és „Éljen!" kiáltásokkal búcsúztatta az olasz 
külügyminisztert, aki magasba leuditelt 
karral, mosolyogva állott a szalonkocsi ab
lakában.

Emellett azonban a mostani találkozás /epr
ien?/ epizód lesz a Dunauidék politikai esemé
nyeinek alakulásában. Magyarország, amely te
rületben és fontosságban megnövekedett. egyre 
nagyobb mértékben hivatva van betölteni a Üti 
navideken art a küldetését, amely mór évszá
zadok óta reá hárul és amely eszmeiségében 
és konkrét valóságában —

az európai civilizáció és a nags uyugati 
érdekek védelme

— változatlan marad.
Magyarország bel- é» külpolitikai fejlődé

sének európai fontossága van,
a nagv történelmi utak kereszteződésénél és 
sok más állam érintkezési pontján fekvő ma
gyar állam megszilárdulása és jövője szem
pontjából, amelynek az egész, dunai rendszerre 
kihalása van. Már régebben beszéltünk azok
tól a bölcs reformokról, amelyeket Imrédy 
miniszterelnök, akit u legutóbbi kormányvál
ság után a kormányzó bizalma megerősített 
állásában, erőteljesen elgondolt és végrehajtott.

Ciano külügyminiszter minden bizonnyal 
tartózkodik attól, hogy bármiképpen is bele
avatkozzék Magyarország belpolitikájába, leg
feljebb mint az olasz, belpolitikai fejlődés is
merője, hasznos tájékoztatás végett e nagy és 
bátor reformok tekintetében megjelölheti az 
olasz irányelvekből, módszerekből és eredmé
nyekből levont tapasztalatokat. Határozott a 
külpolitikai tájékozása is Magyarországnak, 
amely az enrópi nemzetek magatartásában és 
megnyilatkozásaiban mutatkozó zűrzavar kö
zepette

meg tudta találni a maga útját, 

amelynek immár a trianoni békeszerződés bé
kés revízióját is köszönheti.

Azok a politikai megbeszélések, amelyeket 
Ciano gróf Budapesten fog folytatni, minden 
bizonnyal elő fogják mozdítani ezt a fejlődést. 
Magyarország külpolitikája immáron

a Róma-Berlln tengellyel való teljes szoli
daritás alapján áll.

Magyarország részéről tehát fokozott politikai, 
gazdasági és kulturális együttműködés várható 
Olaszországgal és Németországgal. Ez az együtt- 
működés kiterjed Olaszország és Németország 
közős barátjára, Jugoszláviára is. Imrédy mi
niszterelnök megemlékezett a bolsevizmuselle- 
nes küzdelemről és kijelentette, hogv az anli- 
kommunisla magatartás Magyarország részéről 
megértésre, helyeslésre és elismerésre talál.

Magyarország mindig biztosan számíthat 
Olaszország közreműködésére,

amelv Ciano gróf magyarországi utazásában a 
kél nemzet közötti barátság újabb megnyilvá
nulását látja.

A javaslatot már át is adlak illetékes 
helyen és hír szerint mind magyar, 
mind török részről nagyon szívesen fo

gadják.

A javaslattal kapcsolatban Medriczky 
Andor dr. n következőket mondotta :

— Magyarországnak eddig Olaszország
gal, Lengyelországgal, Finnországgal, Észt
országgal és Japánnal van kulturális egyez
ménye. Időszerű tehát ii törökökkel kö
tendő kullurális cgyermény is. .innál in
kább, meri a háború elült már működött a 
Konstantinápolyi Magyar Intézet, amely a 

f ok-magyar testvériség gondolatát ápolta, 
i nők a kapcsolatnak a következménye 
volt már, hogy Karácson Imre lefordította 
Evlia Cselebinek a török hódoltság legfon
tosabb korrajzát és hézagpótló ulleirását. 
közreadlak az Akadémia segítségével a 
budai pasák magyarnyelvű levelezésen.

— \ budai pasák ugyanis magyai-m
leveleztek.

sö akárhány cselben a császárnak vissza
küldték leveleit azzá la megjegyzéssel, hogy 
Magyarországra írjanak magyarul.

— A .sajnos, időközben elsorvadt ma
gyar-török szellemi kapcsolatnak volt ered
ménye Koós Károlynak gyönyörű könyve 
Sztambut épilési történetéről. Mindezek a 
kiadványok ugy elfogytak, hogy ma már 
raritásképen sem kaphatók a könyvesbol
tokban, ami mindennél jobban bizonyítja a 
Konstantinápolyi Magyar Intézet munkájá
nak közérdekű voltát Az intézetnek tagja 
volt Hekler Antal is, aki művészettörténeti 
szempontból végzett fontos kutatásokat.

— Hogy a jövő lehetőségeiről is szóljak, 
rá kell mulat nőm. hogv a török hódoltság 
korát még mindig nem dolgozlak fel ok
nyomozó történeti szempontból és igy a 
magyar történetírás kénytelen tökéletlen 
források alapján foglalkozni ezzel a kor
ral. A régi szultáni korszakban egyébként 
rendkívül nehé volt felkutatni a török for
rásmunkákat, mert a szultánok féltő gond
dal őriztették az anyagot. Karácson Imre is 
késén es módon panaszkodott ezekről a ne
hézségekről. Azután Törökország élel-ha- 
lálhurcát vívta: ez az időszak tehát ismét 
nem volt alkalmas a kulturális munkára. 
Most azonban a török történettudomány, 
amely teljesen modern módszerekkel dol
gozik, már nemzetközi hírnévre leli szert 
s most már Törökországnak is érdeke, 
hogy a közös-magyar lörlénclini mull a 
maga teljes egészében és hitelesen táruljon 
a világ elé.

— Annál nagyobb és érdekes anyagra 
számíthatunk, mert amint egyik jeles liatal 
levéltári tudósunk, lielidzky János is meg
írta. tarthatatlannak bizonyult az a vád 
mintha a törökök a régi levéltári értékeket 
elpusztították volna. Sokkal inkább való
színű, hogy

a török levéltárakban felbecsülhetetlen 
értékű anyagra találunk és meg fogjuk 
találni Pest-Buda elpusztultnak hitt le

véltárait.
— A török-magyar szellemi együttműkö

désnek várható eredménye lesz, hogy
egyetemeinken ismét megjelennek a 

tűrök ifjak.

Szövegkönyv.

ESZTERHAS ISTUAtl
Rendezte:

CSEPRE8HV JEüO
Gyártási vezető:

SZAIOÜTAI KISS fflfKlO

HUNITA- 
IYIESTERFILM

AZ ÜNNEPI HÉT ÜNNEP! FILMJE!
Csütörtök este díszbemutató !

DÉCSI ♦ KAMARA * ÁTRIUM

Női szövetruha tew fazonok..- ------------ 12.80
Pongyola bársony flanellból..--..-.......... 3.98
Szobalányruha kiottwi-------------  4.95
Vállas festő köténu ------ ---------- .95
Női kötöttmelléng tyapiufoníibói — 9.80 
Pizsama íq iHMiiboi -.................  3.98
Férfi házikabát meleg (louble-anyagból .. 13.80 
Bélelt bőrkesztyű n*' a.ao. férfi .... 4.90 
Férfi Sál kockáé mflaelyemból 3.75
Férfi Sál szatén csikóé krepde»:nhól .. 2.55 
Női zsebkendő, 6 darab ---------- í.[0
Férfi zsebkendő, 6 darab-------- 2.80
Nyakkendők pa»»r -------- 1 .50
Z8ur-készlet »iép binxtesol —..--------- 5 90
Kávés-készlet Jó damaaztból ----------fl.PO
Mosott gyolcs lartóa minőség —------   Jg

Női viskosa harisnya tartóé minőségben 1.78 
Férfi flanell-ing sporttaioi--------------- 2.28
Női meleg nadrág •»áj«-i gőte. --— f JO
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akik azelőtt nagy számmal hallgattak a 
magyar professzorok előadásait, de a tö
rök-magyar kapcsolat elsorvadásával más 
államokba mentek. Az egyezmény megkö
tése után azonban

.sor kerül ti kél allam professzorainak 
és diákjainak l.s cserealapon történő 

tartózkodására

és megerösödhetik a magyar-török idegen
forgalom, amelynek érzelmi mozzanatai 
eddig is adva voltak. M. t.

URAY. SZELECZKY, 
LUKACS IHARBIT. 
SZILASSY, mALY. 
UASZARY, KERESZTESSY 
fflARIA.miHftLYFFY



A Hungária leleplezi
a célzatos hajszát

dr. Kisfalvi István, a kékfehérek főtitkára
Rendkívül érdekes 
kérdésekre válaszolt

Az utóbbi hónapokban szinte napról- 
napra ujabb és ujabb fantasztikus hir ke
rült forgalomba a Hungáriával kapcsolat
ban. Mintha cgv jól megszervezett társaság 
igyekezett volna rémhíreivel ti kék-fehér 
gárdának és nagVüzómti drukkereinek 
anmgv is kikezdett idegeit tönkretenni. 
Amikor az elmúlt fulbiillév végén 11 Hun
gária két nagysikerű bajnoksága utói, csak 
n harmadik lielven tudott végezni. akkor 
kezdték cl kegyetlen inunkájttkal a rémhír 
terjesztők.

\z. első ..nagv szenzáció" a Hungária fel 
oszlásáról szobi, ncvris'-g-s hir volt. Ez- 
lilán több játékosról liirlell, hogv csak 
megfelelő anyagi ellenszolgállaláx ellenében 
hajlandók továbbra is kék-fehér fiilballis- 
tók maradni. Amikor pedig a Hungária Sas 
kivételével teljes harci fegv -vérzőiben indult 
el nz őszi nagv csatákba, a rémliirlerjeszlök 
tovább folytatták munkájukat. Mosta tréner 
és 11 játékosok közölt lévő állandó viszály' 
kodásról meséllek. Az őszi évad befejezése 
után pedig a frénerválság problémájával 
hollók lázba a kék lein 1 liivőkcl. E furcsa 
,,‘portot" folytató egyéneknek szinte cse
megeként jött most, hogv a Hungária i<l< 11 
nem ment turnéra. Azonnal kész volt az ujabb 
rémhír: teljes csőd elölt áll a Hungária s 
nrm kevesebb, mint öt játékosát 11 uravl. 
Szabói, Bírót. Dudást és Cseh II.-öl, kény
felen eladni, hogv tavasszal ismét olt lehes
sen a küzdők sorában.

A Hétfői Napló végére akart járni vn 
nek az egészen fantasztikus, légből kapott 
és célzatos propagandának. nimlvrc csak 
néha-néha válaszolt a Hungária vezel'isege. 
Felkerestük dr Kisfalvi Istvánt, a Ion- 
fehérek népszerű lötitkariil. akinél jobban 
senki nem ismerheti az ötvenéves jubileu
mát ünneplő MTK proílalakultilal, a Hun
gáriát

jük nicg. lmgy voll játékosuk nálunk tre
nírozhasson. Mi ebbe szó nélkül bele is 
menüink, én azonban kértem Kovács dr.-t, 
az Elektromosok szakosztály-vezetőjét, hogy 
írjon az Elektromos nekünk olyan értelmű 
levelet, amely szerint Sast nem fogja fel
venni tagjai sorába. Ez a garancialevél azon
ban meg mind n mai napig nem érkezett 
meg Arról, hogy o olt nyilvános mérkőzé
sen látszott, nincs tudomásunk. Még meg
jegyzem. hogy amennyiben Siis 11 2 év letelte 
illán a főváros üzemi csapatában óhajt fut
ballozni, nem fogunk az elé semmi akadályt 
■ örditcni. Ha közben olyan francia ajánlat 
jönne. amely ugy egyesületemnek, mint 
Sasnak megfelelő, ugy azonnal ki fogjuk 
adni.

Braun Csibi tud vagy nem tud...

— Ign:-e az, hogy a Hungária vezetősége 
nincsen megelégedve Uraim Csibi munkájá
val'?

Kénytelen vagyok ezt a feltevést a
I e g e r é I y c s e b b c n visszautasítani, mert 
Braun Csibivel a legteljesebb mértékben 
meg vagyunk elégedve. Csak egy pillantást 
kell vetni n tabellára, láthattuk azt. hogy 
„Csibi" nem eredménytelenül dolgozott. Mi
II további működése elé a legnagyobb biza
lommal nézünk.

Az elmaradt téli túra

I A bejelentés ugy hűtött, mint villámcsapás 
a derült égből. Senki sem akart hinni a

hogy inkább az ilthonmaradás és a pihenés 
mellett elöntöttünk.

Az anyagi csőd

— Mi igaz abból, hogy az anyagi csőd 
szélén áll a Hungária?

Szcnicnszcdet l valótlanság minden 
efajta pletyka. Mi sem állurk rosszabbul, 
mint a többi ligaegycsület. hála elnökünk
nek és áldozatkész tagjainknak, akik min
denkor az egyesület segítségére siettek. Még 
messze vagyunk attól a helyzettől, hogy 
azért kelljen eladni játékosokat, hogy to
vább élhessünk Hangsiilyozoltan. aláhúzva 
óhajtóin kijelenteni, hogy nálunk semmi
féle anyagi bajok nincsenek.

tűiének, de végül is tudomásul kellett 
venni a megfellebbezhetetlen döntést. A 
Nemzeti vezetői nem haragudtak a mérkő
zés elmaradásáért, mert szerintük egy eset
leges sérülés nagyon súlyos bonyodalmakat 
okozhatott volna a téli túrával kapcsolat
ban. A zuglói vezetők éppenséggel örültek 
az elhalasztásnak, mert a fizető nézők 
száma alig éri el az ötvenel s igy hatal
mas ráfizetést jelenteit volna a mérkőzés 
megtartása, hiszen .1 nagy rendőri készült
ség. a rendezőség, a biródijak, a pálya le- 
takarítása hatalmas költségeket vett igénybe 
s erre a fizető nézők csak nagyon szerény 
hányadban adták obulusaikat.

Hajsza... kitalálás
Doktor nr — tesszük jel az első kér- 

a: utóbbi időben rengeteg rémhír 
,1 a Hungária válságáról. Szerel- 
ha őszintén nyilatkozna, hogy mik 

bajok.

Nagy örömömre szolgál — mondja 
Kisfalvi dr. . hogv a „Héfftl Naplón" ke
resztül lólcko/tnlhatom 11 futballközönségel. 
különösen annak kék-fehér részét. Az 
utóbbi diibrn ellenünk Imls/n folyik, ame
lyet fűszereztek a legfantasztikusabb s a 
legnevetségesebb kitalálások légójával. I.íőre 
l.s hangsúlyozni kívánom, hogy nálunk 
semmi néven nevezendő balok nincsenek, 
de azért minden kérdésére a legíiszlnlébheu 
Ingok felelni.

Miéri nem ment túrára idén 11 Hun
gária ‘

Sajnos, a külföldi egyesületek ma már 
olyan keveset tizeinek túrázó csapatoknak, 
hogy a/, ilyen úgynevezett .,vajaskenyér“- 
túrákra i* Hungária nem mehet el. A dél
amerikai túrát egyébként elhalasztottuk ké
sőbbi időpontra, nem lehetetlen, lmgy nyá
ron fogunk Argentínába utazni. Az cgyip- gálatára 
tolniuk anyagi feltétele olyan gyenge volt.

Cél: a bajnokság!

— Mik a tervek a jövőt illetően?

— Minden erőnkkel azon akarunk
hogy ismét bajnokságot nyerjünk. I 
szabad ezzel ' ...........................
valószínűtlennek. Részint azért, mert a sor
solásunk meglehetősen könnyű, majdnem 
minden mérkőzés odahaza lesz! Részint 
azért, mert csapatunk alaposan kipihenve 
indulhat majd a nehéz, tavaszi küzdelmek
be. Tervünk: ujabb játékosok szerződtetése. 
Nevekkel egyelőre nem szolgálhatok, mert 
a tárgyalások még nagyon kezdetlegesek. 
A Hétfői Naplón keresztül üzenem a magyar 
sporllársadalomnak, hogy ne féltsék a Hun
gáriái. ml mindenkor méltó képviselői vol
tunk a magyar futballnuk és azok is aka
runk maradni akkor is, amikor teljes erű
vel a halálunk hírét kolportálják.

Reméljük, hogy e nyilatkozat után a kü
lönböző rémhírek meg fognak szűnni, mi
után céljukat, -i Hungária .szétbomlasztását 
nem érték el és egyébként sincsenek szol- 

az egyetemes magyar sportnak.
T. I.

i lenni, 
Ez. ha 

■I a kifejezéssel élni, nem látszik

A BELÉPT1DIJ

Rövidesen megállapítható, hogy „nincs 
a teremtésben vesztes, csak a néző!"

A közönség csalódottan lódult a pénztá
lak leié, hogy a belépődíját visszakaphassa. 
Kiderüli, hogy a jegykezelési rendszer 
szinte lehetetlenné teszi a belépti dijak 
visszatérítését. Az övutcai pályán az a szo
kás, hogy a jegyellenőrök a belépéskor 11 
jegyei a nézőtől elszedik és abból egy da
rabkát sem adnak vissza. így most az is 
joggal követelhette a legmagasabb (1 pen
gős) belépti dij visszatérítését, aki 30 fillé
res jeggyel ment be, vagy a belépéshez az 
alacsony kerítést használta fel. Egv ideig 
lizelgetle is :i pénztár az 1 pengőket, de ezt 
a zuglói karácsonyi segélyezést csakhamar 
be kellett szüntetni, mert a 30 filléres je
gyeknek nem akadt gazdája. A visszafize
tés beszüntetése miatt sokan — több-keve
sebb joggal — hangosan méltatlankodtak 
az egyesület elnökéhez mentek panaszra, 
aki igyekezett a panaszkodókat lecsendesi- 
leni. Am ez nem volt könnyű dolog. Jó 
iilcig húzódott a vitatkozás, melynek u 
rendőrség közbelépése veteti végett. Egy
kettőre kiürítette a pályát s igy 11 panasz- 
ködök az utcára kerüllek.

désl . < 
terjedt rl 
nénk, 
azok a Végre nem volt semmi botrány 

( Zuglóban
homokos talajon a jegképződés szinte el- 
képzelhelellcn — sőt a talaj egyáltalán 
nem kemény vagy fagyos, hanem olyan, 
amilyennek éppen lennie kellene nemcsak 
most, hanem mindig.

A csábító napsütés sem tudta a zuglói 
liilballdi ukkerckct kicsalni a jól liitöll me
leg szobákból Sokkal édesebb solt az ebéd 
utáni nyugalom, mint a hideg időjárásban 
a ..kies" övulcai pálya meglátogatása.

el

Eladják-e Bíró! a Fradinak?

Igaz-e az, hogy a Hungária el akarta 
adni Bitót a Ferencvárosnak, helyesebben 
mondva, Biró nem óhajt lóimé kék-fehér 

dresszt ölteni '
— (.Mik at Hnkin/ok szektájában szület

hetett meg ez a nevetséges gondolat. Köz
tudomású. hogv mi a Ferencvárostól nem 
vehetünk át lálékost s Igy természetesen ok 
*em tőlünk, itt példaképp rá kell mulatnom 
u Koránrí esetre, hü/tiidoináso. Im«v " s/i 
vfsen lőtt volna hozzánk, ml mégis hallani 
sem akartunk 11 dologról, mert célunk.^ mi
nél |obh barátságban lenni 11 
Fai. KI kell jelentenem, 
meg van elégedve 
vei és vsrcágálian

Ferencváros- 
lmgy Bíró 

n nálunk létő helyzeté- 
sínes távozni.

A RENDŐRSÉG

Alig 3<I0 ember lézengett .1 pályán, mikor 
elérkezett a mérkőzés ideje. Annál több a 
icndőr és ti rendező, ugy lmgy nem hajít
juk el 11 sulykol, mikor azt állítjuk, lmgy a 
rendezők és a rendörök a: összes nézőket 
egyszerre kézenfogva kinézetliellék volna a 
pályáról A rendőrség kitett magáért. Min 
den öl lépésre rendőrt leheléit látni a pá
lyán. ugylatszik, féltek az őszi Imlrány

íven 
mérközé? 
reklamálni a 

Egyedül n 
lozni. de azok is csak 
rendőr láttán még az 
kon fagy a szó

őt lépésre rendőrt leheléit látni a
.... ugvlatszik. féllek nz őszi ’ 1 
egisim ílodésélől. Volt is remi olyan, ami 

még tán sohasem ezen a tájon. Még a 
pontos megkezdéséi sem merték 

nézők.
forralt-borosok mernek kiál- 

szordinóval. Ennyi 
árusoknak is torkú-

A DÖNTÉS 

tárgya Igát a vezc- 
ki vállalja a fele-

A játékvezető sokáig 
lökkel, kérdezgeti, hogy 
lösseget az esetleges baleset miatt, de mi
ntán felelősségvállalásra senki sem haj 
landó,

óriási meglepetésre kijelenti, lmgy 11
pályái a mérkőzés lejátszására alkal
matlannak találja és ezért a mérkőzést 

nem vezeti le.

A NYILATKOZAT

Szerdahelyi Dezső, a Zuglói SE elnöke a M 
következőket mondta a Hétfői Napló .szá
mára:

— A közönség álláspontját nem értem. 
Sokkal több volt a kiadásunk, mint a sze
zonban bármelyik mérkőzéssel kapcsolat
ban vs most mégis visszakérik a belépti 
dijat. Pedig tudhatnák, hogy milyen nehéz 
helyzetben van az egyesület. S ami a leg
érdekesebb, a zuglóiak voltak a leghango
sabbak. A mérkőzés elmaradása végered
ményben nekünk örvendetes voll. mert igy 
legalább anyagiakban érünk el valami 
eredményt, ha a tavasszal egy szép napon, 
sikerül lejátszanunk a megismételt mér
kőzést. Nem hiszem, hogy február 12-ére 
tűznék ki ezt a mérkőzést, mert akkor meg 
túl korai lenne a terminus, február 19-érc 
már kitűzték a Nemzeti—Kispest mérkő
zést. 26-án pedig megindul a bajnokság ta
vaszi szezónju. így csak valamelyik váloga
tott mérkőzés napján lehel majd lejátszani 
ezt a mérkőzést.

A REMÉNY

Reméljük, hogy tavaszra már a diokke
rek is elfelejtik iiz őszi izgalmakat és ta
vasszal annál szebb és nivósabh mérkő-'s 
keretében dől cl a sokat hányatott mérkő- 

* zés sorsa.

•1 [•

A Cégliga évzáré vacsoráján kiadták a Hé föi 
Napié vándordíját is az uj győztesnek

a franciáké ?

__............. .......... . a Hungária eladta Cseh, 
II-öl a franciáknak és .,Matyi ' már ezen a 
héten el is fog ulazma

Erre Is csak semleges választ tudok

Csoh II

A JÁTÉKOSOK 
hatalmas autókon. 

.. « l>»- 
A rossz nyel-

1 rre is ................
adni. Nem célunk szántszándékkal g.vengt 
trnl CMpaliinhiil. Inkíbb er««llri>l «k»nmk. 
Oh ll.-rr tildám. llW Ibbb (rmula r«yr 
xlllrt l« inllvdrlk. mícla a Irslmtárorollnb 
1,1,11 kilrlrnthilrni. Im|(y armllvrn 
ami viiii.iuiik hajlandók iiiia'iilnl uólz.á 
kunktól.

megválni gól/sá

Ax Elektromosok garancla-lovolo — 

Sasról

- Sin az Elektromos-pályán treníroz, eh
hez tudomásunk szerint engedélyi adóit a 
Hungária De adott é ahhoz is engedélyi, 
hogy \h.< Elektromos csapatában nyilad 
nos mérkőzésen résztárgyén^

luilomitsom szerint, az Elektromos
vrzelőaégc levélllcg kért bennünket, enged

A Cégcsapntok l.abdrugó Ligája szomba
ton este tartotta 1938. évi díjkiosztó ünnepi 
vacsoráját az Újságkiadók Otthonának nagy
termében A C.I.L fejlődésének hatalmas 
arányára ini sem volt jellemzőbb, mint az, 
hogv ezúttal is kicsinek bizonyult a helyi
ség. a mintegy 200 főnyi közönség jórésze 
a nielléklerinekbc szorult. Az ünnepségek 
soiát Vértes Jenő elnök beszéde nyitotta 
meg. aki után Nádas Ödön, az. MLSZ és a 
BLASZ képviseletében szólalt lel és a ..régi 
jóidőkre ’ vonatkozó visszaemlékezéseivel 
óriási sikert árulóit. Utána a .IT képvisele
tében dr. Iliesz, a .IT elnöke beszélt, majd 
sor kerüli dr. tiöryey István országgyűlési 
képviselő di.szelnök beszédére, amelynek 
sikere Nádas Ödön sikeréi is felülmúlta.

Az ünnepi beszéd után kerüli sor .1 díj
kiosztásra. A fulballélclbcn szokatlan nagy
ságú és értékű dijak valóságos arzenálját 
oszlottá ki di. (íörgey István diszclnök. aki 
külön megemú kezelt a llét/ői Naplóról. 
melynek szerkesztősége a C.egliga ügyeivel 
szinte kizárólagosul foglalkozik és 1 sport 

_..................... - . - ‘10’lk legszebb vándordíját
get sehol sem lehet felfedezni, — ezen n| ajánlotta fel. A dij idej győzteséi, a Dreher-

A Nemzeti játékosai 
futballfclszei elésben érkeznek meg 
Ivóra, vezetőik társaságában 
vek szerint a drukkerek — cgv kislaxiban 
lőttek. A zuglói játékosok a hideg idő
járásra való tekintettel a deszkából készült 
lagvos öltözők helyeit .1 közeli vendéglő 
jól fűlött .szobáját választották öltőidül s 
onnan futva érkeznek ki a pályára.

A III RÓ

Rövidesen megérkezik a biró is. aki kö
rül olt tolong a kupaklanács is s valóságos 
közgyűlés alakul a pályán.I S.-éc«i játék- 
vezető jóidéig vizsgálgalja a pályát próbál 
galjn hogv miken íz állapolri.

llaggenmaeher Sí.'-/ külön ünnepelte 
zőnség. de kijutott az ünneplésből 
évi győztes, most második helyre 
Magyar Vasfoivil SC csapatának is.

A nagyszerűen sikerüli ünnepi 
résztvevői az ünnepségek lezajlása 
hajnali órákig n legjobb hangulatban folv- 

: ünneplést.

a kö- 
ii múlt*  
érkezeit

varsora 
utón a

A BTC ÜISZTORNÁJA

A TALAJ

A talaj illen inni lehel felhozni semmi 
kilóg,.st A ZSE vezetői az áldozatkész ta
gok közreműködésév>-| |< ttikariloll.ik a pá
lyát. ugv Locv i‘-ii csak csekély mennyi
ségű I" nv rndl de a kapuk közvellen kör
nyékén szinte semmi. A hólakaró alatt je- fejlesztésére uz

Vasárnap este rendezte a Budapesti Torna 
Club Klotild utcai helyiségében nagysza
bású lornaüímcpélvét. Az ünnepély méltó 
folytatása volt annak a sorozatnak, amely 
két héttel ezelőtt a magyar-olasz viadallal 
elindult. A nagyszámú közönség, amely 
zsuíolásig megtöltötte <1 Klolild-utciii iskola 
tornatermét, sokat tapsolt a nagyszerűen 
összeállítón disztnrna számainak s a meleg 
ünneplésből kijutott a BTC vezetőségének, 
tornászhölgyeinvk és tornászainak egyaránt.
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Meglepő magyar szenzációk Párisbói
Z. Fintáről dicshimnuszokat zengenek
2. Csapatonkint csak egy idegen játszhat
3. A franciák résztvesznek az EK-ban

4. A KK-val egyáltalában nem törődnek
5. Fodor dr. Londonban telepedik le
6. Cseh II. a Red Star játékosa lesz

lásában abszolút labdabizlosak. A főiskolá
sok állal rugóit három gól mindegyike re
mek. gvors akcióból cselt. A lercnciáros 
egyetlen mentsége a kiábrándítóan ható 
nagv vereségre csak a síkos talaj lehet, 
amely elvette a ferencvárosi fiuk labdahiz- 
lonsúgát.

Ezzel szemben viszont figyelembe keit 
venni, hogy a talaj ugyanolyan síkos volt 
a HASK játékosainak is . ..

Paris, december 18.
(A Hétfői Napló tudósítójától ) Háromhe

tes .szünet után az elmúlt vasárnap ismét 
megindultak a francia labdarugó bajnoksá
gok. l'gy látszik, a hosszú szünet jót lett a 
közönségnek, mert majdnem minden mér
kőzésen a kétszeresre emelkedett a néző
szám. A bajnokságban a l.ille vezet.

Az elnnill bajnoki forduló hőse kétség
telenül a magyar Flnln volt, akinek 
szenzá -lös játékáról az összes francia la

pok dicshimnuszokat zengenek.
Egy-ébkénl a külföldi játékosok közölt nagy 
megdöbbenést kellőit a munkaügyi minisz
ter szboru rendeleté n munkavállalási en
gedélyek kiadásáról. Az elterjedt hírek sze
rint

a jövőben csak egy-egy külföldi játékos 
szerepelhet francia klubcsapatban.

Az itteni menedzserek azért nem ijednek 
me'.’. mert ha nem tudnak munkavállalási 
engedélyt szerezni, úgy majd igyekeznek 
állampolgárságot szerezni nélkülözhetetlen 
játékosaik számára. Az ilt élő és már fran
cia állampolgárrá lett Simányi és Korányi 
III. után valószínűleg Finta is fel lógja 
venni a francia honosságot. Uj játékosok 
ezek után nem nagyon 
bár a Sochoux még 
halfot és csatárt. Nem

az ex-hajnokesapat

hiszen az Elvért játszó országok akárme
lyikének mérkőzésén zsúfolásig meglelne a 
colombcsi stadion.

A KK-tól már idegenkednek ír francia 
klubok.

Nagyon érdekes hír jelent itt meg, amely
nek értelmében az olaszok esetleg hajlan
dók lennének résztvenni a KK-ért lolyó csa
tában, ha csak nyolc egyesület venne részt, 
még pedig kél magyar, két csch-szlovák, 
két olasz, egy román és egy jugoszláv. Ér
tesülésünk szerint, ha ez a tervezet nem 
menne keresztül most Bukarestben, ugv az 
olaszok a márciusban Prágában tartandó 
közgyűlésen feltétlenül javasolni fogják, 
másik nagyon érdekes hír az, hogv

Fodor dr., aki hosszú ideig tartózkodott 
Pártában és most Londonba utazott, nem

A

fogja meghosszabbítani a jövő év vé
gén lejáró szerződését, hanem Angliá

ban óhajt majd elhelyezkedni.
Cseh //.-vei is sokat foglalkoznak a 
mint hallottam, idő fog szerződni, 
nüleg a tied Slorhoz, persze csak akkor, h: 
meg tudnak majd egyezni a franciák 
Hungáriádul.

Bizonyára érdekli az. otthoniakat, bog 
miért nőin tudlak a magyar csapatok túrát 
kapni Franciaországban. Ennek nz oka az. 
hogy’ úgy karácsonykor, mint újévkor baj
noki mérkőzések lesznek és a csapatok nem 
tudták volna kiállítani az első garnitúráju
kat. Igy persze nem is űzettek volna többel 
egy mérkőzésért, mint öt-hatezer frankot, 
ami olyan kis összeg, hogy ezért egyetlenegy 
magyar egyesületnek sem lett volna érdemes 
ideutazni. Várna? Rezső

korcsolyaverseny

Zl KK-bizottság feltűnő döntése
felére csökkentették a résztvevő csapatok számát

▼agyig a díjért

Uj _ 
jöhetnek majd ide. 

mindig keres centcr- 
Is csoda, hiszen
pillanatnyilag nz 

utolsó helyen áll!
Már lemondtak arról, hogy magyar játékos 
kerüljön a csapat tengelyébe, tudomásom 
szerint jelenleg Boucsek, a prágai Slavla 
nagvhirü halijának megszerzésén fáradoz
nak. A francia lapok nagy érdeklődéssel 
tárgyalják az Európa- és Középeurópai 
Kupa sorsát. Nem is titkolják, hogy

szívesen vennék, ha Franciaország válo
gatott csajra fa játszhat az Európa- 

Kupáért.
Ez anyagilag sem lenne rossz megoldás.

Bukarestből jelenti az olasz Stetanl-iroda:, számát felére csökkentik.
A Középeurópai Kupa bizottsága az olasz két-két cseh, magyar és olasz, valamint cfiy- 

kiildöttség javaslatára elfogadta azt az in- egy jugoszláv és román egyesületi csapat 
(lllványt. amely szerint a KK résztvevőinek I fog a jövőben küzdeni.

Magyar csapatok nem vehetnek részt 
a KK-ban

bukaresti döntés bizonyára I a magyar csapatokat automatikusan 
—•i kizárták a küzdelemből.

Az ugyanis senki elölt nem volt titok, hog> 
a jelenlegi helyzet figyelembevételével egyel 
len magyar sportoló sem vehet részt olyan 
küzdelemben, ahol cseh indul. Az OTT nem 
titkolta ezt a felfogását s igv legfeljebb az 
a titok, hogv a Bukarestbe küldött magyar 
tulball-diplomaták hogyan egyezhettek a 
döntésbe.

A fentebbi
óriási meglepetést kelt majd a sportkörök
ben. A szenzáció kettős:

1. Végre belátták, hogv a csapatok szá
rnál csökkenteni kell.

2. felvették a teljes csődben lévő cseh 
csapatokat is.

Az utóbbi határozat gyakorlatilag azt je
lenti, hogv

.*.  A.J1 1 < /.
s

Iskoláztak a Fradival

Vasárnap reggel bél órakor a dermexrtő 
hidegben csak a gyorskorcsolyázó verseny 
részi vevői és a Iákon fázósan gubbasztó ve- 
icb’k tartózkodtak ti városligeti mujégpá- 
lyn környékén. Ez volt az utolsó hajnali 
verseny. Mindenesetre alaposan próbára 
lelte a versenyzők sportszeretőiét és tudá
sát. mert végtére is 12 fokos hidegben ne'ii 
túl kellemes dolog korcsolyázni. Valószinü- 

........  ■ ■" az újszerű híd 
közönség nyu <>d- 

a jégen és igv délután is 
rendezni. A korcsaivá’ó 
nagy örömmel üdvözöl- 

* 150(1 méteren la- 
nz e!őbbin lidcr.kai 

csatit. Gvőzöll a 
lévő Bácskai . Az 150ft 

versenyt fölén vesén nyerte Hídvégi. 
bizonyította, hogv máris kiváló 

van. Részletes eredmények: 5'0 
Bácskát -17 3 mp. 2. Ladányi G. 

Wínlncr I" K mp. -I. I.adiimii !■.. 
ő. Hídvégi 48.3 mp. 1500 ni en: 

» 2:32.8 p, 2. Ladányi G. 2:35 p, 
> 2 35.1 p. 4. Ladányi E. 2.35.9 p. 
r 2:38.7 p.

ELUTAZÓIT A BKE 
HÁROMHETES TÚRÁJÁRA

Vasárnap este jókedályö társaság gyüle
kezett ii Déli pályaudvaron. A BKE jég*  
korongcsapata utazott cl dr. Pápay Jenő ve
zetésével háiomhetes olnsz-nómct-svá'ci- 
francia túrájára- \ következő játékosok In
dultak el n hosszú turára: dr. Csák, Dobált, 
dr. Békési. Jenen. Miklós, dr. Margá, Dlf, 
Gosttonyi, Bálint. Farkas Lónyay, aki nem 
kapott szabadságot, csak hétfőn este utazik 
a csapat után. Hóna és Hűvös pedig csak 
Franciaországban csalti kozik majd ii tora- 
csapathoz. A BKE nz első mérkőzését Milá
nóban játsza 20-án. Iláromn-ipos torna ke
retében mutatkoznak he ii pesti hokkizók A 
tora egyáltalán nem látszik könnyűnek, hi
szen mindenütt a legjobb csapatokkal fog 
szembekerülni a BKE. amely a szabadságo
lási nehézségek folytán erősen lartalékoltan 
utazott el.

leg már hétfőn megkezdik 
építését, amely esetben a 
lan korcsolyázhat a 
lehet versenyeket i 
egyesület újítását 
hetjtik. Vasárnap 500 é 
lálkozlak a versenyzők, 
és Ladányi vivőit gyilkos 
jobb kondícióban 
m-es versenyt fölényesen 
Evvel is 
formában 
m-en: I

és

jígpAiyftn ® zágrábi főiskolások 
ötgólos vereséget szenvedett a magyarbajnokcsapat

A Ferencváros téli túrája rosszul in
dul. A magyar bajnokcsapat balkáni 
túrájának legelső állomásán. Zágrábban 
szinte érthetetlenül súlyos és hatalmas 
gólarányu vereséget szenvedett a HASK 
csapatától. Ez a hatalmas vereség an
nál fájóbb és kellemetlenebb, mert ez

a Fradit sok nagy sikerének színhelyén, 
a horvát fővárosban érte. A vereségben 
nagv része van a jégpályává fagyott sí
kos talajnak és reméljük, hogy a ma
gyar bajnokcsapat a melegebb éghajla
tú görög pályákon reparálni fogja azt a 
súlyos csorbát, amely Zágrábban nagy 
nimbuszán esett.

„A Ferencváros az egyetlen csapat, 
amely sohasem keltett csalódást1* 
— irta a zágrábi „Novosti**  a — mérkfizAs előtt

Zágróh sporttársadalma óriási érdeklődés- 
Bel fordult már napok óin a vasárnapi Fradi- 
meccs felé. Zágráb egyik legnagyobb napi-, 
lapja, a Novosti n magyar bajnokcsapat 
játékát bosszú cikkben harangozza be. A 
cikk elején Sárosi dr. fényképét fedeztük 
fel, alatta

„Sárost dr., Európa legjobb futball- 
csatára'*

az aláírás. Megállapítja a cikkíró, hogy 
Zágráb futballtársadalmának valóságos öröm
ünnepe volt mindig a Ferencváros játéka.

mert
a Ferencváros az 
nagycsapat, amely 
kelteti csalódást u

Más külföldi csapatok 
serii csalódásokat és 
Ferencváros mindenkor olyan játékot produ
kált, hogy art hossza ideig emlegették zág
rábi sportkörökben. A Ferencváros játéka 
nz abszolút sportszerűség és a futball művé
szetének elérhetetlen csúcspontja volt min
denkor a zágrábiak számára.

egyetlen külföldi 
játékával sohasem 

horvát fővárosban.
sokszor okozlak ke- 
kiábrándulást, de a

rndott Fradi-védelem hibájából a 
rencvárosl hálóba.

Csak a kél gól illán tér magához a Ferenc
város és a félidő utolsó negyedórájában 
hatalmas erőfeszítéseket tesz a kiegyenlí
tésre, de a csatárok lövéseit nem kiséri sze
rencse. A sok támadásból csuk egy gól szü
letik, Bíró bombalőuéséből.

Szülnél után nem lehet ráismerni a Fra
dira. Szárnyaszegellen. erőtlenül, minden 
lélek nélkül játszik a csapat és a csatárok 
a legjobb gólhelyzetekben, nz utolsó pilla
natban

mindig elcsusznak a jéggé fagyott ta
lajon.

A zágrábinak, ugylátszik, jobb gyorskor
csolyázók, mert sokkal otthonosabban mo
zognak és a kínálkozó helyzetek kihaszná

fr-

AZ ASZTALI TENISZ BAJNOKAI
A budapesti asztali tenisz bajnoki küzdel

mek döntői vasárnap este folytak le a VÁC 
Wcsselényi-utcai helyiségében. Eddi i ered
ményes: Ifjúsági egyes bajnok: S«>7/. Mis
kolc, a döntőben Barna III, MTK, vert© 
2:0-ra. Ifjúsági páros bajnok: fíarna III.— 
llándcr MTK a döntőben Polgár-Deltnko 
l’SE párt verte 2:0-ra. Női egyes bajnok: 
Beregi Dóra VÁC. a döntőben Sípos Annust 
verte 3 0-ra.

r

A fővárosi futball
első szereplése Kassán

Elcsúszott a Fradi a síkos talajon
HASK—FERENCVÁROS 5:1 (2:1).

M Hétfői Napló ludósilójának telefon
jelentése.) Már napok óla egész. Zágráb 
Eradi-lázban égett, mert a magyar bajnok
csapat zágrábi játéka iiemcaak megfeleli n 
zágrábi közönség felfokozott j--*--

me

zág’rábi közönség felfokozott igényeinek, 
hanem valósággal extázisba hozta a ferenc
városi játékstílus és küzdeniludás n sovi
niszta közönséget. Az n különös nimbusz és 
megbecsülés már a Ferencváros fogadtatá
sánál is kitűnt, mert a Zágrábba érkező 
Fradit a i'álvnuflvuron hatalmas tömeg 
várta és lelkes ovációban rés/csilelle.

.Szombaton Zágrál bán is hirtelen 
csre változóit uz idő, és megindult a 
vi’Zás. A nagy l’ólőmegck keménnyé 
tak és a pálya talaja .annak ellenére, 
u rendezőség az előrelátható nogv érdeklő
désre való tekintettel minden lehit’H elkö
vetett n játéktér alkalmassá tételére

icndklvül csusiós sült
és a játék realitásét erősen befolyásolta. A

téli- 
liu- 

fn«y 
Itoey

csúszós pálva ellenére, tárgyilagosán meg 
kell állapítanunk, hogy

u Ferencváros veresége teljesen 
érdemelt volt.

csupán a nagy góhirányl Imi jak túlzóit- 
nak. A hideg ídő dacára aránylag nagy kö
zönség előtt az alábbi lelállilásban álltak 
starthoz a csapatok: Ferencvárosi llrídrt — 
Tdltai. Pólyát — Lázár, Sárosi III. Pásti
— Biró, Jakab. Sárost dr , Toldi. Kemény 
HASK: Xsnmra Golac. Konstantinnvlcs
— Dűli. Pájevics. Vukouirs, Kicejics. Iliree. 
Kariján, Krnics, Fink.

A mérkőzés első perceiben reményteljes 
és szemre rendkívül tetszetős támadásokat 
vezet n Fradi, de Kéméiig lövése a kapu 
mellett süvít el Ezután a horvát főiskolá
sok kezdenek olIrnUlhulntlan rohamokba 

.-zr!-! ar erőteljes rohamok eredményre Is 
vezetn.-k •

A Fradi megrökönyödésére rövid idő 
alatt kétszer kerül a labda n megzasa-

BUDAPESTI FŐISKOLAI VÁLOGATOTT— 
KASSA 1:1 (1:0)

Kassa, december 18.
f.l Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A húsz évi rabságból feisznbaditlt 
Kassa első fulbnllvendége az nnvnországból 
a magyar főiskolai válogatott legénysége 
vol; Szombaton délután érkeztek meg •' 
budapesti vendégek Kassára, akiket a váró*  
vezetősége igaz magyaros, meleg szeretettel 
fogadott. A főiskolások ezután Rákóczi Fe
renc fejedelem sírjához vonullak és azt 
megkoszorúzták.

A vasárnapi mérkőzési meglehetősen za
varta a hirtelen beálló hideg

Kassán délben mínusz tizenöt fokul 
mutatott m hőmérő.

Igv nem csoda, hogy alig néhányszá: néző 
voll kiváncsi a máskülönben szép mérkő 
zésre. Mielőtt megkezdik a játékot. Wlrth 
Gyula, a kassai Magyar Nemzeti Tanács 
elnöke üdvözölte meleg szeretettel magas 

.• rnvnlásu he-zédben a Inidnpe'-ti főiskolai 
*.•'d'i:;iil<i!li| Majd • ■/illán llnideckcr biró 
.sípjelére megindult n küzdelem, amit közös 
megegyezéssel

kétszer harminc percre csökkentetlek le. 
Kemény, göröngyös pálya ellenére is mind 
a két csapat bemutatta a futball szépsérell 
ugv. hogv azok n nézők, akik dacolva u 
hideggel kijöttek a mérkőzésre nem lián
lók meg, mert pénzükért futballt kaplak. 
Ar első félidő 24 percében

Stnlpa, ii főiskolások most feltűnt kiváló 
csatára szerezte meg u vezető gólt.

Ezután a kassaiak támadlak de kiegyenlí
teni nem tudtuk. A második félidőben sál- 
bizulos játék folyt, szinte percenklnl válto
zol! II iálék képe, végül :i 21. percben

Virág Immba 'ólIával cgvuilltett n kas
sal válogatott.

i rrálM-k mon 'haló 
'é l huc'.i e ti <>:i|uit 

valamennyi lfféhoKti 
A kassal válogatott a 

\ endé ■s/ere’)l -<• ótu 
'.ils/ídl róluk. hogy 

•'*•••  mai mérkőzés 
Ku,*.i  n magyar íul-

Ar eredmény te’jesrn 
\r újoncokkal le'elü- 
nagyszcrilen lálszoll, 
nagyon tolelséf'rs 
leg többi budapesti 
hatalmasat javult M 
rendszeresen Irc .: 
ta hizoiivihdia, l-.ogy 
bnllsporlnak komoly és erős fellegvára lesz.
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Meglepően jó időket úsztak
a Beszkár versenyén
Körösi is kiuszta -z bűvös egypercet

Vasárnap este a fedett uszodában ren
dezte ii Bcszkárl uszóverscnvél. A versenyre 
zsúfolásig megtelt a nézőtér. Az eredmények 
közül kiemelkedik, de egyben meglepetésnek 
h számit, hogy

Körösi kerek e<y perces Illővel legyőző- 
Zólyomit, aki uz L'TE túráján három
szor verte az Európabajnok Hovlnf’ol.

Nagyszerű Angyal 200 méteres inolluszó 
eredménye is. valamint Lengyel százméteres 
lióliiszó eredménye. Meg kell dicsérnünk 
Elmert, aki ifit-sági létére 100 méteren 1 p.

01.8 mp-t úszott! Részletes eredmények: 
100 m-cs ifjúsági gyorsuszás. 1. Elmer MAC
1 p. 01.8, 200 m-es mellúszás: 1. Angyal UTE
2 p. 50.4 mp., 2. Fábián MAC 2 p. 51.8,
3. Doszpoly BEAC 2 p. 50 mp., 100 m-cs 
gyorsuszás: I. Körösi UTE 1 p., 2. Zólyomi 
UTE 1 p. 00.0. 3. Tuskó MAC 1 p. 00.2 mp.. 
100 m-es luituszás: 1. Lengyel BEAC 1 p. 
11.2, 2. Galambos FTC 1 p. 14.2 mp..
iOO m-es gyorsuszás: 1. Gróf UTE 5 p. 05.1 
mp.. 2. Kelemen BEAC 5 p. 20 mp.

.'1X100 m-cs vegyes staféta. 1. UTE 3 p.
20 mp. Országos rekord!

Üpetőverseny eredmények

Gólözönnel tört az első 
helyre a WMFC

A Nemzeti B. Bajnokság küzdelmei va
sárnap véget érlek. Kél elmaradt mérkő
zést játszottak le a csapatok, a közel 15 
fokos hidegben. Mind a két mérkőzést ke
leti csoportbeliek játszották le. Különösen 
n WMFC—VSE mérkőzésnek volt nagy 
jelentősége, miután a csepeliek győzelmük
kel mint a keleti csoport első helyezettel 
végezték az őszi szezont. Második, az után
pótlásról híres FTC lelt. Harmadik a nagy
szerűen induló, de különböző belső viszály 
miatt kissé visszaesett Diósgyőri MÁVAG 
csapata. A nyugati csoportban a Haladás 
végzett az első helyen — pontvcszleség nél
kül. Ezt a ritka teljesítményt kevés csapat 
produkálta eddig, akár a Nemzeti Ligában, 
akár az NBB jogelődjében, a II. Ligában. 
Második a Lampart csapata, amely nagy 
kvalitásokról telt bizonyság’ ! az őszi küz
delmek során. Harmadik a szeszélyéről hí
res Soproni FAC lett. A vasárnapi mérkő
zésekről tudósítóink nz alábbiakban szá
molnak be:

MÍNUSZ TIZENNÉGY FOKBAN — 
PLUSZ TIZENNÉGY GÓL

WMFC—Váci SE 14:0 (8:0). Csepel,
1000 néző. A szezon végére nagy formába 
lendüli csepeli együttesnek nem jelentett 
különösebb akadályt a gyenge váciak le
győzése. Ha a csepeli csatároknak egy kissé 
jobban kedvez a szerencse, ugy akár kél- 
szerannyi gólt is rúghatlak volna. De bizo
nyára a WMFC csatárok csak annyi gólt 
akartak rugói, ahány fok mínuszt mulat a 
hőmérő. Góllövők: Szuliay, Lakács 4—4, 
Csurgó 3, Keresztes 2, Szabó.

KÖNNYEN INTÉZTE EL .1 SBTC 
.1 MEZŐTÚRI CSAPATOT

Sulgótarjáni BTC—Mezőtúri AFG 5:0 (3:0). 
Salgótarján Háromszáz néző. Csont
keményre fagyott pályán játszotta utolsó 
bajnoki mérkőzését a kél csapul. A jég-; 
pályához jobban alkalmazkodni tudó Sál 
BTC könnyen intézte el a gyengécske mező
túri csapatot. A gólok közül Borsányi kellőt 
és Jenöfi hármat rúgott. A helyi csapat csa
társora nagyszerű futballt játszott és hogy 
több gólt nem sikerüli rugniok, abban nagy 
része van a kitünően védő kapusnak.

A nagy hideg és kőkemény pálya, ugy lát
szik kedvez a favoritoknak, inért tíz. verseny 
közül halban győztek.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. I. Századkürlös 

(3) Zwillinger, 2. Miidy fia (6) Deák, 3. Csi
bész (3) Zwillinger T. Fm.: Elöljáró (l'/i) Jó
nás, Rózái (1%) Marsall). Küzdelem. 10:85, 
28. 28. Befutó: 10:483. Idő: 34.3.

II. Krasznahorkaf díj. 1. Dulcineu (6:10) 
Feiser, 2. Sirocco (3) Zwillinger, 3. I)oba (4) 
Kreiter. Fin.: Opera lIO> Hauser, Dclto (2!^) 
Jónás, Margit (10) Maszár I. Könnyen. 10:16, 
12, 13. Befutó: 10:18. Idő: 28.3.

III. Torkos-díj. 1. Dénes (7:10l Raymer, 2. 
Kangor (4) Feiser, 3. Etelka (1/4) Kovács. 
Fin.: Gyalln (8) Vorst, Csalafinta (4) Jónás, 
Echo fia (8) Molnár. Biztosan. 10:10, 12, 18. 
Befutó: 10:83. Idő: 29.2.

IV. Nemzetközi handicap. 1. Csapiáros (2) 
Marschall. 2. Csákány (2)4) Siró, 3. M-.isc.i- 
cnpa (4) Jónás. Fm.: Orgona (4) Vorst, Bo
hém (12) Burányi, Tilli (6) Hauser, Mátka (6) 
Maszár I., Varúzsfuvola (10) Kovács I., Simba 
(8) lioffinann. Biztosan. 10:29. 11. 12, 12. Be
futók: 10:41 és 87. Idő: 27.3.

dór <4) lluuscr, Lucifer (5) Kreiter, Léva S. 
(8) Vorst, Gin (6) Benkő, Cserebogár (8) Ray
mer, Mangán (10) Steinitz, Capua (12) Istók, 
Csipkerózsa (5) Hévizy. Küzdelem. 10:85, 16, 
13, 23. Befutók: 10:201 és 381. Idő: 30 2.

IX. Handicap. 1 Valódi (2) Kovács II., 2. 
Lutri (6) Farkas, 3. Alpúr G. (5) Raymer. Fm.: 
Olyan (16) Marschall, Muskátli (4) Zwillinger, 
Perun (2) Feiser. Grlica (8) Kovács F., Senki
(5) Hévizy, Baba (12) Hauser. Zarándok (16) 
Tomann, Napsugár (6) Istók, Biztos (16) Gállá, 
Urpéler (6) Vorst, Borka (6) Montagh. Köny- 
nyen. 10:38, 28, 82, 19. Befutók: 10:733 és 121. 
Idő: 32.7.

X. Somorjai-dij. 1. Ali íp) Istók, 2. Sybiil
(6) Fiszter, 3. Urilány (3) Hauser. Fm.: Csi- 
csóné (I) Jónás, Fr. Thymian (16) Zwillinger, 
Rcnaissnncc (4) Marschal, Tempó (3) Feiser, 
Rába (10) Kreiter, Pletyka (5) Hévizy, Gyé
mánt (10) Nerhaft. Könnyen. 10:27, 13, 34, ’R. 
Befutók: 10:96 és 40. Idő: 35.9.

Harangozó a Taxi ul centere
Mint a llélfői Napló elsőnek jelentette, a 

Szojka-ügybcn a Fcrc/ici'óros cs a Szeged 
közöli a tárgyalások minden más biresz- 
teles ellenére —, továbbra is folynak és nem 
lehetetlen, hogy

már meg is állapodnak.
A Szegedi IC nagy technikájú centercsatárat. 
Harangozó! is el akarja adni. Értesülésünk 
szerint a Szűrketaxi és a ő rycd között kez
dődnek meg a tárgyalások. Tudomásunk 
szerint már olyan minimális a differencia.

hogy sziide bizonyosra vehető, hogy a Szür
ketaxi amúgy is veszélyes és félelmetes csa
társorát a tavaszi szezonban Harangozó 
fogja dirigálni, akivel jelentékenyen erő
södni fog a taxisok gárdája. A szegediek 
többi játékosainak álsz.erzödtctésc más egye
sülethez — jól informált helyről nyert érte
sülésünk szerint — nem fog megtörténni, 
miután a paprikások csapata a legnagyobb 
erővel veti magát a negyedik helyért folyó 
ádáz küzdelembe.

Nagy változások a 
kéz labda szövetségben

az eddigi alclnökök közül Slrósz Sán
dor és Wllncr Ferenc <lr. marad ki az 

elnökségből.

,egl°iroga3Bauer Aladár
booktimker Irodáiban, Budapest, Kowutli Lajos-u.l4-l< 

Telefon: 189-704. 189—724
Fiókirodái Budán, Horthy Miklós*ut  18.

telefonon Telefon : 2U8-78Ü
leadott Fogadásokat mindenkor uinnnal kikézbesltUnk

V. Amntcurvcrscn.v. 1. Lármás (2%) Háry, 
2. Csongor (0) Montag, 3. Bea la (1%) Hoff- 
mnnn. Fm.: Dajka (8) Siró, Soci (10) Ivánics, 
Betörő 12%) Vecseklőy), Lenke (6) Gállá, 
Zsuzsa 18 ) Kiéin. Küzdelem. 10:44, 10, 13. Be
futók: 10:163 és 87. Idő: 31.7.

VI. Mechanikus handicap. 1. I.asla (4) Fi-
lyó. 2. Buta Khan (5) Marschall, 3. Oculi (5) 
Maszár I. Fia.: Csákó (2X-) Wiesner, Jak (12) 
Földi. Baknfántos (6) Raymer, Penny (8) Jó
nás, Törzsfőnök (2Jíl Benkő, Ond (l)-í) Hau
ser. Biztosan. 10 41, 25, 25, 24. Befutók:
10:241 és 168. Idő: 28.3.

VB. Handicap. 1. I,eo (p) Zwillinger, 2. 
Azdaja (12) Kreiter, 3. Pique Dame (5) Siró. 
Fm.: Búzavirág C. (2%) Jónás, Risiko (f. n.) 
Hauser. Egyetlen 116) Tomann, Bandika (3) 
Földi, Utána (6) Marschall, Sophic (10) Vorst. 
Biztosan. 10:18, 12, 27. 16. Befutók: 10:122 és 
32. idő: 32.6.

— A Külügyi Társaság ifjúsági cso-ort- 
jának serleg-vacsorája. A Magyar Küluggi 
Társaság ifjúsági csoportja szombaton este 
tartotta ezévi An jou-serleg-vacsoráját a 
Ilungária-szálló különtermében. A vacso
rán előkelő közönség volt reszt, akiknek 
soraiban ott voltak Tusnádi Nagy András 
dr. igazságügyminiszter és családja is. Ok- 
rutay Ferenc dr. üdvözölte a megjelent elő
kelőségeket, majd vitéz lécsői Móric: Kál
mán huszárszázados, az ifjúsági csoport el
nöke, kezében az Anjou-scrlcggcl mondta 
el serleg-beszédét, amelyben méltatta a 
Felvidék visszacsatolásának külpolitikai je
lentősegét.
— „A karácsonyfák kivilágítása**  címmel Pillilz 
Dezső mérnök december 21-én, szerdán délután 
'/sá órakor Budapest Székesfőváros Népműve
lési Bizoltsága állal a Világítástechnikai Állo
más megtekintése céljából rendezett kirándulás 
keretében VI., Eölvös-ulca 11. sz. alatti előadó
teremben kisérleli bemutatásokkal és gyakor
lati példákkal kisért előadást tart. Érdeklődőket 
szívesen lát a rendezőség.

— Kilenc budapesti villutuhíjdonos villáid! 
fosztották ki Balutonakarattyán. A mára vir
radó éjszaka Balutonakarattyán ismeretlen tet
tesek egymásután kilenc villát fosztottak ki. 
Ugy budapesti ezredes, két pesti számvevőségi 
főtanácsos és más pesti villatulajdonosok vil
láit rabolták ki a betörők. A kár körülbelül 
ötezer pengő. A betörőket keresik.

December 22 és 25-én 
délután Tél 8 órakor 

űgetőversenyek
VIII. Ilaraiig-dlj. 1. Várta (5) Zwillinger, 2. 

Wilt Mária (0:10) Kovács 11., 3. Divat (4)
Németh. Fin : Rubintom (8) Jónás, Fr. Mala-

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. ELEK HUGÓ 

Szerkesztősig és kiadóhivatal: Erzsébet-kiirul 18.
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1408-M. Vas. d. n. 
1 órától (Aracii-u. 8. Glóbus-nyomda): 1-10B-43, IJIJM. 
Vas. d. u. 145-től lapzártáié: l l*>0-42,  1-180 43. 11CB44.

1-245-81.
ELŐFIZETÉSI ÁR: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM 
ára: Magyarország 10 fillér, YVienben és a német üst- 
markban HM —.14, Franciaországban 1.50 frank, Jugo
szlávia 2.50 dinár, Németország 15 Pl.. Olaszország 

1 líra, Románia 5 lei. Csehszlovákia 1 ck.

ÁLLATOK
Január a közgyűlések hónapja. A sport- 

közönség Ügyelnie ilyenkor a szövetségek 
felé fordul. Rendszerint az év első közgyű
lése szokta hozni nz. igazi szenzációkat. 
Idén valószínűleg a kézilnbdások lesznek az 
•■hők. akik január 19-ére tűzték ki köz
gyűlésüket. Köztudomású, az elmúlt évben 
a kézilabda hivatalos lista ellen az ellenzék 
is indulni akart De közbejött különböző 
akadályok miatt csak egyetlen titkári posz- 
,.m indult ellenjelölt, azonban t zl is sike
rült n halamon lévő nagv egyesületeknek 
)< szerelni.

Idén már belátta a Kézilabda Szövcség 
is. hogv a reformok korát éljük, tehát el
határozta a szövetség s/iikehb elnöksége, 
hogy itt keresztül*  iszik ti reformokat. 
A nagv egyesületek vezérei azonban ezt se
hogy ■s<’in akarták elhinni- Hogv mennyire 
komolv a Kézilabda Szövetség reformterve. 
azt jobban más sem bizonytja, minthogy

már a |clülőhlZ4)tDágh<.l Is kihagyták a 
nagv egyesületek képviselőit!

A bizottság tagjai százs/ázalékig ti rcfor
inok emberei, igy valószínűleg a szövetség
hivatalos listájával a tavalyi ellenzék is meg
Jc.sz elégedve. S/igorimn hizulimis értesülé
sünk s/elint

Ismét változás lesz a titkárok személye 
körül, miután Kolos Ferenc helyeit a ta
valyi ellenzéki jelölt szerepel a hivatalos 
listán, aki egyúttal a szövetségi roaganda- 
ugyeket is intézni fogja. Változás lesz a 
tisztikar több kisebb pontján is. de jelenté
keny változásra van kilátás a tanácstagok 
közölt is. Az elterjedt hírek szerint a mai 
vezetők közül alig nyocl-tiz fog ismét be
kerülni a szövetségbe. Természetesen az 
ügyvezető és a főtitkár személye körül nem 
lesz változás, mert vitéz Pál Imrénél és Ko
vács Ernőnél jobb és lelkiismeretesebb ve
zetőket n kézilabdázók keresve sem talál
hatnak.

Ünnepi Vli^s az oi r-hun
Az Országos Testnevelési Tanács hétfőn 

este teljes ülést tart, melynek tárgysoroza
tában nagyjelentőségű pont szerepel: ii Ma
gyar Szent Koronához visszacsatolt Felvidék 
sportjának hazatérése. Az ITT ebből az al
kalomból ünnepié*  keretek között rendezi 
meg u teljes ülései, hogy ezzel is elismeré
sét nyilvánilsa a Felvidék sportjának magas 
nivója iránt.

HECIIT l.ÁNZLÓ IS PROFI LEIT
A sokszoros cseh szlovák teniszbajnok 

szerződési irt alá. amely őt az amerikai 
Hudgc-Vincs hi\Húsos lenisztársasághoz 
kód.

VÍZSZINTES:
1. Ilosszunyaku állat. 11. 

Hízelgő állal. 12. Történelmi 
korszak neve. 14. Kiagyal. 15. 
Világhírű amerikai jazz- 
énckcs keresztneve. 16. Nem 
ezt. 17. Papírra vetni. 18. 
A pokolban i? az. 19. Rend
szerint éhes, vad állatok. *20.  
Ilii állat. 21. Juhlakás. 22. Az. 
állatok alá kerül. 24. Igekölő. 
25. Van nyak-, váll-, fej-, 
stb. (ék. hiba) 26. Ady mo
nogramja. 28. Mindennapi, 
kötetlen beszéd. 30. Széles- 
csörü vizimadár. 31. Citál 
3*2.  L. U. P. 33. A „mondd 
már"-nak egy változata. 34. 
A gyengébb nem. 35. A lég 
nagyobb szárazföldi emlős
állat. 30. Betű. 37. Ritka férll 
név. 38. Mert — néniéiül 
(v — w). 40. Nincs tovább.
41. Az.angol szerint a házam.
42. Nem — keverve. 43. Ide
gen női név. 45. Ilii állni (ék. 
hiba). 46. Névdös állal. 47. 
Föléjegyez.

FÜGGŐLEGES:
1. Púpos szarvasmarhák.

*2. Est — franciául. 3. Vilna belseje. 4. Szép kis-124 Úszni tudó állni, de n vége hi.ín’ z'k. 
mndnrak. 5. Igekötő. 6. Ady monogramja. 25. Falbn verik 28. Becézett férfinév. 27. C-ö- 
7. Fiatal lö. 8. Szaru — mássalhangzói 0. Kente könvös állni (névelővel). 29. Szibériai hívónk 
vnla. 10. Háziszárnyns (névelővel!. 11. Fcdák hibái 30. Ékes tollazatú mndár. 82. \ légi eme- 
Sárit hívták igy egyik filmjében. 13. Vissza: el schh állatok 33. Nem kell népiesen 35.
darabolás kezdete. 14. Afrikai ló 16. Ravasz Apró rágcsáló 33. Vissza. cled< I. 37. Korszak, 
állat. 17. Az állatok lakása. 19. Cserje n liliom- 38. Megfed 39. Igv kezdődik n nyikorgás 
félék családjából. 20. Becézett lányáét 21. Sok 41. Jhmliló s.-ócska. 12 K.pzö ameliviknrL • 
allat él itt 22. Kilenc - Lanciául. 23. Ilulh.s l usa í.l ’

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MLTNTEZET »T. KÖRFORGÓGEPEIN, BUDAPEST, VI, ARADI UCCA & - NYOMDAIGAZGATÓI ANGFRMAYER KAROLY.


