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VIHAROS 
KAVARGÁSBAN
Viharos kavargásban kell mcgúllania he

lyéi a magyarnak — Írja Magyarország 
miniszterelnöke, vitéz Imrédy Béla kará
csonyi elmélyedés közben irt karácsonyi 
vezércikkében. Magyarázatot ad ahhoz az 
elszántsághoz, amely programmvalósitó ter
vekben, törvényjavaslatokban és a végre
hajtáshoz szükséges felkészültségben jelent
keztek. Célt jelölt meg, amiknek eléréséért 
építi fel a nagy tervszerűségnek egész gerin
cét és minden részletelgondolását, vala
mennyi mellékágát. És aki meg akarja ér
teni mai közéletünknek belső vajúdásait s 
n részlettervek napi hangulatain túl keresi 
a kialakulás elképzelt végső irányát, annak 
a számára a reformok kormányának mi
niszterelnöke e magyarázatban és e célmeg
jelölésijén nélkülözhetetlen nézőpontokat 
szolgáltat.

A történelem könyvének 1938-as lapjai 
nagy tények és nagy fordulat feljegyzéseit 
tartalmazzák, de nem zárják le a megindult 
folyamat fejezetét. A középeurópai népek 
sorsának elrendeződése a kétévlizedes 
béklyók megpaftanása után uj kezdetnek 
indult s ebben a kezdetben a felvidéki fel
szabadulással megcsillant a magyar igazság 
beteljesedésének kilátása. Körülöttünk né
pek szervezkednek, nemzetek csoportosul
nak uj összefogásra és az erőgyűjtésnek 
versenyében veszélyes volna lemaradni. Az 
évforduló uj lapokat nyit a történelemnek 
ebben a folyamaiban, amelynek holnapi 
meglepetéseit vagy következetes fejlemé
nyeit előre senki tisztán nem láthatja. 
Egyetlen egy bizonyosságunk van csak, 
egyet mindenek felett tudhatunk: erősnek 
kell lenni. Ez a vihar kavarog körülöttünk 
s a magyarságnak helyt kell állania, sőt 
ebben a kavarodásban történelmi elhivatott
ságának megfeszített önbizalmával Igaz vá
gyainak, megbilincselt igazságának érvé
nyesítésére kell megragadnia az alkalom 
es:tleg megmutatkozó pillanatait. Kemény
nek kell lenni, egész nemzetnek, mint a 
hegyoldali magános tölgy, amely mélyre 
eresztett gyökereinek erejével állja a zúgó 
orkánokat é9 kiszámíthatatlan eredetű vi
harokat. Ezért keresi ma a magyarság Is — 
irja Imrédy miniszterelnök — azt a beren
dezkedést, azokat az életformákat, amelyek 
legalkalmasabbak erejének biztosítására.

Jó idő óta több-kevesebb eltéréssel min
den irányadó politikai tényező voltaképpen 
ugyanolyan vagy hasonló programmal jött, 
mint amilyennek a megvalósítását az Im- 
rédy-kormány napirendre tűzte. Zsúfolt 
napirend áll most előttünk a gyorsaságnak 
a már feltartóztathatatlan jelszavával. Ez a 
gyorsaság döbbentette meg azokat, akik 
megszokták, hogy a programúitól a gyakor
lati megvalósításig felmérhetetlen hosszú a 
távolság, sok mindent le lehet alkudni, el 
lehet vitatni s jön a feledés kényelmet hozó 
homálya. Aztán pártok kovácsolhatnak az 
egymás elleni viaskodáshoz érveket, — jel
szavakul abból, hogy kit mennyiben terhel 
felelőség azért, ami elmaradt s ami miatt 
erőtényezőket veszített maga a nemzet. Az 
erőtlenség, a fogyu-ékcsság, az egészségte
lenség a párok számára az cgymásellenl 
küzdelem vádjait, kortcseszközeit szolgál
tatja, de nagy árat fizet a nemzet azért, 
hogy a pártharcok állandósításához, sőt 
szüntelen élénkítéséhez Ilyen fegyvereket 
és eszközöket tartalékol. A magyar földtől 
csak azért tartani távol a nlncaetelen népré
tegei, hogy a hordó tetejéről mindig legyen 
mit követelni éa ígérni, több a könnyelmű
ség játékánál. Az, bvgy mindig legyen párt-

O Megdöbbentő 
karácsonyi drámák: 
dr. Szabó Irma orvosnő ciánkálival megölte 
magát, a Szentestén a Dunába ugrott egy 
fiatalember, egy 87 éves gyárigazgató pedig 

felakasztotta magát
Karácsony éjszakáján, éjfél után, meg

csendült a mentők Markó-utcai székházá
nak telefónja. Egy izgatott férfihang je
lentkezett:

— Jöjjenek hamar az urak. Rendkívül 
súlyos eset. Egy kollegina megmérgezte 
magát.

Néhány pillanat múlva a mentőautó szi
rénázva száguldott végig a behavazott csen
des városon s megállt a Fecske-utca 38. sz. 
kis földszintes ház előtt, amelynek egyet
len lakásában

öngyilkosságot követett el Kristóf End- 
réné született dr. Szabó Irma 45 éves 

orvosnő.
A mentőorvos futólépésben sietett be a 
házba, ahol dr. Mózes Sándor orvos fo
gadta azzal, hogy

már sajnos minden késő, nincsen se
gítség, az orvosnő meghalt.

Az öngyilkosság ügyében megindult a 
nyomozás, mely rövidesen tisztázta, ho
gyan és mint következeit be a szörnyű ka
rácsony-éjszakai tragédia.

Méregpohár 
az éjjeliszekrényen

A fccskeutcai házban évek hosszú sora 
óta élt már az orvosnő férjével, Kristóf 
Endrével, aki a Pesti Hazai Első Takarék
pénztár egyik főtisztviselője. Kiegyensúlyo
zott házaséleliik maradéktalanul boldog 
volt. A gyermektelen házaspár zavartalan 
házaséletének nyugalmát megzavarta, hogy

u legutóbbi napokban dr. Szabó Irma 
nagyon Idegesen viselkedett, 

azonban soha senkinek egy szóval sem pa
naszkodott.

Hozzátartozói ugy vették észre, hogy 
karácsony estére kissé megnyugodott. A 
szentestét odahaza töltötték, vacsora után, 
Iiz óra tájban, mint mindig rendesen, le
feküdtek.

Jóval éjfél után a kis fecskeutcai ház 
nyugalmát fájdalmas kulyavonitás verte 
fel. Kristóf Endre felriadt a lármára, fel
csavarta a villanyt és meg akarta nyug
tatni kutyájukat.

A kiskutya azonban még keserveseb
ben vonított és a gazdáját hálóruhájá
nál fogva dr. Szabó Irma ágya felé 
húzta. A férj a legnagyobb megdöbbe
néssel vette észre, hogy felesége halá
losan sápadt arccal, eszméletlenül fék-

harc, nem lehet cél ilyen viharok kavargás 
veszélyes idejében. Mihamarább meg fogjuk 
találni — mondja Imrédy Ilélu miniszter
elnök — a nemzet egységét. A nemzeti egy
seget jelöli meg célnak s mindazt az átala
kító tervet, amit a reformmunka keretébe 
befoglal, annak a tervszerűségnek a szolgá
latába állítja, amelynek végső pontján kép
zeli az egységben erőssé lett nemzetet.

A viharos kavargás körülöttünk morajlik, 
néha zug, máskor vészes hallgatásban lap
pang. A megerősödés belső feladat, aminek 
felismerésére gyors cselekedetekre kötelezi 
azokat, akik felelősséggel tartoznak és ffcle- 
lősségérzeltel vannak eltelve. Idegenből nem 
jön a belső feladatnak elvégzéséhez sem

szik az ágyán és az éjjeliszekrényen 
üres pohár áll,

amelyből keserű mandulára emlékeztető 
szag áramlik.

Rémülten hajolt az eszméletlen orvosnő
höz, de segiteni nem tudott rajta. Nyom-1 
bán értesitette a család orvosát, dr. Mózes 
Sándort, aki sokáig szomszédjuk volt és 
Szabó Irmával cgyidöben végezte cl Buda- 
pesten az orvostudományi egyetemet. Per
cek leforgása alatt megérkezett az orvos, 
nyomban megállapította, hogy kolléganője 

clankálival niegmérgezte magát.
Az öngyilkos orvosnőben ekkor még volt 

élet és a kolléga emberfeletti küzdelmet vi
vőit a halállal, hogy egykori évfolyamtárs
nőjét és ismerősét megmentse az éleinek. 
Injekciókat adott, majd pedig mesterséges 
lélegzést alkalmazott, de . már nem volt se
gítség, a méreg felszívódott dr. Szabó Irma 
szervezőiébe és anélkül, hogy egy percre is 
visszanyerte volna az eszméletét, meghalt.

Az öngyilkosságot az. éjszakai órákban 
követhette el, midőn férje mélyen aludt. 
Minden valószínűség szerint

felkelt az ágyból, kiment n rendelőbe. 
Elkészítette a mérget, majd visszafe

küdi az ágyba 
és bevette a ciánkálii. Végzetes teltét az
után kedvenc kutyájuk érezte meg ...

Az életunt orvosnő megrázó búcsúleve
let hagyott hátra

és ebben megrendítő szavakkal indokolta 
meg tettét, amelyet lelki konfliktusa miatt 
követett el.

Az öngyilkos orvosnő holttestét vasárnap 
hajnalban a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították és elrendelték a felbon
colását. Temetéséről még nem történt in
tézkedés.

Nyolcvanhétéves életunt
Karácsony este megrendítő öngyilkosság 

történi a Vdra/ju-utca 8. számú házban. 
Tiiski József 87 éves volt üveggyári igaz
gató a lakásán felakasztotta magát és mire 
h'italállftk, halolt volt.

Az életunt idős gyárigazgató a sáralja- 
uccai elegáns lakásban feleségével és há
nyával, özv. Csepkn Lajosnéval élt együtt.

A szentestét még együtt töltötték, az 
Igazgató azután elköszönt családjától 

és szobájába ment.
Vasárnap délelőtt Csepka I.ajosné beko

pogott édesapja szobájába, de nem knpntt

erő, sem ember, sem felelősségtudat. Min- 
deunek magunkból ke|l kitermelődnie és 
mindennek magyarnak kell lennie. A múlt 
kialakította azt a magyar lelket, amely 
kemény küzdelmekben kiharcolta és védel
mezte az ezeréves államiságot, a nemzeti 
megerősödés vagy megújulás gyökerének 
egyetlen Igaz talaja ez a magyar lélek. 
Imrédy Béla karácsonyi vallomása a nem
zeti megújulás szolgálatúban megindított 
reformok útjáról azt mondja, hogy szerve
sen kell kapcsolódnia ■ történelem folya
mán kialakult útrendszerhez. Áldozatok 
nélkül nincsen megerősödés és ezek az ál
dozatok It he írek fájdalmasak Is, a népi- 
ségbe kell bekapcsolódnia s et sok ember

választ. Rosszat sejtve nyomfa le a klltn« 
eset és legnagyobb megdöbbenésére az aj» 
tót zárva találta. Dörömbölni kezdett, majd 
hívták a házmesternél, feltörték az ajtót.

A hálószobában azután az ablakki
lincsre felakasztva, holtan találták az 
idős férfit. Cipőnlnórjából font zsi

negre akasztotta fel magát.

A rendőrorvos megállapítása szerint sz ön
gyilkosságot még karácsony este követte el. 

Búcsúlevelet nem hagyott hátra. Az ön
gyilkosság ügyében megindult a nyomozás. 
A holttestet a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították és elrendelték a bonco
lást.

Karácsony estén a jeges 
Dunába...

Karácsony két napján különben az ön
gyilkosságok egész sorát követték el a fő
városban.

Az Erzsébet-hid pesti oldalánál
a zajló jeges Dunába vetette magát 

Bappaport Péter 22 éves tisztviselő.

Kimentették a vízből és beszállították a 
Rókus-kórházba. Kihallgatni nem tudják. 
Ugyancsak karácsony este követelt el ön
gyilkosságot Klauser János újpesti lakatos 
is. ö az újpesti összekötő hídról vetette 
magát a Dunába. A halászok vették észre, 
kimentették s a Gróf A'őro/yi-kórházbn 
szállították.

Somló Margit 48 éves tisztviselőnő a 
Pongrác-ulca 17. szánni lakásán ismeretlen 
mérget vett be. Eszméletlen állapotban a 
Horthy Afikfós-kórházha vitték. Kihallgatni 
nem tudták. Megindult a nyomozás annak 
megállapítására, hogy mi késztette öngyil
kosságra.

Kádár Andor szerelőmester felesége a 
Klolild-iücn 3/l>. számú házban megmér
gezte magát. A mentők a /MAus-kórházba 
vitték. Állapota életveszélyes. Az. öngyilkos" 
ság ügyében megindult a nyomozás.

Simon Sándor tisztviselő Rúkospalotdn, a 
Pefő/l-utca 4. számú házban lévő lakásán 
azalatt,

mig hozzátartozói a templomban misét 
hallgattak, felakasztotta magút.

Tettét még idejében észrevették, levágták 
a kötélről és beszállították a Gróf Károlyi- 
kórházba. Miután nem akart lemondani ön
gyilkossági szándékáról, átkisérték a f0- 
kapiiányság életvédelmi osztályára.

tői közönyös nyúrspoigúrl életnek a feladá
sát, másoktól a nagyon nagy jövedelem 
csillogó kényelméről való lemondást köve
teli meg. A népközÖMégl szellem mindenkit: 
csak annyira értékel, amennyit jeleni, 
amennyit ér a közösség számára. Ennek n 
szellemnek a hétköznapi törekvések és köz
életi átalakulás fölé emelkedése, diadala 
nélkül nem teljesül be a megEjlmtltfe. 
Imrédy Bélának nemzetegységet megteremtő 
elképzelése csak ugy ér el megvalósultat, 
ha a népközösség gondolata kűzsz Ihmmé 
válva diadalmaskodik az országi:; r. ii.lelőtt 
eljön a viharos kavargás nagy bitóidé.

(Z.)
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Lesz-e utódja a képviselőházban 
Korláth Endre lemondott felvidéki 

képviselőnek
Kórláp Endre dr. nz Egyesült Felvidéki 

Magyar Párt egyik <>r»zággyfilési képviselő 
tagja, akit főispánunk neveztek ki. mandá*  
tiimáról lemondott és ezzel n felvidéki kép*  
viselők száma eggyel csökkent. Mivel 17 
felvidéki képviselőt a felvidéki íeihatulma- 
7ásl törvény értelmében a mlniszlerclnök 
Indítványára nz. országgyűlés kél húzónak 
határozatával hívlak meg a képvlsclftházbn. 
felmerült az a kérdés,

vájjon hogyan lehet n felszabadult fel
vidéki területek képviseletében most 

beállott üresedés esetéu eljárni.
A törvény ugyanis csak a megválasztott 
magyarpárti szenátort, nemzetgyűlési, vagy 
tarlománvgyiilési képviselőket hívta meg. 
még pedig névszerint. Tehál

személyiségek, névszerinti meghívással

váltak e törvény révén ■ képviselőhöz 
tagjaivá.

Igv a törvény nem is rendelkezik arról az 
esetről, ha a meghívott képviselő mandá
tuma akárhogyan is — levondás, vagy ha
lál esetében — megüresedik. A csehszlovák 
törvények szerint hasonló esetben — akár
csak nálunk a lajslroiuos választókerületek
ben — a soronlévö pólképviselöt hívják be. 
Ha a magyar országgyűlésen a miniszter
elnök erre indítványt tenne, akkor Korláth 
Endre dr. lemondása után a megfelelő 
magyarpárli lajstromon szereplő első pót
képviselőt hívnak meg a magyar képviselő
ház tagjának. A felvidéki kerületek képvise
lete sokkal kisebb szánni, mint az ország 
egyéb részeinek képviselete és nem lehetet
len, hogy n megüresedett mandátum belöl- 

I léséről igy történik gondoskodás.

véres tUszccsapáa történt tegna|) csend
őrök éa parasztok között.

Nagyobb jiarasztcsoporl meglúnadta a 
ináriabistricai csendőrállom a st, leverte «/ 
ablakokat. A csendőrök felszólították a tö
meget a szétoszlásra, a tömeg atoubun 
olyan fenyegető magatartás' tanúsítóit, 
hogy a csendőrök kénytelen6k "odúk fegs 
vérükét használni.

Pár pillanat múlva eldördült a caend- 
őrsoHüi, melynek két halottja és négy 

sebesül tje volt.
A sortüz után a parasztok szélfutollak.

Szivszélhüdés 
megölte az uccán 

Dán Endre András színészt

Felbomlik a francia 
szocialista párt

Párta, december 26,
CA llét/őt Napló tudósítójától.) Karácsony 

előestéjén kezdődött és mindkét ünnepen ál 
tartott t» frnncln szocialista párt országos kon
gresszusa.

A kongresszuson Paul Faarc, a párt orszá
gos főtitkára, a mérsékeltebb irányzat vezetője 
heves vitában csapott öiszc I.éon Hiúmmal, 
aki a szél tőbaloldal i szárnyal képviselj a párt
ban. Paul Emire art az álláspontot képviselte, 
hogy

n müncheni egyezményt, mint befejezett 
tényt tntlomújul kgll venni éa jóvá kell

hagyni,
viszont Léon Uhun a müncheni egyezménnyel 
szemben foglalt állást.

A vasárnapi szavazásnál
tagjai közül tizennyolcán

Hétfőn délután Hadán, a Ilajdu-iücn 3. 
számú ház elölt a járókelők észrevették, 
hogy

■ Járda szélén eszméletlenül fekszik 
egy negyven-ötven év körüli férfi.

Megpróbálták eszméletre téríteni, de a kí
sérletek eredménytelenül járlak. Értesítet
ték a mentőket.

Néhány perc alatt kiröhögött a Hajdú- 
uccni ház elé a mentőautó és a mentőorvos 
azonnal megvizsgálta nz. eszméletlen férfit. 
Tüstént megállapította, hogy

az ismeretlen férfi — mór halott.
A Hajdu-utcai halott zsebében iratokat 

talállak, melyekből megállapitolák, hogy

Dán Endre András a neve, 45 eszten
dős színész,

aki a Dessewffy-utca 24. számit házban la
kóit. A mentőorvos minden kétséget kizá
róan megállapította, hogy Dán Endre 
András színészt szivszéUüidés ülte meg. A 
holttestet a törvényszéki orvostani intézőbe 
szállították.

az országos tanács
... .. „ _ Lfon Blum, tizen

egyen pedig Paul Faure álláspontját tetíék 
magukévá.

Mivel a két álláspont összeegyeztetése nem 
sikerült, n vasárnapi szavazás után szocialista 
körökben állói tartanak, hogy

a francia azoclallatapárt felbomlik,
mer! a mérsékeltebb szárny valószínűleg 
hagyja a pártol.

Anglia hó alatt
Betemetett utak, elvágott falvak, élelmiszerhiány

olt-

Sztojadlnovics SválcDa utazott
Visszatérése után vadászaton 
látja vendégül Ciano gráfot

London, december 26.
Angliának az idén olyan fehér karácsonya 

volt, amilyehre mór évek óta nem voll 
példa. Mindkét ünnepen állandóan havazott 
s egyes országrészekben valóságos közleke
dési és élelmezési 
a hó.

A kent! grófság 
község teljesen

hávazás miatt s nem lehet élelmiszert 
sein küldeni a behavazott községek 

lakóinak.

katasztrófát idézett elő

Belgráil, december 26.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Sztojadi- 

novlcs miniszterelnök vasárnap este Svájcba 
utazott. A miniszterelnök kétheti üdülésre 
ment ki Svájcba.

Sztojadinovics hazaérkezése után kerül 
sor gróf Cínno olnsz kuliigvminiszler jttgo-

szláviul óljára. Mint emlékezetes. Ciano leül**  
ügy minisztert Sztojadinovics miniszterelnök 
már hetekkel ezelőtt vadászatra hívta meg 
Jugoszláviába. Ciano a meghívást elfogadta 
és beavatott politikai körökben úgy tudják, 
hogy Sztojadinovics visszatérése után nem
sokkal Ciano gróf Jugoszláviába fog utazni.

keleti részében több 
cl van zárva a kül

világtól,
mert három napja úgy a vasútvonalakat, 
mint az országutakat betemette ju2*  
környékén néhány parti falu szinten" néni 
tud érintkezni a külvilággal.

Ezekben a falvakban
a gáz- és vizazolgáltalás is megszűnt a

Margarelh-öböl üdülőhelyein, ahol kará
csonykor meglehetősen nagy volt a forga
lom, a második ünnepnapon már

olyan nagy voll az élelmiszerhiány, 
hogy a vendégek egy részét mentő
csónakokkal próbálták Doverbe vinni,

ami azonban a viharos idő miatt szinten 
nem sikerült. Helyenként ajtó olyan maga
san fekszik, hogy még a táviróoszlopok 
teteje sem látszik ki. Magábin Londonban 
mindkét ünnepnapon szintén szünet nélkül 
esett a hó. llclfön este olvadás állott be.

A

Franciaország válasza az egyez
ményt felmondó olasz Jegyzékre 
Olaszországra bízza, hogy jelölje meg a tárgyalás alapját

Párizs, december 20.
Francois-Poncct római francia nagykövet 

még karácsony estéjén megkapta az állam- 
tanács utasítását nrruriézve, hogy mit vála- 
sioljon nz egy hétéi ezelőtt átnyújtott olnsí 
jegyzékre, amelyben Olaszország — min is
meretes — felmondotta nz. 1935 január 6-i 
olasz-francia egyezményt.

Az ünnepek miatt Francois-Poncct még 
nem tudott érintkezésbe lépni nz. olasz kor
mánnyal s ezért n francia válasz szövegét

•1

Borzalmas robbanás történt 
vasárnap este Algírban

páris, december 25.
Ui/ír városában vasárnap este rejtélyes kö

rülmények körött felrobbant n B/onchnrd-ulca 
a s messze környéken megrongálódlak a 
és ablakok.

A robbanásnak halottjai és sebcMtlljel is 
vannak,

I ddig egy halottról t's hús: súlyos sebesültről 
tudnak. A sebesüllek közül többen a halállal 
vívódnak s azonkívül eltűntek is vannak, akik 
rő| fel kell tétrleznl, hogy szintén áldozatul 
estek n robbanásnak Eleinte azt hitték, hogy 
n Wnnchard utca ajalt húzódj gázvezeték rob
bant fel. a megellett vizsgálat azonban ezt a 
feltevést mogcálolta s egvre valószínűbbnek 
látszik, hogy

bűnös kezek idézlek cl*  a robbanást.
\ l!l:ii)i hnrd ul< a azon a helyen, ahol a rob

banás töiténl. egyetlen romhalmazzá V<lt A 
j.lrdáti több méter széles kráter tátong s n 
vzomv- ‘'ős hazak louiokbun hevernek. Még a 
távolabbi házak is annyira megrongálódtak, 
hogv

több épatrtrt ki kellett Uriteiii, 
mkrt bcoml. >'«! fenrrgének V ahlókflvcgrk i
i .bb mii t ‘-/n/méleres l.i.r/v ib.-n m ndcnült I e-i
tőitek, .vöt nng az üzletek kirakat redőnyeit ■
is benyomta a légnyomás, _ í

sem hozták nyilvánosságra. Az elterjedt 
hírek szerint

l'ranciuor&tóg arra uz úlliisponlra lie- 
lyezlicdik, hogy gyarmati terük leiből 
egy lalpulnlnyi földet sem engedhet ál.

Az olasz-francia ellentétek kiegyenlítésére 
vonatkozóan Franciaország nem tesz semmi
féle konkrét javaslatot, hanem Olaszország
ra hízza, hogv jelölje meg. miven alapon 
óhajtana tárgyalni a francia kormánnyal.

A Irgltfhh áldoral egy kis kocsma vendé
gelnek sorából került ki.

Ez a vendéglő a robbanás színhelyének köz
vetlen közelében állott. Innen hozták elő az 
eddig megtalált egyetlen halottat is. A vizsgá
lat folyamatban van.

Amíg ‘Oh alsiih. 
a Darnol dolgozik. Nem zavarja 
az álmot és mégis estétől reggelre 
biztosan hau Fájdalom nélkül hajt, 
könnyű és teljes árulást idéz »I6. 
Kellemos enyhe <-< WJVVk 
és Jó hashajtó, a

Véres össze
csapás egy horvát 
búcsújáróhelyen

Ifdfrnd, december 26.
' I llri/ni \apio l- dv 'hij:'.!ól.) Zngráit 

n .'lociu-liiblricu horvát bucMijárú

Vitéz Kolosváry Borcsa Mihály 
a sajtókamara miniszteri biztosa

A miniszterelnök a sajtókamara előkészí
tésével kapcsolatos teendők elvégzésére mi
niszteri biztosul vitéz. Kolosváry Borcta 
Mihály dr. minszteri tanácsost, a miniszter
elnökségi sajtóosztály vezetőjét nevezte ki.

A sajtóvállalatok személyzeti ügyeinek n 
társadalmi egyensúly hatályosabb biztosítá
sáról szóló törvénnyel kapcsolatos ügyeinek 
intézésére pedig Kultsár István dr. minisz
teri tanácsos k ajvolt miniszteri biztosi meg 
bízást.

— Bársony Oszkár nyugalomba vonul. Az 
IBUSz vezetésében a jövő évtől kezdve 
jelentékeny változás áll be, amennyiben — 
mint értesülünk — Bársony Oszkár, az 
utazási és meneljegyirodai szolgálat vezér
igazgatója, az idegenforgalom szolálatáhan 
eltöltött csaknem 40 esztendőre terjedő mun
kásság után nyugalomba vonul. Vele idegen*  
forgalmunk egyik legrégibb és legtcvékc- 
nyebh elöbarcosa hagyja el eredményes 
működésének színterét, aki már kora fiaiul- 
ságában jelentékeny szerepet játszott ama 
kevesek közöli, akik nz. utazási irodai ipart 
hazánkban meghonosították és nagvra fej
lesztették. Az IBUSz igazgatósága értesülé
sünk szerint sajnálkozással tcijcsilcllc 
Rárony Oszkár kérelmét és meleg szavakkal' 
juttatta kifejezérc elismerését évtizedes, 
eredményes munkásságáért. Érlcsiilénünk 
szerint az ÍRl’S. idegenforgalmi főosztályá
nak vezetését is dr. Verest Gábor, a vállalat' 
nlelnök-vezérigazgatója fogja a jövőben, 
közvetlenül intézni, kipróbált munkatársaival.

— NEW-YORKI KARÁCSONY: 263 HA
LOTT. Ncw-Yorkban karácsony napján 26.? 
halálos baleset történt, amelynek nagvré
szét gépjármüvek idézték elő.

VÁGÓ ARNOLD ÉS TÁRSA
BMimi. ív.. uiuKrinw saroiu utca io.

(£raogéliku« egybSz-épület)
Velúrok, eplnglék, bulor»zAjvetck 
és az Iímzps kftrpffoa én KnralfyArtó 

kellékek a legalcsébbaa
Jehro tiIrdetáMlnkte való aivaa<>WMi &■„ péetiui vu 

getlmény sz előírt Arakból

— Az a nemes verseny, amely az egyes autó*  
márkák között a magyar piac meghódítása ér
dekében megindult, véglegesen a Generál .Mo
tors Opel kocsik javára dőlt el. Már az. előző 
évbon is — messze megelőzve minden verseny
társát. került az élre és ezt az előnyét az 
1938-as évben még jelentősen fokozta is. Nincs 
is ebben semmi meglepő, mert hiszen egészen 
kivételesek azok az elönvők. amelyeket az 
Opel-márka vevőinek nyújt. Szinte közmondá
sos már niu, hogy nz Ópel-kocsi szivének és 
tilde jenek: a motornak, kivitele maga a tech
nikai tökéletesség, s hogy az áramvonalas, 
nemes rnjzu felépítmény mintaképe a jól át
gondolt, művészi ízléssel megkomponált ka
rosszériának. Nagyra értékelik azt a páratlan 
előnyt is. hogv a budapesti, legmodernebbül 
felszerelt uj Opel javító- és service műhelyen 
kívül 21, az ország jelentősebb városaiban lé
tesített, állandó központi ellenőrzés alatt állő, 
korszerűen felszerelt, vidéki Opel-scrvice állo
más áll rendelkezésre.

A Pesti Izraelita Hitközség Elöljáró
sága mélységes gyásszal jelenli, hogy

Dr. dombóvári

OORiMry Géza
ügyvéd, 

tűzharcos emléklapos százados, több 
hndtckltményvs kitüntetés tulajdonosa, n 
Itudapesti Ügyvédi Kamara könyvtáron, 
n pesti Izr. hitközség Jogvédelmi munká

jának önfeláldozó, lelkes harcosa,
n jognak, igazságunk, becsületnek és ül 
dözött embertársai védelmének szentelt 
élete hatvanötödik évében. 11130 decem
ber 23 án Budapesten eltávozott az előli 
soriból.

A pesti izraeliin hitközség és a pesti 
chvvrn kadisa a Megboldogultat n maga 
halottjának tekinti és el nem múló ke 
gvclntlcl fogja felekezetű hűséges védő 
jenek emlékét ápolni.

Temetése 1«M deermber 27-én, kedden 
délután fclhnrom órakor lesz ■ Kerepesi 

‘“‘‘•kll levő régi izraelita temető ha
ló tnMiázából. ahol méltóképpen cl fog 
juk biicsnzlatni és onnan kísérjük végső 
pihenőhelyére, szülei mellé, hogv azok 
nak huj kegyeknél ápolt sírjában tolulja 
m>g azt a csendes nyugodalmat, melyet 
vtetd.on nem tudott megttilMm.

Uhegjeo áldán és béke emléke felelt!



Budapest, 1938 dcrfinbcr a? HÉTFŐI NAPLÓ — 3

Hatvanmillió-pengős óriási 
útépítési munkát 
indított a kormány

858 község, 330 tanyavidék és 93 tanyaközpont 
egymillió lakosát kapcsolták be a gazdasági életbe 
az uf bekötö-utak — Tökéletesítik a Balaton körUll 
úthálózatot A jó utak segítségével hatalmas mér
tékben kifejlesztik a közlekedés motorizálását

Az Zmrédj/-kormány állal hirdetett népi 
politikának gazdasági és idegenforgalmi 
szempontokkal való szerencsés találkozása 
az a hatalmas méretű útépítési program, 
amelynek végrehajtását nagyszerű lendület
tel meg is kezdte már a kereskedelmi és 
kőzlekcdésiif^i minisztériutn, mint az ul- 
iigyck intézésének legfelsőbb fóruma.

Ez a nagyvonalú útépítő programit) nem
csak a forgalmi kérdések megoldását hozza, 
hanem igen 11091/ jelentősége van gazdasági, 
szociális és nemzetvédelmi szempontból is. 
I)e különös jelentősége van a Felvidék visz- 
szaesalolásának szempontjából is, mert hi
szen a helves, céltudatos és korszerű ut- 
ypitő politikától függ az, hogy a Felvidék 
harmonikusan, tökéletesen összeforr a tria
noni Magyarországgal.

Az elmúlt idők útépítési politikájának 
vezérelve az volt, hogy Budapestre centra
lizálta a forgalmat.

Az uj utépitő politika irányelve viszont 
a vidéki gócpontok kifejlesztése, meg
erősítése. Az útépítésnek a mai modern 
elvek szerint egységessé kell tennie az 

egész országban a forgalmat.
ezt azonban megvalósítani anélkül nem le
het, hogy’ megfelelő összekötő utak ne áll
janak rendelkezésre.

Ezért tűzte maga elé a kereskedelmi mi
nisztérium azt a feladatot, hogy elsősorban 
a községi és tanyai bekötő utakat építi 
meg. A bekötő utak megépítésének szociális 
szempontból óriási horderejűk van, mert 

egymillió tanyai és falusi magyarnak a 
forgalomba, fogyasztásba való bekap
csolódását jelenti a bekötőutak megéjd- 

tcsc.
A törvényhatóságok és a helyi érdekeltsé
gek börüibelül ugyancsak harminc millióval 

A szeretet Istenéről prédikált 
karácsonykor Ravasz László püspök

A kotmányzó és két fia az ünnepi istentiszteleten
Karácsony első napján dr. Havas: László 

püspök prédikált a Kálvin-téri reformátu
sok istentiszteletén.

Az istentiszteleten részivel! Horthy 
Miklós kormányzó is két fiával együtt.

Ravasz püspök ünnepi beszédében a szere
tet Istenéről szólt, akinek legfőbb munkája 
és legteljesebb kijelentése az, hogy ö a sze
retet.

— Más helyet talál a világban az árva, 
szomorú, szegény ember — mondotta töb
bek között a püspök —, ha érzi, hogy sze

Három autóbaleset

Karácsony két napján a síkos, havas út
test több autókarambolnak leli az előidé
zője. Három olyan autóbaleset is fordult 
elő, amelynek főszereplője rendőr volt.

Vasárnap az Ofosz-fasorban Kiaszni Fe
renc huszonhatéves soffőr az 5-ös jelzésű au
tóbuszt nekibajtolta dr. Deák Andor ren
dőrtanácsos sportkocsijának. Az autó sú
lyosan megrongálódott,

a rendőrtanácsos balkarján és arcán 
szenvedett .sérüléseket.

Egy magánautón dr. Beákat az. Ej Szent 
Júnos-kórházbu vitték, ahol nyomban ápo
lás alá vették. Itt derült ki, hogy az össze
ütközés következtében három foga is ki
esett.

Körülbelül ugyanebben az időben, mikor 
az 5-ös autóbusz összeütközőn dr. Deák 
Andor rendőrtanácsos kocsijával, a Sorok- 
sári-iá 60. számú ház előtt

Mántly György műegyetemi tanársegéd 
az AD 323. rendszámú kocsijával el
ütötte Kecskés Sándor rendőrőrmcstert,

akit lábtörésscl és súlyos belső sérülésekkel 
az L es számú helyőrségi kórházba vitték.

A baleset a, vizsgálat adatai szerint, ugy
történi, hogy Mándy György tanársegéd 11
rendőr jelzésére lefékezte az autóját, a sí
kos úttesten azonban a kocsi megfordult n
saját tengelye körül és lovábbcsuszolt. Ek
kor következett bu a gázolás: az autó sár-

három rendőrrel
bunyója elütötte a rendőrt és a kerekek 
végiggázoltak rajta.

Karácsony második napján reggel pedig 
egy rendőri autóba hajlott bele cgv magán
kocsi vezetője. A Zrínyi-utca és a Nádor- 
uUzn sarkán Gebal József sofőr autójával

belehajtott az RR. 038. rendszámú ren
dőri autóba,

amelyet Bcrcznay János sofőr vezetett. Az 
összeütközés következtében mind a két ko
csi megsérült, szerencsére azonban az uta
sok sértetlenek maradtak.

Az autókarambolok ügyében megindult a 
nyomozás annak megállapítására, hogy ki
kel terhel a felelősség.

A karácsonyi ünnepek alkalmával ezen-

Somody Irén magántiszt) iselőnő Szív- 
utca 8. számú házban vett ki albérleti szo
bát. Karácsony elölt néhány nappal szállás- 
adónője, Bölüni Róza ápolónő szekrényét 
feltörte és onnan ezer pengő értékű ékszert 
vitt el. A lopott értékeket eladta.

A megtévedt tisztviselőnő Iclkilsmcrcl- 
furdalást érzett, felkereste. Bölönl Ró
zát és bevallotta neki, hogy ö volt a 

tolvaj.
Ezckután a két nő együtt jött be a főkapi

járulnak hozzá ehhez a munkához s igy 
hatvan millió pengő áll rendelkezésre .1 be- 
kötő-utak megépítésére. Öl esztendő alatt 
látják el uj bekölö-ntakkal az országot s 
ezzel 858 községet, 08 tanyaközpontot. 830 
tanyavidéket — amelyek eddig bekötő-ut 
nélkül voltak — kapcsolnak be a forga
lomba és a gazdasági életbe.

A felvidéki utak korszerű, modern átépí
tése is egyik fontos programmponlja az ut
épitő politikának s a Felvidék rövidesen 
hozzájut ezekhez a fontos főúti erekhez, 
amelyeken a trianoni ország és a visszatért 
Felvidék népe megtalálja egymást, A felvi
déki útépítésnek szociális szempontból óriási 
jelentősége van: sürgősen hozzálátlak az 
épilőmunka megkezdéséhez s ennek révén 

húszezer embernek biztosit kenyeret az 
útépítés az ezzel kapcsolatos közmunka 

a Felvidéken.
A főbb közlekedési útvonalak kiépítése is 

fontos programmpont ja útépítési politi
kánknak. Ötvenmillió pengős hitelkeretet 
irányoztak elő a főbb közlekedési útvona
lak részbeni korszerű útépítésére. Ebből az 
ötven millióból 667’/g kilométer főútvonal 
készül el. A főútvonalak átépítésének

további fontos célja a nagy lendülettel 
megindult motorlzálás korszerű, tökéle
tes fejlesztése. Az útvonalak hivatása, 
hogy elősegítsék a motorlzálódás fejlő

dését.
A központi közigazgatás szempontjából is 

igen nagy fontossága van a magyar útháló
zat egységesítésének. Az idegenforgalom és 
turisztika szempontjait is figyelembe veszi 
a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszté
rium. Ezt a célt szolgálja a györ—soproni 
ut ujabb 48 kilométerének átépítése, to
vábbá a balatoni úthálózat tökéletesítése.

leteiből született és az a célja, hogy azl 1 
viszonozza.

Isten, szeretet: ez van felírva a kereszt
fára.

Elpattanhatnak az emberi méltóságok 
aranyfüstös koronái és ha nincs egy örök
kévaló szeretet ereje bennük, nyomorultul 
áll olt dicsősége tetőpontján is az ember.

Végül a püspök beszédében Isten áldását 
kérte a kormányzóra és könvörgölt. hogy 
az. örök igazság és az örök szeretet megnyi
latkozzék.

I mVINC; llERLIX •
& világhírű zeneszerző 21) slágere ■

ALEXANDERT RAGTIME BÁND
Az egész világ tapsolt ennek a grandiózus, felülmúlhatatlan különleges filmnek!
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kivid még egy autókarambol történt: a Kő- 
hányai-ut és Orczy-tér sarkán vasárnap 
délelőtt Ileim József szabó az. A AT 525. 
rendszámú autóját nekivezetlc az 50. jel 
z.ésü villamosnak.

Az autó súlyosan megrongálódott és 
négy utasa megsérüli.

A spanyol nemzeti hadsereg 
karácsonykor tartotta 
nagy előnyomulását

Horgos, december 25.
A spanyol nemzeti kormány rádióállo

mása a nemzeti csapatok katalóniai táma
dásáról ezeket jelenti:

A nemzeti csapatok támadása a katalán 
arcvonal olyan pontjain indult meg, ahol 
a védelem a legerősebb é.s a hó és a terep 
erősen nehezíti a harcok.?!.

A rossz. Idő ellenére a nemzetlek a köz
társaságiakat megfutamították.

Erős tüzérségi előkésztés után megindult a 
roham és a csapatok

tizennégy helyen áttörték a ellenséges 
arcvonalat.

Egy tucat ágyul és több harcikocsit zsák
mányollak.

A nemzeti csapatok főhadiszállásának je
lentése szerint a nemzetiek a köztársaságiak 
arcvonalát áttörték és

előrenyomulásuk meghaladta a 25 kilo
métert.

Több falut elfoglallak. Lerida körül két 
légi harc voll. amelyek során 23 ellenséges 
repülőgépei lelőttek.

Gáláns kaland a Szív uccában
Mulatsággal kezdődött, ékszerlopással folytatódott 
önvallomással és letartóztatással végződött

Ileim bordatörést szenvedett, a hátsó ülé
sen helyelfoglaló l'alovils Ferenc és Kriszt
áét József szabósegédek fejükön sérültek 
meg, Józan Juci 29 éves munkásnőt pedig 
az üvegszilánkok sebezték meg. Mindnyá
jukat a .Szent l.sli»án-kórház.ba .szállították, 
egyedül Ileim állapota súlyos.

— HBBy

Barcelona. december 25.
Barcelonai jelentés szerint a köztársa

sági had vezetőség a következőket közli:
Treinp környékén, a nionscchi körzetben 

katonáink sikeresen megakadályozták az 
ellenség minden áttörési kísérletét, noha re
pülőgépek is támogatták őkel. A támadók 
súlyos veszteségeket szenvedlek.

A segrei szakaszon az ellenséges csapa
tok. amelyeket repülők, tüzérség és tankok 
is támogatlak, folytatta állásaink elleni tá
madását.

Bár csapataink keményen ellenálllak 
az ellenség elfoglalta Alinuretel.

Az ellenségnek Aires és Aspa felé irányuló 
támadásait visszavertük. Három ellenséges 
tankot harcképtelenné leltünk. A köztársa
sági repülőgéck eredményesen bombázták a 
felkelők állásait és parancsnokságát.

Salamonra, december 25.
A főhadiszállás jelenti: A nemzetiek elő

nyomulása a hétfői napon
elérte az. átlagos 6 kilométer mélységet.

Az ellenség számos halottal vesztett. A nem
zetiek foglyul ejtettek mintegy 2200 vörös 
spanyolt és rengeteg hadianyagot zsákmá
nyollak.

tányságra s itt az ápolónő albérlője ellen 
megtelte a feljelentést. Somody Irén kihall
gatása alkalmával azt hangoztatta, hogy egy 
körüli vendéglőben megismerkedett egy 
férfivel, akinek a nevét nem tudja, sokat 
ittak, nagyon jókedvük támadt, a férfi 
hazakisér'.o lakására.

Az ismeretlen ember feltörte a szek
rényt és ő onnan kivette az ékszereket, 

amelyeket azután értékesített. Somody Irént, 
vallomása után letartóztatták.



Budapest. 1938 december 27

Imrédy Béla miniszterelnök, a világháború 
egyik szépen dekorált tisztje. .4 világháború- 
hon a Hadelzky-huszároknál vitézkedett, 
aknavdő-oszlagpaii 
fönntartotta 
hajtársaival. I.: 
alapja annak az 
karácsonykor adt 
miniszterelnök. .1 
gyár I elvldél. r 
bán sok harctéri bajlársam lért haza Ma- 
(lUarországba. .4 Haddzl.y-huszárok, régi 
hajtársaim, sok kedves és meghaló levélben 
kereslek fel azóta. Sajnos, a magyar mi
niszterelnök elfoglaltsága nem leszi lehelövé 
azl, hogy mindéi :jil,ul,m l; külön-külön vá
laszoljak és megköszönjem a szives meg- 
emlékezési, amint szeretném. Ezen az utón 
köszöntőm tehát a volt liadetzky-huszáro- 
kal, kedves bajtársainuil. Mindannyiuknuk 
kellemes karácsonyi ünnepekéi és boldog, 
még boldogabb magyar I jesztendő! kívánok. 
Vitéz Imrédy Béla ni. kir. miniszterelenök."

II
Gróf Bethlen Margit uj könyvvel jelent

kezett. Morzsák a elme. Huszonhét novellá
ját gyújtötte össze a könyvben a kitűnő 
írónő.

"ancsnok volt. Azóta is 
a meleg barátságot egykori 

a bajtársi kapcsolat az 
ii:éneinek, amelyet most 

dl til a nyilvánosságnak a 
z üzend igy szól: „A ma- 

vissz acsalolásával kapcsolat- 
bajlársam téri haza 
Itaddzky-lmszárok,

BAKIÉIT íren nini. Lcpiscs szomszéd, | angyal"-l, mikor betoppant hozzá 
'"Siiggvunk (•' nagy fazék karácsonyi lőlölPrlik fnl'ilnd vnió nii,>.,c/.<.n
káposztába, meg e*  jókora tepsi diós-mákos- 

iinncpeltek

///.
Nem ide, hanem a mozirovalba tartozik, 

hogy milyen nagy sikrre van a Nincsenek 
véletlenek cltníi filmnek. Ebben a rovatban 
csak egy „leleplezéssel" kapcsolódhatunk 
hozzá, ezennel leleplezzük a film pompás 
muzsikájának szerzőjét, dr. Kiss Angyal Er
nőt. .4 leleplezésben megírjuk róla, hogy 
nemcsak zeneszerző, hanem civil foglalko
zása Is van, mégpedig Ib. főszolgabíró So
mogybán. Nagyszerű megjelenésül, magas, 
karcsú férfi, típusa annak, amelyik meg
zavarja a megyei kisasszonyok álmát. Pom
pás közigazgatási szakember és éppen olyan 
jó muzsikus. Zenei érzékét és képessé
gét édesapjától, Angyal fluidó gimnáziumi 
tanáriól örökölte, aki kiváló muzsikus, he
gedűművész volt, generációkat tanított, ne
veli zenére. Kiss Angyal Ernő a szerzője 
különben a Gigánygróf cimii operettnek, 
önálló zenekari számait számtalanszor ad
ták elő a rádióban, keringni, modern lánc
zenei mind kitűnőek és a főbíró ur rengeteg 
magyar nótája közül leghíresebb az, ame
lyik ugy szól: ..Somogybán van Nagyatád.,.".

IV.
És ha már a leleplezésnél tartunk, „lelep

lezünk" még egy dunántúli lilcrálus urat: 
Beér Gyula dr. belügyminiszteri titkárt, aki 

Miklós, az aj belügyi dllumlilkúr 
teljesít szolgálatot, lleér Gyula 
dunántúli ember. Tapolcán volt 

Megye- 
esete, hogy nyáron Badacsony

iakon, onnan járt be

kalácsba, hogy maguk oda föl 
Pesten.

ÖRZSI: Oda föl bizony. Mer 
rck no ghíllak bennünket széni 
ünnepére.

BAKTER: No csak, no csak! 
hozott az édes Jézuska?

ÖRZSI: Hát.., kinek jót, kinek rosszal. 
BAKTER. -No mán hájjá, ezlel nem 

hiszem, hogy rosszat is hozott vóna. Mer 
mindig avvól a szólás, hogy Krisztus Urunk 
elölt nz. eggyik ember ippen ollan, mint 
a másik.

LEPCSES: Erriil eszembe jut, hogy az a 
Hugymakőccsönző Kndar Balázs e*  napon 
hazagyiill, oszt a lijátul fölkérdezte, hogy 
mit mondod nékijje a szomszéd, neve szé
liül Békádzó Szimák Albert. — „Aszonta 
nékent“ — mesélte a gyerek —, „hogy 
ippen ollan vagyok, mint idcsapám". — 
„Hm" — aszongya az apja —, „s te mit 
feleltél rú?“ •<— „Hát aztat**  — mondta mér- 
gessen a Hja —, „hogy könnyű lemocskóni 
engemet, mer gyöngébb vagyok!"

ÖRZSI: Igaza’is vót,
BAKTER: Nono, hót hiszen. — Oszt a 

panyol pógárháboruba mi újság?
ÖRZSI: Frankó tábornok szép karácsonyi 

rendezett a köztársasági népeknek. Négy 
belén i« áttörte a fronlyukal.

BAKTER: Mi a penész0 Oszt akkurátus
sal) a nagy ünnepen küllőit aztat csi
nálni?

LEPCSES:

Baba sógo- 
Karácsony

,,........ ,i a harma
dik fal'.ibul való régi ellensége, Búgyog- 
aszaló Giliczc Pál s c*  jókora furkós .segéd 
lével akkorái rollyintott a Ilátulvállas 
sógor észlarló gombóccára, akar egy öreg- 
álgyú. —- „Hejnye, hájjá" — korholta 
cscndőrliszthcdettes úr a támadót —. „ippen 
ezen a szent napon gyün ide verckenni?" 
— „Hál kércmássan" — sajnálkozott 
Bágyogaszaló —, „léceik tunni, én a vá
rosba járok he munkára s hétköznap 
igazán nem jut időm ekkorát elgyalogúni."

BAKTER: Amibe igaza is vót. A munka 
az első, csak aztán gyün a szórakozás.

ÖRZSI: S mehetnénk is, aptya.
BAKTER: No, csak még eggyel: 

hcrgclöllek föl megen egymásra az oroszok, 
meg a japányok?

ÖRZSI: Hál mer a katonák a haláron 
összeverckcnnek csak úgy a maguk sza
kállára.

BAKTER: Ilá mér nem füttyéül nékik a 
parancsnokság, hogy: vissza?

LEPCSES: Hájjá, tuggya, egy napon 
Fölhörúgó Gcbula Káról rákászni ment a 
Rábalorokra s ki is fogott egy igen szép 
nagy rákot. Arrafelé vadászgatott az a 
Másfélfejű Dacsó Vendel s a vizslája ollan 
szimákulgalván, a rák belekapaszkodott a 
farkába. Persze a kutya rettentőt visított s 
elkezdett nyargalmi esze nélkül a vak
világba. — „Viszi a rákomat!" — kajbált 
felzándorodva Fölhörúgó s az eblulajdo- 
nosrn lámáit. — „Fültyencsen a kutyájá
nak!!!**  — ..Mán ippen oilun joggal mond 
halom én is" — mérgelődött Másfélfejű —, 
..hogv fültyencsen maga a rákjának!!!" —

A BHIDGEASZTALNAL is előfordulna*  
tragédiák. Nézzük meg az alanti kiosztást: 
elhiszi-e valaki, hogy — minden különösebb 
jálékhiba nélkül — az egyik vonal egy ütést 
sem csinál-.' Történik ez pedig egy felvevő' 
vei a jó öreg plafoiidjálékbon, ahol, ha a 
versenyjátékos leül játszani, azt hiszi, hogy 
az ö királya üti az „amhoracius" ellenfélüti a: „amhoracius" ellenfél

beliben a

Dél

passz

Wcíl:
Nyugat
2 kára 
passz

Észak 

passz 
kontra

Nézze. hajjá. Hátulvúllns
tavai karácsonkor ippen a ...... ..............>F......... .......... „............. ,,______

éneköllc n „Mennyből oz’Mellhöz hasolló jókat az Isten álgya.

f Igazolványképek
ti- L V—HWtVMW —

darabia

PÁRISI FOTO KOLB 50
Párisi Nagyáruház épületében 1111 é-r -

Bonczm 
melleit 
szintén 
szolyobiró, azután /• űrödén főbíró, 
szerte híres
Imn a Hableányban
Tapolcára a hivatalba. I Balatonnak nagy 
imádója. Szolgabiró korában gyakran lehe
tett látni kis lunnokfulójún, — mellette o 
kis forikulya — amiill a balatoni nyárfát 
ulon hajtall 'Tapolcára. Számtalan novellája 
jelent meg. ízes Írásainak, pókhálófinom- 
ságu, selymesszövésül verseinek kiválasztat- 
tan választékos olvasóközönsége van.

V.
Tár nap óta a havas Svábhegyen sokszor 

'feltünl Kánya Kálmán volt külügyminiszte
rünk ezüstös, feje egy-egy autóban. Kará
csonyra kiderült a lil< V. hogy miért uulóz- 
pofot/ Kánya Kálmán mindennap más aulá
ban. Próbautakra járt, karácsonyra megál
lapodott az egyik kocsiban és Ő most a leg
frissebb budapesti milólubijdonos.

VI.
4 felvidéki bevoiitdáskor a székesfehér

vári honvedek kerüllek Gálául ára. .4 gn- 
lántaiak nem győzték ünnepelni a honvéde
ket, akik ugyancsak megszerették a várost. 
.4 fehérvári honvedek vitéz Marsclialkó 
Béla ezredes nemes kczdeméivtczésére nyil
vános katonaebédel rendezlek, amelynek 
tiszta jövedelmét a galdnlai rzegenyek ka
rácsonyi feltegélyezésre forditollák.

VII.
Nagy parádé les: uz idei jogász bál: szám- 

szerint a százhuszonötödik. .4 bál legfőbb 
védnökei Józsii királyi herceg. József Er
re ne királyi herceg, Auguszta és Anna ki
rályi hercegasszonyok, vezető diszelnokc 
Vagy András lyucsiif/úyl/miniiiifcr. diszclno- 
kei Imrédy Béla miniszterelnök és a kor
mány tagjai. Már kibocsátották a meghívó
kat a balra, amelyeknek egyik legfőbb ér
dekessége a: lesz, hogy rétszves: rajta a 
felvidéki jogásrság is és u nyitótáncot a fel
nid, ki clsöbálas fiaiul urilányok járják.

Vili.
t Ncu-jork Nalional Broadcasling <• 

Szentesit n rövidhulüimon fiel|/«:ini közvetí
tést <<dotl egy matyókarácfonyról egy mező 

kővesdí hiizből

Budapesti beszélgetés csodákról 
Mr. Pettson newyorkl orvossal, 

aki meg akarja menteni 
Amerikát — a csodáktól

Magyarországi rokonai látogatására érkezett 
karácsonyra Budapestre Mr. John C. Pettson, 
ncwyorki orvos.

A l)ainj<mich-u\eii\ lakásban amerikai pipa- 
íiist Illata már I ( lépése előtt elárulja, hogv a 
háznak külföldi vendege van.

Mr. Pettson doktor ur, tagja annak a new- 
vorki klubnak, amely elismerésremélté) tárgyi
lagossággal száll szembe az Amerikában min
den más ( Hamut túlszárnyaló csodákat váró 
is csodákat hivő hisztériájával.

-- Hogy milvcn könnyen esünk saját érzék
szerveink áldozatává — beszéli — azt bizo
nyítja az. én cselem is. Egy alkalommnl Kairó
ban jártam. A város közelében egy Ali Khirmt 
nevű arab bűvész bemutatta egyéb mutatvá
nyai között a levitáétól is. A háttérből előrán
tott egy ötéves kis fiúcskát, vérbenforgó szem
mel tekintett rá. majd rdorditott, hogy meg 
kell halnia. Erre, övéből kirántotta óriás ké
sét és megragadta a kisfiút, hogy leszúrja. A 
jelenlevők között egyik másik el is ájult a hir
telen támadt izgalomban

szobába, amelyben születtél. A bal szög
ezi/ pléhdobozban elásva, mindent 

vonatkozik.
in a legmeglepőbb az volt, hogy a 

kollégának soha nem is volt nővére.

Kodak és magyar orvos
- Az utolsó pillanatban azonban a kés ki

esett ii kezéből. Ekkor egy késsel megerősített 
és kifcszilctl lepedői rántott elő, ö maga n 
földre cselt és elhaló hangon kijelentette, 
hogv a gyermek Allah szellemének segítségé
vel a lepedőn fel fog emelkedni. És valóban, a 
fiúcska emelkedni kezdett. Mindig odaért, 
ahová n bűvész előre jelezte, hogy odaér. így 
étkezett a gyermek Allah szellemének , segítsé
gével lassan egészen fel. n lepedő felső végére 
s .'in mindnyájan mcgesküdliink, hogy a csoda 
megtörtént. Csak éppen Kodakom nem eskü
dött semmire. Állandóan, a csoda minden fázi
sát fényképeztem, de az előhívóit filmeken, 
csak n lepedő volt. A gyermek sehol.

Legnehezebb dolgunk a hipnózissal és u 
vele kapcsolatos .szellemidézéssel van. A hip
nózis még ma is rejtélyes terület nz orvostudo
mány számára, minthogy legegyszerűbb jelen- 
sigcit sem tudjuk magyarázni. Egv alkalom
inul részlvcllcm Angiidban a világszerte is
mert CroííAs fizikus társaságában egyik szean- 
szoíi. A jelenlevők között volt egv orvos is. 
Viiské (Tusri-ay). I z a magyar orvos arra 
kérte a Plate nml médiumot, hogy idézné meg 
elhunyt nősére •.zellernél. Meg is jelent valami 
hídszerű képié, a függöny előtt. Ekkor arra 
kérte, hogy közölné vele alt a családi titkol, 
amelyet a halálos ágyún akart vele közölni, 
de a halál mcgakadúlsozla benne. A válasz 
igy hangzott:

— Menj haza szülővárosodba abba a házba.

abba n
leiben. ..........
megtalálsz, ami e kérdésre 

A válaszbal
magyar

Általános

Kelet
1 treff 1 pikk
3 szán

Nyugat kissé könnyelmű volt, hogy az 
ellenfél ugyancsak elég könnyelmű közbe
szólására önként bemondta a két káróiát, 
de ö abból indult ki, „hiszen ő a híres uer- 
senyjátékossal játszik!"

Isszák három és fél trikkes lappal passzolt, 
mert gyanúsnak találta licitet. Tekintve, hogy 
Kelet most nem passzolhat, mert Nyugat 
még nem volt paszos, tehát várakozó állás
pontra helyezkedett. A tények azután tény
leg üt igazolták, amikor Kelet bevágta a 
három szanzaduf.

•1 kontra alán matadorunk kezdte magát 
kissé rosszul érezni, de amint az asztal kör- 
jcit meglátta, a teljesítés halvány reménge 
felcsillant előtte.

4 zord valóság azonban másként zajlott 
le! Dél körjét a felvevő bubival fedte, amit 
Észak a dámával ül ölt be és gyorsan meg
hívta a pikk lifesf. Most már . nem is kell 
tovább részleteznünk az ‘ eseményeket. A 
regény felvevő csak nézte, hogy ilt mi tör
ténik! A dön\i is kezdett érdeklődve bele
nézni az ellenfelek lapjaiba, de nem akart 
hinni a szemeinek! Mikor ütünk ml? — 
kérdezte szomorúan. De választ nem kapott, 
mert már a kárörvendö klbicek kara gyor
san kiszámította: kilencszer nem, azaz a 
büntetővel, lizcnhalszor nem, ami poének
ben: fíiúO. Tovább már nem meséljük, csak 
még talán annyit, hogy a robber kilencven
hal os lelt .. fgy derült ki, mit jelent egg 
„biznisz" passz?

*

Csoda és csoda
— A médiumok autohipnózisba esnek s bár 

a hipnózis tünetcsoportjait nz orvosi tudomány 
figyeli és tanulmányozza, sohasem fogadta el 
és nem fogadhatja cl, hogy meghall emberek 
élők hipnózisán keresztül megnyilatkozhatnak.

Itt szerényen közbevc-tetlc, hogy Budapesten
i van egv metapszichikai muzeuin, ahol azok a 

tárgyak láthatók, amelyeket a széliéinek a 
mennyezeten, vagy a csukott ablakon keresz
tül dobállak a-, okkullisták asztalára. Vannak

, olt élő állatok sirködnrahok, mókusok, csere
bogarak, egerek...

— Ennél érdekesebbet tudok — mondotta 
az amerikai orvos. — Evekkel ezelőtt. Euró
pát, Amerikát is bejárta egy Chamberlain nevű 
házaspár és anllspiritiszta mutatványokkal szó- 
rakozatta a közönséget. Hogy előadása során, 
fényes világítás mellett az apportok és expor
tok milyen meglepő példáit mutatta, el sem 
mondhatom, csnk annyit jegyzek meg, lat lat
inában is, hogy a budapesti múzeummal bát
ran felvehette a versenyt. l)e talán ön is emlék
szik egy másik neves bűvészre, Wintcrry Ru
dolfra. Ez nagvmüvcltségü és rendkívül ügyes 
ember volt. O ugyancsak fényes világításnál 
csak egyel intett és intésére a teremben, gyii- 
mölc-k >s. ..... székek és asztalok emelkedtem 
a levegőbe és estek vissza.

— A terem legvégén ülő ember, parancs
szava után már nem tudott felállni a helyéről, 
ha pedig fclállhntotl, nem tudott visszaülni, a 
nevéből kifelejtette a középső bel üt. A lávoli 
szuggesztiónak a legnagyobb példáival szolgált. 
Legnagyszerűbb mutatványa azonbun a pénzeső 
volt. Karjának egyetlen intő mozdulatára ez
rével hullottak a bankjegyek a magasból és 
mindönki annyit .szedhetett össze belőle, nmeny- 
nyit akart.

— Most azonban — mondotta a bűvész vagy 
tíz porc után —, attól kell tartanom, hogy ha- 
mispénzgyárlónak tekinthetnének. Akarom te
hát, hogy a bankjegyek színei halványodjanak 
cl. Az emberek izgatottan nyúllak a zsebükbe j 
s meglepetésükre a bankjegyek helyett egy- I 
szerű sima, üres papírt húztak elő. |]

— Az egész mutatvány magyarázata - fc-1 
jezle be — egyszerű akaralkonccntráció. ami fi 
azonban nem is annyira egyszerű. Hí 
denki rendelkezne véle, egyszerűen 
lenne. tt

N FELVIDÉKI Kl'PA-mvrkőzések termi
nusát kénytelen a Szövetség február végére 
elhalasztani, mert a felvidéki egyesületek 
átszervezése és igazolásai még egv hónnnot 
vesznek igénybe. Valószínű, hogy még a 
kupamérkőzés előtt egv fővárosi csapot be- 
mutáló mérkőzési fog tartani ” ’
vidéki válogatott csapat ellen.

*
A SZÖVETSÉG határozata 

a B. B. T. E. csapnia kerül ... ________
osztályba, lm a Sakkozók nem indulnának 
nz első osztályban.

♦
KÖZISMERT SZÉP bridge-bajnokhőnk Bala- 

tonfiireden töltötte a karácsonyi ünnepeket. 
Este bekötött karral jelent meg a bridgeasztal- 
nál.

— Mi történt? — kérdezték ijedten.
— Semmi különös — válaszolt lakonikusan:
— Egy szán, két bukás ...

★

A BRIDGE-BÁL megrendezésének terve Is
mételten felmerült. A ..Fészekében megtar
tandó hál főatfrakclója nz ötvenkét eleven 
kártyalap lenne.

Kassán a fel*

értelmé’*en  a 
fel a másod-

*
Ml I.riIETI számunkban megjelent feladvány 

megfejtése: A megoldás gondolata az, hogy 
Nviigntot kényszeríteni kell arra, hogy kör szín 
fogasát feladja, majd ezt a fogást Kelethez 
tesszük át. aki végül is kör-pikk fogásóval 
kényszerdobásba került: I. treff ász. 2. karó 
asz. a kéz kört doh. Nyugat is kört (Job, 

Ircíl dáma, 4. pikk dáma. Nyugat fedi, 
Észak az ásszal üt, ö. káró király. Dél treffet 
dob. fi. Kör király, 7. treff király. Észak a pikk 
tízest dobja. Kelet kényszerdobósban.

M. I.

— Egészséges telni gyakran szenved a ren- 
dcflcn széklelélcl mialt. Előzze meg czlDarmf ’ 
használatával akkor is, ha nincs kimondott 
székrekedése A Darmol tisztítja a vért, szabá
lyozza az emésztést, tetszés szerint adagolható 
és hatása Inrlós használat melleit sem csökken.

— VJévI cégajándéknak alkalmas: töltőtoll, 
mii i: lakaréklron. zsebnaptár minden órfnkoznlhan: 
baj U Minerva Piipirházbnii, Kossuth Lajos-utca 20, 
L • Astoriával szemben .
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Érdekes változás 
a Pester Lloyd 
vezetésében

A Pester Lloyd-Társutát átadja a lap 
££*•*****  ««y, közéleti előkelőségek 
bol álló független bizottságnak

A Pester Lloyd szombati számának első 
oldalán, vezetőhelyen közlemény jelent 
nicg, amely magyar fordításban igv 
hangzik:

mA Pester Lloyd Társulat igazgatósága, 
mint lapkiadó testület december 23-án 
ülést tartott, amelyen elhatározta, hogy 
a lap vezetését átadja egy független, a 
magyar közélet előkelő személyiségeiből 
álló bizottságnak, amely n lap politikai 
vezetését az eddig Is követett mindenek- 
felett nemzeti szellemben irányítja, 
valamint átveszi — a Pester Lloyd-Tár- 
sulat jogainak megóvása melleit — a 

gazdasági irányítást is.“
A nyolcvanötödik évfolyamában járó, 

nagymultu, németnyelvű magvar napilap 
körül aránylag rövid idő leforgása alatt 
már a második, a lap életére vonatkozó 
nagyjelentőségű esemény zajlik. Előbb a 
szerkesztésben történt változás, amikor 
Vés?/ József főszerkesztő előrehaladt kora 
miatt nyugalomba vonult és a díszes pozí
ciót Oltlik György vette át. Oltlik György 
személyében a magyar újságírói kar egyik 
legkiválóbb és legképzettebb Ingja került a

Szörnyű vasúti katasztrófa
a szentesion Romániában:
80 halon, 320 sebesült

Bukarest, december 26.
A december 24-éről 25-ére virradó éj

szaka a gaiac—heszarábiai vonalon súlyos 
vasúti szerencsétlenség történt. Hibás váltó
állítás következtében két személyvonat ösz- 
szeiltközötl. Mindkét vonat mozdonya és 
két személykocsi pozdorjává zúzódott.

Az első megállapítások szerint a szeren 
tétlenségnél 80 ember vesztette életét, mint
egy háromszázhusz pedig megsebesüli.

A vasutigazgatóság orvosokkal és gyógy
szerekkel két segélyvonalot küldött a sze-

Daladier tuniszi útja 
olaszellenes kihívás 

és háborús fenyegetés!
Gayda erélyeshangu cikke szerint 
Olaszország mindenre elkészült

Róma, dec. 25.
Virgkiúo Gayda a Voce d'llallaban Dala

dier korzikai és tuniszi utazásának tervét 
olaszellenes kihívásnak és háborús fényé He
tesnek minősíti. A lap az 1935. évi egyez
ménnyel kapcsolatban küldött olasz jegy
zékre adott francia válasszal foglalkozva a 
következőket irja: Franciaország ismét a 
végsőkig akarja feszíteni fenyegető és ki
hívó engesztelhetetlenségét Olaszországgal 
szemben.

Olaszország, amint azt már ki ts jelen
tette, mindenre elkészült. I'elves/I a 
harcot bármelyik arcvonalról érkező és 
bármilyen eszközöket alkalmazó táma

dással szemben.
Gaydu hangoztatja, hogv Olaszország jogo
san támaszt területi igényeket Franciaor
szággal szemben.

Páris, dec. 25.
Labonnc, Tunisz francia kormányzója 

Parisba érkezett, hogy megbeszélje Daladle, 
tuniszi utjának programúi jól. Labonnc szer
dán vagy csütörtökön utazik vissza Tu
niszba. «

Daladier 
az északafrikai gyarma
tokat is meglátogatja

Páris, december 20.
A francia közvélemény érdeklődésének 

központjában a tuniszi kérdés és Daladier 
miniszterelnök küszöbönálló tuniszi ellen
őrző körútja áll.

Kabaré, tánc, cigányzene, jazz, vidámság 
Olcsó árak! Metropole Szilvesztere

Pester Lloyd élére. Oltlik György nemcsak 
kiváló publicista, hanem a külpolitikai tu
domány és gyakorlat szakavatott művelője 
is, akinek a neve külföldi legmagasabb 
diplomáciai körökben mindenütt nagyra- 
becsült.

Oltlik György személye garancia volt 
arra, hogy a nagymultu napilap még az 
addiginál Is fokozottabb mértékben 
■szolgálja majd a magyar szellemet, 
ápolja a nemzeti érzést é.s hathatósan 
előmozdítja Magyarország külpolitikai 
érdekeit, valamint nemzetközi kap

csolatait.

Az Ottlik György vezetése alatt álló lap 
minden tekintetben végre is hajtotta ereket 
a célkitűzéseket. Most a második változás 
már arra vonatkozik, hogy az igazgatóság 
magának a lapvállalalnak a gazdasági irá
nyítását is átadja egy közéleti előkelőségek
ből álló bizottságnak.

A Pester Lloyd ezentúl az uj bizottság 
irányítása és Oltlik György főszerkesztő ve
zetése melleit látja cl nagyjelentőségű fel 
adatát és végzi nemzeti hivatásai.

rencsétlenség színhelyére. A sebesültek 
nagyrészét a heszarábiai Bolgrád kórházába 
szállították.

A legujabb jelentések szerint a sebesüllek 
közül soknak igen súlyos nz állapota. A 
rossz idő é.s a távbeszélővezetekek megron
gálódása miatt pontos jelentés még nem ér
kezett. A hétfőre virradó éjiéi Gelineceanu 
közlekedésügyi miniszter és Marinescii köz
egészségügyi miniszter a szercncslélcnség 
színhelyére utazott.

Daladier Tuniszon kívül a többi észak
afrikai francia gyarmatra is ellátogat.

A párisi lapok vezető helyen foglalkoznak 
a küszöbönálló tuniszi úttal és azzal a 
visszhanggal, melyet Daladier tuniszi ut
jának hire az olasz sajtóban kiváltott.

Január í-én életbelép a Felvidé
ken a polgári büntetőbíráskodás

A kormány a Magyar Szent Koronához 
visszacsatolt felvidéki területeken a magyar 
polgári büntetőbíráskodás működésének meg
kezdéséről rendeletét adott ki. amely ki
mondja, hogy a polgári büntetőbíráskodás a 
visszacsatolt területeken 1939 január 1-én 
kezdődik meg.

A rendelet azon nz alaptételen épült fel, 
hogy a visszacsatolt területeket a főhatalom 
átvételének napjáig külföldnek, azontúl pe
dig belföldnek kell tekintem. Ehhez, az. alap
gondolathoz. szervesen illeszkednek hozzá a 
rendelet egyéb rendelkezései

Bűnvádi eljárást a visszacsatolt területe
ken a főhalalom átvételének napja előtt el
követett büntetendő cselekmények miatt ál
talában akkor nem lehel megindítani, ha a 
cseh-szlovák büntetőbíróság állal meghozott 
büntető Ítéleted már végrehajtották, avagy 
ha a büntetendő cselekmény csekély jelentő- 
'egű. Minden esetben bűnvádi eljárás indít
ható a visszacsatolt területeken elkövetett 
felségsérlés, hűtlenség, lázadás és pénzhami
sítás miatt.

p

pdemizson fehér v. siller, 2 liter . . 1.22
< ilcinizsonbrlét —.00)

üveg asztali fehér v siller, 1 
(üvcgbctél — 26)

liter -68

üveg rizling, 1 liter . . . . 
(Oveebelól — 26)

.78

üveg tokaji asztali, 1 liter . , 
(üveubclói — 26)

—.98

üveg 3-pullonos tokaji aszú, % 
(üveggel <WOII)

liter 2.3C

üveg szekszárdi vörös ürmös, 1 
(üvegbelít -40)

liter 1.60

üveg pezsgő Ivlezőgyáni Speclál 
(üveggel együtt)

2 40

üveg 40ft/n-os M D Cs. lum % 
(üvcgbclél -20)

liter 1.05

üveg magyar Brandy, ’ .<> liter 
(üveggel cgvült)

2.80

üveg M D Cs. asztali likőr, %
(üvcgbclél —20)

liter 1.40

üveg szalónlikőr, '/i liter . . 2.10

kg vegyes fajalma . -.48, -.58 P

kg kormosalma -76, —.68, —.56 P
kg sóvári alma . . .78, -.68, —.56 P

kg parmenalma —.88, —.78, -.68 P

kg lonathán alma . 1.20, —.96, —.88 P

Háromezer munkás éjiel-napptTI 

szakadatlan munkával takariíja 

a havat Budapest iiaáMl 
Huszonötezer siető a budai hegekben — 

Kilenc sebesült a mentőhocsíltan
Vasárnap sűrű, fehér hóeséssel örven

deztette meg az ég karácsony ünnepére a 
fővárost. Vasárnap virradó éjszaka kezdett 
esni a hó és kisebb megszakításokkal majd 
nem két napon keresztül szakadatlanul 
esett. A főváros köztisztasági hivatala 
nyomban megkezdte a hó eltakarításéi.

Éjjel-nappali turnusban 1900 rendkívüli 
és 1000 rendes munkás dolgozott Buda
pest utcáin és terein a hó eltakarításán.

Ötvenkét lovas és tizenhat motoros hóeke 
gyorsította a munkál. A kél nap alatt kö
rülbelül 25—.10 centiméter vastagságú hó 
esett le s hogy ennek elíakarilása milyen 
nagy munkát jelentett, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az. hogv hétmillió négyszög
méter területet kellelt a köztisztasági hiva
tal alkalmazottainak szabaddá tenni.

A télisporlok hívei a két ünnepnapon ki
használták az alkalmat s

megszállták a budai hegyeket, amelyek
nek lejtőin legalább huszonötezer síelő 

sportolt.

A mentők is felkészüllek a szezónkezdő sí
napokra s a Normafánál kölözőhelyet álli- , 
toltak fel.

Slbalesetek
Vasárnap délután a Normafa-lejtőn 

négy súlyosabb sibalesel
történt. Tolnay Miklós 27 éves tisztviselő 
elvágódéit és agvrázkódrt szenvedeti.
I.övy Kató Ii éves tisztviselőnő szid, n

r.g; rázkódás! haj úit,
Arányi Endre 27 éves tisztviselő ugrás-

EXPRESS-AJANL AT“-tan 
I .ináljuk az itókát, ami azt 
| elönti, hogy ebből még 
nntialkoholísták is vásá
rolnak — olyan olcsói... 
Miért is ne? Egyszer esik 
esztandöben Szilveszter!...

tanulás közben szel mesét lenül esett el cs 
bal vállcsontját eltörte. Herger Miklós le
siklás közben elesett és bal combcsontját 
törte cl. Mind a négy súlyos sérültet a 
Szent Jú/ios-kórházba szállilollák.

Még l:t súlyosabb cselben nyújtottak 
elsősegélyt n mentők

és több k.sebb balesethez hívták ki őket, 
özvegy lleek Józsefnél, aki a Fő-ucca 28. 
számú ház elölt esell el. agyrázkódással a 
Szent Jóno.s-kórluizba vili k. H<>! <>s Erzsé
bet háztartási alkalmazottal | < <ii aki a 
Soroksári-álon cselt el és szintén ,’iyráz- 
kódást szenvedeti, a Szent István-kö. házba 
szállilollák.



0 HÉTFŐI NAPLÓ
Budapest, HwMeremterWJ

A komáromiak búcsúja 
vitéz Temessy Milán 

altábornagytól
Komárom, december 26.

A katonni közigazgntás hefejzve munká
ját, vitéz l e mess u Milán altábornagy, ve- 
gyesdandárparan. .nők eltávozott Komárom
ból állomáshelyére. Ebből az alkalomból 
Komárom polgársága, a hatóságok, intéz
mények és testületek a Központi-szálló 
nagytermében

társavucsorál rendezlek 
tiszteletére. A társasvacsorái) kétszázan vet
lek részt.

Ez a társnsvacsora n katonai közigazgatás 
vezetője iránt érzett általános tiszteletnek 
éx nagyrabecsülésnek volt kifejezője, mert 
Komáromban vuló tartózkodása alatt

a polgárság érdekeiért mindenkor a leg
nagyobb készséggel iivnjlolt segítséget. 

0jléz Tcmessy Milánt Fiilöp Zsigmond pol- 
ílrmcslcr köszöntötte meleg szavakkal s 
Komárom város háláját tolmácsolta a ta- 
nnsitoft jóindulatért. Bariul Iván főispán 
üdvözlő szavai lilán vitéz Temessy Milán 
búcsúzott el közvetlen szavakkal a komá
romiaktól.

Elkészült a „Limai deklaráció**
A pánamerikai értekezlet szolidaritási 
nyilatkozatának nyolc ponttá

2500-3000 
frankig 

terjedő kereseti lehetőséget ajánlunk 
Tol Önnek, mint lótesitendő flóktele- 
Sünk 111. jelentőn vllágtömegcikkegyed- 

rusitó helyünk vezetőjének. Helyiség 
és tőko nem szükséges. Foglalkozását 
omellett megtarthatja. Ajánlatokat „FirmH Chemo'Esport, Val- krnhurg-L. Holland* 4 címre ké

rünk. Külföldi porto

Lima, december 26.
A pánamerikai értekezlet utolsó teljes 

ülését nagv ünnepélyességgel nyitották meg. 
Kimondották, hogy a legközelebbi értekez
letet Bogotában tartják. Ezután egyhangú 
lelkesedéssel elfogadták az amerikai álla
mok szolidaritásáról szóló nyilatkozatot.

Nyilatkozatukban az amerikai államok a 
többi közölt ti következőket jelentik ki:

1. A kontinentális szolidaritás megerősí
tését és arra irányuló akaratukat, hogy szo
lidaritásuk fenntartása érdekében együtt
működnek.

2. Megerősítését annak az elhatározásuk
nak, hogy

védekeznek éa helytállnak minden Ide
gen beavatkozás vagy tevékenység el
len, amely feltétlen sziiverénitásukal 

veszélyeztetné.
3. Ha az. amerikai köztársaságok akár

melyikének Irékéjét, biztonságát vagv terü
leti épségét bárminő erőszakos cselekmény 
veszélyeztetné, akkor u szolidaritási tényle
gessé teszik és szuverén akaratuk össz- 
hanghahozatalúval az érvényben lévő meg
állapodások alapján tanácskozást folytatnak 
egymással és igénybeveszik azokat az esz
közöket, amelyeket a körülmények minden 
állam számára tanácsolni fognak. Az álla
mok — szuverénitásukból folyóan — ón- 
állóan cselekszenek.

4. Az amerikai köztársaságok külügy
miniszterei, ha szükségesnek látják és ha 
bármelyik kezdeményezi, valamelyik fővá
rosba összegyűlnek.

5. Ennek a nyilatkozatnak „Limai dekla
ráció" lesz az elnevezése.

Ilull amerikai külügyminiszter felszólalva 
hangoztatta, hogy a világnak újból a nem
zetközi jog alapjára kell helyezkednie.

Az értekezleten elfogadott határozat ki
mondja, hogy a kormányok elé a következő 
a já n lások a I I erjeszti:

1. Megengedhetetlen, hogy valamely or
szág beavatkozzék bármely ország bcl- 
ligyclbe.

2. Minden nemzetközi viszályt békés esz
közökkel kell elintézni.

3. Nemzetközi téren sohasem szabad az 
erőszakhoz folyamodni.

4. Az államokközölli kapcsolatoknak a 
fenti elvekhez kell igazodniok.

5. A nemzetközi szerződésekben vállalt 
kötelezettségek tisztelete és hiv betartása 
elengedhetetlen előfeltétele a nemzetközi 
kapcsolatok helyes kialakulásának. Az. ilyen 
kötelezettségeket csak kölcsönös megállapo
dások utján h-het megváltoztatni.

6. A különböző államok közötti békés 
együttműködésre van szükség, amelyet ki 
kell egészíteni a szellemi javak kicserélésé
nek, mert csak ez segíti elő a kölcsönös 
megismerési és könnyíti meg a nemzetközi 
viszályok békés megoldását.

7. A gazdasági viszonyok helyreállítása 
hozzájárul a népek jólétének emeléséhez s 
ezzel megkönnyíti közöttük a béke fenntar
tásút.

8. Nemzetközi együttműködés szükséges 
ahhoz, hogy a fenti elveket végre lehessen 
hajtani.

Belvárosi Színház
szenzációs sikerű

zenés újdonsága

ŐRÜKKÉ?
Minden este, minden vasár
nap és ünnepnap délután

Szilveszterkor két előadás :
este fél 8 órakor és éjjel 11 órakor

Bariók Béla, a világhírű magyar kompo
nista és Zathurctzky Ede a Zeneművészeti 
Főiskola kiváló hegedűművész professzora 
vasárnap délelőtti matinéién a Bartók*  
kompozíciók egyik hegedüszonáláját, vala
mint a modern zeneirodalom válogatott re
mekeit adták elö kivételes művészetükkel- 
Hozzáértő, szépszámú hallgatóságuk tün
tetőén meleg tapsokkal ünnepelte őket.

Három szurkolás
Egy halott, két sebesült

A Gubacsiul és Hlatos-ut. sarkán néhány 
nappal ezelőtt Vajtő Tibor húszéves asztalos
segéd tinsbaszurla Szatkó István asztalosmes
tert. Szatkó karácsony első napján a Szent 
/.wrin kórházban meghalt. Vajtót halállokozó 
súlyos testisérlés elmén n rendőrség letartóz
tatta.

A lialler-ulca 51. számú házban lévő ven
déglőben Csorba György hcnteslegéuy össze
veszett Szarvas István vendéglőssel. A vesze
kedés során Csorba bicskái rántott és Szarvast 
hasbaszurla. A vendéglőst súlyos állapotban 
a Szent htndn-kórházba vitték, Csorba György 
ellen pedig megindult az eljárás.

A A’dlodrte-léren karácsony második napján 
ismeretlen tettesek megtámadták l'ácnzos 
András fodrászt. Agybn-főbe verték, az egyik 
támadó azután kést rántott és Tánczost ol
dalba szúrta. A támadók ezután elmenekültek. 
A fodrászsegédre a járókelők talállak rá. Sú
lyos állapotban a RóAns-kórházba vitték. A 
támadók kézrekeritésére megindult a nyomo-

Összehívják a református 
zsinatot, amelyen már 
a Felvidék is részt vesz

Karácsonyi legenda 
a büntetőtörvényszéken
\ biinletőiörvénvsrék telefonján napok óta 

EMU Istvánnál keresik. Minden érdeklődő a 
címét kérdezi, hogy karácsonyi ünnepek elölt 

azereletadományávul megörvendeztesse és 
kínzó, nyomasztó gondjain néhány pengősei 

segíthessen.
Az utóbbi hónapok biiniigvi krónikájában 

szinte példa nélkül áll az, ami Vhál Islvánné 
körül tOrlénik.

Vár nappal ezelőtt a bünlelőlörvényszék 
Ar<iy:c//-lanáesa elölt l'hiil Islvánné, egv alias- 
tálán nsztaiossegéd Halai felesége, emberölés 
bűntettének kísérlete miatt állott vádlottként. 
Az vol a vád ellene. hogv

nyomorában, végső kétségbeesésében kis
leányával. u 10 hónapos Piroskával, a 

villamos elé vette magát.
Vele volt a férje is. aki utolsó pillanatban 
visszarántotta feleségéi, a villamos megállóit 
és t hai Islvánné gyermekével megmenekült a 
haláltól, de a bíróság elöli szánolt kellelt adni 
teltéért. \ Halai asszony végigzokogln a tár 
gyalásl. A bíróság könvőrilklcs Ítéletei hozott: 

egy hónapi fogházra ítélte az asszonyt és a 
bllnletés végrehajtását felfüggesztette.

Másnap, amikor ni Ítélet nyilvánosságra 
jutott. r<|i/iiui*ufón  érdeklődtek a lőri'énys.ekcn 
melegszívű férfiak, asszonyok:

Hol lakik 1 bálin ’ Hogyan lehel elintlalni 
vulaini csekélységei szamára a .szereld ünnepe 
chili . . . .’

\ Arm/:r//tanács külön Irodájából elö\c|lék 
a bűnügy aktáit, megállapították címéi.

Ásóin egymásután érkeznek pénzbeli adó 
mánvok. csomagok számára és egy jolrlkii 

ur állási Is felajánlott l'liál Istvánnak.
Az állástalan asztalosscgédnck boldog karú 
csonya lesz. .

10 raktárban
100 kéualttf 

1000 a'Andék kisbútora
UNIVERSAL
VII.> V’cnielér.yl-utca S
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Komárom, december 26.
A komáromi református egyházmegye 

most tartotta Komáromban évi rendes' köz
gyűlését. A közgyűlésen megjelent Mcd- 
gyasszay Vince, a .dunántúli református 
egyházmegye püspöke is. A közgyűlést a 
komáromi református kollégium nagytermé
ben tartották meg az egyházmegye gyüle
kezeteinek nagy érdeklődése mellett.

A közgyűlést Soós Károly esperes imája 
vezette be, majd Nagy Nándor egyházme
gyei gondnok tartotta meg beszédéi.

I Hálával emlékezett meg azokról, akik-
1 nek kitartó munkája lehetővé tette, 

hogy a komáromi református egyház- 
j megye Ismét visszakerülhetett az anya

országhoz.
Indítványára a közgyűlés köszönőlávirutol 
küldött a Kormányzó urnák, Jaross Andor 
felvidéki miniszternek és Szilassy Béla ál
lamtitkárnak, az egyházmegye fögondnokú- 
nak.

Nagy Nándor tetszéssel fogadott beszéde 
után Medgyasszay Vince püspök lzeszélt s 
fejezte ki elismerését a komáromi és harsi 
egyházmegyéknek, amelyek az elnyomatás

idejében is meg tudták tartani hitüket és 
magyarságukat. Az egységesítéssel kapcso
latban Mcdgyasszay püspök kijelentette, 
hogy

az elűzeks megbeszélések alapján a kö
zeljövőben összehívják a magyarországi 
zsinatot, amelybe már a felvidéki egy

házmegyéket Is meghívják.
A zsinati tagokat nemcsak az anyaországi 
presbitériumok váhsz.iják, hanem a felvi
déki egyházközségek is. A zsinat dönteni 
fog a további teendők felöl.

Ezekulán .Soós Károly esperes tartotta 
meg évi beszámolóját. A tartalmas bejelen
tés után, melvet egyhangúlag tudomásul 
vett a közgyűlés, a különböző bizottságok 
javaslatait tárgyalták meg.

— Az Angol-Magyar Bank igazgatósága báró 
Kurg Frigyes dr. aligazgatót igazgatóvá, de 
llurret) Emil, Kukt'nyi Ernő. Nemes Antal és 
Tana .lózs f cégvezetőket aligazgatókká, Mol
nár Károly cégvezetőt fiókigazgatóvá, Horváth 
János dr.. I.utz Simon. Schrelner József, Tóth 
József és lísovúr István főliszlviselőket cég
vezetőkké. Szabó Miklós dr. ügyvédet pedig 
helyettes.ügyésszé nevezte ki.

. ♦
Két érdekes eseménye volt az elmúlt héten 

az Operának. Az idei évadban először került 
színre Dolmányt Ernőnek legjelentősebb szín
padi alkotása: Á vajda tornya. Ez az elejétől 
végéig lenyűgöző hatalmas zenedráma átfogó 
érzésbeli skálájával, a kobzos lelkesítő hősi 
dalától, lva bölcsőringató gyönyörű dalán 
keresztül, az élve eltemettetés rémségéig fogva 
tartja a szemlélő minden Idegszálát. Az Izgató 
cselekményt mesterien fogja össze Dolmányt 
mesteri muzsikája és marudiktalanul érzékelteti 
az anyai szeretet és őröm sugárzásának meg
nyilatkozásait. .1 hibátlanul szép előadás sze
replői: Székely Mihály, Röslcr Endre, Tutschek 
Piroska, Rigó Magda, Laurisin Lajos, Kóréh 
Endre és Lendvuy Andor pompás diszpozícióban 
énekeltek és játszottak. Ferencsik János művészi 
lendülettel vezényelt.

Szabó Ilonka, Operánk bájos fiatal kólóra- 
túrája a Rlgolctto dalmű Gilda szerepét énekelte 
először. Ezen első, nagy, vezető szerepben való 
bemutatkozása őszintén megérdemelt sikert 
hozott a rendkívül rokonszenves művésznőnek. 
Mursikalitásp, biztos hangvétele, szeriének jó 
kidolgozottsága méltán rászoígattak az elisme
résre. ,t fiatal Jámbor László Monterone szere
dében mutatott sok igyekezetei, l’ataky Kálmán. 
Palló Imre dr.. Kóréh Endre, Gere Lola, 
Malcczky és Szügyi remekellek. .4 stílusosan 
szép előadást Failoni Scrgio vezényelte művészt 
gondossággal.

♦
Hcimlicli Lajos, egyike legjobb pianistáink

nak, második zongoramntinéján a romantikus 
szerzők müveit tűzte ki műsorra. Nagyszerű 
felkészültsége és komolyan elmélyülő művészi 
előadása tökéletes szépségükben szólaltatta meg 
.Schumann: Karnevál-jót, Chopin: h-inoll szoná
táját, Liszt: MeHszto kcringöjét, valamint 
Mendelssohn, Brahms és .Schubert apróbb 
remekeit. Szépszánm hallgatósága lelkesen ünne
pelte a kiváló művészt.

Gyümölcsös

.1 Zeneművészeti Főiskola, az intézet cnek- és 
zenekarának közreműködésével, remekbe szabott 
karácsonyi hangversenyt rendezett. .1 műsoron 
olyan két hatalmas művészi alkotás szerepelt, 
mely még n legbeérkezcttebb zenekari együtte
sek képességeit is alapos próbára teszik s ezért 
többszörösen dicsérelreméltó az a művészi jel
készültség, amellyel ez a művész jelöltekből álló 
zenekar nehéz feladatát elvégezte. Először 
Beethovennek III. szimfóniáját játszották kiváló 
professzoruknak, Melles Bélának igazán nagy
szerű vezénylése alatt, akinek hivatott és gon
dos előkészítése minden ütemből kiérzett. Szünet 
után már az intézeti énekkar is sorompóba 
állott cs Bach vallásos muzsikájának egyik 
legnagyszerűbb remekét, a Magnificat-ot élvez
hettük, melyet rendkívüli nehézségei miatt csak 
nagy ritkán lehet hallatni. Ezt « műremeket 
Adárn Jenő vezényelte, akinek szárnyaló, mű
vészi . képzelete, szuggesztlv ereje pompásan 
kormányozta lelkes és kitűnő együttesét, amely 
dicséret remélt ó pontossággal követte karnagyá
nak vezénylő pálcáiul. úgyhogy a nagyszabású 
műnek minden rejtett szépsége Is tökéletesen 
érvényesülhetett. I szólisták; Kallós Mária, 
I. Mészáros Erzsébet. Solymossy Margit, Vd- 
i’ardy Hbor és Littasy György értékes hang
anyagukkal és igazán átérzeti művészi lelkiisme
retességgel párosult előadásukkal járultak hozzá 
a megérdemelt nagy sikerhez.

♦
Zmekari li,l kertiében állón a Buda- 

PcMi liungversenv Zenekar élére a tehetséges 
liíilnl kermcsler: Kaszás Gvörgy a Zeneművé
szeti l ötskohi migvlermében. A bevezetőül el
hangzott érdekes Jean liiuier nyitánya után 
I lőréin Selmáit nagyobbszabásu: „Salome 
lrag<diája' elinti szimfonikus költeményt hal 
lotliik. inelv szinpompús hangszerelése mellett 
is kiss-- túlzottan i'<szle.|munka és nem egészen 
egyem Erősen érezhető rnjla Wagner. Debussy 
ev .Gauss Hichárd hatása . f.lnudc Dctmn- 
coiirtna.: ..Velencei hnp cimü táncjátéka nagyon 
■/elicmcs. fordulatokban gazdag kompozíció. 
mert kei ingője rendkívül tetszetős. Kaszás 

Gymgv tehetségesen vezényelte műsorának 
minden számát. «lr teljcsllménvéii .’rezhető volt 
i kevés prol’n. Kőzöns'go hálás tapsokkal 
jutalmazta.

VÍZSZINTES:
1. I án termő gyümölcs. 11.

Magva váló gyümölcs. 12. Na
gyon sir. 14. Félig ével len 
zöld, teljesen megérve, sárgás- 
piros színű gyümölcs. 15. Ma
gún. 10. Tea — angolul. 17. 
Kinyid. 18. Francia névelő 
19. Délvidéki gyümölcs 20. 
Egyiptomi nnpisten. 21. Egye
temi város (amerikai). 22. Női 
név. 24. Kicsinyítő képző. 23. 
Mulatozások. 26, Kerület ré
sze. 28. Klára 
30. Gyümölcs, 
németül 32. 1
33. Vissza: iskolatípus. 
Kicsinyítő képző 33. 
termésű édes gyümölcs 
Engem — angolul. 37. 
csinál • 38. Játék 49. A 
belük 41. kárlvaj.ilék

k klil érürns 43.
Vájjon zóna? 44. Több, mint 
kiabil 46. Egyike a I -aneme 
«ebl» gyümölcsöknek. 47. Meg
rekedő.

F('GGŐI.EGES:
1. Ebből a gyümölcsből in 

készül 2. Egöv. 3. Ez a nagy 
kavics 4. Asszony — spam o'ul. 3. I ‘ :crbcn 
van 6. Vissza: mulnló-zó 7. Igavonót. 8. Elrúg 

mássalhangzói. 9. Vera — keverve 10. Gyü
mölcsöt eltesz télire. II. Hibl'ni női név. 
13. Ibi n.'mol.'T 14. Nem c*.«z*n  senki 
16. Ezt a gyümölcsül gyakran mint mosolygót 
ciplitik. 17. Női hajban van. 19. Amerikai egye

r». a.-om>.
29. Hang

33. Lakú'- 
iné felásni 30. Egv nap ii hét 

7. Fanyar gyümölcs. 38. Megfed. 39. 
Csonthéjas gyümölcs. 41. Rangjelző 42. Rag. Schaffcr Sándor
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Magyar a magyarért
MunMwon a Magyar a magyarért" moz

galom négyezer pengőt gylijlölt, karé- 
Sj‘>>n"nm?C*S "■ nwz8"loni anyaország- 
ból 10.000 pengőt kapott. h

Az eddig
kiosztott szeretetadoinányok összes sú

lya több mint kát tonnát lesz ki.

A mozgalom élén Munkácson báró Díó- 
szeghy Erzsébet áll, aki hivatását nagy hoz
záértéssel és odaadással látja cl.

Beregszászban a Magyar a magyarért ak- 
<'ió nagyszabású karácsonyfaünnepélyt ren
dezett. A központ 3000 pengővel járult 
hozzá az ünnepélyhez, mig a helyi gyűjtés 
1300 pengőt eredményezett.

Komáromban a községi népiskola növen
dékei között a Magyar a magyarért moz
galom negyven, ruhanemüeket tartalmazó 
ajándékcsomagot osztott szét az Uj Iskola 
növendékei által gyűjtött százhuszonöt 
könyvvel együtt.

Padány szinmagyar csallóközi községben 
most ünnepelték az anyaországhoz való 
visszatérést. A Magyar a magyarért moz
galom ruhanemüeket, az L'j Iskola növen
dékei pedig könyveket és egyéb ajándéko
kat tartalmazó karácsonyi csomagokat 
küldtek, s ezeket tankönyvekkel kiegé
szítve, két zászlóval együtt Padányi-Gulyás 
Jenő adta ál a község vezetőségének.

A „Magyar a Magyarért" mozgalom lo
sonci irodája a bevonulás óta

négyszer osztott ki élelmisiercaoniago- 
kit a rászorulóknak.

A kiosztások során, november 13-álól ka
rácsonyig, kiadott összesen 9821 élelmiszer
csomagot 26.900 pengő értékben s ezen
kívül a különösen nehéz helyzetben lévő
ket kisebb-nagyobb pénzadományokkal se
gítette, a rászorultság fokához mérten. Egy- 
egy utalványra 2 kg. lisztet, 70 dg. szalon
nát, 25 dg. cukrot, 25 dg. zsírt és 30 dg. 
sót kapott a segélyezett.

Ebben a segélyezésben nem szerepel a 
karácsonyi különsegélyezés, amelynek egyik 
legnagyobb tétele volt a

Felvidékről Békéscsabára származott és 
ott letelepedett lakosság 140 mázsa 

buzaadománya.

'A mozgalom megszervezésében és sike
rében igen nagy érdemei vannak özv. Ma- 
lász Mihálynénak.

A „Magyar a magyarért" mozgalom lo
sonci irányitói közül első helyen kell meg- 
említeni dr. Szilassy Bélánénak, Szilassy 
államtitkár nejének a nevét.

— A miniszterelnök felesége avatja fel a 
kiskunba Inai tüdőbeteggondozól. Kiskunha
las megyei város Szent István Királyról el
nevezett Tüdőbeteggondozó intézetét dr. vi
téz, Imrédy Béláné, a miniszterelnök fele
sége ünnepélyes keretek között avatja fel 
december 30-án. Az ünnepi beszédet dr. 
Johan Béla belügyi államtitkár mondja.

— Munkanélküliek karácsonyi tüntetése 
Londonban. Karácsony első ünnepén ismét 
tüntettek a munkanélküliek Londonban. 
Több mint száz munkanélküli vonult fel a 
munkanélkülieket segélyező bizottság elnö
kének, Rushcliffe lordnak a háza ele cs 
szavalókórusban követelte, hogy bocsássák 
a lord elé. A munkanélküliek sorában ha
talmas táblákat vittek a következő felírás
sal: „Vagy munkát, vagy kenyeret". A tün
tetők több mint egy óra hosszat kiáltoztak 
jelszavaikat a lord háza előtt, mig végre 
rendőri beavatkozás nélkül szétoszlottak.

Kérek mé.’» egy pohárka

-meCSEKlT !
— Hazautazlak a lengyel diákok. A Len- 

auel Nemzeti Diákszövetség héttagú delcga-

Diákszövetség meghívására a szo\etstf, j 
biláris ünnepségeire érkezett Budapestre, o - 
napi budapesti tartózkodás 
-olt Varsóba. A küldöttség vezetője'. 
iorosM Tádé elutazása elolt hu ősitől . 
diákszövetség elnökségét, hogy a kng? 
Iv-.áa a legmesszebbmenő áldozatkészségnél 
timogalj. í -«« UjusAS eelkHuzesed

— V Herma." Magyar AllaUno. VílléUa rl

cXL”'BGy!.1ál"’=dlS ^vezetőkké léptei.

" ' AU.ml .ínlártmUr.Mldkípad Oo/ár)
A, Állami |,„oló<ini í. Anyás-

tanfolyam a m. km vitt.,
vizsgáló ímerolben BudaJtaM, p
^“’BalráíXÜ. <1 e"V13 óra k.,..t .z

igazgatósági irodában.

A reformok elodázása a forra
dalom malmára hajtaná a vizet

Eckhardt Tibor az uj esztendő belpolitikai kilátásairól
Eckhardt Tibor, a független kisgazdapárt 

vezére karácsonyra cikket irt a párt vidéki 
lapjai számára. Cikkében a reformok elodúz- 
hataílanságáról ir és hangoztatja, hogy a népi 
gondolat győzött. Maga a reformpolitika körül 
megindult versengés azt jelenti, hogy az eddig 
elavult nagykapitalista államszemléletet félre 
kell dobni és nz úllamvezetés központi gondo
latává a népi érdekek szolgálatát kell állítani.

—- Az én meggyőződésem —• írja —, melynek 
hangot adni nem fogom elmulasztani az. hogy 
n földbirtok, vagyon és jövedelem helyesebb 
megoszlásúnak egyik részleteként

átfogó rendezés keretében vonallk be a

— A pápa kurácemnya. A pápa, bár ki- 
Iárasztotta karácsony estéjén mondott be
széde, inagánkápolnájábnn misét mondott 
karácsony napján. A Vatikánban Pacelli 
bíboros mondóit főpapi misét, amelyen 
hatalmas tömeg vett részt.

— A görög király otthon. György görögi 
király vasárnap reggel visszaérkezel! angliai 
és belgiumi útjáról.

— Kitüntetés. A lengyel köztársaság el
nöke, bodonyi Kajtár Jenőnek, az Országos 
Magyar-Lengyel Diákszövetség elnökének a 
magyar-lengyel ifjúsági és kulturális kap
csolatok kimélyitése körül szerzett érdemei 
elismeréséül a Polonia Restituta Rend lo
vagkeresztjét adományozta, amelyet Őrlőm- 
ski León budapesti lengyel követ nyutott át 
a kitüntetettnek.

— Vízumot kell váltaniok a Jugosz.lá 
'iába utazó cseheknek, A Jugoszláviába 
utazó cseh állampolgárokra kiterjesztették 
a vízumkényszert. >

Linké pezsgő:
— Meghalt Herczeg Jenő. A magyar uj- 

súgirótársadaloinnak a múlt héten gyásza 
volt: meghalt Ilerczcg Jenő. Kétszeresen 
gyásza ez a Hétfői Naplónak, amelynek 
hosszú ideig volt munkatársa. Az ujságiró- 
társadalomnak ez a népszerű alakja Kolozs
várott kezdte hirlapirói pályafutását, majd 
Budapestre került, ahol politikai cikkeivel 
és riportjaival már a háború előtti évtize
dekben feltűnt. Körülbelül tiz évvel ezelőtt 
belépett a Hétfői Napló szerkesztőségébe. 
Két évvel ezelőtt súlyosan megbetegedett és 
nyugalombavonult. Azóta is sokai beteges
kedőit és súlyos szenvedésektől váltotta 
meg a halál. Herczeg Jenőt, akit pénteken 
temetlek cl mély részvét mellett, özvegye 
és fia gyászolja.

— Kassai kisdiákok karácsonyi vendé
geskedése Szolnokon. Cserjés Károly fűtő- 
házfőnök indítványára a szolnoki fűtők 
tizenhat kassai fiút láttak vendégül kará
csonyra. A 14—16 éves vasutas fiuk, akik 
még sohasem jártak Magyarországon, pén
teken este érkeztek meg Szolnokra.

Fokozódó, tartós hideg
A Meteorológiai Intézet jelenti:
A havazás különösen a begyeken volt kiadós és igv most már minden begyünkön 

nagymennyiségű hó áll a sportolók rendelkezésére. Hóvastagságok: Svábhegy 18, 
Hármashatárhegy 16. Dobogókő 32, Nagyvillám 18, Nagyszénás 26 cm., a Börzsöny
ben, Kisinócon 15, Bánkuton 50 cm. A Balaton jégvastagsága 8—10 cin.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet mínusz 4 Celsius fok. a lengerszinérc 
átszámított légnyomás 709 mm., mérsékelten emelkedő.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Az élénk északi azél a nyugati megyékben Is gyengül. A felhőzet csökken. 
Már csak néhány helyen lesz kisebb hnvnzifa. A hideg fokozódik és tartós lesz.

— Kellős sséngár.mérgezés. Vas Gcrgelyné és 
Vas Anna gyári munkásnak a Csejtey-ut 6. 
szánni házban lévő lakásukban karácsony este 
jól befülötlik a kálvinit, azután lefeküdtek. 
Éjszaka a rosszul elzárt kályhából széngá^ 
áramlott ki n lakásba és reggelre a házbclicll 
n két nőt eszméletlenül találták szobájukban. 
Mcgállapitolták, hogv súlyos széngázmérgezést 
szenvedlek. A mentők a /?óAr»«-kórházbn vit
ték ókel.

— KéménytUz h József-lércn. A Józscf-trr 
15. szánni házban kóménylüz keletkezett. Mire 
a tüzet észrevették, addig már uz egyik múso- 
dikrmelcti lakás mennyezete is tiíégell, Ki
hívták n tűzoltókat, rkik rövidesen eloltották 
í kéméuyilzet <’«• , ;• égő mennyezetei.

— Megjelent n Gyű ni üléstér melók Naptára 
az, 1839. évre. Közli nz időszerű (ennivalókat 
hór apuiként n gyümölcsösben, zöldséges- és 
virágoskortben. A nnplúrt nz Eszakpestvárme- 
gyei Gyümölcs- és Szőlőtermelők Egyesülete 
adta ki.

földkérdés.
A földkérdés nem rendezhető elkiilönözve, ha
nem csak a zsidókérdéssel együttesen. Az uj- 
esztendő meg fogja adni a magyar sorskér
désre, a földreformra vonatkozóan a választ.
Aki ma még mindig azon töri a lejét, hogy 

elodázza, vagy kijátssza a megoldási,
az a forradalom malmára hajtja a vizet és 
éppen olyan felelősséget vállal, mint az a 
kalandor, ki forradalomba szeretné ker

getni a nemzetet.
A földkérdést csak egy dolog állíthatja meg, 
mégpedig az, ha újból forradalmi irányzatok 
feló sodródik ez a nemzet.

— Komárom városa a szegényekért. A 
téli idő beálltával Komárom városa ez év
ben is gondoskodik azoknak az intézmé
nyeknek a felállításáról, amelyek a munka
nélküliek és szegények helyzetének enyhí
tésére szolgálnak. .4 napokban megnyitották 
a város egyik külső telkén, a Városmajor
ban a népkonyhát, amely naponként ízletes 
ebédet szolgáltat ki a rászorulóknak. A 
népkonyhán étkezők száma több mint 400. 
Ezidén elsősorban a munkaképtelen szegé
nyek és többgyermekes munkanélküliek ré
szesülnek ebédben.

— KARÁCSONY ÉJSZAKÁJÁN MEG
HALT KAREL CAPEK. Prágából jelentik 
Karácsony éjszakáján meghalt Karéi Capek 
Csehország egyik legismertebb írója. Capek 
már hosszabb ideje betegeskedett, súlyos 
náthalázban feküdt, pár nap előtt tüdőgyul
ladást kapott s karácsony éjszaka meghall 
negyvennyolcéves korában.

— Horgonyt udv. fényképésznél. Váci-utca ll/’b. 
és Kálvin-tér 5., karácsonyi propagandaárak.

Casino
Fór England 
Prince ot Wales

- - Török Rezső: Az Önző lány. Török Rezső, 
a Hétfői Napló kitűnő munkatársa, a neves 
.színpadi iró szinte allround bajnoka az iro
dalomnak. Két egészen nagysikerű, humoros 
regénye után, a Vadevezös és a Péntek Rézi 
írója Az önző lány cimii regényével lép a nyil
vánosság elé és ebben uz izgalmas és bonyolult 
erkölcsrajzban a szerelem és a pénz összeütkö
zésének lélegzetálIiIóan érdekes riportját kap
juk. Egy vagyonos család fiatal lánya, a mai 
élet modern leánytipusn a hősnője ennek a 
könyvnek. Aki tévedésének súlyos következ
ményeit könnyedén Áthárítja másokra, ha 
arról van szó, hogy saját érdekében átgázoljon 
férfiak éleién. Az önző lány nagyon ismerős 
figura, gyakran látjuk őt szinpadpóholyok 
vörösbársonyos mélyén, koncertek első sorai 
bán, de találkozunk velük, amikor már végleg 
elbuktak, amikor már rajtuk is kereszlüldiibö- 
rög nz önmaguk által fölidézett sors. A fordu
latok komorságán azonban átüt Török Rezső 
mosolygós derűje, írói bölcsessége, jól tudva, 
hogv a mai életet csak a nevelés leheti köny- 
nyebbé és elviselhetővé. A karácsonyi könyv
piac meglepetése ez a szépen kiállított re
gény. (I.)

— Karácsonyi vendégség uí' i félig meg
fagyott. A karácsonyesti hóesés majdnem ha
lálos szerencsélle íségnck lelt az okozója. Vörös 
István sashalmi gazdal 'génv vendégségből 
hazafelé indult, l'lközben több vendéglőbe is 
betért s ittas tővel nz egyik üres telken le
feküdt aludni. A hó egészen betemette az alsó 
emberi. Vasárnap reggel a já.ókelők (aluliak 
rá. összcfagv'u. i iidkivül sulycs állapotban a 
Horthy .W/A/ds-kórhúzba viliik.

— Házasság. Rechl Márta (Budapest) és dr. 
Melinda László (Nngvk’rolv) házasságot kö- 
löllek.

l'j liőíorrZsI tártuk fel Hajdúszoboszlón. 
Hajdtiszoboszlón. n város állal mcgindiloll 
mélyfúró mii aránylag kis mélységből. 367’mé 
(érből, bővizű. 36*-ns  uj hőforrás tört a fel
színre A hőforrás 7 méter magasra .szökken s 
nngylömer i földgázt is larlalmaz. A síz a 
fürdőtelep hullámfürdőjét fogja táplálni. n 
földgáz pedig n MÁV vasúti kocsijainak sllúgi- 
tására szolgál.

„Független Magyar 
Néppárt1’

Bornemisza Géza és Mikecz 
Ödön uj pártot alakit

Már hosszabb idő óta elterjedt politikai kö
rükben annak a Ilire, hogy egyáltalában nem 
egységes az a képviselői csoport, amely rövid 
illővel ezelőtt Sztranyavszky Sándor vezetése 
alatt kivált a kormánypártból. Már néhány 
nappal a kilépések titán szó volt arról, hogv 
két volt miniszter: Bornemisza Géza és Mikecz 
Ödön néhány hívével dokumentálni akarja azl, 
hogy

nem tartozik a „csáklyás<>k“-lioz, 
és ezért uj. Sztranyvszky Sándortól és a többi 
kilépett politikustól független, politikai pártot 
alakit.

A pártalakulás azóta felszínen van és —■ 
huzódik. A Hétfői Napló munkatársának érte
sülése szerint

az uj év első vngv második hetében ség- 
leg valóban megalakul Bornemiszn Géz*  
és Mikeez. Ödön uj pártja, „Független 

Magyar Néppárt'*  néven.
A pártnak előrelálbalólag tizennégy ország- 
gyűlési képviselő lesz a tagja. A Független Ma- 
ft/ar Néppárt. — információnk szerint — nz 
Eskü-tér 7. számú házban bérelt helyiséget.

A legutóbbi napokban szó volt arról, hogy 
pártot alakit szoros híveivel Sztranyavszky 
Sándor is. Megbízható helyről nyert értesülé
sünk szerint

ez a pártalakulás egyelőre nem aktuális, 
a Sztramívszky-csoport továbbra is csoport 
marad, de dokumentálni akarja, hogv össze
tart és ezért ez a frakció is gondoskodott már, 
ha nem is púrlhelyiségről, de csoporthelyiség- 
r<>l, egyelőre az /EsAü-uti /v'/oft/d-palotában 
székel es olt tart baráti összejöveteleket, ame
lyeken politikai megbeszélésekre is kerül sor.

SZILUESZfERRE =.
(luxi cikkek, holykártyák — apró ajándékok

MIN E R VA Koasuih e*| o« u. 20.m (Astórla Rzállóvnl szembeni

—- Szántó Erzsébet operaénekesnű tüz- 
balesete. Különös baleset érle karácsony 
este .Szántó Erzsébet 24 éves operaénekes- 
Iiot. Amlrássy-tii KG. szánni házban lévő 
lakasan leíekiidr.i készüli, nőkor húlóruhája 
kigyu lndt. Kélségbecselt sikoltozásai a a 
hazhehek Mellek segítségére. Pokrócokkal 
elollolhik a lobogó lánggal égő hálóruhát 
« ' "I'hm a szomszédos (.lüt /,-szanalórhnnba 
szallilolluk. Nyomban ápolás alá vették s 
mrgúlliipllolbík, lu.pv nz Í-Ré,i sebek eov- 
ket bélen belül wegevóRvtilnak

— Vwuluwy -rekel Mázolt , „n„|. A ri. 
kosi rnnlozopulveiKlvaroi. a sínek közölt 
álszntaol tnJoni Ilona 12 év. , tanuló. e«v 
vasutas leánya. A lallyuudvurru berobouó 
Iwlvant vonul .■liilí.lle. Sulyo-. sérülésekkel 
n örrnl /síioii-kórli. zba szállilollák

Kl«yull«.ll é, rímeit A Zápoly..
u.e» l.T .zuinu lu.zban levő
•«vlk aulóls Indliá, körb.n kigyulladt. A tűz 

Hók vr. <‘R.) autót llanlarosnil eloltották a.l 
gra azonban a kocsi elégett.



HÉTFŐ! NAPLÓ — Budapest, '1f»38 december ?’

1. A mai leány és mai a/fta
álmatlan éjszakája

az

IIA NEM CSALÓDOM, 
ágon István c címben 

rejlő problémáért irta meg „Márciusi 
szél' cimü darabját, amely meslermivii, 
finom, de. bátor tollrajza a mai életnek. 
Éva, a gazdug pesti lány, kicsit unalom
ból, kicsit szeszélyből, kicsit egy ed ül- 
hagyva kicsit • a művészet iránti nosz
talgiából, legfőképpen pedig kusza életé
nek rendezetlen vágyából, talán a bolté- 
mla minieléséből egyetlen egyszer szere
lője lesz mesterének, akitől szobrászától 
tanul Párisban. Azután kissé utálkozva, 
menekül haza Pestre és itt nem is csinál 
próblémát abból, ami Párisban rörténl, 
egészen addig, amig nem találkozik vala
kivel, akit megszeret, aki feleségül venné, 
aki azonban megtudja a múltat és félreáll.

I darab problémája az, vájjon helyesen 
lette-c a flu, mikor elment attól, akit 
szeretett és aki őt szerelte, de vissza- 
I ö 11 akkor, amikor a lány már csábítója 
/elesége lelt, hogy m o s l már elvigye. 
Vajon a későbbi házasság expiálja-e az 
előbbi bűnt, vájjon ez az álmorál valóban 
erősebb a szerelemnél? — ezt 
a kérdést is felveti az iró, aki erre halára- 
ott i g c n n e I válaszol. Bár ebben nem 

nagyon ériünk egyel az íróval, aki efféle 
megoldásban inkább a közönség snobiz- 
musának kegyeit kereste, mint magát az 
életet és azt az cllenállhalallan bolond 
erőt, amely embereket összehoz és egy
mástól eltaszit. '/.ágon, aki két felvonáson 
>it franciás könnyedséggel és problémát 
kereső mélységgel izzópiros játékon át 
bűvöli a nézőt, a harmadik felvonásban 
hirtelen pápaszemet tesz fel magára és 
hosszuszakállas professzoros hangsúllyal 
oktatja ki e morálra a nézői'. Még sze
rencse, hogy T ama y Ernő zseniális 
rendezése világosan megérezte, hogyan 
kell a színészek játékán keresztül kis 
fintort vágni az érzéseket megcsufoló 
morálprédikáció felé. A darab magva 
azonban mégis egy párbeszéd, amely a- 
apa cs a leánya között csattan cl a má
sodik felvonás végén. Az apa (kis szere
péhez nagy egyéniségét kölcsönző Som
lay Artúr) és a leánya (a lázasan hideg
lelős, telkében zilált, márciusi szélben im
bolygó mai leány. Muráti Lili) beszélget
nek életük problémájáról. A leány el
mondja, milyen nehéz ma fiatal lánynak 
lenni, ezer kísértés, ezer feltörő vágy kö
zölt és ezer példa láttán, amikor mégis 
csak lüktet és dobog az a kis piros hús- 
darab olt a bordái között. Az apa pedig 
sóhailva panaszolja álmatlan éjszakáját, 
amikor nem hagyja nyugton a gondolat, 
vájjon mit is csinál most leánya, aki egy 
jól szabott szmoking társaságában ment 
láncolni egy nachtlokálba, hol csattan 
most a csókja, hiszen annyi minden rósz- 
, al beszélek a leánya barátnőiről, erről 
is, arról is. talán Évi is . . dermed cl az 
apa szive tája ... De jó is lenne sürgő
ón férjhez adni, de nappon nagy fclelős- 

<k ma fiatal leány apja lenni...
Sl.SlERGÖ, SZIKRÁZÓ villamos-batéria 

■i színpadon Muráti Lili, izzó villamos 
agkörében gyujlogat cs gyullad.*  mai lány, 
aki nincs tisztában önmagával és helyével- 
it á (I a i Imre játszotta azt a könnyelmű 
<-.s dologlalan fiatal léhütöl. aki a tudata 
dalt mégis ii y á r s p o I g ó r marad és 
aki szimpatikuson és szerencsésen hang
súlyozta <• darab professzoros rezüméjét, 
úgyhogy könnyen hitelt adunk neki. 
\ j I a Andor a szobrász szerepében hig- 

•Cili. UH, l'dcnyes. Mk/i/szc/ü s:ín-
padi .^obrász, aki élő lelket lehelt '/ágon 
/iyurdjálm. Sulyok Mária visszatértét e 
s.-inpadra örömmel üdvözöl lük. Egy sze
relmes modell álszinésznöl játszik, köny- 
nyedén. bcliizclgöcn és mulatságosan. Aé- 
hány szerepben még n remek kis S z c m- 
léi Mária, a nagyszerű karakterfigurál 
nyújtó E g r ii István, majd Bihari Jó
séi és I) ó -- s a István teltek ki magukért.

2. „Békebeli" nagy operett
.1 ('.ÁRI Oroszország utolsó évébe száll 

el velünk Földes Imre és Harmatit Imre 
Fehér hattyú"-ja, a Városi Színház _ 

karácsonyi nagy operett bemutatója. .4

nagyherceg magához rendeli « balett 
sztárját, a „Fehér hattyú"-!. Nagy kitün
tetés ez, de ha valaki ellenkezni merne, 
ha visszautasítaná a felség szerelmét, az 
menthetetlenül Szibériába kerül. .4 Fehér 
hattyú megkísérli a lehetetlent és amikor 
fölénye, kedvessége és finomsága nem 
használ, leüti egy gycrlyutartóval a herce
get. Menekül, s Párisban érik utol a nagy
herceg emberei azon a napon, amikor ki
tör a nagy forradalom és most a mene
külő Fehér hattyú a forradalmárok elől 
futó nagyherceggel szabadon, a saját aka
ratából boldog lesz. Ez a romantikus mese 
a Városi Színház nagy operettje, amely
ben legkevésbé fontos — a mese. A kőny- 
nyelmüséget jóval meghaladó pazarlás- 
s a I állította ki a színház az operettet. 
U p o r Tibor gyönyörű díszletei, E r i k 
csillogó, villogó jelmeze vagyonúkba ke
rülhetett! A huszonnégy, szinte zsinórra 
rángatott görl Bob C r a y és Morvát h 
Mária tanítványai, a párisi l-olier Berger 
dicsőségére válhatnának. Es végül, amit 
legelőször kellett volna említeni: ÁBRA- 
IIÁM PÁL MUZSIKÁJA. Ontja magából 
a slágereket. Tangója Vladivosztokban 
is ... és a Bon soir ... rövidesen a leg
nagyobb pesti sláger lesz. A nagy balett 
zenéjz klasszikus szemmmcl is értékes. 
Hangszerelése csillogó, csupa szív, szug- 
geszliv, vezénylése pedig külön látványos
ság. 4 szózsonglőr II a r m a I Ii Imre ver
sei brilliánsak, II o n t h y II a n n a m a g a 
adarabl Ráírták, neki írták, tökéletes! 
Nincs még egy ilyen primadonnánk, ha 
megfeszülünk, akkor se! Délig Ferenc 
kitűnő és elegáns, Solti G y ö r g y férfias.

o

1RVING BERLIN TÜNEMÉNYES ZENÉS FILMJE:

ALEXANDER'S RAGTIME
BÁND 

Táviratban hivott meg a Fos budapesti 
igazgatósága tegnap éjjelre a .S'rala-mozi 
nézőterére. Megérkezett és levetítik a nagy 
szenzációt, amelynek ebben a pillanatban 
Amerika és a nyugati metropolisok közön
sége lelkesen tapsol és amelynek csodála
tos zeneszámait a világ összes nívós jazz- 
zenekarai már játszók*  Alexanders Ragtime 
Bánd!... Nem kétséges, hogy lrving Ber
linnek. a jazzkirálynak fülbemászó és vér
pezsdítő slágereit Kcllér Dezső (kitűnői 
magyar adoptálásában Budapest is fújni 
rogjll:
„El h raniUi. rr n cxoiIAk, Alrxiilldfrs llnalimc Untul 
Jl>cn »lilím melódiát ugye rég nem haliul! kend?...**

A film cselekménye közvetlen a háború 
előtti időkben kezdődik, a jazz-mnzsika böl
csőjénél, Amerikában. Egv kis jazz-z.cnekar 
és egy matrózkorcsma-tündér karrierje a 
történet magva, sok-sok szerelemmel és 
még több muzsikával, de rendkívül erős 
mescszálakkal összekötve. A kis jazz-kar- 
incsierből vihigirü művész lesz, ti lebujok 
olcsó-hallyitpreines, tulondolált tilos tün
déréből pedig nagv Broiidway-szlár, Halá
los szerelemmel szerelik egymást, sajti 
nynkasságuk s a világháború elszakítják 
őket, hogv később a muzsika, az egykori 
nagy közös slágerük, az. Alexander rag
time ismét összehozza a két embert, akik 
nek vérük talán nem is a jazz, hanem nz 
édes és szível simogató mozarti szerelmes 
melódiára lüktet . . .

A film egyébként kiállításban is az ugy- 
ncvczelt nagy filméi, közzé tartozik. Több 
csodálatos revii-jelenei kápráztat, ame
lyeknek sztárja Amerika egyik legneve 
sebb rádióénckesnöje. Ethel Mermon. 
Négy-öl olyan lrving Bcr/».’i-slágcrl énekel 
amelynek mindegyike elég lenne egy egész 
lilmrc. Ragyogóan mulatós és frappáns az 
ördög-szám. Felejthetetlen, ahogy a bevo
nuló katonák szinielőadáson megelevení
tik a ..kalonaelelcl ". a korai felkelési, a 
kirukkolásl. a gyakorlatokat, — lermészc 
(csen mind humorosan és mulatságosan 
majd pedig, amikor a színpadról teljes 
fegyverzetben Icinarsolnak, ól a nézőtéren 
egyenesen a hajóig, amely a vérhenuszó 
kontinensre viszi őket — szem nem marad 
szárazon . . .

Éjfélkor kezdődői! és majdnem kél óra : 
\oll. amikor ii film utolsó kockája is le-j 
pergeli, Mini sen üliünl. volna htunalig is. , 
Olyan magú*.alragadó  Ir.u’pán.s. -öl tünde 
lii li iii'-lt g.' zii'ö <• - • .im.'. :l *i lülli. . | u,, , .
amelynek női szl.ii i a gordonkaliangu!'n-'/ijegy

jóhangu, remek színész, Szikla i Sze
réna kis szerepében is harsogó derültséget 
kelt, F odor Artúr mulatságos, viszont 
a szubrett Szondi] Biti még nem egészen 
/óvárosi... T i ha n y í Vilmos rendezte 
kitünően a: operettet. Igazi békebeli nagy 
operett...

3, Egy kis 'Páris
a Belvárosban

A SIKER FESZÜLTSÉGMÉRÖJÉNEK 
legmagasabb száma felé fut a Belvárosi 
Színház produkciójának iránytűje. Végre 
ez a kis színház a Belváros eme pirosbár- 
sony-béléses ékszcrkazetláju megtalálta a 
tartalmat is. Illetve csak 
tokba ez a csillogó, villogó ékkő, 
hosszú 
innen a mulattatás, ,____ ,
igazlüzii sugarait. Eri/-11 ni ász 
„Meddig 
friss átdolgozásban, 
C.arlo de F r i e s vérbeli, sőt telivér 
ncszámaival feldíszítve, 
mén került ismét színre a Belvárosi Szlih 
házban. Ha nem is tart örökké a siker, 
cgy-két hónapra mindenesetre és ez a szín
ház lüktető, gyorslcmpóju, lázas életében 
bizony felér egy örökkévalósággal is. Az 
aranyos, vidám és mulatságos komédiát 
kitünően játsszák a Sár m á s s y Miklós 
által rendezett előadás szereplői. Mezei 
Mária szinte tökéletes, különösen dalait 
élveztük, B á s t Ii y Lajos kedves, szimpa
tikus bonvivant — a kirobbanó siker és 
az meglepetés azonban Fele k y Kamillé, 
ezé az istenáldotta kitűnő komikusé, akit 
sokáig olyan oktalanul mellőzölt a próza. 
Pedig legalább olyan jó komikus, mint 
amilyen jó láncos! Kérem a színházat, 
szabadítsa fel K á I v. á n Magdát a szoba
lányi szerepkör alól, finom, értékes lénye 
talán alkalmassá teszi öt nagyobb teher
bírásra. Aranyos és finom komikakarri- 
katurál adott K o m á r Júlia, csakúgy, 
mint Raffay Blanka és életerős volt 
B arát h y József alakja. .4 Belvárosi 
Színház nagyszerű karácsonyi ajándékot 
kapott: a sikert és adott — egy mulatsá
gos estét a közönségnek!

visszakerült a 
amely 

évekkel ezelőtt már szétszórta 
jókedv, elméssé^ 

Imre 
fogsz szeretni" cimü vigjáléka 

kissé opercltesitve, 
’.C- 

„ Ür ö A- A é" ci-

(UJ VILÁG HAJNALÁN)

Alice Fayc, akiről eddig elmondottuk, hogy 
Amerika első számú dizőze, de aki ebben 
a filmben a legédcsehb, legkedvesebb, 
egyben a legjobb színésznővé is előlépett. 
.A kis züllött lányból miként csinál broad- 
way sztárt az őszinte és tiszta szerelem, 
amely a figura metamorfózisán keresztül 
mulatja meg azt az igazságot, hogy a sze
relmes nő még saját bőrét is képes le
vetni. ha a férfinek igy jobban tetszik. 
Tvrone Potvcr, llollyvood kedves, fiatal 
..kölyökkutya**  amorozója felnőtt cl fűm
ben — férfi lelt! A harmadik főszereplő 
Don A mer he, bársonyos meleg hangján 
ulólcrhetetlen művészettel ad elő egy ti
nóm. szerelmes sanzont. A film egyébként 
annyira muzsika és muzsika, hogv hajnal
ban, amikor lefeküdtem, álmomban is az 
Alexander Ragtime Bánd játszott...

Jbifuziéial kőtárul
A filmnek főhőse a 

-igányképii Clark Gabié, 
hősnője pedig a pisze 
Mirna Loy. Ezek egyen- 

AMERIKAI I II.M ként és ögyüllescn any- 
nyi bravúrra képesek, 

amennyiből legalább négy-öl Wallnce-regény 
is kilelne Van ebben a filmben minden. Shang- 
haji japán légitámadás, trükkel és humorral 
egybekötve, amely tapsos nevelésre ingert) az 
emberi a borzalom árnyékában. Van braziliai 
őserdő, van cgv hátborzongatóan érdekes és 
izgalma^, sporliepiilögépről úgyszólván közvet
lenül közelből leh.lt szenzációs hajóégés, 
gciifs/lerh. borii :i Broadwayn és hogy a vá
laszték tehes Ingyen érdekes felvétel vadem
berek Imrei l.-anáról. Az egész film a rohanó 
és szédületes lehetőségeket mutató amerikai 
élet különlegességeibe enged bepillantást. Csak 
m- ordítanának állandóan a szereplők.

öi SzViaívn ü^vátLfe.
A I) a n i c 11 i - 0 a r- 

o r i e ii x dömping egyik 
rendkívül vidám év mu
latságos hajtása ez az 

FRANCIA FILM operettnek beillő vígjá
ték, amely kellemes zc- 

iH'számokkal tűzdelve. — finom habkönnyű és 
I kellemes szórakozás! Terim'.szelesen hogyha e|- 
I hanyagoljuk a slorvl le szempontból utóbbi 
Időben Dtinielli Darrieux min (álságosán sze
rencsés' hanem csak ezt a tüneményes szí
nésznőt luzziik. ahepv tündéri szemeivel ránk 

vet II- gv diizzcgsn. ajkát biggyeszti, ahogy, 
i-'-l ' énekel, az már nagyon is megéri

•I.

XúifMMek káíatíwvefe
Ritkán adjuk az él

mény rangot magyar 
filmnek, ezúttal azonban 
- adhattuk! Ennél mu
latságosabb, aranyosabb, 
technikailag. szinészileg 

cs storvt Illetően tökéletesebb magyar Ilimet 
aligha láttunk. Előzetes beszámolónkban már 
részletesen elmondtuk a film értékeit, s most 
csak a Fórum szerencsés kezeit dicsérjük. 
Hiába, a Fórum ritkán téved, szinte csalhatat
lanul tudja, hogy mi felel meg a nívójának. 
Ez n film Igazi Fórum-film!

üla. ó'-SeKdá feéme
I Amióta az amerikai 

dzsungelfilm-dömping- 
_____________ jbeíi hatszor láttuk

MIMIT FILM ugyanazt az óriáskí
gyót ugyanazazl a tig

rissel „küzdeni**.  azóta kicsit félünk az. 
cfajta képektől. Az UFA azonban alaposan 
megváltoztatta véleményünket, itt valóban 
dzsungelt látunk a legjavából, nincs mü- 
leremszag és miiizgalom. Négerek, félvérek 
és az erdei emberek életét mulató eredeti 
brazil felvételek csodálatosak. Látunk egy 
brazil ragadozó halfajtát, amely pillanatok, 
alatt csontig pusztítja el a folyóban fürdő 
medvét látunk és egy rozoga csónakot, amely 
a krokodilusok 
filmnek 
rangot, 
„mese**,  
volna?!!

ezrein vágja át magit. A 
csak azért nem adjuk az élmény, 
mert túlsók benne a felesleges 
Ha ehelyett is őserdőt kaptunk

p/tvída^ok
Az idén is megkapta a 

mozilátogató közönség 
karácsonyi ajándékát, az 
uj Jókai-filmet, A párat- 

MAGYAR FILM lan fantáziájú, utolérhe
tetlen elbeszélő még hosz- 

szu évtizedekre el fogja látni a magyar film
gyártást olyan storykkal. amilyeneket a maiak 
ugy látszik képtelenek összehozni. Jókai ebbeu 
ii fojlottan izgalmas levegőjű remekművében 
fél évszázaddal megelőzte az amerikai filmköl
tőket, de Üt élnek az emberek és ha » 
fantázia vad lovasa el is ragadja az Írót és ol
vasóját, milyen hihető, titokzatos mély s igaz 
Fatia-Negra históriája?! Van azonban némi 
hiba Is, amit nem Jókai követelt el. A hiba, 
akármilyen paradoxon, az, hogy a film han
gos. A regény például pattanásig feszülő iz
galomban tartja az olvasót, sejtetve, de mind
végig el nem árulva, hogy Hólszeghy báró és 
Fatia-Negra azonos. A filmen pedig a jófülüek 
számára azonnal nyilvánvaló lesz, hogy Uras 
Tivadarban keressük Fatia-Negrat. A hangjá 
rül megismerjük. A zseniális U r a v művészi 
nüanszokkal kidolgozott játéka 'tökéletesen 
érezteti azl a romantikus kort és levegőt, 
amelyben Jókai a regényt, Cscpreghy Jcrő 
a rendkívül tehetséges rendező pedig a film 
cselekményét teszi. Csepreghy. aki egyébként 
áhitatos tisztelettel és nagy technikai tudással 
nyúlt Jókai meséjéhez, jótempóju, tiszta mun
kál végzett. Szcleczky Zita, Mály Gerő. 
Szila ss y László, Árpád Margit, Lukács 
Margit, Gárday és Keresztessv Mária 
"agy igyekezettel szolgálták a legmodernebb 
tcehnikai vívmányon, a hangos filmen keresz
tül Jókai örök zsenijét.

Harsányi Zsolt
és a Vigszinház

Karácsonykor az a híresztelés terjedt cl. 
hogy Harsányi Zsolt, n kitűnő iró, meg
válik a Vígszínházban viseli igazgatói 
tisztségétől. Beszéltünk Harsányi Zsolttal, 
aki röviden és határozottan megcáfolta a 
hírt:
.r . & ”em mefi 11 valóságnak. 
Továbbra is a helyemen maradok — mon
dotta.

UJ IRÓ múlni közölt be a Terézköruli 
Színpadon. Várad/ Tibor, aki az Üstökös 
cimü darabjával n színpadi szerzők nagv- 
reménységü tagjává avanzsált.

A meglepően jól kapcsolódó dialógusok 
finom és irói megfigyelések és a sze
rencse, hogy Bulla Elma zseniális művé
szete segilelle, az uj írót számottevő té 
nyezőve emelte, akinek máris sarzsiju van 
a színházi világban. A kitűnő előadást, 
amelyet Tarnay Ernő rendezett, cgv fiatal 
színész felfedezése lelte még érdekessé. 
Zách Jánosról bizonyára sokai hallunk 
még! A lündéricn fitos Rácz Vali, a szili
púdra életet hozó Bata Erzsi és két ko
mika figurában Rajnay Alice és Kökény 
Ilona, nz elegáns és szimpatikus Dénes 
György, a korrekt Mátrai József és esv 
fiatal flu szerepében l'riinus: István nyúj
tottak — jó színházul.

*
RÓZSAHEGYI SZÁZADIK UNOKÁJA. Külö- 

nos jubileumhoz érkezeit cl Rózsahegyi Kál
mán, aki a most forgatásra kerülő Vadrózsá
nak egyik főszerepéi játssza. Az uj magyar 
filmben Rózsahegyi nngvnpút játszik, kinek 
Dayka Margit az unokája Egyik szünetben 
számilásl végzett és kiderüli, hogv Davka a 
századik színpadi, illetve filmbéli ünokáija. Ha 

. azonban n magánembert is számításba vesz
ti I sziik. ükkor Marka lánvánnk kisfia — a 

I százegyedik.

HAGY MAGYAR SZILVESZTER 
A VÁROSI SZIHHAZBAH11-K0R

Muzsika, dal, lánc, vidámság! 
1 KASSAI HJHAMJOKi Misa Ferenc. Honthv
H»nn I Aaitr Maris. 1‘luhrtr !«lvAn, liánt ha Hossvii

" Mngvar Fankor vll4f|Ar<S nZ| aeneknr. Magyar
bailrlt. 'I Hticsu aa öraatrndötOI. >11 Klvllagoa
klvtrriuitlg. !'■1 Mtcrepló. Nimív jenekar 06 tan tan •

e.i«-u»r leev. k NnlnhAanAI é» Koncert jegy.
jrjiiAbnn (IV., \aciu. SS.) ,



Bűfeledtető ferencvárosi 
győzelem Görögországban 
Ferencváros—Pyreus 5:1 (2:0)

Az. egész magyOr sporlkőzvélemÓEj 
bagy <-rdí'kl/idessel várta kedvenc csa
patának, a Ferencirárosnak vasárnap 
szereplését Görögországban. A megelőzi, 
tu^a-mérkőzéseken a Ferencváros inga
dozó formát mulatott s a többi közöli 
Zágrábban súlyos vereséget szenvedőit. 
Borovóban azután pompás győzelmévé? 
némileg enyhilette híveinek nem oknél 
kuli keserűségét, de a tulajdonképpen) 
búfeledtető mérkőzésre vasárnap kerül*  
sor, amikor

Pyreiisban. az ottani válogatott csa
pattal mérte össre az erejét.

Itt tekintélyes játékerőt képviselnek 
farok a fiatal görög játékosok, akik tag
jai a görög nagyválogatottnak is. Itt te
hát

értékes és komoly eredménynek szá
mit uz, hogy a Ferencváros 5:1 (2:0) 
arányú győzelemmel és fölényes já
tékkal mutatkozott be első görög- 

országi szereplése alkalmával.
I? ár a szünet előtt vitathatatlanná vált 
I i magyar bajnokcsapat abszolút fölé- 
\>W, de gólokban ez még nem fejeződ
hetett ki, mert a görögök pilicntebbek

lévén, jobban bírták a védekezési. A 
szünel után azonban már kibontakozott

n legendás zöld-fehér taklíka 
den előnye

s ezzel szemben nem állhatott 
görög védelem. Toldi és Jakab

roln

meg a 
góljai 

után Sárost dr. háromszor egymásután 
juttatta a görög hálóba a labdát, s ezt 
a gólözöiíl a görögök mindössze egyel - 
len gyors, rajtaütésszerű támadással 
hullák viszonozni ugv, hogy beröpült 
tiszteletgóljuk.

ii

%

Harmadik alosztályt azNBB-nek!
A Felvidék bekapcsolása teszi szükségessé az újabb fejlődést

A Nemzeti Bajnokság Bi csoportjának • 
őszi fordulója végérvényesen befejez őrlőt t • . 
Ha végignézünk a félsztzon mérlegén, meg- , 
állapíthatjuk, hogy azok, akik évek hosszú . '< 
során át öklökkel verték az asztalt az NBB*  
felállítása ellen, must mégis kénytelenek í 
belátni, hogy minden agyarkodúsuk, min- * 
den furfangjuk és körmönfonlságuk ellenére ■ 
is felállított NBB döntő sikert aratott. > r

Vessünk egy pillantást a tabellákra. Ha í1 
a keleti csoportot nézzük, ugv megállapít j u 
hatjuk, hogy itt azután nemigen leheltek) r 
előre elkönyvelhető gvőzelniek. Hiszen a. 
tahenún pillanatnyilag a VV.W/'C csapat)) ;l 
vezet egy ponttal és mögötte holtverseny-; 
ben, már-cs , ..........................
keztében fekszenek cg-.Tnás mellett*  az /■'J7'C. j 
a Diósgyőri M.4V/1G és a Törekvés csapata 
Ne menjünk most tovább, hanem nézzük 
meg, honnan kerüli ez í» négy ésapat az 
NBB-be- A IV.l/FC a régi H. liga, vagy jog 
utódjának, a Profiligának évek óla tős
gyökeres tagja volt. Mögötte már egy telje
sen újonc, kezdő ifjúsági és kölyök futbal
listákból álló FTC következik, amelyik mint 
az amatőrbajnokság második helyezettje ke
rült a BMigáha. A harmadik helyen levő 
Diósgyőri .1LÍV.4G hosszú ideig ette a kerü
leti bajnokság fekete kenyerét, majd nagyot 
gondolva elindult tavaly a Proliligaban. 
ahol a harmadik helyen végzett. A labella 
negyedik helyét a Törekvés foglalja cl. Róla 
elég, ha annyit mondunk, hogy tavaly a 
Nemzeti Ligában játszott és csak balszeren
csével eseti ki. Ha összeluisonliljuk ezt a 
négy csapatot, mit látunk? Látunk négy 
különböző helyről, különböző rutinnal és 
múlttal egymásmellé állított egyesületet 
amely az NBB heroikus küzdelmében csak 
n tudásával harcolhatta ki nz előkelő helye
zését. Hiszen rutinja közülük legfeljebb 
csak a WMFC-nck és a Törekvésnek volt. 
De viszont éppen ez a két egyesület volt az. 
amelyik csak a szezon utolsó felében India 
felverekedni magát az vlcsoporiba.

Must nézzük a nyugati csoportot. Itt 
ugyan a Haladás, amely két évvel ezelőtt 
esett ki a Nemzeti Ligából és tavaly proli
ligás voll. 7 pont előnnyel startol tavasszal. 
A Haladás c nagy előnye nem a csoport 
gv'ciigescgét bizonyítja, mert nyugodtan 
állíthatjuk, hogy a nyugidi csoport egy haj
szállal sem gyengébb a keletinél. Hogy mégis 
„kiugróit" a Haladás á többiek közül, ez 
annak tudható bo, hogy n szombathelyiek 
évek hosszú során át összekovócsolódott 
ró*gi  gárdával indullak r. NBB*bcfi  és ki 
tudták használni a többi cs .gat pillanatnyi 
gyengeségét. Véleményünk szerint annak 
elenére. hogy a Haladásnak / pont előnye 
van most, még nem érezheti magát a Nem 
zetí Ligában

Itt a tabella többi éllovasai, mint n 
Lamparl, Sopron, Tokod, stb., szintén kü
lönböző alosztályok sötétjéből kerüllek a 
nézők ezrei állal kíváncsian várt B-bajnok- 
Ságba és ebben a küzdelem ben éppen nz 
ismerd len nevű csapatok állták meg a leg
derekabban a helyüket.

Soha annyi uj, eddig ismeretlen futbal
lista még nem Kint fel a magyar futball 
egén, mint az idén. Csuk egyet sajnálhatnuk 
az MLSz vezetői, hogy nem évekkel ezelőtt 
jöttek erre a ragyogó gondolatra.

Most nézzük anyagilag az NBB-t. Annak
Ellenére, hogy az őszi szezonban a csapa
toknak nagyon sok rendkívüli akadállyal
kellel’ megküzdeniük, anyagilag mégis jól
sikerüli a B-bajnokság. Hiszen, ha végig
nézzük a B-Jigás egyesületek városait, akkor

örthyen megállapíthatjuk, hogy Diósgyő
rét;, Szombathelyen, Csepelen, Győrött, 
'ó-cselt, általában véve minden mérkőzésen 

'cgnlább 3—4000 néző volt, de a többi Va
lisokban is, leszámítva Budapestet, az 
jOO—2B00-CS nézőszán! nőm ment rilka- 
('számba. Budapesten soha nem volt kö- 

• nsége sem a Profiligának, sem a II. Ligá
ink. mert hiszen itt a közönség nemzeti 
f'gás mérkőzésekre járt. De ha megoldanák 
int, hogy a budapesti mérkőzéseket úgy 
rendeznék meg, hogy az nem ütközne az 

Liga mérőzéseivel, úgy l'elléllenül lenne 
itt is nagyszámú közönség.

Knii a legérdekesebb, most az őszi for- 
•sak a flólaránv- százalékai kóvH .} • ló<végvn senki sem tudja, hegy hány eset- 
. .. .— . _----- J fp.(| E/. magában véve is érdekes

i ma, mert hiszen még sem lehetséges az.
,gv a kiesésre álló, helyesebben mondva, 
lista végén lévő csapatok még most se 

adják, melyik fog közülük elbukni. Tudó- 
; sunk szerint január 10-én fog az MLSz 

nleni arról, hogy a felvidéki egyesületeket 
hogyan és hova ossza be. Vannak elgondo
lok. amelyek szerint

azt a 8 felvidéki egyesülelrl. amely a 
CMvh-szlovák ÓTiíbnn a divizlós bajnok
ságért játszott, osszák be az NBB-be, 
még |H*<lig  úgy. hogy úllitsanak fel egy 

114. csoporUH.

Ehhez a 8 egyesülethez hozzá lehelne venni 
a vidéki és a Budapest kerületeiből lel 
kerülő 10 csapétól, igy tehát 18 uj csapat
tal szaporodna az NBB. Hogy pedig mind 
a három í -o; or’ia.k egyformán 14—14 le
gyen a léls^áni.i ahhoz semmi más nem 
szükséges, minlliugy u jelenlegi nyugati és 
keleti csoportnak a 2—2 utolsó helyezettje 
visszakerüljön icdeli alosztályába. Termé
szetesen ál kellene cioportosit-ini az egész 
NBB-t utazási szempontból, de ez sem lenne 
olyan nagy munka, mert végeredményben, 
ha a II vonalban -1? egvesüel küzd a fel- 
jutásért, az csak a magyar liilball fejlődé
sei siszi előre. Ili azután nyugodtan hhnl- 
kozhatunk a/ . idei cvadia, almi Inéfi. 
számra liinlck ' 11 u-f-1ehctsé'’ek.

Reméljük, hogy az MLSz NBB-elleucs 
urai most kivételesen belátják, hogv min- 

lépés, amit a 111. csoport felállítása 
lesznek, káros a magyar futball szá

mára és támadások sorozata helyett inkább 
el fognak követni mindent, hogy ez a szép 
terv siket üljön.

MAFC—Bcszkárt 17 :10 (6 : 81
KAOE-serlcg. Végig fölényben 

a MAFC, hogy a Bcszkárt mégis 10 
India megterheli hálóját, azt gyeng*  
kapusuknak köszönhetik a piros-fek

Bcszkárt—MAFC 14:8 (5:7).
I. o. bajnokság, óriási meglepetés! 

őszi szabadtéri bajnokságban első bcly-'n 
végzett MAFC. veresége akármennyire is 
meglepetés, mégis megérdemelt. Először a 
technikusok vezetnek 7:2 arányban 
jön Dobos és Jávor vezetésével a 
elsöprő villamoshonger, ami 
10 góllal terheli meg a MAFC 
teljesen mcgzavarotloll miié 
csak eggyel tudnak erre a 10 
mire az egész kiválóan játszó Dob 
ismét a Bcszkárt dói) gólt. Így az 
alakni a 14:8-as végeredmény.

VÁC—KAOE 12:10 (4:5).
KAOE-serlcg. Irtózatos küzdelmet 

a két csapat, szinte pillanatonkint változóit 
a játék képe. Végig fej-fej mellett halad 
lak, hogy aztán végül a szerencsésebb VÁC 
győzzön. A KAOE a vereségéi főleg az egé
szen gyengén működő bírónak köszönheti, 
aki sorozatos tévedéseivel főleg a kereske
dőké! sújtotta.

VÁC—KAOE 18:9 (11.4).
II. o. bajnokság. Ez voll az. úgynevezett 

kabaré-mérkőzés. Az első félidőben ugyanis 
a KAOE-ban védő kapus ugv félt a labdá
tól. hogy amikor a labda megközelítette, a 
hálóját, félve ugrott el előle, nehogy vélet
lenül a kezéhez érjen! Ha a VAC-naf kissé’ 
.jobban megy a kapuradohás, akkui akár 
50-et is dobhatott volna.

lók.

Az

Hl’C—-Hungária IIC 21:4 (12 : V.
//. o. bajnokság. A BTC meglehet -en 

sportszerűtlenül az első csapatát jútsznttn 
a II. osztályú bajnokságért. így azlaü i.sm 
került nagv fáradságába ilyen hatéiains 
arányban elintézni a kezdő hokkislák:.'

a r

A kézilabdások terem-bajnokságának nagy sikere
Vasárnap délután ostromállapot 

mulatta a Nemzeti Tornacsarnok 
> óke. Pedig nem történt semmi más. mint 

wö.idösszc az. hogy a lerem-kézilabtlabuj- 
kság első fordulójára gyűllek össze a 

■ólckosok, a funkcionáriusok és ha befér 
. ', vnlr.ii még a nézők is. Mert a tizenkét 

•/.» résztvevői és a kísérő személyek 
i mér több mint 250 embert tellek ki. Ha 
azt ligyelemlx vesszük, hogv a Nemzeti 
Tornác: arunkban alig 150 férőhely van, 
akkor elképzelhetjük, miiven életveszélyes 
to1 >ngás lehetett ott. Tudjuk, hogv minden 
sp rtágnál;

éfcttien
d< nyugodt 
hogv talán a 
Mert hiszen 
an elv labda játék és amelyet 
közönség is a kegyeibe fogamét. Ha lény 
leg megépül az álmok álma, a hőn óhajtoll 
Sportcsarnok, ugv m in lesz nehéz egy-egy 
hasonló kér.italulahajnoki forduló alkalmá
val a uégyezres arénát zsúfolásig meg
tölteni.

Vasárnap a fórll I. osztályú és II. ősz 
tályu bajnokságok, valamint László Lajos, 
a KAOE elnöke állal felajánlott gyönyörű 
serlegért folyó) küzdcl ‘in indult meg. An
nak a kevés nézőnek, aki nem sajnálta 
testét az esetleges ülések zuhatngától. rn- 
Inját az elszakadástól, cipőjét s Irlaposás- 
tól, élvezeti s, ragyogó küzdelmekben, igazi 
sportban volt része Már ez az első forduló 
is m-ltó bizonyságot lett arról, hogy

>. magyar kézllabdnsport Németország 
után legelső a világon.

Meg kell (iivsórnünk Kovács Ernő főtitkárt, 
valamint Doblet Antal főrcmlc/őt, akiknek 
odaadó munkája credmó-nve volt ez a le- 
hjlbclcllcn nyitás Valósággnl leckét adhat
tuk volna a többi sp'Wlág’!; r. i’.Jczni tudó 
vezetőinek l -i ' in kell

hét óra alatt tizenkét 2xlő perces mér
kőzést IchunyuliUul

fontos a sportcsarnok, 
meggyőződéssel állíthatjuk. 

kézilabdának a legfontosabb. 
ez nz egyetlen téli sportág.

•ppen ezért a

BI.E XIV—BTC. 22:4 (8:3).
/. o bajnokság. X szabadtéri ba.noksúg- 

han csak balszerencsével a második ht'.fft 
sznrrril BLE-nek nem kerüli nagv faradsá
gába kéhállra fektetni a gyenge BTC t. 
Feltétlenül közbe kellene lépni a Szövet
ségnek. hogy ne lord ti Ihasson elő többe az, 
hogv 
patát

bármelyik egyesülő! a második csn- 
szcrcpel telhesse az I. osztályban
BLE XIV.—BTK 19:4 (8:1).
o. bajnokság. A tréningjénck <1 Jen 
BTK-nak tetszés szerint dobálható.' u 

véd olyan r.ngv- 
:gy gólrekord le-

másodpercnyi pontossággal. Munkatársunk 
részletes tudósítása az niábinakban számol 
be a terembajnokság nyitányáról: -»

Bcszkárt—MAFC 11:8 (5 : 8).
//. o. bajnokság. A két csapat hatalmas, 

élvezetes küzdelmet s ivott. Meglátszott raj
tuk a hosszu tréning. A villamoscsapat 
Velkep kiváló játékával, ha küzdelem után 
is, de biztosan intézte cl a halai 
temi gárdát.

//.
tarló 
gólokat a BEE. Ha nem ’ 
szerűen a BTK kapusa. u 
betett volna,

VÁC—Wackcr elmaradt
i I. o. bajnokság. A német csapat játékosai 

a karácsonyi .szünetet hazájukban töltik, 
igv nem tudlak megjelenni a bajnoki mér
kőzésen. Helyette a VÁC. kél csapata ját
szott bemutató) mérkőzési, ami a közönség 
körében osztatlan tetszést aratolt.

Elektromos—MIT, elmaradt
KAOE-scrleg. Miután az Elektromosnak 

nem volt G játékosa, aki a KAOE-scrleg 
szabályai értelmében játszhatott volna, ;.,v 
n két csapni barátságos mérkőzést vívott s 

.«:'» Eivkiruinos nyert-.1 meg ragyogó já- 
| lékka] 19:12 aráng bán.

,, .......... ... ■ iik i ni >z.v m 1
muegjT-*  CZ( az Elektromos nyerte meg ragyogó já-

Győzelmi hangulatban elutazott 
az Újpest a fáraók földiére

Vasárnap délután futballisták jóked'ü 
nevelése verte fel a Keleti pályaudvar váró- 
Icrménok csendjét. Az t'jpcst csnpula in
dult el a fáraók országába, hogy olt is be- 
bir.onyilsti a magyar futball tudáséi. Már 
jé 1 az indulás előli gyülekeztek a lilák 
jaTkosai. Elsőnek, mint ahogy az. mái 
lenni szokott, újonc: Tetves érkezik. 
Aggódó arccal lép n válócsarnokba és min 
dm arra haladó vasutast megkérdez, vájjon 
:i nagv hu.ázás minit elindul-e u belgrádi, 
gyors. Miután sorra nyugtatják meg az 
újoncot, boldogságtól csillogó) szemekkel 
„vall" nekünk:

■— Nem tudom elmondani 
őrömet, ami eltölt, hogy ilyen 
mehetek. Mindössze csak 
vagyok. Az EM’* K-ből kerültem ijpeslic. 
Olt jobbősszekői fl játszottam, itt már min
den poszton. Nekem mindegy, akárhol is 
játszom, fő, hogy ,,f vcizhassiik". — Nevelve 
folytatja: — Ne;.-i (élek a lehúzástól, meri 
már túlestem r-jln.

Sora érkeznek a többi ujpcsli lilihmk. 
Hatalma*  m v<;ó fogadja trónr/i \rp.id »t 
a lilák iái'einól:. t. aki tökéletes sildsreic 
lésben érkezik. A liuk kérdezik is luk*;

nzl a nagy 
nagy nini 

huszonegyéves

i

- Elnök ur, sí ruhában elunja megmászni 
a piramisokat? — Arányi szomorú..!) bólo- 
got: — Sajnos, én legfeljebb csak Kékesre 
mehetek.

Majd s<gra veszi a játékosakul. A jő la- 
nács melle mindenkinek egy csomag cukor 
is jut. Megkerkezik Zsengellér ís, a nép
szerű „Abc) ‘ - tavaszi kábáiban. I’gralj.ik 
is nzr.iiniil társai, hogv nem fagyoll-e meg 
az utón'’ Valaki a kísérők közül megkér
dezi Zscgellrrl, mit fog csinálni akkor, ha 
valóin válik n kósza iiir, hogv megszán.élik 
'i profizmust ..Ábel- nem esik kétségbe és 
komolyan '(Jászol;

-- Akkor (s az lijpcstben fogok fitlbal- 
l.izní — mondja a népszerű csillag. — 
Hiszen nekünk komáig állásunk non, mi 
tikkor is meg jogunk ríni ha anvdőtők le- 
szánk. Xé higgjék nz urak, hogy vándor- 
botol logok venni ti kezembe. Más >n]om 
nem történhet, mini legfeljebb megntíMők.

llolsónak érkezik Balogh Borún, az 
!'il>est mindenese, aki ■zen i lur.’.n kapus- 
tnitalck nehéz szelep t is be 1 g|u ".benl. 
s:ik(ai azonnal munkába akarja venni tar
talékjai és invitálja Balogból a Butusa tér
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puha hómezejére, liogy majd dobói neki 
rgv kicsit kapura. I)e Bonzo nem hajlandó 
• rendkívüli tréningre. — Nem bánnám, ha 
egyáltalán nem kellene védenem Egyiptom*  
)>a sem - ■ mondja Balogh. Lassan együtt 
(van a teljes utazó expe-'k'. >. Langfeldcr 
Igazgató névsorolvasást tart, majd kivonul- 
nak a perionra. Nagy megütközéssel fo
gadja a lila gárda és a kísérők serege azt 
íi tényt, hogy nz utolsó kocsiban kaptak 
Jiclyct. Meg is jegyzi valaki:

— IflU lesznek az elsőkből utolsók.
De Palvi bácsi nyugodtan válaszol:
— Inkább itt legyünk utolsók — mondja, 

Hiin! a tabellán
A beszállásnál feltűnnek Fekete Jenő ha- 

l.ibnas kolDi j< i. .S'úcs ub liiök meg is kér- 
íiczi a kiváló hátvédtől:

— Mondd, Jenő, ebben az. öngólok 
vannak?

I'ekcte élénk pirulások közepette szólta- 
bul igyekszik eltűnni n kocsi mélyén. Lang- 
fcldci igazgatót kérdezzük meg a túrára

„Haragszom-ród"
a NUE uszóversenyén

Az FTC és az űszókrehkek a tribünről nézték a küzdelmet
Karácsony másnapján rendezte meg a 

.)/(/; hagyományos uszóversenyét a ledéit 
uszodában. A versenynek nemzetközi részt
vevői is akadtak: a Budapesten trenírozó 
susáki hölgy- és léríhiszók indullak cl teljes 
létszámmal a jól sikerült versenyen. A Ba- 
lalon-áluszás alkalmával az FTC és a Ml E 
közölt támadt aiTér következtében

a Fradi hölgyei távolmaradtak a ver
seny tői,

„mely Igy .nokirt v<srt<l( .’nl-kcsségi'böl.
Ilr iirin Indullak <-l u BEAC krekkjei 

sem,
valamint .t/iyyu/Z, Körösit, Grófot is hiába 
kerestük a startnál. Nem Imijük megérteni, 
mi az oka annak, hogy akkor

amikor amúgy is olyan kevés az ttsr.ó*  
verseny, a hölgyek és az. urak harag
szom rádot játszattuk, ahelyett, hogy 
megragadnák az alkalmat, hogy elindul
janak teljes száminál minden ver

senyen.
Tttkubb az uszoda tribünjeiről nézik velély- 
tár.saik küzdelmét. Mintegy 51)0 néző elüti 
a Kit) m es hölgy gyorsas:ássál uuM u küz
delem. síméivel megérdemelten nyer meg 
.Is Ilona (MAC. 1:11.0 mp-vel. 2. .Só// 
Borisk.i (MUl.i 1:18 mp. 3. Krutolar Nedű 
Viktória. Süsük Lillái mp. 200 m-cs férfi 
mellúszásban Ini/i/u/ és Doszpoly lavolleté- 
l»cn Fábián „sdall- és jellemző a magyar 
m<lbis/ok nagy igyekezetére, hogy itt még 
hmmmlik Inlv •zell sem akadt, miután 
csnk kelten álltak sla.llmz. 1. Fábián 
(MAt.i 2:5.».S mp. 2. líinbic'i (MUE) 3:16.8 
mp 700 m-cs hölgy hátrálásban kiderül, 
•hhgy

a miigvar hölyyhátiis/.ók mennyire 
gyengék.

VJllámtorna 2x3 perces mérkőzésekkel

nz I I E. n Ili. kér. és n Ml E 
részt.

\ vilhimloriri mérkőzéseinek
2 \3 pere volt.

A mérkőzések lefolyásáról uz 
számolunk be: 

t TE—BSE 1:1 (0:0)

A Németh nélkül felálló UTE-nak ko
moly ellenfele a BSE. annak . lenére, Imgy 
az egész első félidőt n lilák támadják ke- 
tesztül, mégsem képesek gólt dobni és hu 
néha a hatalmas oslrmniűrból egy pillh- 
nolrn kiszabadul a BSE. máris komoly ve
szélyt jelent az UTE kapujára. Szünet után 
gikerül is a fővárosiaknak Pálos revén a 
v'Czctést megszerezni.

Hiába támad az UTE, mór-már ugy néz 
ki. hogv meglepetés lesz és a BSE kiveri » 
sokszoros bajnokcsapatot, nnt'kor Vágó II. 
kncsüzó lövése a kapus keze közül ti há
lóba kerül. Háromperces szünet után két
szer egyperces hosszabbítás következik, de 
ez sem hoz eredményt. így tehát sorsolnak 
és nz ölpongös n liláknak hoz szerencsét, 
ők jutnak a döntőbe.

III. kér.-MUE 4:1 (1:0).

Az örökifjú Keserű ll-'vl a csapat ten
gelyében felálló kék-fehérek varullunul 
könnyen intézték cl a MVF.A. Ilolba szerzi 
meg n vezetést, szünet után Keserű II. jji*  
Vit, igv most már 2:0-ra vezet u HL kerü
let. Szívós szépít nz eredményen, de vil
lámgyors Hóiba—Keserű II. akcióból az 
utóbbi gyönyörű gólt dob. 3:1. Az utolsó 
másod| ércben Hóiba állítja be a végered
ményt . 4ii.

vonatkozóan, aki kérdésdnkré a követ
kezőket mondja:

— Kedden hajózunk be Pyrrheusban, 
pénteken érkezünk meg és vasárnap 
Alexandriában játsszuk az első mérkőzést. 
Tizenötödikén ugyancsak ott fejezzük be 
tóránkat és husz—huszonkettedikén érke
zünk haza. 1929-ben volt az Újpest először 
Egyiptomban, ekkor veretlenül végeztünk. 
Remélem, most is szép sikerekkel fogjuk 
öregbíteni a magyar futball jóhirnevét. 
Az akkori csapatból egyedül csak én 
utazom.

Még egy utolsó névsorolvasás következik, 
amiből kiderül, hogy a következők utaz
nak: Sziklai, Futó, Fekete, Joós, Szalag, 
Szűcs, Balogh, Kocsis, Kállai, Hidasi, Vince, 
Ádám, Tcmes, Zsengellér és mint kisérő 
Langfeldcr igazgató, meg Gut mann tréner.

Tizenegy óra 35 perc. Meglendül a kalauz 
tárcsája s a vonat méltóságteljesen kigör
dül a pályaudvar üvegcsarnokából. Eluta
zott az Újpest Egyiptomba.

Az ilt tartózkodó Inge Schmoling ad lec
két hölgyeinknek, akik a kiváló bajnokot 
csak lisztes távolból tudják követni. Inge 
Schmoling ideje 1:15.8 mp. 2. Györf/y MUE 
1:31.8 mp. 3. Hadó NSC 1:33.6 mp. 100 
m-es gyorsuszásban Körösi sétált és 1:01.4 
mp-cs idővcel nyert. 2. 7 uskó MAC 1:04.2 
3. Konlrinics Ivor 1:05.8 mp. 100 m-es 
férfi hát úszás eredménye aztán igazán szé
gyenteljes. Hogy Magyarországon 1. osztályú 
versenyt lehessen nyerni ilyen idővel, az 
már több, mint kétségbeejtő. A győztes 
Mihály MUE ugyanis 1:31.8 mp-l úszott. 
A 200 m-es hölgy mellúszás a nap egyik 
legszebb versenye. Hatalmas csatában sike
rült Szigethy Varga Emőkének revansot 
venni legutóbbi legyőzőjén, Felhős Mag
dán. Szigethy Varga ideje 3:15.6 mp. 2. 
Felhős 3:16.6 mp. 3. Zlala Borsics 3:29.8 
mp. írM’/j m-es férfistafélát a MUE nyerte 
2:15.8 mp-el. 2. a MAC 2:46.2 mp-vel. 400 
m-es hölyyuszásban Ács Ilona könnyen in
tézte <1 a verseny jugoszláv vendégét, Inge 
Schmolingol, akinek azonban sikerült 
Györffy Irént megverni. 1. Ács Ilona MAG 
6:04.G mp. 2. Inge Schmoling 6:27.8. 3. 
Győrlfy Irén 0:35.8 mp. á00 m-cs férfi 
gyorsuszás a nap másik legszebb száma. 
Körösi és De I'ilHps vivőit fej-fcjmellelli 
küzdelmet s a végén jobb benyulással győz 
a magyar fiú. Körösi ideje 5:14.8 mp. 2. 
De Fiílips 5:18.8 mp. 3. Tuskó 5:30.2 mp. 
,?.r/00 m-cs hölgy vcgycsslafétában fájó ve
reség érte a MUE csapatát. am?lv pedig 
pillanatnyilag a legjobb hölgystafelaja az 
országnak. Ez sem túlságos jó fényt vet a 
teljes visszafejlődés előtt álló hölgv- 
uszóinkra. 1. Viktória Suták 4:25.4 mp. 2. 
MI'E 4:26 mp. .1x100 m-cs férfi vegyes
stafétában: 1. a MAC 3:59.6 mp. 2. a MUE 
1:13.6 mp. A Bárót Ity-vándordijat a MUE 
nyerte 33 ponttal, 2. a MAC 24 ponttal, 3. 
az UTE 6 ponttal.

játékideje

alábbiakban

Rövid szünet után kerül sorra a harma
dik helyei eldöntő mérkőzés.

MUE—BSE 4:2 (1:1)

Hatalmas meglepetés! Aki látta az előző 
mérkőzéseket, nem gondolta .volna, hogy a 
MUE k tudja győzni a BSE-et. Lcmhényi 
szerzi meg a vezető gólt a fővárosiaknak, 
ezt még az első félidőben egyenlíti Megyeri. 
Szünet után Szívós góljával vezet a MUE, 
de Vojlek ismét egyenlít. Ádáz csata követ
kezik most a győzelmet jelentő gólért, amit 
sikerül is 'kalibernek megszerezni. Erre rö
videsen Szívós dupláz rá, úgyhogy vég
eredményben a MUE nyer 4:2 arányban.

Karácsonyi meglepetés: 
Óbudáé a „villám-győzelem"

Ezután óriási izgalom közepette ugrottak 
a vízbe a döntő résztvevői: a III. kér. és az 
(’TE csapatai.

Hl. kér.—-UTE 2:0 (0:0, 0:0)

Óriási meglepetés! A III. kcr.-nek sike
rült a lehetetlennek hitt fegyvertény: le
győzni az UTE kiváló csapatát! Hatalmas 
iramban kezdődik a mérkőzés, az UTE tá
mad többet, de csatúrni góliszonyban szen
vednek. Szünet után Bolhának zugó bombá
ját védi n kapufa, majd aztán Ismét jön a 
régi kép: támadnak a lilák, de csatárai 
otthon hagyták lövőludományukut.

Miután'a rendes játékidő igy döntetlenül 
végződött, kétszer egy perces hosszabbí
tásra kerül sor. Ennek során azután Hóiba 
dobja uz első gólt a kék-fehérek részéről, 
majd Oltai rádupláz. Igv tehát megvan a 
karácsony szenzációja: Óbuda nyerte a 
nilldmtornát. 2. l'IE, 3. MUE. i BSE._____ J

A vasárnapi ügetőversenyeket a havazás 
miatt hétfőn tartották meg. Az eredmények a 
következők:

I. Háromévesek versenye. 1. Dália (fi) Fityó, 
2. Csibész (10) Zwillinger T. Fm.: Emese (2) 
Kallinka, Miss Magyarország (8:10) Zwillinger, 
Elöljáró (2%) Jónás. Könnyen. 10:16, 11, 14. 
Befutó: 10:38. Idő: 39.

II. Jászát dij. 1. Csipkerózsa (0:10) Hévizy, 
2. Rózát (8) Marschall. Fm.: Ali (fi) Istók, Ru- 
bintom (3) Jónás. Fm.: Opera (10) Mauser, 
Czinka Panna (4) Benkő. Könnyen. 10:18, 14, 
22. Befutó: 10:153. Idő: 31 7.

III. Mechanikus Imndieap. 1. BakaHntos (3) 
Raymer, 2. Ond (IJÍ) Baik. Fm.: Nestor (3) 
Völdl, Gvalla (4) Vorst, Csákó (4) Wiesner, 
Penny (10) Jónás. Küzdelem. 10:58, 23, 16. 
Befutó: 10:207. Idő: 31.3.

IV. Tátrai handicap. 1. Jósnö (8) Wiesner,
2. Tempó D. (10) Raymer, 3. Muscicapa (1H) 
Jónás. Fm.: Mámor (12) Dadányi, Tilly (8) 
Hauser, Minor (6) Maszár I.. Törzsfőnök (2J4) 
Benkő, Csalán (4) Zwillinger. Erős küzdelem. 
10:122. 43, 22, 14. Befutók: 10:500 és 288.
Idő: 30.6.

Le***£SBauer  Aladér
booí makor Irodáiban, Uudapest, Koaaath Laioa*u.t4 —H

T«! sfon: 188-704, 188- 724 
Fiókirodái Budán, Horthy Mlklös-ut Ik.

Mefonou Telefon: 288-7M _ b
leadott fogadlaokat mindenkor osonnál klkízbeáltünk

V. Amateurverseny. 1. Deata L. (3) Harsányt, 
2. O-lla (!Kl Háry, 3. Árvalegény (10) Iván- 
cslcs. Fm.: Betörő (12) Vecseklöy, Mogul (5) 
Kiéin, Csongor (2J4) Reybel, Chalimar (12) 
Dadiinyi, Groo-Peggy (4) Kelemen, Epilog (5) 
Baik, Torkos (10) Molnár. Könnyén. 10:17, 24, 
10, (W. Befutók: 10:97, 805. Idő: 30.5.

VI. Karácsonyi dij 1 Faccette Nera (3' 
Marschall, 2. Triumpf (3) Kovács II., 3. Décse 
(5) Raymer. Fm.: Oculi (6) Maszár I., Bokros 
íftl Wiesner. Zúzmara (4) Zwillinger, Pamuki 
Bőske (10) Treso, Martna (20) Jónás, LiMYac 
lp) Feiser. Biztosan. 10:46, 21, 22. 24. Be
tűtök. 10:130, 128. Idő: ?0.3.•

A bke sulvos veresége miatt , t 
elvesztette e Holt-serleget

RLESEBSEE—BKE 5:2

(jarmisch-Partenklrchcn, dcc. 26.
(A Hétfői Napló tudósilójának távirata.} 

Az olasz—német—francia—svájci túrája so
rún vasárnap kezdte meg ilt a BKE vendég
szereplését. Az általa védett Ilalt-serlegmér- 
közétek során először a sokszöros német

Dleíz-kaplíány programja tavaszra
A magyar válogatott futballcsapat skó

ciai vereségét egyesek ugy akarták be
állítani, mintha a magyar futball ismét el
indult volna azon a lejtőn, amelyen olyan 
nehezen küzdötte fel magát a párisi világ
bajnokság második helyéig. A magyar fut- 
ballnak már régi nyavalyája az úgynevezett 
stilusvila. Hallottunk az utóbbi időben zárt 
sisakról, W-formációról és ezernyi hasonló 
értelmetlenségről. Rendszerint akkor virul
tak ki ezek, amikor egy-egy fájó vereség 
csúszott ki akár klubcsapatnál, akár a nem
zeti válogatottnál.

A glasgowi vereség után is megindultak 
n stilusvilák és az egyéb, ehhez tartozó 
hangulatcsinálások, főleg

Dletz Károly dr. ellen,
aki pedig már jónéhány győzelmes csatába 
vezette fiait. Hallatszottak hangok arról is, 
hogy a szövetségi kapitány mérvén ragasz
kodik az öreg futballistákhoz, sehogy sem 
akar fiatalítani. A Hétfői Napló munka
társának alkalma volt beszélni dr. Dictz 
Károly szövetségi kapitánnyal, aki a követ
kezőket mondotta:

__ Nem Vadam, hogy miért akarjak — 
mondja a kapitány — a skóciai vereséget 
nemzeti csapásként beállítani, hiszen köz
tudomású. hogy a skót válogatott ma a leg
jobb a világon s attól kétgólos vereséget 
szenvedni nem szégyen. Folyton azt hang
súlyozzák. hogy a skótok tiz emberrel ját
szották. Hát mi a második félidőben nem 
tiz emberrel játszottunk, amikor is Toldi 
csak statisztált a szélen? Az utánpótlás fog
lalkoztatására nézve csak annyit mondha
tok, hogy

a legutolsó túrára sem kéjutazáskép
pen vittem el Sáros! Ill-at és Gjetwtít.
Célom mindig az volt, hogy a fiatalokat 

foglalkoztassuk és mindinkább bevonjuk a 
nagyválogatottak nehéz és felelősségteljes 
munkájába. Nem tudom, hogyan képzelik 
cl egyesek azt, hogy teljesen újonccsapattal 
játszunk komoly, országok közötti mérkő
zést.

Jövő terveim: 1. a helyes stílust és tak
tikát kialakítani. Hangsúlyozni kívánom,

bajnok Rícsersecvel került szembe, s ettől 
5:2 arányban vereséget szenvedett.

A tartalékos magyar csapat komoly ellen
állást fejtett ki, de a nagyszerűen játszó né
met hokkizó,. győzelmét nem tudták meg
akadályozni. Ezzel a vereséggel elvesztette 
a BKE minden esélyét, hogy ismét haza
hozhassa a Halt-serleget.

hogy semmiféle vitának nem fogok ebben 
a kérdésben helyet engedni, a mi stílusunk 
egészen speciális lesz és majd ha ki fog 
alakulni, akkor azl az ország összes tré
nerei át fogják venni. 2. Az utánpótlásnak 
a fejlesztése. Erre kell, hogy szolgáljanak 
a B-válogatott csapat túrái, amire, remé
lem. lesz is módom. 3. A nagyválogatottat 
felfrissíteni természetesen csak akkor, ha 
erre feltétlenül szükség van, mert szerin
tem egy öreg rutinirozolt harcos még min
dig többet ér, mint egy lámpalázas titán. 
Arra kérem a magyar sportközönséget,

hagyjanak nyugodtan dolgozni s akkor 
nem fog az eredmény elmaradni.

Reméljük Dictz dr. nyilatkozata le fogja 
csillapítani a háborgó kedélyeket és azok, 
akik ebben a zavarban hasznot akartak 
huzni .maguknak, abbahagyják kisded já
tékaikat, mert jelenleg Díetz dr. kezében a 
legjobb helyen van a magyar válogatott 
csapat sorsa.

Végre délután is 
versenyeztek 
a műjégen

Végre beteljesedett a gyorskorcsolyázók 
álma, a BKE-töl karácsonyi ajándékként 
kapták azt a hatalmas „kitüntetést", hogy 
végre hétfőn délután versenyezhetlek! Most 
avatták fel az uj hidat, amely lehetővé 
tette, hogy nyugodtan lehet korcsolyázó
versenyt rendezni akkor is, amikor a kö
zönség a müjégen van. A verseny legérde
kesebb száma az 5000 méteres együttes in
dítású verseny volt, amelyben 12-cn álltak 
starthoz, de a célba mindössze csak 3-an 
érkeztek be! Ezt a számot egyébként Bács- 
kay nyerte, második Engedi lelt. Az 5000 
méteres páronként! indítású versenyben első 
Hídvégi 8:56.7 mp. 2. Ladányi G. 9:12.6 
mp. 3. Ladányi E. 9:12.8 mp. 4. Wintner 
9:24.4 mp. 1000 m-es versenyben 1. Gün- 
dilscli 1:42.6 mp. 2. Somlai 1:42.8 mg. 3. 
Kiss 1:43.9 mp.

■I

Marschall, 2. 
Siló <lr. Fm.: 
Földi, Good- 
Zwlllinger T., 
(10) Fiszter,

VII. Ifandieap. 1. Utána (10) 
Urpétcr (3) Vorst, 3. Dajka (3) 
Tóni (10) Mann, Orphcus (12) 
troli (3) Hauser, Lilly (4) 
Csipkn (8) Jónás, Piquc Danié 
Borka (4) Kallinka, Soci (12) Feiser. Margit 
(IC.) Maszár I., Leó (20) Székely, Gulliver (33) 
Marschall 11. Küzdelem. 10:414, 40, 15, 20. Be
futók: 10:1776, 3007. Idő: 32.1.

December 29 és 1939 január 1-én 
délután fél 8 órakor 

űgetőversenyek
Vili. Csillag dij. 1. Cserebogár (2) Raymer, 

2. Gin (8) Benkő. Fin.: Dancsi (2) Feiser, Si- 
rocco (2>í) Zwillinger T., Delin (3) Jónás. 
Könnyén. 10:08, 27, 23. Befutó; 10:835.
Idő: 32.1.

IX. Handlcap. 1. Lutri {2%) Farkas, 2. Nap
sugár (8) Maszár 1., 3. Paprika (4) Vorst. Fm.: 
Muskátli (10) Zwillinger T., Rába (5) Treso, 
Perun (p) Feiser, Balbo (8) Hauser, Eboli (10) 
Gala, Mfidy leánya (4) Fityó. Könnyen. 10:38, 
22, 41, 19. Befutók: 10:416, 57. Idő: 35.4.

X. Nagyidal dij. 1. Cslcsóné (6) Jónás F. 
2 Csalárd (10) Német. 3. Zászlós (ö) Burunyi. 
Fm.: Edina (0) Baik, Thalin (10) Zwillinger T., 
Rennissnncc (IJ4) Marschall R., Álmos (IJ4) 
Istók, Dusin (10) Benkő, Sybill (5) Fiszter, 
Gvómánt (6) Soldos. Biztosan. 10:56, 22, 20,30. 
Befutók: 10:520, 371. Idő: 37.4.

HÉTFŐI NAPLÓ
Sxcrktiitik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelői izerkeiilfl klidó: Ur. ELEK HUGÓ 

Szerkeutőiég és kiadőbivstal: ErMébrt-kérat 28. 
Teteten hélkfitnap éa vas. dőlt 12-lgt 1-M8-M. Vas. d. v. 
I órától (Aradi-u. 8. Globus-nyomda): 1-1N-48, 1-244 81. 
Vas. d. a. H5-IŐI IsptérUíK: 11H42, 1-1I8-48. I-1H44, 

1244 81.
ELPFIZETÍSI ÁR: Eáy tvre 5 penirf. - EGYES SZÁM 
ára: Magy»rnruá« 10 Oltár. Wlenben éa a német Osl- 
aurában RM —.14. FranciapnaAgban J.SO írank, Jugo*  
aalávla 230 dinár. Németorsaág 15 PL. Olaazoraság 

1 Hra. Románia S Irt. C.aehatlnvákla 1 ck.
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