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Folyik a nagyfonlosságu 
sorsdöntő tárgyalás 
a „cseh-komáromi“
vármegyeházán

Komárom, október 9.
(A Hcíföi Napló kiküldött tudósítójá

nak jelentése.) Felmérhetetlen jelentő
ségű napra virradt Komárom vasárnap 
és ezt tudta is mindenki, nemcsak az 
emberek, még a házak, a fák, a levegő 
Is ünnepélyességgel várták azt a pilla
natot, amikor megkezdődnek a sors
döntő tanácskozások. A ragyogó nap
fényben tengernyi zászlót lobogtatott a 
csípős októberi szél és már korán reg
gel talpon volt a város, hogy szlwel- 
lélekkel átélhesse a fontos nap minden 
pillanatát.

Szinte feketcliik az utcák mindkét 
járdája a fel-alá hullámzó embertömeg- 
fől és mintha vezényszóra történne, ugy 
vonulnak valamennyieu a vasúti hid 
felé, amelyen most már — órák kérdése 
csupán — szabadon mehetnek majd ál 
a túlsó partra, az ott integető magyar 
testvérekhez. Mert a túlsó parton is 
várnak. A hidfő környékét ellepő tömeg 
nagyon jól látja, hogy odaát is nagy so
kaság özönli cl a partot. Lelkesen nézik 
a Szent András-templom tornyain és az 
erődítményen lobogó magyar zászlókat. 
A többi zászlót leszedték a csehek és 
ugylátszik, amolyan válaszképpen a túl
oldali hídfőre felvonták a cseh zászlót.

A hídon csak egészen fiatal, vagy idő
sebb emberek jöhetnek át, mert a cse
heknél még mindig fennáll a határzár 
a 18 éven felüli és 50 éven aluli fér
fiakra. De akik átjönnek, vagy máshol 
átszöknek, mind zászlót kérnek, hogy 
vihessék haza, övéikhez a magyar szí
neket, amelyek nemsokára felszabadul
tan és büszkén fognak ragyogni, 
denki gomblyukában kis piros, 
alakú jelvény, „A Felvidékért**  
Írással. 

Min- 
szlv- 

fcl-

Díszben az ókomároml 
vármegyeháza

Közben érkeznek a hírek n másik <11- 
dalról, a felszabadulásra váró Komárom 
készülődéseiről. A városházát iinnepé- 
leycsen feldíszítették. Különösen nagy n 
pompa az elsőemelctl díszteremben. 
A politikusok egy hatalmas kerékasz
talnál tárgyalnak majd. Két másik ke
rékasztal is van a teremben és a falak 
mentén, körül padok állnak. A falakon 
régi főispánok és alispánok arcképei. 
Minden ugy van, ahogyan ezt a termet 
a csehek húsz évvel ezelőtt találták, az 
egyetlen változás csupán az, hogy a 
vármegyei urak portréi mellett ott lóg 
Masaryk és Benes arcképe Is.

Délben kissé elcsöndesedlk a város,
<e azután annál nagyobb az Izgalom.
Mindjobban kötelednek a döntő pilla ilömrgeseu gyülekeztek a fejkendős asz torsom vórmegy. tőUpAn|rt. Zsindely Fe

natok és megkezdődnek a készülődések 
a magyar ügyért harcolók fogadására. 
A hajóállomás környékét ellepi a tömeg, 
azután három óra tájban katonaság vo
nul föl, sorfalat alkot, folyamőrök jön
nek és előkészítik a kikötőt, ahová nem 
sokkal később meg kell érkeznie a „Zsó- 
fia‘‘ gőzösnek és a Szent Imre” hajó
nak. Pereről-percre fokozódik az izga
lom és nem sokkal négy óra előtt mo
rajlás hullámzik végig a tömegen: fel
tűnt a Dunán a „Zsófia**!  Már messzi
ről látszik a hajón, hogy fontos útban 
jár. Szikrázóim csillogóra tisztított réz- 
diszel, szimmetrikus rendbe állított ka-

„Követesük vissza
csatolásunkat hazánkhoz”

A kikötő körül szorongó tömeg 
figyelnie egyszerre a hid felé fordul. 
A hid közepén álló katonák két férfit 
engednek át: gróf Esterházy Jánosi és 
Jaross Andort. Gyalog jönnek ót a hí
don, hogy üdvözöljék a magyar delegá
ciót. Mindkettő gomblyukában magyar 
kokárda. Egetverő éljenzés riad fel a

— A deklarációban elfoglalt álláspont mellett kitartunk. A magyarlakta 
területek visszaszerzése mindnyájunknak conditio sine qua non. Ez a müncheni 
egyezményben foglalt elvi alapoknak is megfelel és egyébként is busz évi nem
zeti politikánk követelménye.

Az Izgalom pillanatról pillanatra fo
kozódik, a tömegben ismeretlen embe
rek magyarázzák egymásnak, hogy mi 
mindent látnak a túlsó parton, egyszerre 
mindenki az égre figyel. A másik oldal 
fölött gyönyörű szivárvány tűnik fel és 
ragyogva ivei át Magyarország felé. 
Mintha piros-fehér-zöld sziliben tündö
kölne! Ez hangzik mindenünnen, min
denki a magyar nemzeti színeket ol
vassa ki a szivárványból

A Szent Imre-gőzös útja
Amikor a Szent Imre hajó a budapesti 

és külföldi sajtó képviselőivel Komárom 
felé haladt, a határon túl lévő magyar 
falvak lakossága szinte ünnepi áhítattal 
állt ki a Duna partjára és várakozástel- 
jesen nézett az Innenső part felé. A pár
kányi kaszárnya udvarán cseh katoná
kat lehetett látni és a hídnál Is ott ál
lott az őrség, de nem messze tőlük bi
zakodó magyarok lengették kendőjüket 
a magyar hajó utasai felé.

A mezőkön, a kertek alján és a part-A mezőkön, a Kerieu mj:m rs a ,árm(.Meri. üdvözíilk. Az Ihhilzlésre meg-
menti falvaknak a Dunára néző utcáin | ;etentrk Radorsav I ászló. Komárom Esz

rosszékei és nyugágyai, a matrózok fe
hér sapkája és diszcgyenruliája jelzik 
ezt. Pontosan négy órakor kiköt a hajó. 
Percek múlva már mindenki udja, 
hogy a Zsófián a két minisztert kísérő 
szakértőbizottság érkezett. Beviszik a 
hajóra a két miniszter poggyászait. 
A külügyminiszter kofferjein megszám
lálhatatlan hotelcimke jelzi azt a sok
sok utal, amelyet gazdájuk eddig kül
földön tett. Nem sokkal később posta
autó kanyarodik a Zsófia 
Sietve kábeleket fektetnek 
delegáció tagjai telefonon 
senek mindenkivel.

kikötőjéhez. 
le, hogy a 
érintkezhes-

lömegbői. A két felvidéki magyar poli
tikus mosolyogva fogadja az üdvözlést 
és a Zsófla-hajóra megy. Rögtön utánuk 
megérkezik a prágai magyar követ Is a 
Zsófiára.

Jaross Andor a hajóhídon fogadta a 
sajtó képviselőit és a következő nyilat
kozatot tette előttük: 

szunyok, ünneplőbe öltözött férfiak, de 
főleg fiatalok. Az öregek egyhelyben 
állva integettek a hajó felé, a fiatalság 
— színes ruhákba öltözött lányok, legé-

Kétwa és Teleki gróf 
megérkeztek Komáromba

Vasárnap délután félnégy órakor a kül
ügyminisztériumból indult el autón Kánya 
Kálmán külügyminiszter, Kuhl Lajos követ
ségi tanácsos, a külügyminisztérium politi
kai osztálya vezetőjének kíséretében. Egy 
másik autón Szegedy-Maszák Aladár I. osz
tályú követségi titkár és Se'estyén Pál mi
niszteri tanácsos, a nemzetközi jogi osztály 
vezetői Indullak cl a külügyminisztérium 
épületéből Komárom felé. Gróf Teleki Pál 
kultuszminiszter sziul.n autón kezdte meg 
ríjál délután félnégykor cs a három gép
kocsi kevéssel háromnegyedül óra után ér
kezett meg Ujkomúromba.

A zászlódIszbc öltözőit L'jkomárom város 
lakossága a hajóállomáson sorakozott fel, 
hogv kösziinlse a magyar küldöttség tagjait. 
A kiküldötteket a hídfőnél Alapy Gáspár 
kormányfctunácsos. Komárom a áros pol- 

nyék és gyermekek — futottak is a ha
jóval. Néhány kerékpáros kilométere
ken át kisértc a part mentén a hajót, 
félkézzel a kormányt tartva, a másikkal 
pedig lelkesen lobogtatva kendőjét.

A Dunán szembejövő magyar és né
met hajók személyzete és utasai lelke
sen üdvözöltek a Szent Imre hajón uta
zó sajtóképviselőket.

Félül után befut a Szent Imre-gőzös. 
Ez a hajó hozza a magyar és a nemzet
közi sajtó képviselőit. Útközben a ma
gyar balpart falvainak lakossága a 
Dunapartra tódulva, mindenütt lelkes 
kendőlohogtatással üdvözölte a hajót. 
Egyik-másik falu templomtornyán ma
gyar zászlót lobogtatott a szél, dr föhb- 
helyiitt lehetett látni a fedezékekben a 
félig elrejtőző cseh őrszemeket is, akik 
élénk figyelemmel kisérték a hajó út
ját. A kikötőhidon és a rakparton egy
szerre nemzetközi élet pezseg. A világ 
minden fővárosából két-három neves 
újságíró érkezeit és itt vannak a buda
pesti követségek attaséi Is. Beszélget
nek, sétálgatnak a komáromi Dunapar- 
ton. Az egész világ elküldte képviselőit 
és megfigyelőit ide és feszülten várják 
mindenütt a hirt: hogyan oldják meg 
a nagy kérdést, hogyan tesznek eleget 
Magyarország jogos követeléseinek.

renc államtitkár, a komáromi kerület kép
viselője, dr. Závod.v Albin főjegyző, az. egy
házak képviselői, a város és a vármegye 
tisztviselői kara és a társadalmi egyesületek 
vezetői.

— Ez a kis város — mondta a polgár 
mester — a világ országul ja mellett terűi 
cl. Több mini 15 esztendős polgármestersé
gem Ideje alatt gyakran voll szerencséin 
üdvözölni eb' en a kis városban előkelő 
vendégekéi, de olyan őszinte Igaz örömmel 
és olyan lelkesedéssé' még r.cm üdvözöltem 
senkit, mint Excehcnciátokat. A mai sors
döntő történelmi napokban e ’ils város la- 
kómága nevében munkásságukra Isten ál
dását kérem.

— Arra kérjük Exccllenciátokal, vigyék 
cl a lulol-’ali magyar testvéreinknek n ml 
üdvözletünket, ho-'y örömmel, lelkesedéssel, 
becsületes magyar szívvel várjuk őket visz- 
«n. HH'mkl'nnyct H szemünkben fogjuk 
őket keh'üi.kre ithlnl
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Kánya;
RemélhetőSeg sikerül 
I 2R 3® SR SP 8 Rá*  ÍR ) 8 ÍR
egyezményt kötni

Kánya Kálmán külügyminiszter Alnpy I szedd cl válaszolt:
Gáspár Üdvözlő szaruira u következő be-1

— Őszintén köszönöm hozzám Intézett iithözlő és szerencseki várni szavait, l'gy 
érzem, hogy szaval az egész magyar nemzet szivéből szóltak, az egész magyar nem
zet óhajtását tolmácsolták. Még néhány óra csupán és megkezdődnek a tárgyalások, 
amelyek során remélhetőleg sikerül az igazság jegyében álló olyan egyezményt kölni, 
amely u Diinamedcnce ebben a részében lakó népeinek biztosítja a barátságos együtt
élést éa u nyugodt, zavurtulan fejlődést.

— Polgármester ur szavai mögött egy kérdés is áll: Mi legyen a nemzet maga
tartása az elkövetkező tárgyalások óráiban? A választ már megadta az egész, ország ré
szére a felvidéki magyarság egyik képviselőjének minapi szózata: „Öntudattal átha
tolt, nyugodt, fegyelmezett magatartás, rendíthetetlen bizalom abban, hogy Magynror- 
s/úgnak az Igazságos béke megteremtésére irányuló törekvését Középemópa békéjének 
érdekében siker fogja koronázni.'*

Az üdvözlés után a küldöttség tagjai gya-1 fogadásukra megjelent előkelőségek is el- 
lóg vonultak le a hídfőtől a kikötőhöz és a| kísérték őket a hajóra.

A magyar küldöttség útja — - 
UJkomáromtöl Okomáromig

Komárom, október 9.
(MTI.) Hat óra után megállapították hogy 

ii magyar küldöttség hogyan fog átmenni 
Ó-A'omdroriibo. A küldöttség tagjai Kánya 
Kálmán külügyminiszterrel és Teleki Pál 
górf vallás- és közoktatásügyi miniszterrel 
az élén

gépkocsin mennek át a hídon az eltor- 
laszolt részig.

Foltnak a tanácskoxísüMS
Komárom, okt. 9.

(A Hétfői Napló klkfíMőtt tudósítóid- 
Yiak telcfnnjelcntésc.) A magyar és cseh 
delegáció Ingjál pontosan hét órakor 
vonullak vissza a régi városháza díszter
mébe, hogy megkezdjék történelmi je
lentésű tanácskozásukat. Bezárullak a 
tanácsterem ajtajai, idekinn a folyosón, 
a lépcsőkön, Okoinérom utcáin, odaát 
l jkomároinban, Budapesten és szerte nz 
egész világon pillanalről-plllanalra fe
szültebben ügyelik az emberek százmil
liói azl a tanácskozást, amely ezek mö
gött a bezárt ajtók mögött ebben a pil
lanatban folynak.

Arról, ami odabent történt, semmi 
hír sem szivárog ki. Feszült várakozás
ban telik az idő, izgatottan lessük, mi
kor érkezik az első jelentés a sorsdöntő 
megbeszélésekről. Két óra hossza tartott 
ez az Idegölő várakozó*.  Kilenckor azu
tán ismét megnyíltak a tanácsterem aj
tajai és a delegáció tagjai megkezdték 
n vacsorasziinetct. í zen n vacsorán a

Ott háromnegyedből órakor várja a magyar 
delegációt Krno, a cseh külügyminiszter 
állandó helyettese és Kobr Milos budapesti 
eseti követ. A két küldöttség onnan

n ré^l^ megyeházára megy, ahol bét 
órakor megkezdődnek a tárgyalások.

A csehszlovák delegáció este 9 órára va
csorára hivla meg a magyar delegációi.

csehszlovák delegáció látja vendégül a 
magyar küldöttséget. Vacsora után ülnek 
össze ismét a tárgyalások folytatására.

térlambi.
Kánya Kálmán külügyminiszter Is már 

délelőtt 10 óra előtt megjelent hivatalában. 
Féltizenegykor egymásután érkezett a kül
ügyminisztérium épületébe

Imrédy Béla miniszterelnök, Ráfz Jenő 
honvédelmi miniszter és Werth Henrik 
gyalogsági tábornok, a vezérkar főnöke.

A két miniszter és a vezérkari főnök azon
nal besietelt a külülgyminiszter dolgozószo
bájába és ott Kónya Kálmánnal együtt ta
nácskozott.

Mialatt a külügvminhztor dolgozószobá
jában a tárgyalás folyt, feljött a külügymi
nisztériumba Kozma Miklós nyugalmazott 
belügyminiszter, a Magyar Távirati Iroda 
elnökigazgatója, Pataki] Tibor államtitkár 
és Homlok alezredes is

A miniszterelnök, a kiilögj miniszter, a 
honvédelmi miniszter és a vezérkar fő
nöke féltizenegytől hároinncgyedllzcn- 

kettőlg együtt tanácskozott.
A vezérkari főnök ezután eltávozott, majd 
tiz perc múlva a honvédelmi miniszter is 
elhagyta a külügyminisztérium épületét. 
Imrééig Béla mi ni szí eret nők és Kónya kül
ügyminiszter ezután még több mint félóra 
hosszat tanácskozott.

A külügyminisztérium palotáját
félegy után öt perccel együtt hagyta el 

Imrédy és Kánya.
Előállott nz épület elé az BR 400 rend
számú gépkocsi, amelyen együtt távozott a 
miniszterelnök és a külügyminiszter.

A fasiszta nagytanács teiies _ 
hozzájárulását adta a müncheni 

értekezlet politikájához
Róma, október 0.

(Slcfani.) A fasiszta nagytanácsban Ciano 
gróf külügyminiszter kétórás előadásban is
mertette a nemzetközi eseményeket már
ciustól napjainkig. Mussolini miniszterelnök 
több alkalommal felvilágosításokat adott.

Ciano gróf beszámolója után a nagy
tanács a következő napirendi indítványt fo
gadta el:

A fasiszta nagytanács meghallgatva Ga- 
leazzo Ciano hajtás, külügyminiszternek, 
nz olasz-német tengelyen alapuló fasiszta 
külpolitika hűséges végrehajtójának beszá
molóját,

teljes hozzájárulását adja az olyan po
litikához, amely a Duce közbenjárásá

Kik harcolnak Komáromban a magyar 
igazságért ?

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Komá
romban vasárnap este hét órakor kezdődő 
magyar-ceshszlovAk tárgyaláson a magyar 
királyi kormányt Kánya Kálmán külügy
miniszter és gróf Teleki Pál vallás- és köz
oktatásügyi miniszter képviseli.

Mint szakértők a tárgyaláson résztvesz- 
nek: dr. Pataky Tibor miniszterelnökségi 
államtitkár, dr. Péchy Tibor földművelés
ügyi államtitkár, dr. Kuhl Lajos követségi 
tanácsos, a külügyminisztérium politikai 
osztályának vezetője, dr. vitéz Kolosváry- 
Borcsa Mihály miniszteri tanácsos, a mi
niszterelnökség sajtóosztályának vezetője, 
dr. Sebestyén Pál külügyminisztériumi mi
niszteri tanácsos, dr. vitéz Andorka Rudolf 
vezérkari ezredes, dr. Hanzély János keres

Agyonlőttek két átadást előké
szítő németet a cseh katonák

TÖRÖKAésTSA 
bankház r. t. 
BUDAPEST, IV., 
SZERVITA-TÉR 3 

a mar otrtöbar ifi én Kezflödö 
osztálysorsjáték húzásaira a napi
lapokhoz felhívást mellékelt, vala

mint körleveleket küldött szut.
Ajánlatos a sorsjegyet

TÖRÖKNÉL
sürgősen megrendelni, hogy lehe
tőleg a kiválasztott számot küld- 

hesse meg.
Sorsjegyrendelés: levélben, leve
lezőlapon, postautalványon, tele

fonon vagy pénztárunknál.
Scrsjegyárak:

Egész P 28, Fél P 14, 
Negyed P 7, Nyolcad P 3.50

Telefon: 180-961, 182 066.

val a müncheni értekezleten kapta meg
a legünnepélyesebh szentesítést az euró

pai és vílágtcrvvel kpacsolatban.

A fasiszta nagytanács végül a következő 
határozati javasatót fogadta cl:

A legfőbb önellátást bizottság első ülésé
nek előestéjén a nagytanács a leghatározot
tabb módon ismét megerősíti annak szük
ségességét, hogy

a nemzet gazdasági függetlenségéért vi
vőit harcot a legnagyobb eréllyel és 
minél nagyobb gyorsasággal tovább 

kell folytatni.

A fasiszta nagytanács legközelebbi ülését 
október 18-án tartja. (MTI.) 

kedelem- és közlekedésügyi minisztériumi 
miniszteri tanácsos. Lux Ernő m. kir. kor- 
mányfőtanácsos, MÁV igazgató, dr. Schultz 
Gábor belügyminisztériumi miniszteri osz
tálytanácsos, dr. Kemény István rendőr
főtanácsos, Szenlpclcry György százados, 
mint a kiséret tagjai pedig dr. Szcgedy- 
Maszák Aladár L osztályú követségi titkár, 
a külügyminiszter titkára, dr. Thirring 
Gusztáv miniszteri titkár, dr. Hantos Gyula, 
és dr. Kardos Béla miniszteri fogalmazók, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter titká
rai, dr. Bella Borisz miniszteri titkár, a mi
niszterelnökségi sajtóosztály vezetőjének 
titkára.

Ugyancsak résztvesz n tárgyaláson Wett- 
stcin János prágai magyar királyi követ is.

A miniszterelnök!, a kulügy- 
miniszters a honvédelmi 

miniszter és a vezérkari főnök 
vasárnapi tanácskozása

A Várban, a minisztériumok környékén 
szokatlanul elénk forgalom volt vasárnap. 
Már vasárnapra virradó éjjel és vasárnap 
délelőtt

a magyar politikai élet súlypontja át
helyeződött n miniszterelnökség épüle
téből n külügyminisztérium palotájába.

Szombaton éjfélig világosak voltak a kül
ügyminisztérium ablakai, de inspekciót tar
tottak u külügyminisztériumi tisztviselők 
egészen hajnalig. A szombatesti miniszter

SALAMON CSOPI
énekel az OrazAgház Grillbcn (Kossuth Lajos-téren)

* mikrofonnál CSEH ILA Vl’Un V!

tanács 11 órakor étt véget. Kánya Kálmán 
külügyminiszter a minisztertanács illán már 
nem tért vissza hivatali helyiségébe.

Vasárnap reggel Imrédy Béla miniszter- 
elnök már korán felkelt, mindenekelőtt mi
sére ment, majd visszatérve, dolgozószobá
jában fogadta Pataky Tibor államtitkárt, a 
kisebbségi ügyek intézőjét. Féltizenegy előtt

a miniszterelnök elhagyta hh átall he
lyiségeit és uz RR. 400. rendszámú gép
kocsin álhajla tol t a ktilligymlnhz-

Troppmi, október 9.
(Német Távirati Iroda.) Néhány órával a 

német csapatok Troppauba való bevonulása 
előtt a Troppautót néhány kilométernyire 
délre levő Gllschusit: községben

cseh katonák agyonlőttek két szudéta- 
németet.

Fenrcl községi vezető és Kubanck, a szu
détanémet párt tagja szombat délelőtt bá
rom ember kíséretében Troppaubót elindult 
falujába, Gilschwitzbc, hogy előkészítse a 
község átadását, amelyet a német csapatok 
még csak vasárnap szálltak meg. A szudéta- 
németeket erre a gilschwitzi cseh hatóságok 
szólították fel.

A cseh őrök tüzelni kezdtek a néme
tek Gllschwltz felé tartó kocsijára.

A három kisérő azonnal visszafordult, Fen- 
zct és Kubanck pedig kiugrott a kocsiból 
és fedezéket keresett. A két szudétanémetet 
mintegy ötszáz méternyire nz úttól egy me
zőn holtan találták meg. (MTI).

A lengyelek megszántak 
Oderberget

Varsó, október 9.
(Havas.) Vasárnap délben a lengyel csa-

palok megszállták Oderberget (Boliumint), 
e fontos vasúti csomópontot, amely eddig 
a lengyel-néinel-cseh húrmashatáron fe
küdt. Az október 5-i megszállási terv szerint 
a lengyel csapatoknak eredetileg csak októ
ber 11-én kellett volna Bohumint meg
szállniuk. (MTI.)

Magyar szivárvány 
az égen

Alig tűntek el a magyar küldöttség tag
jai a Zsófia hajón, az égbolton föl ragyogott 
Ismét a szivárvány. Most már határozottan 
felismerte mindenki a magyar színeket.

— Ez a szivárvány köti össze a két vá
rost! — kiáltozták mindenfelől a tömegben.

Cseh oldalról érkezett jelentés szerint a 
csehszlovák kiküldöttek vonata kél órát ké
sik és csak félhalkor érkezik meg Komá
romba. A magyar részen ellcrjcdl hírek 
szerint vasárnap még nem kerül sor a sors
döntő tárgyalásokra. A késő délutáni és 
esti találkozó n kölcsönös bemutatkozások
kal fog eltelni és főleg annak megállapítá
sára kerül sor, hogy mi képezi a kiküldöt
tek közölt! tárgyalás anyagát. Hivatalos 
kommüniké kiadására valószínűleg csak éh 

szaka kerül sor.



Budapest, 1938 október 10. HÉTFŐI WAPLÖ 3
Komárom 

körül
'A világtörténelmi jelentőségű mfln- 

’cheni egyezmény megkötése óta egész
séges lendülettel fejlődik a csehszlovák
kérdés az igazságos elrendezés felé. A 
németek már megszállották a szudéta- 
vidék úgynevezett „belső zónáját* 4, 
megtörtént a megegyezés a német-cseh 
vegyeslakosságu vidékekre vonatkozó
lag is, a lengyel csapatok bevonultak 
már a frystati-sáv keleti részébe, de 
hatalmas lépésekkel haladt előre a 
csehszlovák köztársasággal kapcsolatos 
magyar ügy rendezése is. A vasárnapi 
nap sorsdöntő fontosságú fejezete en
nek a történelem és az igazság által 
megindított folyamatnak. Ez a históriai 
fejezet: a komáromi tárgyalás, amely 
vasárnap este kezdődött meg, amelyen 
Magyarországot két olyan nagvkoncep- 
cióju, átfogó tudású, különleges és kul
turált diplomáciai érzékkel rendelkező 
államférfiu képviseli, mint Kánya Kál
mán külügyminiszter és gróf Teleki 
Pál kultuszminiszter.

Már az elmúlt hét csütörtökjén meg 
kellett volna kezdeni a müncheni meg
egyezés szellemében ezt a beláthatatlan 
fontosságú tárgyalást, de a csehszlovák 
köztársaság belső bajaira, Benes elnök 
lemondására és a cseh kormányvál
ságra való tekintettel a magyar kor
mány lojálisán beleegyezett a tanács
kozás vasárnapra halasztásába. A ko
máromi találkozót megelőző napokat 
alaposan és lelkiismeretesen kihasználta 
a magyar kormány és diplomácia. A 
példátlan inunkabirásáról és fokozott 
felelősségérzetéről Európaszcrle neveze
tes Imrédy Béla miniszterelnök széditö 
munkatempót diktált. Óriási iramban, 
a részletkérdésekre is kiterjedve, teljes 
alapossággal, a probléma fontosságához 
méltó lelkiismeretességgel készítették 
elő magyar részről a komáromi tanács
kozást. A magyar delegáció két vezető
jének kísérete a kérdéskomplexus leg
kiválóbb szakértőiből áll, minden egyes 
tárgykörről a leghozzáértőbb szakfér
fiak informálhatják az egyes kérdések 
felmerülésekor a helyszínen a tárgyalá
sokat vezető Kánya Kálmánt és gróf 
Teleki Pált

A vasárnapra virradó éjszaka tartott 
minisztertanács és a vasárnapi megbe
szélések képezték ennek az előkészitő 
munkának utolsó szakaszát. Miután 
minden kérdést a legalaposabban le
tárgyaltak, elindult Komáromba a ma
gyar delegáció, amelyet a szeretet és 
reménykedés túláradó érzését sugárzó 
tekintctlel kísér az egész ország. Ez a 
túláradó, lelkes hangulat azonban ko
rántsem jelenti azt, hogy a magyar nép 
higgad! ágátés méltóságtelj es nyugalmát 
vészivé várná a komáromi tárgyalások 
ered •■yét. Amiképpen az események
hez ni itó komolysággal inlézi a sors
döntő napokban az irányítást a kor
mány, éppen olyan kitartóan s minden 
elszántsága mellett is nemes mérséklet
tel figyeli a dolgok alakulását az ország 
népe. S itt meg kell emlékeznünk arról, 
hogy’ talán soha magyar kormány mö
gött nem sorakozott olyan osztatlan 
egységben az egész magyar nép, mint 
most Imrédy Béla kabinetje mögött. A 
kormány minden gesztiójával és a vi
lághistóriai napokban tett minden 
egyes lépésével bebizonyította, hogy ki
érdemli erélyével is, felelősségtudásával 
is cselekedeteinek gyorsaságával és vi
lágos voltával is ezt a teljes bizalmat 
A magyar állásfoglalás már igazságos
ságánál fogva is egyszerű és világos: 
követelésünk, hogy a magyarlakta terü
leteket haladéktalanul csatolják vissza 
az anyaországhoz, a többi területen pe
dig népszavazás formájában érvénye
süljön a népek önrendelkezési joga.

Nemcsak Magyarország, de az egész

világ, elsősorban a végre már valódi, 
igazságos és végleges békét óhajtó 
Európa szeme Komáromra szegeződik 
ennek az alig felmérhető fontosságú 
tárgyalásnak napján. Európa minden 
tájáról érkeztek Komáromba — rész
ben Budapesten, részben pedig Bécsen 
keresztül — a sajtó képviselői. A világ
lapok vasárnapi számukban mindenütt 
kimerítő cikkekben foglalkoznak azok
kal a problémákkal, amelyek Komárom
ban kerülnek eldöntésre.

Különösen határozott a magyar kér-, 
désben a lengyel sajtó hangja. A len
gyel közvélemény a Ruténföld Magyar
országhoz csatolását várja és óhajtja, 
hogy végre ismét megszülessen a két 
baráti ország közös határa. Az olasz

sajtó népszavazást követel u szlovák l 
nép számára, hangoztatva, aogy meny-1 
nyíre nem fedi a tényeket a csehek és 
szlovákok állítólagos kulturális és gaz
dasági egységéről szóló frázis.

A magyar kérdés az egész elmúlt hét 
során is jelentékeny lépésekkel haladt 
a kifejlődés felé. Gróf Esterházy János 
és Jaross Andor pozsonyi rádiónyilatko
zata az egész Csehszlovákiába kénysze- 
ritett magyarság üzenete volt az anya
ország felé. Erre válaszolt szombati 
szeretetteljes rádiószózatával Hómon 
Bálint volt kultuszminiszter, aki az 
egész magyar nép nevében izente az el
szakított területen élő magyaroknak: 
„Gyertek hazai"

A világsajtó Komáromban
Vasárnap reggel nyolc órakor vitte Ko

máromba a MFTR Szent Imre nevű termes
gőzöse a bel- és külföldi sajtó képviselőit. 
A Szent Imre Komáromban a Zsófia szom
szédságában kötött ki. Ezen a hajón szál
lásolják cl a bel- és külföldi sajló kikül
dött képviselőit.

Mintegy húsz külföldi újságíró utazott 
vasárnap reggel Budapesten keresztül Ko
máromba. Köztük van Volto Sandro, a 
Giornale dél Popolo. Mossa Enrico, a Popolo 
d’ltalia, Blanchard a Paris Soir, Vellani 
Deionisi Franco a Giornale d’ltalia és

Bckaar M. Willem, a hollandiai Allgc- 
mciner Handelsblatt kiküldött munkatársa. 
Bécs felől autókon is

tömegesen utaztak vasárnap nagy világ
lapok tudósítói Komáromba.

A komáromi tárgyalások során a sajtót 
vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály miniszteri 
tanácsos, a miniszterelnökség sajtóosztályá
nak vezetője informálja, nki személyi 
titkárával, Bulla Borissza! utazott Komá
romba.

Pátyázat£Jelhivás!

MOVADO
a svájci kvalltasóiák gyára 

világhírű gyártmányainak Magyaroraiágon való 
propagálása céljából, felhívással fordul a magyar 
közönséghez:

Tegyen réazt reklámötletekkel, jel- 
mondatokkkal vagy rövid reklám 
verssel propaganda akciójában.

A reklámszövegnek ki kell emelnie, hogy •

MOVADO óra 
világhírét Igazolja a kOlönbózd pontosságversenye
ken nyert 162 első dij. közkedveltségét pedig ugy 
Európában, mint a te.ngerentul nemcsak a kiváló 
szerkezetének, hanem ízléses és modern formájá
nak is köszönheti.

A beküldött pályamunkákat a magyarországi 
órások érdekképviseletéből alakult jury bírálja el 
és Ítéli oda a következő értékes dijakat:

I. díj: arany MOVADO férfi v. női karóra.
II. díj: rozsdamentes acél férfi vagy női 

MOVADO karóra.
III. dij: króm MOVADO férfi v. női karóra.

A pályamunkák „MOVADO 1170'*  jelige alatt zárt 
borítékban Blockner J. hirdetóirodába, Budapest.
IV. , Városház-u. 10. küldendők be 1IM okt. U-ig.

A pályázat eredményét a napilapokban hozzuk 
nyilvánosságra 19W november t-én.

Dijat nem nyert pályázatot minden kártalanítás 
nélkül megsemmisítünk és fentartjuk a jogot a nem 
nyert munkák bármelyiket IS pengővel megvá
sárolni

A magyar ifjúság kiáltványa
A komáromi tárgyalások előestéjén a ma

gyar ifjúság vezetői u világ közvéleménye 
előtt leszögezik a cseh-szlovák kérdésben 
elfoglalt álásponljukat.

Követelik a magyarlakta terrllleteknek

HfiHSRt
LLOVDf RUTŰK

Legu'abb típusok

VEZ&RKÉPV18ELET:

SZEMÉLY | T E H l«, R I
AUTÓ i AUTÓ |

„AGREEMENT"
IPARI ÉS KERESKEDELMI R.-T.

Bpest, VI., Andrássy ut 47. Tel. 114-579

a magyar impérlum alá leendő hala
déktalan átadását; szlovák és rutén 
testvéreink számára a teljes önrendel
kezési jog érvényesítését, hogy c két 
nép népszavazás utján dönthessen sor

sáról.

Döntsön a szlovák és a rutén nép népsza
vazás utján afelett, hogy jövő állami létét 
miként kivánja berendezni. Szabad, függet
len állami életet kiván-c élni, vagy más or
szágokkal együtt kivánja-e a maga nemzeti 
életét berendezni?

A magyar ifjúság a „Szlovák szabad ál
lam bizottságához" hasonlóan

tiltakozik az ellen, hogy szlovák párt
politikusok n megszorult cseh kor
mánnyal kötött paktum alapján meg
fosszák a szlovák népet önrendelkezési 

jogától.

| Követeli a magyar ifjúság a lengyel
magyar közös határ megteremtését. A ma
gyar ifjúság az egész Felvidék lakosságának

1 önrendelkezési jogáért küzd és harcol.

Vasárnap a német csapatok 
folytatták a szudétaföld meg

szállását
Berlin, október 9.

(Inf.) Von Bock vezérezredes parancs
noksága alatt vasárnap a német birodalmi 
haderő csapatai folytatták a Szudétaföld 2. 
zónájának megszállását.

A csapatok délelőtt elérték a Szudéta
föld északi részének legjelentősebb köz

pontját, Reichenherg városát.

A bevonuló csapatokat a lakosság lelkesen 
ünnepelte. Beichenbcrg polgármestere üd
vözölte a német csapatokat és hangoztatta, 
hogy a nép boldognak érzi magát a felsza
badítás órájában. A polgármester bejelen
tette, hogy az eddigi Benes-tér nevét Hitler 
Aífol-térre változtatják és az eddigi Masa- 
ryk-tér visszakapja régebbi nevét s újból 
Bismarck-tér lesz.

Az előnyomuló német csapatok ezután 
folytatták útjukat és délben elérték

Schazlar városát.
A cseh katonai csapatok csak néhány órá

val előbb vonultak ki a városból, előzőleg 
azonban felgynjtották az őrházakat és a 
raktárépületeket. A lakosságot váratlanul 
érte a német csapatok bevonulása, mert azl 
hitték, hogy erre csak egy későbbi időpont
ban kerül sor. I«»y is azonban hamarosan 
nagy tömegek gyűltek össze és lelkesen ün
nepeltek a bevonult) katonákat.

Kevéssel utóbb a német csapatok elér
ték Tratitenau városát.

Közben lázas ütemben szervezik meg a 
birodalmi rend és biztonsági szolgálatot 
Szu’étaf üldön és éhbe belekapcsolódik 
nemcsak a bírod:-Imi rendőrség szervezete 
Is, hanem az SS-védőosztagok halálfejes lé
giója is, amelynek csapatait a birodalom 
valamennyi körzetéből vonták össze.

Franciaország elismeri 
Mussolini nagy érdemeit

Párls, október 9. (Hívás.) [Münchenben létrejött megegyezése Euróbát
A Petit Párisién nz olasz önkéntesek hatalmas veszélytől mentette meg. Mussolini 

viszavonásával kapcsolatban többi között a (olasz miniszterelnök, aki mint közvetítő 
következőket Írja: A négy nagyhatalom döntő szerepet játszott Münchenben, to

vábbfolytatja az országok közötti megbékü- 
lésre irányuló munkáját és most szétvágja 
a spanyol csomót.

Az önkéntesek visszahívása szerencsés 
gesztus

és jó előjel a. nagyhatalmak közrincüködé- 
sérc az igazi béke érdekében

A Journal szerint az olasz döntés szeren
csés kézzel oldja meg ezt a kényes kérdési 
és

kiszélesíti a müncheni egyezmény ke
reteit.

A Journal Pietri a következőket Írja: Né- 
hánp nap múlva nagykövetünk lesz az 
olasz királynál és császárnál. Uj nagyköve
tünknek nz lesz nz első feladata, hogv- elő
segítse Franciaország csatlakozását a Föld
közi-tengeri rendezéshez, mert Franciaor

szág nélkül nem jöhet létre Földközi-tengeri 
egyezmény.

Barcelona, október 9.
Éjfél felé a nemzetiek tiz repülőgépe 

hevesen bombázta Bareelonát.

Eddig tiz halottról és négy sebesültről tud
nak, de attól tartanak, hogy a bombázás
nak még több áldozata van.

Az egész ország Ünnepli
a felszabadu'ást

Az n lelkes öröm, amely a müncheni érte
kezlet döntései nyomán a magvar igazság 
mindjobban közeledd érvényre jutását ország
szerte fogadta, napról-napra és óráról-órára 
fokozódik.

Távirattal üdvözölte Imrédy Béla miniszter
elnököt nz Egyesült Rákospalotai Kereskedő 
és Iparosszővetség a komáromi tárgyalások 
megkezdése alkalmai ól és elhatározta, hogy 
a felvidéki magyarság pillanatnyi szükségle
teinek céljaira

Kir. és udv. 
ísngszET-

flyár
VII, Rákóczi-ut 60
Az ország legnagyobb és legszebb rádióterme

Telefonok: 136 rés
144-354 
137 708
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4 Kisyárdán állomásozó honiad zászló
sinak Kisudrda hazafias hölgykőzönsége 
l'hér selyemzászlót, a: Qrsolya-rend ne
velőintézete pedig nemzc/tszinfl selycmzász- 
lót ajándékozott. .4 kft zászlót lélekemelő 
ünnepség keretében adták át sokezernyi 

előtt a honvédzászlóaljnak.
II.

Illusztris vendége volt a minap az Opera- 
I-áznak, Bethlen Margit grófnő látogatott 
el az egyik próbaterembe, majd a színpad
ra, ahol a Mária Veronika cimü újszerű 
érdgkrs misztérium próbái folynak Rékai 
András főrendező vezetésével. A misztériu
mot Hetiden Margit egyik novellájából irta 
fíékai András és Adum Jenő, a kitűnő zene
szerző-tanár. <4 grófnő nagy érdeklődéssel 
nézte végig a próbát s őszinte elragadtatás
sal gratulált két szerzőtársának, valamint 
'1 szereplőknek: Szalag Karolának, Basili- 
de» Már&nak, fíigó Magdának, Dósa Má
riának, Kőszegi Ferencnek, Lcndvay 4n- 
doriukk és Jámbor Lászlónak. A Mária Vc- 
rontfa különben igazi érdekessége, külön- 
Icrft-s eseménye lesz az Operaház szezonjá
nak. Az uj misztérium egyesíti magában a 
pantomim, az opera és a dráma művészi 
hatásait. Két nugyobb énekesszerep, sőt 
.szavalókórus is van a darabban, amelynek 
egyik legmegkapóbb jelenete a modern élet 
nagy halállánca. Bethlen Margit, Rékai 
András és Adóm Jenő misztériumának van 
még egy külön érdekessége: Szalag Karola, 
az Operaház prímaballerinája mint drámai 
színésznő mutatkozik be. Szalag Karola 
egy asszonyt alakit, aki szerelme miatt ön
gyilkos lesz és az égi itélőszék előtt nagy 
párbeszédes jelenete van.

111.
Azok ii hirck, amelyek az Annu-bárral és 

Herényi Nualva) voltak kapcsolatban, nem 
•gazok. Az Anna-bár továbbra is Herényi 
Nu»i vezetése alatt marad. Megfelel ugyan 
a valóságnak, hogy a Dubnrry-kávébázat és 
az Anna bárt a régi tulajdonosok eladták, 
de. természetesen az uj tulajdonos, Kövcssy 
Géza első dolga volt, hogy Herényi Nu»i 
közreműködését továbbra is biztosítsa.

/V.
Kivonat az ingatlanforgalmi rovatból: dr. 

Sárosi György a Tliököly-uton ingatlant vett 
27.000 pengőé#. Ha ezt a hirt rádión mon
dami be a kJtíinö Pluhár mester, biztosan 
hozzátenné: „brávó Gyurka, ezt jól csinál
tad . . ,**

V.
Néhány nap múlva Budapestre érkezik 

llaslcs Milán, Jugoszlávia uj követe.
VI.

Nagy-igényű? Takarékos? Milller szűcs- 
mesternél vásároljon, Petőfi Sándor utca 6.

VII.
Wahlkampl Henrik, a bálközi blokk el

nöke, minden bálák és társasági esemé
nyek legfőbb parancsnoka „civilben" szor
galmas hivatal no!;, az l.lső Budapesti Gőz
malom tisztviselője. Wahlkampl Henrik hi
vatali szorgalmát most előléptetéssel hono
rálták, az igazgatóság cégvezetővé nevezte 
ki.

VIII.
Rátkal Márta, a legeredetibb magyar dl- 

zár, — aki eredetiségében is mindig uj és 
verhetetlenül repül nz amerikai rádiócsalo
gányok mezőnyén — most esténként frap
páns sikert arat uj műsorával a Dunacorso- 
kávéházban.

IX.
A dáma saját érdeke, hogy Jolié dlvnték- 

■-zer bolt jó nak (Kigyó-u. 4--6.) csodálatos 
választékúból olcsón vásároljon. Indiai cir
kon. tenyésztett igazgyöngy maradandó ék
szer.

.V.
Faruk király, Egyiptom i/ju uralkodója, 

aki szenvedélyes rádiós háromezer rádió
apparátust ajándékozott a Nílus völgyében 
éló szegény fellahoknak.

XI
Salamon C.söpi visszatérve párisi és 

londoni útjáról — Cseh llávnl együtt, aki 
Kopenhágából hozta magával .1 legújabb 
slágereket ~ óriási sikerrel szerepelnek 
n nn|»ról-nnpra zsúfolt Országhát Grlllben

XII.
A mütercmlátogatdsvk, amelyeket Bajor 

(dzi tavaly rendszercsHcll. közel tizenötezer 
pengőt hozlak n festőművészeknek és szob
rászoknak. .4 művésznő az idén Is meg
szervezi a müleretnlát ugatásokat.

XB1.
Bethlen György gróf és Jósika Paula bá

rónő most ünnepelte házasságának húszon 
ólödlk évfordulóját.

BAKTER: Árdrágító hentes legyek hájjá 
Lepcses .szomszéd, ha maguk nem I’estrül 
gyiinnek megen!

ÖRZSI: Onnan gyűvünk hát. De nem ajál- 
lom, hogy árdrágíttó legyék, mert azokon 
most elverik ám a port!

BAKTER: Aggvon Isten észt, erőt is hozzá, 
hogy mennél jobban Heverjék rajtuk! Én 
meg se tudom érteni, hogy’ merészelnek li
lén ronda vétket elkövetni.

LEPCSES: Hát idehallgasson, majd én el
mondok egy esetet, amiből megérti. Az a 
Sokatpihent Rogyák Józsi, akit azért nevez
lek így a faluba, mer temérdek évet ült a 
szombatheli fogházba, egy alkalommal el- 

Iadott két pár tyúkot tizenkét pengőjén — 
L.llinnye apja1* — zándorodott föl a fele
sége, — ..hogy vót képe ennyit kérni a tyu- 
kokér, iszen maga csak öt pengőt adott ér
tük". — „Fogd a szád!" — kajdált az ura, 
— „a fáraccságot nem számítod?" — „Mi
csoda fáraccságot?**  — csodálkozott az asz- 
szony. — „Hát azt", — mérgelődött Sokat
pihent Rogyák, — „amíg aztat az öipengöst 
hamisítottam!**

BAKTER: A guta birizgálta vóna meg a 
pihenő fertállát! — Oszt azontúl mi újság 
Pesten, Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Százhúsz kávéház eladó Pesten.
BAKTER: Mi n ragya! Oszt akadnak vá

sárlók?
LEPCSES: Erriil meg az jut eszembe, 

hogy Cseplész köcsögbe a pógárok igen jól 
inegtanúták mán, hogyan köll a törött ab
lakot bcüvegezni. Egy alkalommal hazafele 
ballagott az az ablakos ember, neve szerint 
Másfálpofájú Kögyökös Nagy András, oszt 
clhujántotta 'égig a falun, hogy „Ablakot 
csináltatni, ablakot csináltatni!*  — „Ejnye 
nini — bőrként rá a biró — „mit kajdál 
maga'*  Iszen cggvetlcn szál üvege sincs!" — 
„Az igaz" — vallotta be Másfélpofáju Kő- 
gyökös, — „de nzér nyugottan kajdálhatok. 
mer úgyse hív be senki."

BAKTER: Igaza is vót. — Hát arrul mit 
hallottak, hogy e*  pesti bctörő-falamia igen 
nagy veszekedést csapott a rendőrségen?

LEPCSES: Az ám. A betörőt még a fog
ságban is gyötörte az anyósa.

ÖRZSI: Ugyan má, gyötörte! Csak annyit 
szólott néki, hogy: — „Én mlngyár inon- 
tam a jányomnak, ne mennyen hozzá illen

Nudista nők aktfotográfiája 
a bíróság előtt

Két pengő erkölcsi kártérítést kapott a feleség és a menyasszony, 
mutogatta a fényképészakinek aktképét engedély nélkül

A budapesti tóbln IVerner-tanácsa, mint 
fellebbezési bíróság érdekes ügyben hozott 
ítéletet. Tavaly nyáron négytagú társaság 
csónakkal indult a Dunán weckendkirán- 
Hutásra. Egv fialni házaspár és egy fiatal 
jegyespár voltak a csónakosok. Vasárnap 
délben egy kis szigetnél kikötöttek. Az el
fogyasztott ebéd után a vőlegény különös 
javaslatot leli. Azt proponálta, hogy a höl
gyek, a fiatal asszonyka és nz ő menyasz- 
szon.va, álljunk modellt és ö művészi akt- 
felvételeket készít róluk.

A javaslat ellen a fiatal férjnek nem 
volt kifogása és a hölgyek l.s kuncogva 
elfogadták a vőlegény Indítványát. PH- 
Innátok nlatt Izdobtúk magukról nz 
uszódresszt és n vőlegény több felvételt 

készített róluk.

Másnap a filmtekercset IVríjr Ede fény
képészhez adta be u vőlegény, lmgy készít
sen a felvételekről egy-egy kópiát. A fény
képész ezzel a munkával Wolff Sándor, 
nevű segédét bízta meg. A következő nnp 
a vőlegény átvette n jólsikerült fényképfel-

mert az egészségére ártalmas nikotin, nvridin 
kátrány, gyanta stb. származékok ezáltal nem 
(útnak u szálba és a tüdőbe.

Minden dohánytőzadóban kapható
1 elegáns Nlkopáll bakelit azfpku S betét ára I.KO P 1 betét — mely 40 cigarettára elét*  — 16 fillér 

(i'.tiila és forgalomba hozza-
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piszok fajzathoz, aki képes beárulni a na
pát is."

BAKTER: Inkább kilenc bú esti-béli pofon, 
mint egy anyós!

LEPCSES: Hájjá tuggya, mikorába Há- 
tulbátor Csekő Lajos eltemette a napát, le
het hogy fájdalmába, lehel hogy az elegán- 
cia céljábul, de igen fájn végtisztességet ren
dezett néki. Hát aszongya nékem nz örzsirn:
— „Lássa apja, Csekő szomszéd mégis csak 
kimutaltya u szeretetit az anyóssá iránt!"
— „Oszt mit gondúsz" — mordul ain ör- 
zsire, — „én tán nem mutatnám ki szíves
sen, ha kedves idesanyád is illen l>ékés ma
gatartást foglalna el a Szent Mihál lován?"

BAKTER: Nono hát löszén! — S abbul 
mi igaz, hogy abba a Portugál)jóba elszök
tek a viadalml a bikák s a nézőket tapod- 
ták meg?

ÖRZSI: Maguk keresték, maguk tanálták 
Én biz nem mennék az ollan vad jószág 
közelibe.

LEPCSES: Akárcsak az asszonyfai jedző, 
mikor be akart menni Bókáékhoz, de nem 
mert, mivel a bika szabadon vót az udva
ron. — „Ugyan ne fejjen mán jedző úr**  — 
szólt az öreg Bóka, — „én csak tudom, hogy 
ez az állat nem öklel!**  — „Elhiszem hogy 
maga tuggya" — felelte a jedző, — „de váj
jon a bika tudja-e?!*

ÖRZSI; Az hát. — Oszt mehetnénk is 
aptya.

BAKTER: Várjon mán egy kesennyég! — 
Arrul még nem tett nyilatkozatot Lepcses 
szomszéd, hogy a Sztaliny diktátor mán 
megen öldösi a saját népit.

ÖRZSI: Ulládzik azer is nem avatkozik 
bele az ejurópai torzsalkodásba, mer otthun 
van elfoglalva.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint inikoi 
eccer szent Vasárnap cstetájt az a Bélnyo-. 
masztó Gádor Mártony javában oktatta a 
feleségi t egy kapanyél segéllével a békés há- 
zasélctre, midőn beszólt az ablakon a sur- 
bankó Mácsik Lajos, hogy aszongya: — 
„Mártony bácsi, gyüjjön mán, igen nagy 
verekedés van a kocsmába!" — „Hadd csak 
fljarn**  — szólt Bélnyomnsztó s egy igen te- 
kintélleset odasujtott a becses neje külső 
megjelenésire, — „nem menek én bizony, 
mer ollan visszaütnek!**  — Oszt pá pá bak- 
lerom, Istennek ajállom.

rókák, kepnek
eredeti modellek után

SCKMIBE1

vételekről készült egy-egy levonatot.
Hónapok múlva kiütött a botrány, mert
a férjnek valaki a fülébe súgta, hogy 
egy fényképészsegéd a feleségének akt
fotográfiáját a levéltárcájáhan hor

dozza

cs mutogatja. Kiderült, hogy Wolff Sándor 
fényképészsegéd uz, aki az aktfelvételekről 
a maga számára is készített egy szép levo
natot és ő volt, aki ismerősei körében mu- 
lógatta a fialalasuonynuk és a szininöven- 
dék-menyasszonynak az aklfolográfiáit.

Ereksitán a két hölgy szerzői jogbitorlás 
vétségének megállapítása iránt beperelte a 
fényképészt és annak segédét. Arra kérték 
a bíróságot, hogy nz alpereseket nyilvánítsa 
vétkesnek a szerzői jogbitorlásban, sújtsa 
őket megfelelő pénzbüntetéssel és kötelezze 
mindkettőjüket erkölcsi kártérítés megfize
tésére. Kérték ezenfelül, hogy az alperesnél 
lévő fotográfiákat a bíróság kobozza cl és 
semmisil.se meg.

A tábla Werncr László tanácselnök reze-

Nyolcad
3S
pengő

JOÜi) HÉSŐB, 
min! soha!

Kedvező sorsfordulat nem maradhat el 
annak az életében, aki megérti az idők 
szavát, fokozott munka mellett kiküszö 
böli az előítéletet, a bizalmatlanságot 
és hoz egy kis áldozatot, vesz egy 
osztálysorsjoqyet. miáltal megszerzi 
a reménységet, mely buzdít, serkent 
egy jobb jövő ós boldogság félőJ 
Köztudomású, mily sokan leitek gazda
gok az utolsó hetekben, inért nyertek 
az osztálysorsiátékon. Október 15-ón 
kezdődik az uj sorsjáték, vegyen vagy 
rendeljen bármelyik főárusitónál, akik 
minden rendelést pontosan, figyelme

sen és diszkréten intéznek el.
fl sorsjegyek hluafa’os ara osztílyonHöni:

Negyed 
•7

pengő

Állandó és kitartó játék vezet 
eredményhez!

tése mellett tartott tárgyalása után, mint 
fellebbezési bíróság most

ar alpereseket egyenként két pengő 
pénzbüntetéssel büntette meg,

amely nemfizetés esetén egy-egvnapi fog
házra változtatható át. Elmarasztalta a 
tábla az alpereseket egyetemlegesen arra is, 
hogy a felpereseknek tizenöt nap alatt 
végrehajtás terhe mellett

két pengő erkölcsi kártérítést fizessenek 

s kötelesek ezenfelül a felperesek ügyvédje 
számára 160 pengő perköltséget is megtérí
teni.

Az Ítélet indokolása kiemeli, hogy az al
peresek mindketten felelősséggel tartoznak. 
A fényképész azért, mert nem ellenőrizte 
kellőképpen a segédét, az pedig azért, mert 
egy fény képmásolatot a felperesek enge
det me nélkül a maga számára is készített. 
Részletesen megindokolja a tábla, hogy 
miért szabott ki az alperesekkel szemben 
kélpengős büntetést és

miért állapított meg a felperesek Javára 
mindössze két pengő erkölcsi kárigényt.

Az indokolás ugv hangzik, hogy a felpere
sek társadalmi állásánál fogva szokatlan, 
hogy olyan módon, mint az a fényképen 
látható, egy férfi által lefényképeztetni 
hagyták magukat. De ha már ezt mégis 
megtették, akkor még szokatlanabb, hogy 
a fényképfelvételt előhívás és másolatok 
készítése végett idegen cégnek adták át, 
noha

nagyon Jól tudhatták, hogy Ilt a főnők 
és az alkalmazónak nz elkészült fény

képeket szabadon megtekinthetik.
A felperesek tehát, akik könnyűszerrel túl
élték magukat azon a szeméremérzeten, 
hogy ruhanélküli fényképüket mások meg
tekinthették, jelentékeny erkölcsi sérelem
ről nein panaszkodhatnak.

Stthanctámadás 
a bécsi püspöki 
palota ellen

Bécs, október 9.
Vasárnapra virradó éjjel éretlen suhan- 

cokból csoport verődött össze és
a püspöki palota ellen fenyegető maga

tartási tanúsított.
A rendőrség a legerélyesebben közbelépett, 
ugy, hogy a legrövidebb időn belül ismét 
helyreállt a nyugalom. Azok a külföldön 
megjelent hírek, amelyek szerint a püs
pököt megsebesítették és más hasonló hí
resztelések nem felelnek meg a valóságnak. 
Mint közük, a tetteseket a legszigorúbb bün
tetéssel sújtják. (MTI).

— A ni. klr. Oszliilysorajúlék főárusitói kérik, 
hogy akik a postán küldött sorsjegyek árát 
még nem egyenlitettők ki, szíveskedjenek a 
megfelelő összegei azonnal megfizetni, mert a 
nycreinénvigény és minden más jog csak ugy 
biztosítható, ha a sorsjegyek ára a hivatalosan 
megállapított 30 fillér költségátalánnyal együtt 
a húzás előli klegyenlittelctt Ha azonban bár
mely oknál fogva a sorsjegseket nem akarják 
megtartaui, küldjék azonnnl viMza az illetékes 
helyre, mert a főclárusltóknak kárt okoznak, 
ha azokat nem kapják vissza A húzások már 
szombaton, 15-én kezdődnek.
— Mlhinylilzhelyen olcsón, gyorsan és n leg- 
kisuhb fáradsággal lehet főzm sülni. Erről In
gyenes gyakorlati ulmiilalásl kap minden ér
deklődő az Elektromos Müvek V., Honvéd-utca 
22. szám alatti főzőiskolájának előadásain. 
I•őzőgynkoilnli előadás: hétfőn, csütörtökön és 
pénteken délelőtt félliz órakor, délutáni főző- 
bemutató szerdán 17 órakor A villamos ház
tartási készülékek ismertetés-' .során képviselő
ink, kuglóf, leveles vajas tvszln, rétes, hal- és 
különféle húsételek készítésit mutatják be. 
Ruhatár dljtalau.

semmisil.se
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A szepesi hitvallás:
a magyar területtel együtt 

a szepesi német területet is vissza 
kell csatolni Magyarországhoz

A Szepesi Szövetség vasárnap tartott 
rendkívül látogatott összejövetele Hoepfner 
Guido felsőházi tag indítványára a követ
kező határozatot fogadta el:

A Magyarország mai területére költözött 
és ide kíüldözött összes szepeslek nevében 
a Szepesi Szövetség ünnepélyesen kijelenti, 
hagy mint az ország valamennyi társadalmi 
szervezete, 6 is

a legnagyobb határozottsággal és tagjai 
fizikai, erkölcsi és anyagi erejének tel
jes latbavetésévcl küzdeni kész a húsz 
év óta cseh iga alatt sínylődő felső
magyarországi nemzetiségeknek önren

delkezési jogáért.
Különösen követeli a Szepesi Szövetség 

a szepesi németségnek Szent István 
koronájához való csatolását,

amelyhez azóta, hogy ősei a XII. században 
szülőföldünkön megtelepedtek, mindenkor 
tartozott és amely iránt az

évszázadok folyamán mindig a legna
gyobb hűséggel viseltettek.

A Szepesi Szövetség ez alkalomból emlékez
tet azokra a határozatokra, amelyeket a 
szepesi németség képviselői 1918 november 
4-én és a felsőmagyarországi németség 
képviselői 1918 december 9-én Késmárkon. 
Thököly városában hoztak és amelyekben 
kijelentették, hogy

Magyarországot gondoskodó hazájuk
nak tekintik, amelynek örömében és 
bánatában osztoznak és amelynek pol

gárai akarnak maradni örökké.

Azok a kulturális, történelmi és ethlkai ér
vek, amelyekkel a késmárki ünnepélyes 
nyilatkozatok a szepességi és általában a 
felsőmagyarországi németségnek Magyar
ország keretében való megmaradását indo
kolták, ma is változatlanul megállnak. Vál
tozatlan marad a Szepesség és Felsőmagyar- 
ország földrajzi helyzete is, amely — ha 
egyáltalán lehetséges — még nyomatéko
sabban amellett szól, hogy

a felsőmagyarországi németség újból

Magyarországgal cgyesittessék.
A Szepesi Szövetség felhívja a figyelmet 
arra is, hogy a szepesi németség települési 
területe a magyar települési terület közvet
len szomszédságában fekszik, amely éppen 
a Szepes—Gömöri Érchegység lejtőin, Csú
csom községnél éri el a legészakibb pontját.

A magyar települési területtel együtt a 
szepesi német területet Is vissza lehet 
és vissza kell csatolni Magyarországhoz.

Amikor a csehszlovák állam fokozatos fel
bomlásának láttára a Szepességnek a cseh
szlovák államba való bekebelezése, ellen 
húsz esztendővel ezelőtt elhangzott késmárki 
tiltakozásokat most újból megismételjük és 
ünnepélyesen ( követeljük a szepesi német 

A szepesi németség is 
jogot

követel!
A szepesi német párt szócsövének, a Kar-1 viselői az alábbiakat jelentették ki: 

palhen-Postnal: legutóbbi számában nagy. I MAlTS|nk s00 Évcn ,it szilárdan ás 
jelentőségű cikk jelent meg, amely szerint | - - -.............. - ...... .

a szepesi németségnek ezentúl is nz ön
rendelkezési jog a jelszava.

A késmárki lap hivatkozik a szepesi néme
tek 1918 november 4-én és a felsőmagyar
országi németek 1918 december 18-án ugyan
csak Késmárkon hozott határozataira és ki
jelenti, hogy

a szepesi németség az e határozatok
ban foglalt követelésekből semmit sem 
von vissza és azok ma éppen ugy ér

vényesek, mint busz évvel ezelőtt.
E határozatok lényege a következő;

„Magyarnak érezzük
magunkat'*

1918 november 13-án a Késmárkon meg
tartott nagygyűlésen a szepesi németség kép-

települési területek Magyarországhoz 
visszacsatolását, végezetül még ama 
győződésünknek adunk kifejezést, 
szeretett szepesi szülőföldünknek n magyar 
hazába való visszatérése nemcsak a szepes
ségi németségnek a cseh uralom alatt any 
nylra lesüllyedt gazdasági jólétét fogja 
helyreállítani, hanem

a szepességi németség Szent István ko
ronájának védőszárnyai alatt nyelvét 
és kultúráját éppen olyan szabadon 
fogja ápolhatni és fejleszthetni, mint 

annakelőtte

és eteklntetben is meg fogja 
azokat a jogokat, amelyeket a 
megtagadott tőle. (MTI.)

kapni mind- 
cseh uralom

„Atyáink 800 éven át szilárdan és híven 
kitartottak Magyarország mellett és osztoz
tak a magyarság örömében és bánatában. A 
magyarok oldalán küzdöttek a tatárok és a 
csehek ellen, küzdöttek a magyar szabad
ságért és mindig szivvcl-lélckkel ragaszkod
tak Magyarországhoz. Sohasem érezték ma
gukat és ma sem érezzük magunkat mások
nak, mint magyaroknak. Sohasem tapasz
taltunk német származásunk vagy nyelvünk 
miatt bármiféle mellőzést, hátrányt vagy 
lebecsülést. Ugy az egyházi, mint a községi 
életben nyelvünket mindig a legcsekélyebb 
akadály nélkül használhattuk és a bíróság 
előtt sohasem tapasztaltunk nyelvünk miatt 
hátrányt. Atyáink német nyelvük ellenére 
magyaroknak érezték magukat és anya
nyelvűnkhöz rendületlenül ragaszkodva mi 
is szivvcl-lélckkel magyaroknak érezzük 
magunkat. Azt akarjuk, hogy ez Igy ma
radjon a jövőben is mindörökké. Ezért egy
felől a mi földünk ellen Irányuló valamcny- 
nyl csehszlovák Igényt mint az Isteni és 
emberi jog ellen Irányúiét és mind történel
mileg, mind kulturaliag indokolatlant visz- 
szautasitunk és kijelentjük, hogy mi ma-

Ruszinföld képviselői is tárgyalnak 
Prágával

Prága, október 9.

A Cseh Távirati Iroda jelentése szerint 
Ungvárott szombaton összeültek a Ruszin
föld parlamenti képviselői, az első ruszin 
központi tanács háromtagú és az első ukrán 
nemzeti tanács háromtagú bizottsága, hogy

felállítsák a Ruszinföld követeléseit.

Az ungvári kormányzósági épületben sz 
egész napon át tárgyaltak a két nemzetiség 
képviselői, valamint a Ruszinföld parla
menti képviselői és

megállapították a ruszin föl dl miniszte
rek listáját.

A tárgyalások végén megegyeztek, hogy a 
következő ruszinföldi miniszterek névsorát 
terjesztik a kormány elé: a ruszin kormány 
elnöke és közoktatásügyi miniszter Brody 
képviselő, belügyminiszter Bacinsky dr. 
szenátor, gazdasági miniszter Fencik dr., 
képviselő, egészségügyi és szociális ügyek 
minisztere Valósin igazgató, közlekedésügyi 
miniszter fíévay képviselő, igazságügymi
niszter Pjescak dr. képviselő.

A kormányzósági épület erkélyéről Pár
kányi dr., az első ruszin miniszter kijelen
tette, hogy a

a Ruszinföld ugyanazokat a jogokat 
kapja, mint Szlovákia.

Brody képviselő közölte, hogy megalakult a 
ruszin kormány, amelynek összetételét a

gyár hazánkhoz hívek maradni és a jövő
ben Is Magyarországhoz tartozni kívánunk.**

A felsőmagyarországi németek 1918 de
cember 9-én ugyancsak Thököly városában 
tartott nagygyűlésén elfogadott határozat 
többi között igy szól:

„A ml őseink a magyar királyoktól olyan 
kiváltságokat kaplak, amelyek évszázado
kon át biztosították különállásukat és tel
jes autonómiájukat. Magyarország gondos
kodó hazánkká vált, amelynek örömében 
és bánatában osztoztunk, annak egyenjogú 
polgáraivá lettünk, azoknak éreztük magun
kat és örökké azok kívánunk maradni.**

A szepesi párt szócsövének állásfoglalása 
tehát azt jelenti, hogy

a szepesi németség e történelmi na
pokban megújítja azt a határozatot, 
amelyet húsz esztendővel ezelőtt, köz

vetlenül a megszállás előtt hozott. (MTI.)

MEGNYÍLT

ASTORIA
TAVERNA

Délután és este

TÁNC
Boros Macher—Boros-trió

prágai kormány jóváhagyása után ünnepé
lyesen közlik Ruszinföld lakosságával. A 
ruszinföldi képviselőház választásait a leg
rövidebb időn belül kiírják.

Hir és cáfolat 
egy állítólagos varsái 

angol demarsról
Varsó, október 9.

A Lengyet Távirati Iroda jelenti: A kül
földi sajtóban értesülések jelenlek meg ál
lítólagos varsói angol demarsról, amelyben 
Nagybrilannia megmagyarázta és leszögezte 
álláspontját n közös lengyel-magyar határ 
kérdésében. Ezek szerint Nagybrilannia ál
láspontja az volna, hogy az angol kormány 
Csehszlovákiát érintő

semmiféle kisebbségi követelést nem 
támogat, ha nem szigorúan néprajzi 

alapokon nyugszik.

Ezzel kapcsolatban a Lengyel Távirati 
Irodát felhatalmazták annak megállapítá
sára, hogy

ilyen brit demars egyáltalán nem tör
tént: ez a kérdés nem Is szerepelt

a lengyel és az angol kormány megbeszélé
seinek tárgyai között. (MTI).

I ANNA BÁR """"™1
PERÉNYI NUSi |



HÉTFŐI NAPLÓ
Budapest, 19M október 1B.

OKTÓBER n—n.
Exl a cu^-tnot már minden ma<yar brid- 

fetd előjegyezte éa a párok szorgalmasan 
treníroznak a Hétfői Napló

PÁROS ELÖNYVERSENYÉBE.
Nn<y uámmal érkeznek a nevezések éa a 

meghlvólgénylének a szezonnyitó nagy 
versenyre, melynek színhelye a Gcllért-asáUó 
dnnopurtl dísztermei lesznek.

Az Idei szezon legnagyobb versenyét a 
Magyar Bridge Szövetség elnöke, Dor- 
mandy Géza ny. tábornok nyitja meg.

A verseny első dija:
8~8 NAPOS ÜDÜLÉS A KÉKESEN.

A monstre-verseny meghívóit caak ezen 
a héten küldjük szét, kérjük a verseny
zőinket, hogv esetleges címváltozásukat vagy 
megtilvólgénylénllket a Héttől Napló kiadó
hivatalánál közüljék. Telefon: 1308—90.)

*
.4 JÓ BftIDGEZŐK körött ni Igazi bra

vúros technikai megöl(lőtt „Wiederládának" 
nevezik. Dr. Wldder Lajos, a kitűnő ma
gyar válogatottnak egyik ilyen érdekes 
játszmáját mutatjuk ilt be.
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Dél helyén ülő dr. Wldder 3 szánt játszik 
Nyugat kis kárával indul, amelyre felvevő 
nz asztalról kis kárát ad és a kézben Üt a 
tízessel. Kis treffet hív, Nyugat természete
sen nem megy be az ásszal, mire az aszta
lon üt a dámával és Kelet a tízest adja rá! 
(Ebből a felvevő joggal következtet arra, 
hogy Keletnek nincs több treffje.) Wldder 
meghívja az asztalról a káró dórnál, amit 
Nyugat a királlyal üt és lehívja a káró 
őszi, majd pikkel játszik. (Ez hibás ellen
játék, de a partié még igy sem ..leány álom".) 
A felvevő az asztalról kis pikket ad, amit 
Kelet a bubival ül és nem akarván bele
hívni a körbe, visszahívja a pikket. A fel
vevő erre az asztalon lehívja a négy pik
ket. Utána a kör dámát, amit Kelet boldo
gan lefed, mert már lelki szemeivel látja 
a bukást! De Wldder nem üt az ásszal, 
hanem kicsit tesz reá. Kelet tehát kénytelen 
kört hívni, amit a felvevő kézben a tízessel 
üt be éj lehívja kilencedik ütésnek a kör 
ászt. Akrobat, oh! — (Felvevő ütött négy 
pikket, két kárát, két kört és egy treffet.) 
Ebben a partiéban a felvevőnél, csak az 
ásztól szenvedett többet, aki az ellenfelek 
lapjait is látta.

★

AZ MTK bridge*zako>itá1yában  a Hétfői 
Napló piros versenyére készülő pírok e heti 
nyozl-se. dr Kim .Miklós és Üelicat Sándor 
volt. Ut említjük meg azt az érdekes hirt is. 
hogy at éricknjváriak és Hassalak nagy szám
ban készülnek részlvcnni az október 22—23-i 
nngv versenyen.

*
A SZÖVETSÉG őszi programját most 

állította össze a vezetőség. A programból 
kitűnik, hogy november második felében 
rendezik meg a vegvespáros bajnokságot, 
előreláthatólag a Királyi Magyar Autoclub- 
bán és december első felében a női bajnok
ságot X Nemzeti Kupr< döntC'1 pedig a tag
egyesük lek tn< ■•hivásfiun óhajtják lebonyo- 
Illanj

♦
.4 B0MM1ZÖK táborában élénken tárgyalják 

a legutóbbi nagy összecsapást a belvárosi 
testiinagykcrcskedö felesége és at ismert 
ügyvéd között. A csata 12 órán ál tartott és az 
ügyvéd knock-out jóval végződött.

— Utolsó hét. Az uj sorsjáték huzsa már e hé 
fen. szombaton kezdődik Ajánlatos a sorsjegyet 
a Tőrök bankházban (Budnpcst, IV., Szervita-tér 
3) sürgősen megvenni vsgv megrendelni, mert 
n készlet gyorsan elfogy. Elérhető Icgnogyobh 
nyeremény hétszázezer pengő.
— Mindenkit érdeklő pályázati felhívás. Gon 
<lvlkodjék egy ügyes, szellemes, hatásos rek 
lámöileleii. uinelv a Msvado svájci kvalitáséra 
világhliét igazolja és küldje be pályamunkáját 
„Movado 1023“ jelige alatt Blockner J. hir 
delőlrodájába, Budapest, IV, Városház-utca 10. 
Az értékes pályadljakat a magyarországi órá
sok érdekképviseletéből alnku't Jury Ítéli oda
— Az egyik klsdunnl azcmélyhajóJJral részié-
get megszüntetése. A MFTK közhírré teszi,
hogy n Budapestről Dömősre 8.30 órakor és
Dőmösrftl vissza 18 órakor induló klsdunol
AMmélyhaJÓ folyó évi október 9-től kezdve to
vábbi intézkedésig csupán vasár- ée ünnep
papokvu lúg közlekedni.

Húszezer magyar lovas, akitől 
valaha egész Európa rettegett

A honvédség idei őszi, nógrádi záró gya
korlatán két sereg állt egymással szemben: 
a piros ée a kék. A piros nagylétszámu volt, 
a kék kisebb, de ebben a hadseregben sok 
volt az úgynevezett gyorscsapat, a kerék
pározó, gépkocsizó gyalogság és motorizált 
tüzérség. A kékek hadlterve az volt, hogy 
a pirosak számbeli fölényét gyorsaságuk
kal, mozgékonyságukkal ellensúlyozzák. 
A haditerv ugy szólt, hogy a gyorscsapatok 
hirtelen meglepetésekkel, rajtaütésekkel el
szakítanak egy-egy kisbb részt a kékek zö
métől, rávetik magukat ar elszakított, ki
sebb csapatokra és igy jutnak el a győze
lemhez. A hadviselésnek ez n módja tulaj
donképpen

modernizált formája a magyarok ősi 
hadviselési módszerének.

A gyorsaság, fürgeség, kitartás, bátorság, 
rajtaütés, meglepetés jellemezte a honfogla
lás korában is a magyarok hadművészetét 
és ez biztosította évszázadkon ót vitatlan 
Imrei fölényét, ,

Páncélos csapatokkal védett, kőfallal ke
rített városok mögött élő polgárok ajkán 
született meg a honfoglaláskori időben az 
azóta is sokat emlegetett fohász: Magyarok
nak nyilaitól ments meg, Uram, minket... 
A tizenkilencedik század végén Európa, az 
akkori mértékkel mérve, a polgároso
dás, a megállapodás felé tartott. Várak, 
városok épültek, a polgárság kőfalak mö
gött talált biztonságot. Eszmevilágukat a 
városi és vallásos szellem töltötte be. A vi
tézkedés, a harc kiváltsága a lovagoké volt. 
A hadviselés módját a lovagi eszmekör és 
más adottságok szabályokba merevítették. 
A költséges felszerelés miatt a kicsiny had
sereg volt az uralkodó típus, nehézfegyver- 
zetü, páncélos lovagok vetélkedtek a dicső
ségért.

Katonai szempontból ebben az állapotban 
volt Európa közepe nbban az Időben, ami
kor megérkeztek a magyarok és

szembekerült egymással két eltérő ka- 
tonatlpiis: a kőfalak védelméhez szo
kott, szabályokhoz igazodó, nehézfegy- 
verzetü vérteslovag és a paripát akár 
szőrén Is megülő, viharvert, edzett, eb 
szánt, fürge pusztai lovas, a magyar, 
aki a legmagasabb fokti teljesítményekre 

volt beállivta.
A magyarság hadiszervezclel — a katonai 

szakértő feljegyzése szerint — abban az idő
ben ugy alakult, hogy a törzsek egyenként 
körülbelül 2500 lovast adlak, a sereg lét- 
számo tehát húszezer lovas körül járt.

•Ili I

Pest vármegye érdekes döntése 
a házasság előtti 
kötelező orvosi vizsgálatról
Ha nem hoznak róla törvényt, a vármegye saját 
hatáskörében intézkedik

i 
következő rendkívül érdekes indokolást fűzte:

— Az indítványozók kifejtették, hogy népes
ségünk számbeli csökkenése és fajunk erejé
nek hanyatlása két olyan okra is visszavezet
hető, amelyek kiküszöbölésére megvan a le
hetőség. A legtöbb házasságra lépő fél

Pest vármegye törvényhatósági bizotságs ér
dekes határozatot hozott n húza’ság előtt kö
telező orvosi vizsgálat kérdésében. Az ügy 
előzményei még ii nyárra vezetnek vissza. A 
vármegye Júliusi klsgyülésén dr. Kégl János és 
dr Szűcs István törvényhalósági bizottsági 
tagok Indítványt terjesztettek riő, hogy a vár
megye alkosson szabályrendeletet a házasság 
(lőlli kötelező orvosi vizsgálat elrendeléséről. 
A kisgyülés az indítványt azzal a javaslattal 
terjesztette a törvényhatósági bizottság köz
gyűlése elé, hggy a vármegye egyelőre ne fog
lalkozzék a házasság előtti kötelező orvosi 
vizsgálatnak a vármegye területére szóló szabá
lyozásával. A törvényhatósági bizottság a ja
vaslatot magáévá tette és véghatározatához a

A Szent Gellért
gyöngyözövizü fedett uszóosarnoka 
Ismét az olcsóbb téli árszabás mel
lett áll a közönség rendelkezésére. 
Kombinált fürdőzés a termálfürdővel 
kapcsolatban pótjegy váltása mellett. 

Vlzgyógy- ée hőlégkezelés. Mesterséges napfény.

Kedvező Idő esetén a pezsgőfürdő- 
belépővel a hull AmfUrdő is Igénybe 
vehető

Elég tekintélyes szám volt ez az akkori 
időben, de nem szabad elfelejteni, hogy 
nagy birodalmak függvényeit alkotó, állam
alkotó páncélos seregei álltak velük szem
ben, viszont a magyar harcos faji tulajdon
ságaival, hadviselésének meglepő módsze
reivel, mozgékonyságával, páratlan telje
sítőképességével igyekezett fölényt biztosí
tani magának.

A magyarok ősi hadművészete a bátor
ságon, edzettségen felül főként a gyorsasá
got és az ellenfél meglépését használta ki. 
Harci módszerük abból állt, hogy a sereg 
kél részre oszlott. Egy része áikos-gödrös, 
úgynevezett nehéz terep mögött rejtőzött 
el. Másik része kisebb csapatokra oszolva, 
köriilrajzotta az ellenséges sereget és vak
merő rácsapásokkal nyugtalanította. Nyi- 
lazássaj kezdték meg a csatát a fürge lovas
csapatok. A nvilazásra megindult az ellen
séges páncélos lovasság, mire a támadó 
magyarok színlelt visszavonulást rendeztek 
és egészen addig vonultak vissza, amig a 
nehéz terepre nem jutottak. A paripához 
nőt magyar lovasok itt is jól mozogtak, a 
súlyos fegyverzetű páncélosok hadrendje 
azonban megbomlott, mire a visszavonulók 
megfordultak, a többiek is előtörtek a les- 
áHúsból és

következeit a fergeteges roham, amely
nek ereje alatt mgroppantak * páncé

losok szétzilált sorai.
Természetesen nem volt egyszerű és köny- 

nyü ez a harcmodor, az egyes harcosoktól 
tökéletes fegyelmet és gyakorlottságot köve
telt, a vezetőktől pedig a személyes bátor
ságon kívül hidegvért, lélekjelenlétet és 
gyors Ítélőképességet.

A honfoglaláskori magyar nem válogatta 
túlságosan, hogy sokkal nagyobb erejű el
lenséggel áll-e szemben, nekivágott a csa
tának. Olyankor azonban, amikor teljesen 
aránytalanul nagyobb sereggel került szem
ben, azt a módszert alkalmazta, hogy

kisebb erőkkel nyugtalanította ez ellen
ség zömét s amig ezt igy lekötötte, sa
ját zömével elszakította a főseregtől az 

ellenség egyik csapatát
és azt teljesen megsemmisítette.

Az idei zárógyakorlaton alkalmazták az 
ősi hadviselésnek e.zt a módszerét korszerű 
formában és ez is megmutatta, hogy meg
felelő szervezet és vezetés mellett a magyar 
fajtát harci erényei most és a jövőben is 
éppen olyan nagy tettekre képesítik, mint 
a honfoglaláskori időben, amikor húszezer 
magyar lovastól rettegett egész Európa.

nincs tisztában tényleges egészségi állapo
tával

és sokan tudtuk nélkül olyan betegségben szen
vednek, amely esetleg az utódokra is átsrár- 
mazhat. A felmentéssel lehetővé tett rokoni 
házasságok is okai lehetnek bizonyos száza
lékban n kedvezőtlen fejlődésnek, mert

a tapasztalat azt mutatja, hogy a rokoni

házasságból származó Ivadékok nem *gy*  
szer testi vagy lelki gyengeséggel Jönnek • 

világra.
—• Mindnyájan átérezzük — hangzik tovább 

a véghalározat —, hogy népességünk szaporo
dása és fajunk erősödése érdekében mindent 
meg kell tennünk, amire lehetőségünk van. A 
kérdés a házassági jog keretébe tartozik. A 
házassági jog szerves része a magánjognak, 
szabályozása a törvényhozás kizárólagos joga. 
Törvényhatósági szabályrendelet keretén belül 
nem tudjuk megakndályozni a fajunk gyengí
tésével já ró házasságok megkötését. Szabály
rendelet keretében kötelezhetjük a megye terü
letén házaságra lepő feleket, hogy a házasság 
előtt vizsgáltasák meg magukat és felvilágosít
hatjuk őket egészségi állapotukról. Kérlelhet
jük őket, lelkűkre beszélhetünk, hogy tegyenek 
le házassági szándékukról, vagy halasszák el 
a házasságot a gyógyulási követő időre, meg
világíthatjuk előttük a következményeket Is. 
De mégis a beteg házasuló lelkiismeretitől 
függ, hogy a nemkívánatos házasságot meg- 
köti-e, vagy sem. Megbüntethetjük azt, aki nem 
jelenik meg a kötelező vizsgálaton,

de a házasság megkötésére éa ami ennél 
fontosabb: a házasság érvényességére be

folyásunk nincs.
A véghatározat ezután megállapítja, hogy a 

kérdés különben is csak országosan oldható 
meg teljes egészében. A kormány hatóság — 
felismerve a házasság előtti kötelező orvosi 
vizsgálat nagy jelentőségét — az ügyet fel
vette a legkorábban megoldandó munkatervbe.

A kérdés törvényhozási szabályozása na
gyon előrehaladott állapotban van

és igy felesleges munkát jelentene a kérdésnek 
csckélyinérclü és a törvényhatósági szabály- 
rendelet keretén belül való szabályozása.

— Az ügyet ezért egyelőre levesszük a tárgy
sorozatrój és elhatározzuk, hogy

amennyiben bármilyen ok miatt a házas
ság előtti kötelező orvosi vizsgálat tör
vényhozása akadályokba ütköznék, saját 
hatáskörünkben tesszük meg a lehetséges 

intézkedések! —
fejeződik be a törvényhatósági bizottság vég
határozata.

O TT A Tk I C TI arldizatkülönlegességek Üzlete
M AULeK áthelyezve
VII., Erzsébet-krt 21 SS”’1
SalAt érdekében (eklntM meg vásárlás előtt kirakataimat

Harminchat 
büntető ítélet 

a légoltalmi gyakorlattal 
kapcsolatban

Az V. kerületi kapitányságon vasárnap*  
délelőtt hirdették ki a legutóbbi légoltalmi 
gyakorlattal kapcsolatos kihágást ügyekben 
hozott Ítéleteket. Vitéz Klncsessy Endre 
rendörfogalmazó szombaton déltől kezdve 
a késő esti órákig hallgatta ki a 36 feljelen
tett egyént. A legtöbb esetben azért kerül
lek a rendőrbiró elé, mert o légvédelmi 
riadó időpontjában ki voltak világítva az 
utcai lakások ablakai, de akadtak más ese
tek is. A rendőrbiró előtt többnyire egy
szerű emberek szerepltek, kik azzal véde
keztek, hogy vagy netn hallották a szirénát 
vagy nem tudlak a rendeletről. Azoknál, 
akiknél a jóhiszeműség feltehető volt, ki
sebb, 10—-15 pengőig terjedő pénzbüntetést 
szabtak ki, voltak azonban súlyosabb Íté
letek is. Ür. Arje Sándor ügyvédet, aki a 
Zo/fdn-utca 8. számú házban lakik,

tiz napi elzárásra ítélte
a rendőrbiró. mert lakásának ablakai nem 
voltak lefüggönyözve a légoltalmi gyakorlat 
alatt. Fuchs Lajosné Vilmos császár-uti la- 
kóst

öt napi elzárással sújtották, 
hasonló kihágás miatt. Dombrádi Ferenc 
földbirtokosi, aki az Arany János-utca 33. 
számú házban lakik. .300 pengőre ítélték. 
Fodor Izsó szénnagykereskedőt, Szent Ist- 
udn-körut 10. számú házban lévő lakásáról 
világosság szűrődött ki az utcára, ezért 100 
pengő pénzbüntetésre ítélték. Elek Oszkár 
részvénytársasági Igazgatót, nki a Sziget-utca
11. szánni házban lökik, 300 pengő pénz
büntetéssel sújtották, összesen

harminchat Ítéletet hozott
vitéz Klncsewv Endre rendőrfogalmazó, 
azorhan .,/ dihlkk legnagyobb r.^c mep< 
fellebbezte az ítéletet.
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Uj nagyarányú 
valutabiiniigy! 
Egy Ismert tő zselés és egy tőzsde
ügynök a gyanúsított

Mialatt a valutaűgyészségen egész vasár
nap folyt a kihallgatás a nagy árdrágítás! 
bűnügyben éa a valutaűgyészség detektivjei 
is folytatták nyomozásukat, vasárnap

újabb nagyszabású nyomozás indult 
meg.

'Az ügynek, amely a legutóbbi idők egyik 
legsúlyosabb bűnügyének Ígérkezik, eddig 
két gyanúsítottja van. Az egyik egy 

ismert budapesti tőzsdéé, a másik pe
dig «gy ugyancsak'igen jól Ismert bu*  

dapestí tőzsdei ügynök.
A most megindult nagyjelentőségű bűn

ügyben már elhatározó lépések is történtek. 
A tőzsdést előállították a valutaügyészség 
Szent Zsfodn-köruti helyiségébe és meg

kezdték kihallgatását. A kihallgatás szom
baton késő estig tartott a ezután a tőzsdést 
az ügyészség Markó-utcai fogházába vitték, 
ahol az éjszakát töltötte. A tőzsdéi kihallga
tása

vasárnap tovább folytatódott és hétfőn 
döntenek további sorsáról.

A tőzsdést, aki a budapesti tőzsdepiacnak 
egyik legismertebb alakja, azzal gyanúsít
ják, hogy

tiltott valutaflgyekben vett részt és 
valutasibolásban segédkezett.

Az ügy másik gyanúsítottját, a tőzsdeügy
nököt és több más tőzsdést is kihallgattak 
már a bűnüggyel kapcsolatban.

■ ML

Ezerötszáz embert oltanak be

tavatatostah Mi

Pless Imrénét és egyik leányát, Magdát 
Felcsendült ezután a Szomorú temetési ének, 
majd rövid búcsúztató beszéd hangzott el 
és előbb es egyik, majd azután a másik 
koporsót Uvitték a sírhoz.

Anyát és leányát közte sírba lemettA, 
amelybe már évekkel ezelőtt Pleu Imrét, 
az apát helyezték el örök nyugalomra.

A megrendítő kettős temetés után rövid 
félórával

megkezdődött a harmadik temetés.

A farkasréti temetőben a római katolikus 
anyaszentegyház szertartása szerint helyez
ték örök nyugalomra a család harmadik 
tagját, Plesz Lolát Egyszerű barna fenyő
fakoporsót vettek körűi könnyes szemekkel 
a gyászolók a azután a gyászima hangjai 
mellett kisérték a temetőkertbe.

Egy üdvőzlégy Mária, egy Niatydnk s a 
barna koporsót leeresztették a sirba, azután 
megindultak dübörögve a hantok és pilla
natok múlva uj sir domborult Leszúrták 
lábához a fenyőkeresztet, rajta a felírás: 
Plesz Lola. Élt 38 évet. m

tífusz ellen az újpesti baraktelepen
Az újpesti baraktelepen több tifuszmeg- 

betegeedés történt A város tisztiorvos! hiva
tala most radikális intézkedésekkel akar 
gátat vetni a veszedelmes ragályos betegség 
további elterjedésének.

Elhatározták, hogy a baraktelep összes 
lakóit beoltják tífusz ellen.

Ezerötszáz ember védőoltással való ellátá
sára kerül a sor.

Szomorú októberi vasárnapon 
eltemették az öngyilkos Plesz 
Lolát, a húgát és az édesanyjukat

A gyászoló barátok, rokonok, ismerősök 
kis csapata kisérte vasárnap a farkasréti te
metőbe a Pfezx-családot, az elmúlt hét tra
gikus hármas öngyilkossági dráma áldoza
tait: Pless Lola müforditónöt, édesanyját és 
húgát, akik rózsadombi lakásukon gázzal 
megölték magukat.

Rendezte: KERTÉSZ MIHÁLY és Wllliam Kolghley
A főszerepekben:

ERRŐL. FLYMN
OLIV1A DE HAVILLAND
Basll Ra.hbone, Claude Ralns
Zene: Erich Korngold - Technlcolor-filra

FORU
DÍSZELŐADÁS ma,hétfőn cs'.o I l-k:>r

Az oltások hire nagy riadalmat keltett a 
baraktelep lakói között és többen megszök
tek a tisztiorvosok elől, akik a telepre ér
keztek, hogy az oltásokat elvégezzék. Erre 

karhatalmat rendeltek ki, bekerítették a 
telepet,

és hatósági asszisztencia mellett rövid pár 
óra leforgása alatt háromszáz embert oltot
tak be. A további ezerkétszáz ember beoltá
sát két napon belül elvégzik,

Szemerkélő esőben, szomorú, borult idő
ben gyűltek össze a gyászolók a farkasréti 
izraelita temető halottas háza előtt. A szer
tartásteremben sárga, sápadtfényü viasz
gyertyák között

két fekete lepellel letakart koporsót

A nemzeti gondolatban kell 
összeforrni a társadalomnak 

és az ifjúságnak
— mondotta Walder Gyula rektor 

a műegyetem ünnepélyes megnyitásán
Vasárnap délelőtt ünnepélyes külsőségek 

között nyitotta meg az 1938—39. évi tan
évet a József nádor műszaki is gazdaságtu
dományi egyetem. Tíz órakor ünnepélyes 
Vcni Sancte volt a Naggboldogasszony plé
bániatemplomban, utána a Műegyetem dísz
termében megtartották az egyetem ünnepi 
közgyűlését, amelyen megjelent József ki
rályi herceg és Bornemisza Géza Iparügyi 
miniszter, a kultuszminisztert pedig Szily 
Kálmán dr. államtitkár képviselte. Az egye
temi tanács emelvénye előtt zászlók alatt 
állt a Hungária Bajtársi Egyesület, a Tu
rul, az Emericana, a soproni bánvászok és 
erdészek ifjúsága.

Szabó Gusztáv dr. protektor beszámoló
iában megemlékezett arról, hogy a kor
mányzó májusban vallás- és közoktatás
ügyi miniszterré nevezte ki a Műegyetem 
rektorát, gróf Teleki Pált, aki az egyetem 
ünnepi közgyűlésén nem jelenhetett meg, 
mert a kormány bizalma odaküldte, ahová 
ma minden magyar szeme tekint:

— Oda száll a ml fohászunk Is, kér
jük, hogy • Magyarok Istenének ál

dása kísérje működésűket,
— mondotta a prarektor s ezután részlete
sen ismertette az elmúlt egyetemi év esemé
nyeit.

Az uj rektor és a dékánok meghatva vet
ték át tisztségük jelvényeit s nevükben Wal
der Gyula köszönte meg az üdvözlést, majd 
megtartotta székfoglalóját.

Székfoglalójában a világháború utáni ma
gyar építőművészet kialakulását és az épí
tészet és korszellem összefüggését tárgyalta. 
Kifejtette, hogy a neobarokk időkben a 
társadalom gondolkodásmódjának a Tria
non utáni neobarokk építészet felelt meg 
leginkább s nem véletlen, hogy’ az építészet 
mindenkor a szellem megtestesülése és fok
mérője a kultúrának. Uj formalizmus ala
kult ki, ezt érvényesítették az építészetben, 
akár gyárat, akár templomot, vág” lakóhá
zat építettek.

Nálunk nem tudott kifejlődni az egy
séges magyar építészet,

s ennek oka a sokféle külföldi példa kriti
kanélküli átvétele. A magyar politikát is a 
művészetet egyaránt egységes magyar szel
lemnek kell áthatnia, hogy egységes magyar 
építészet alakulhasson ki. Az utóbbi idők
ben az érdeklődés a falukutatás felé irá
nyult s igy remélhetjük, hogy n magyar fa 
lusi ház, a benne rejlő gondolat építésze
tünkre is hatással lesz. Az a meggyőződése, 
hogy már

Itt van az uj nemzedék, amelyik eltávo
lodva a maradlságló! és a forradalom
tól, lélekhcn és alkotásaiban visszatér 
az építészetben is Széchenyi István 

örök magyar programjához, 
a magyarabb magyarsághoz.

Walder Gyula rektor ezután buzdító sza
vakat intézett a műegyetem ifjúságához, 
komoly és eredményes munkára hívta fel 
őket. A mai időkben, — mondta — a tár
sadalomnak és az ifjúságnak

a nemzeti gondolatban kell összeforr
nia,

hogy kifelé is meg tudjuk mutatni a nem
zet erejét, hogv a történelem által adott 
alkalmat ki tudjuk használni, hogy nemzeti 
súlyúnkat érvényesíteni tudjuk s hogy a 
történelem jogán minket megillető ma
gyarlakta Felvidéket mielőbb visszaszerez
hessük.

A rektor nagyhatású székfoglalója után 
az ünnepi közgyűlés az ogyetem! énekkarok 
által előadott Himnusszal véget ért.

Meggyilkolta 
kéthónapos 
gyermekét

Vasárnap délelőtt az Örkényi csendőrök 
előállitották a pestvidéki ügyészségre Wei- 
ninger Rozália 30 éves háztartásbeli nőt.

Gyermekülés bűntette elmén Indult meg 
az eljárás

és vasárnap délben beismerő vallomása 
után előzetes letartóztatásba helyezték.

Weininger Rozália egyik rokonánál la*  
kott Örkényen. Két hónappal ezelőtt fiú
gyermeke született, akit József névre ke
reszteltek. A gyermek törvénytelen volt és 
ezt Weininger Rozália nagyon röstelte. Töb
ben sértő megjegyzéseket is tettek rá, má
sok kiguriyolták és elkeseredésében egy hó
nappal ezelőtt már

öngyilkosságot la kísérelt meg.
Október 5-én Welneniger Rozália korán 

reggel eltávozott hazulról. Szobájának ajta
ját bezárta és egész nap nem mutatkozott. 
A szomszédok gyanúsnak találták a dolgot, 
mert látták, hogy nem vitte magával gyer
mekét és igy annak a lezárt lakásban kel
lett maradnia. Rosszat sejtve

feltörték az ajtót és az ágyban meg
találták a kéthónapos gyermeket boltan.

Anyja dunyhába csavarta és a szerencsétlen 
kisgyermek megfulladt. A csendőrség azon
nal megindította a npomozást, de a gyilkos 
nőt nem találták a községben. Szombaton 
este azután a környéken sikerült elfogni 
Weininger Rozáliát és előállitottk a csen- 
dőrörsre. Sírva vallotta be bűnét és azt 
hangoztatta, hogy ismét öngyilkosságra 
gondolt, azonban nem volt elég lelkiereje 
végrehajtani.

NEW-YORK
KÁVÉHÁZBAN 

DÉLUTÁN ÉS ESTE 

iMÁkuiay,
HÍRES ZENEKARA JÁTSZIK I 

Az étteremben és mérvényszobá- 
bán vacsorakülönlegességek.

ckű-fe/
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Rálőttek a budapest- 
hódmezővásárhelyi 

autóbuszra
Kecskemét, október 9.

(A Hétfői 'Napló tudósítójának telefon- 
felcnt/ee.) Szombaton estefelé. * Budapest 
és Hódmezővásárhely között közlekedő autó
buszra Soroksár alatt

ürmerc-tlen tettes revolverrel rálőtt.
A golyó átütötte az autóbusz üvegtábláját 
éa a másik oldalon ment ki. A revolvergolyó 
szerencsére senkiben sem ttett kárt, csak a 
betört ablaküveg szilánkjai okoztak egészen 
Jelentéktelen sérülést két szegedi utason.

Az autóbusz azonnal megállt, a soffőr és 
a kalauz leugrottak. Még látták, amint

aa ut széléről futva menekült két Is
meretlen férfi.

nyilvánvalóan ezek közül egyik volt a tet
tes.

A soffőr és a kalauz üldözésükre indult, 
de már nem tudtáká elfogni őket. Az autó
busz közel egy órai késéssel folytatta útját. 
A hatóságok nyomozást indítottak, hogy 
kézrekeritsék a tettest.

Sulyok Dezső a belpolitikai egységről. 
Sulyok Dezső, a pápai kerület országgyűlési 
képviselője tájékoztató megbeszélést tartott 
pártja szervezeteinek pápai vezetőivel. Az ér
tekezlet során kijelentette, hogy a belpolitikai 
élet a bekövetkezett események hatása alatt 
határozottabb és egységesebb képet vesz fel és 
tíz a lelkiegység, amelyet minden felelős té
nyező elengedhetetlennek tart, a mostani for
dulat szerencsés és okos kihasználására, hatá
rozottan kialakulóban van. Véleményt szerint 
n független kisgazdapártnak a közeíjövft eső- 
menyeiben döntő szerepe lesz.

— Eltemették Bércéi János szegedi pro
fesszort. Bensőséges részvét mellett temet
ték cl vasárnap délután Üregeden Berccz 
János dr. egyetemi tanárt, a felsőház tag 
ját. A temetésen a gyászoló közönség sorú 
bán megjelent Shmoy Kálmán ny. nltábor 
nagy, I nincs György főispán és Fdlf/y Jó 
7scf polgármester. A beszentelést fényes 
papi segédlettel Glattfelder Gyula Csanádi 
megyéspüspök végezte.

— Fűnk német gazdasági miniszter fele
ségének autóbalesete Törökországban. D jelül 
Bogár török miniszterelnök és felesége Né
mái Atatürk vidéki birtokán fogadást adott 
l ünk némelbirodnlmi gazdasági miniszter 
és neje tiszteletére. A fogadás után a társa
ság sétnkocsizásra indult. Ar egyik kocsi 
Mborult és a gazdasági miniszter felesége 
a vállán könnyebb zuzódást szenvedett.

Ilaxal Bacnekrele|U>k*leteeabb  a

2 aknas „rekord** 
kAlylis uutomatlkus pötlovegÖHdnuolMssI 
ÁRI.APÓT küld HT.HKR kíljbóitjAr 
Vilmos eUnArnt (Hsjrts-atea utók)

— As AnM-bárI naponta megtölti az az elő
kelő közönség, amelyik vulórigos törzsközön 
gégr a népszerű bár vezetőjének, Pcrényi Kun
nak I pompás kis bárban mindenki otthon 
érzi magát. Az Annn-bár és a Dubnrrv-kúvéház 
uj tulajdonosa, Kövessy Géza, különös gondol 
fordít arra, hogv vendégei gondtalanul tölthes 
senek el néhány órát, akár a kávéházat, akár 
k bárt keresik fel.

— Világesemények a rádióban. Az ORION 
P9 cs típussal egy pillanat alatt hallhatók a vi
lág majdnem valamennyi adóállomásai, anél 
kül. hogv állomások pontos beállítása ne
hézséget oki zna. ’l íM'l.il'l i gvenge adókat is 
könnyen állít be u k- szülék automatikus éles 
beállító^

Hetvenegyéves korában öngyilkos 
lett Sopron nyugalmazott +isztiorvosa

Sopron, október 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

/elentése.) Tragikus öngyilkosság tartotta 
izgalomban vasárnap Sopront. A város 
egyik tekintélyes és népszerű polgára, Szil
vásig Kálmán ny. tiszti főorvos, 71 éves ko
rában a

öngyilkosságot kővetett el.
Az öregur hosszabb idő óta betegeske

dett, állandóan nagy fájdalmai voltak, va
sárnap is kínzó fejfájásra ébredt és idegesen 
fogott hozzá a borotválkozáshoz. A fürdő- 
szobaajtót felesége véletlenül rányitotta és 
megdöbbentő látvány fogadta.

Szilvássy Kálmán uilettkéssüléke pen
géjével elvágta a nyakát.

parlament pince ettermenen
• S f ó n k 6 n t (Képviselőijei)

PERÉNYI LILLY énekel RÁCZ JÓZSI muzsikál
Reggelig nyitva Asztalrendelés: iao-«97 Igazgató: Márkus Imre

— A népek önrendelkezési jogának elve — 
egy ■ demokráciával. A Központi Demokrata 
Körben vasárnap este Vázsonyi János ország
gyűlési képviselő mondott beszédet a kül- és 
belpolitikai helyzetről. Azt fejtegette, hogy 
a népek önrendelkezési fogának elve — egy a 
demokrácia elvével. A mai történelmi Időkben 
egynek kell lennie az egész nemzetne,k, minden 
disszonanciát félre kell tenni, mindenkinek a 
kormány mögött van a helye. A világbéke és 
a magyar igazság zászlaja alatt együtt kell fel
vonulnia a nemzetnek.

Hasbaszurta barátját
Vasárnapra virradó éjs'zaka a Váci-ut 167. 

számú ház előtt eszméletlen állapotban több 
szúrt sebtől borítva találtak rá a járókelők 
Unger Mihály 28 éves nyomdászra, aki a 
Gyönggösi-ut 63. számú házban lakik. Rendőr 
is érkezett a súlyosan sérült emberhez éa érte
sítették ■ mentőket.

A mentők megvizsgálták Unger sérüléseit és 
megállapították, hogy

«<jlk szúrás olyan mélyen érte ■ hasát, 
hogy a belel la megsértette.

Életveszélyes állapotban vitték a Rókus-kór- 
házba.

A főkapitányság központi ügyelete is értesült 
a véres merényletről és azonnal detektívek 
mentek ki a Váci-utra, hogv megindítsak a 
nyomozást Unger támadójának kézrekcritésérc. 
Megállapították a deteklivek, hogy a nyomdász 
a Váci-ut 167. számú házban lévő vendéglőben 
tartózkodott záróráig és onnan Pávé Jenő 46 
éves kárpitos társaságában ment el. Felkutat
ták a kárpitost, aki először tagadta, hogy ő 
támadta volna meg Ungert, később azonban a 
tanúvallomások hatása alatt bevallotta, hogy 
összeszólalkozás közben

ő szurkába össze
Unger Mihályt. Pávát előállították a fókapi 
tánységra, ahol őrizetbe vették.

— Az árkormúnyblztosság főrevizora 
Győrben. Székely Rezső, az árkormánybiz- 
losság főrevizora vasárnap Győrbe érkezett 
és tárgyalásokat folytatott a győri ipartes
tület húsipari szakosztályával. A tárgyalá
sok eredményeként leszállították a hús- és 
zsirárakat. A tüzifaérdckellségekkel hétfőn 
kezdődnek meg a tárgyalások. Székely Re
zső főrevizor a zseblámpa árusításával fog
lalkozó kereskedők kalkulációit vizsgálta 
még felül. A zseblámpa árát ugyanis 1

engö 80 fillérről 4 pengő 60 fillérre emel- 
k fel. Az Indokolatlan drágítások ügyi

en már feljelentéseket is tett az árkor- 
■nány biztosság főrevizora több győf keres
kedő ellen.

Élénkülő szél — eső
A Meteorológiai Intézet jelenti:

Az Atlanti-Óceán déli tájáról származó meleg levegő viharos erővel árasztja el a 
szárazföldet. Hazánk még n hidegebb levegő hatáskörében van és tegnap sokhelgen volt 
ismét eső. A déli megyékben 10 mm-en felüli mennyiséget észleltek egy helyeken zi
vatarral, sőt Baján jégesővel. A nappali felmelegedés tegnap általában 16—18, a 
déli részeken 20—22, északkeleten azonban csak 13 fokig terjed, ma éjjel pedig az 
erős lehűlés sok helyen t—2 fokra megközelítette a fagypontot.

Várható Időjárás a következő 24 órára:
ElénkUIŐ déli-délnyugati szél. Növekvő felhőzet. Több helyen — főleg holnap

— Ismét cső. A hőmérséklet átmenetileg emelkedik.

— Megérkeztek az uj tipusu, áramvonalas 
Hansa-autók. A világhírű német autómárkák 
büszkesége, a legújabb tipusu Hansa személy- 
is llansn-Llovd teherautók képviseletét az 
..Agreemcnt " ipari és kereskedelmi rt. vette át. 
A magyar uriközönség már is szeretőiébe fo- 
«odta a nagy lel jesitmenvü. kisfogvsztásu leg
újabb Hnnsa autókat, melyek éppen a legutóbbi 
német birodalmi és n<mzelközi autóversenye
ken és nutókiállifásokon ujabb és legfrissebb 
habárait hoztak a német autóiparnak. Rendkí
vüli olcsóság! Elegancia! Maximális teljesít- 
meny! Ezek jellemzői az uj Hansa-aulókuak, 
- ez a megállapítása a ma£var autóközvéle- 
vénynek. Bemutatótctmck- VI., Andrássy-ut 
17. Telefon: 1 14 579. éi 115-710. .

— Termi és nycr«anyngk’’«r!etek kötele tö 
nvlhántartás.ira karlotcklnpok. lejelentő ivek: 
Minerva Papirháiban, Kossuth Lajos-utca 20 

Szilvásig Kálmánná hangos sikoltással ro
hant bs a fürdőssobába, le akarta fogni 
férjét, de az bírókra kelt vele, kiszakította 
magát felesége karjaiból és vérző torokkal, 
utolsó ereje megfeszítésével végigszaladt a 
lakáson. Mielőtt megakadályozhatták volna, 
kilépett az elsőemeleti lakás erkélyére és

as utcára vetette magát.

Fejjel előre zuhant és a következő pillanat
ban összetört testtel, véres tagokkal, moz
dulatlanul terült el az utcán. A szerencsét
len ember nyomban meghalt.

A megrendítő öngyilkosság hire gyorsan 
terjedt el a környéken és mindenütt nagy 
részvétet keltett.

Elfogták
„Paraszt Jóskát**

A pesti zsebtolvaj-világ egyik híressége Mol
nár József, alvilági nevén „Paraszt Jóska", 
került ismét letartóztatásba. A külföldön is jól 
ismert „zsebes" nem sokáig élvezte a szabad 
levegőt, mert október elsején szabadult ki a 
fogházból, ahol héthónapi börtönbüntetését töl
tötte. ~ .

— A több mint félesztendei „pihenés" alatt 
— mondotta a rendőrségen a tizennyolcszor 
büntetett zsebtolvaj — kijöttem a gyakorlat
ból, a kezeim remegnek, ez pedig a ml pá
lyánkon a legnagyobb tragédia.

Ha a kéz nem működik óramű pontosság
gal, inkább menjen nyugdíjba a zsebes...
A főkapitányság bűnügyi osztályán pana

szolta el ezeket a régi ismert zsebtolvaj.
A főkapitányság bűnügyi osztályán panaszolta 

el ezeket a régi, ismert zsebtolvaj.
A 32 esztendős Molnár József
tlzenkétéves korában kezdte a vakmerő 

lopásokat.
Alvilági becézőnevét, a „Paraszt Jóska'*  nevel 
onnan nyerte, mert egy alföldi faluból került fel 
Pestre és szülei egyszerű földművesek, akik kita
gadták a családból bűnös útra tért fiukat

A bűnügyi nyilvántartó felfedi különben kalan
dos életét Paraszt Józskának. Mint inas gyerek 
került fel a fővárosba és 12 éves korában, 1918- 
ban egy

földbirtokos aranyóráját lopta el a villa
moson.

Azután kisebb-nagvobb lopások következtek és 
jöttek a külföldi kirándulások: Bécs, Berlin, Bel 
grád. Bukarest. Legtöbb helyen ült is Molnár 
Józska, akinek az a nevezetessége, hogy neki 
van a legsoványobb és leghosszabb keze a pesti 
zsebtolvajok között.

Amikor október elsején kiszabadult a fogház
ból, Pestre jött és itt az alvilág ingyen lakást és 
kosztot adott neki egy hétig. Alvilági barátai 
finanszírozták vasúti utazását s egyéb költségeket 
is Egerbe, hogy ott a vásáron „nagyobb vágáso
kat" csináljon. Azt ígérte, hogy a kölcsönt a lo
pott pénzből kamatostul űzeti vissza. A vakmerő 
zsebtolvajt azonban most cserben hagyta az 
ügyessége, a kiszemelt áldozat észrevette az el
lene készülő merényletet és Paraszt Jóska ismét 
visszakerült n fogházba.

— Házasság. Pekarik Annv és Polgár György 
(Budapest—Kaposvár) házasságot kötöttek. 
(Minden külön értesítés helyett.)

Bertha Margitka és ifj. Utast Rudolf ok
tóber 0-én. vasárnap d. u. 4 órakor tartot
ták esküvőjüket a veresegyházi róm. kath. 
plébániatemplomban.

— Elmaradnak a motorversenyek. A Ki
rályi Mugyar Automobil Club közli, hogy a 
magyar automobil és motorkerékpár sport
naptárban szereplő és még hátralévő verse
nyek az illetékes felsőbb hatóságok utasí
tására elmaradnak.

— Darvas Margit újra a Tabán Bárban! Sok 
régi sikere színhelyén Ismét fellép esténként 
és ujabb sikert arat.

— A N'ewyork kávéházban délután és este 
Mikulay híres zenekara játszik. Az étteremben 
és a márvánvszobában vacsorakülönlegességek. 
Polgári árak.

— A szerencse ritkán jön egyedül Most min 
c'enkl vesz vagy rendel osztálysorsjcgyet n nép 
szerű Dőrge Frigyes bank rt.-nál. Kossuth La-I 
ios-ul’a 4. <Városhí'z-ulcn sarkán.) Fizetni van 
idő az október 15-íki l.nzűs elöli Rendeléshez . 
levelezőlap is elegendő. Telefon: 189-880. I

Beethoven, Liszt és a rádió
Dohnál Érni Ű?t-

mon vagy rádióban legyeni> rádióma.
kMlele, renel eeemlnrjnek erámlb A rádió mn 

kez llel logla 0 nehér Beethmren-emnátáM Jd - 
S «=< nem lolglon ar leko a 
mában hallja, hanem „Z
akik felkeltik érdeklődését és a halhatatlan mu 

szór, de nem utolsó sorban, a külföldi rddiózők 
előtt való hivalkodó büszkélekdésre nem is ta
lálhattak volna jobb módot! Szinte azt 
vele: „Ide hallgassatok! Micsoda Beethoven-kul 
túsz van ebben a kicsiny csonka országban, ma
tassatok hamar még egy rádióállomást, ahol’ eh 
hez hasonlót találtok'" Es valljuk be, vdóbats 
nem tudnának találni. Ez eddig
Is van. Igaz büszkeséggel tölt el bennünket, de 
most féltőiül önmagától a kérdés: ha 
rendszeresen lehet játszani. ^Esszét nemtshetf 
Ez ugyanolyan, mintha a rádió kéthetenként Sh 
kespeaare-előadásokat rendezne csak őzért, mert 
van néhány kitűnő Shakespeare-színészünk, vi
szont Petőfit minden szent időben ®,n*
csak... Ugye, es különös lennel Pedig milyen 
könnyen lehetne a magyar rádióban hetenkeni 
mondjuk csak egy félórát Liszt Ferenc müved
nek szentelni/ Kitűnő példaadó erre a varsó rá
dió, ahol minden héten előre meghatározott na
pon Chopin-estet tartanak. Ezeket a gyOngőrű. 
Chopin-estéket világszerte rengeteg rádióhallgató 
élvezi, számos művész és komoly zenei hozzáentö, 
mint különleges zeneművészeti csemegét lesi, 
várja és hallgatja. Nem tudná ugyanezt beve
zetni a mi rádiónk is Liszt Ferenc müveivel! 
Ne zavarja egyáltalán a rádió vezetőségét az. 
hogy ezzel esetleg a külföldet utánozza. Miután 
hasznos és igazi magyar érdek, •— iktassa sür
gősen műsorába. Úgyszólván teljesen felesleges 
megemlíteni ezeknek a Liszt-estéknek kulturális 
érdekeit: a rádiónk magyarságát legalább any
agira kidomborítaná, mint a cigányzene! A fiatal 
müvésznemzedéket arra Ösztökélné, hogg reper
toárját Liszt Ferenc müveivel egészítse ki; nem
zeti szempontból pedig azt az elvitat hatatlanul 
nagyon komoly célt szolgálná, hogg Lisztnek 
annyit vitatott magyarságát a legegyszerűbb, de 
amellett a leghatásosabb módon propagáljak.

S-C. 8-r.
♦

Operánkban az elmúlt héten uj szereplőkkel 
kerültek előadásra a „Mesterdalnokok" és a 
„Hunyadi László" dalművek- Az előbbiben 
Tutschek Piroska széphanga Magdalénáját és 
Somló József biztos muzikalitása Vogelgesang- 
ját élveztük, mig az utóbbiban a kitünően szln- 
fótszó Walter Rózsi (Szilágyi Erzsébet), at üde- 
hangu Ggurkovits Mária (Gara Mária), a nagy
reményű Laezó István (Hunyadi László), a biz
tos muzikalitással éneklő Kovács Jolán (Má
tyás) ée a pathetikul Vitéz Tibor (Gara ná
dor) szerepeltek először. A „régiek" közül 
Rösler Endre hangban és játékban tökéletes 
V. Lászlója volt remek. Kitűnő volt az egyéni
ségétől teljesen távol álló Cztllei Ulrik szerepé
ben Maleczky Oszkár, a kóros pompásan szólt 
és Ferencsik János hősi odaadással és körül
tekintő művészi gonddal vezényelt.

♦
Zoltán Irén a Városi Színház remekhangu 

és kivételes muzikalitásu koloraturénekesnője 
a közeli napokban Szófiába utazik, ahol az ot
tani állami operaházban két estén fog vendég
szerepelni. Operai vendégszereplésén kivül még 
két önálló hangversenyt is ad.

♦
Huszár Ákos, a stebbnél-ssebb Irredenta

dalok közismert kitűnő zeneszerzője és szöveg
írója ismét nyolc gyönyörű uj dallal gazdagí
totta hazafias irányzatú dalirodalmunkat. A 
szlvhezszóló hallgatókat, pattogó csárdásokat 
és indulókat Szűcs László operanéekes vette 
fel műsorába. ♦

A zürichi „Harmónia", a svájciak legelső 
énekkara e hónap 17-én vendégszerepel az 
Operában. .4 kitűnő együttes Lavatcr János 
karnagy vezényletével Hdndcl: „Belzazar" ora
tóriumát adja elő a 400 tagú vegyeskar és a 
Filharmóniai Társaság zenekarának közremű
ködésével. A hazai szólistákon kivül a szoprán- 
izálót Berthe de Vigier, a legkiválóbb svájci 
oratóriuménekesnő látja el.

*
Zádor Jenő uj dalmüve, a „Revizor", mely

nek szövegét Gogoly színmüvéből Mohácsi Jenő 
dolgozta át, a budapesti Operában kerül be
mutatóra.

♦
Az Uj Magyar Vonósnégyes (Székely Zoltán 

— Moszkovszki Sándor — Koromzay Dénes — 
Palotai Vilmos i rendkívüli sikerrel szerepelt 
ugy londoni hangversenyén, mint a droítwichi 
rádióban.

♦
Farnadi Edith. a rendkívül tehetséges fiatal 

zongoraművésznő kivételes sikerrel vendégsze
repelt Párisban és a hilversumi rádióban.

ll. Tamás Ilonka, nz Opera naqyon szép- 
hangú fiatal énekesnője legközelebb a „Fidclio" 
dalmű Marcelina szerepét fogja énekelni
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Vasárnap három újabb 
letartóztatás történt 
zsír drágítás miatt

Vasárnap a valutaügyéazségen, ahová az 
árdrágitásl visszaélések ügyei tartoznak, 
kora reggeltől késő estig folyt a nyomozás 
as újabb wlrdrágitásl ügyekben.

Eddig hat budapesti hentest és artr- 
nagykereskedőt tartóztattak le, 

mert Indokolatlanul magú áron hozták for
galomba a zsírt és a szalonnát. A nyomo
zás azonban nem állott meg a kereskedők 
és hentesek letartóztatásánál, mert egyik 
jelentős nagyvágóűzem. a Perpery kft. ve
zető főtisztviselői ellen Is az a panasz ér
kezett, hogy

Indokolatlanul drágán hozták forga
lomba a wlrt.

A valutaűgyészség detektivjei pontos, szak
szerű adatokat szereztek be az egész zsír
ellátás lebonyolódásáról, szakvéleményt kér
tek az árkormányblztosságtól, majd elő
állították a valutaügyészségre az újabb zsír- 
drágítással vádolt gyanúsítottakat.

Vasárnap a kora délelőtti óráktól késő 
estig folyt a gyanúsítottak kihallgatása s 
azzal az eredménnyel végződött, hogy

három vállalati Igazgatót előzetes letar
tóztatásba helyeztek.

ii. r

Ótven újabb hamis tűzharcos 
igazolvány a rendőrségen

Kapok óta foglalkoztatja már a nyomozó 
hatóságokat Dobos Jenő, Sátor hegyi Lajos 
éa Wtnger Ernő ügye, akik a Károly csapat
kereszt elnyeréséhez, illetőleg a tűzharcos
éig igazolásához szükséges hamis okmányo
kat árusítottak. Megállapították, hogy csen
dőrségi bélyegzőket készítettek és ezeknek 
a segítségével állították ki a hamisított ok
iratokat

Először Dobos Jenő és Sátorhegyi Lajos 
került rendőrkézre, szombaton elfogták 
Wenger Ernőt is.

Vasárnap az ügyben újabb fordulat kö
vetkezett be.

A rendőrségen nagyon sokan Jelentkez
tek, akik bejelentették, hogy a három 
felhajtó ügynök segítségével szerezték

Hvarsanvag kosziét 
kőtelező nytlvAntartAsához kertotékUpok — bejelentőitek miNERUfl KOSSUTH VaJOS-UTCA tO I

Csábítás, öngyilkosság, 
gyermekülés — irgalmas ítélet

Egy fiatal leányanya 
tragédiája bontakozott 

ki abban a bflnperben, 
amelyet most tárgyalt a 
büntetőtörvényszék. Sá- 
padtarcu, ijedt tekintetű 
szőke leány, Szlvák Má
ria húszéves nevelönő 
állott a biról emelvény 
előtt

Gyermekülés bűntettével
vádolta meg az ügyészség. Tavaly leánygyer
meknek adott életet a fiatal nevelőnő s nem 
sokkal azután, hogy a kórházból albérleti la
kására vitte a csecsemőt ott

megfojtotta a gyermeket
!A gyermekgyilkosságot rövidesen felfedezték

É±kézés előtt.és titán 

gyomorerősitő likőrt

és a leányt letartóztatták.
A vádirat ismertetése után a leány zokogás

ba fulladt hangon ezeket mondta:
— Bűnösnek érzem inagam, tudom, hogy 

milyen bűnös vagyok,
de talán nálam Is bünösebb az, aki tönk

retette az életemet . . .
Egy esztendőn keresztül jegyben jártam azzal 
a férfival, aki megrontolt, elcsábított és aztán 
elhagyott... Amikor hozzá fordultam, ridegen 
elutasított magától, azt mondotta:

menj a Dunának, vagy akaszd fel magad.
Kétrégbeesésemben öngyilkosságot kíséreltem
meg, az Erzsfbethidról beugrottam a Dunába,
de kimentettek és . . . nemsokkal később meg-
születet* a gyermekem.

— Magam sem tudom, hogv történt, amikor
a klinikáról hazakerültem, megznvarodtam s
megöltem a gyermeket.

Vasárnap este a királyt ügyészség 
a küvetkeaő köziért 

adtak ki ez ügyben:
A budapesti kir. ügyészség valutaosztálys 

több napon át tartott nyomozás eredmé
nyéhez képest as árellenőrző kormánybiz
tostól beszerzett szakvélemény adataira te
kintettel Friedmann Kornél 43 éves izr. nős 
budapesti lakós Perpery vágóüzem kft-nek 
ügyvezető igazgatója, Péri (Perlesz) Dezső 
65 éves ref. nős sertésnagyvágó, a Perpery 
vágóüzem kft-nek felelős üzemvezetője, oki. 
mérnök, budapesti lakós és Földiák István 
55 éves izr. nős a Rimamurányi Salgótar
jáni Vasmű Rt. Igazgatója, budapesti lakó
sok ellen az 1920.XV. te. 1. §. 2. és 4. pont
jába ütköző

árdrágító visszaélés büntette miatt M 
előzetes letartóztatást elrendelte, 

mert a közszükségleti cikket képező na
gyobb mennyiségű zsírért méltányol hasz
not meghaladó nyereséget követeltek ét a 
közellátás érdekelt súlyosan veszélyeztették. 
Gyanúsítottak az előzetes letartóztatást el
rendelő határozat ellen felfolyamodást je
lentettek be. A nyomozás tovább folyamat’ 
bán van.

meg a tttahareoaság Igazolására aaol- 
gáló okiratokat

A rendőrség most tovább folytatja a nyo
mozást annak megállapítására, hogy vájjon 
ezek is hamtsitványok-e. Összesen

ötveu újabb tüzbarcomág igazolásának 
ügyében folyik a nyomozás, 

jórészüket már az anyakönyveken is átve
zették. A vizsgálatot most kiterjesztik az 
anyakönyvezetöségekre is és a hamis okmá
nyok alapján történt bejegyzések ügyében 
megindítják a törlési eljárást.

Megállapították azt is, hogy az anya
könyvi hivatalok tisztviselőit erekben az 
ügyekben sem mulasztás, sem pedig fele
lősség nem terheli, mert jóhiszeműen jár
tak el, amikor a felmutatott okmányok 
alapján a tOzharcosl bejegyzéseket átvezet
ték az anyakönyveken.

Vasárnap, az ügyészségi kihallgatás után, 
Wenger Ernőt Is letartóztatták.

Tovább nem tudott beszélni Szlvák Mária, 
görcsös zokogás rázta a teáiét

Aztán visszaült a vádlottak padjára. Az elnök 
most a tanukat szólította a terembe. Tanúkép
pen idézték be Balog Gézát a rendőrségen te 
pen idézték be Balog Gézát, a hűtlen vőlegényt 
is. A fiatalember azonban nem jelent meg, mire 
a törvényszék elrendelte vallomásának ismer
tetését. Valog Géza a rendőrségen tett vallomá
sában

tagadta, hogy ő csábította el a leányt 
és tagadta, hogy ő a gyermekének az apja.

A bizonyítási eljárás lefolytatása után Szí
vók Máriát az enyhítő körülményekre való te
kintettel

négyhónapi fogházra Ítélték
s elrendelték szabadlábra helyezését. Az Ítélet 
nyomban jogerőre emelkedett s a fiatal leány
anya a tárgyalás után elhagyta a fogházat.

"■II ' U

Szökött fegyenceket 
fogtak Cegléden

Baja, október 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentésc.) A kalocsai ügyészség tclefonjelen- 
tést kapott, hogy Cegléden az ottani rend
őrség elfogott két szökött fegyencet: Rafael 
Ferencet és Balog Ferencet, akiket a kalo
csai ügyészség körözött. Rafaelt és Balogot 
rablás miatt öt-ötévi fegybázra ítélték. Bün
tetésüket a sopronkőhidai (egyházban töl
tötték. Az idén tavasszal

kihelyezték őket munkára a harlal rab
gazdaságba, ahonnan pár nappal ezelőtt 

megszöktek.

DIWSNOK
Az akoriban kiadott körözölevél alapján 
Cegléden felismerték őket. Mindkettőjükön 
polgári ruha van. Azt vallották, hogy a d- 
vilruhát Nagykőrösön ajándékba kapták egy 
ismeretlen embertől.. Ezt a mesét természe
tesen nem hiszik,

valószínűnek tartják, hogy szökésük

Jl

Hitler nagy fontossága 
bejelentéseket tett 

vasárnap esti beszédében
Saarbrflcken, október 0.

A Saarvldék fővárosának vasárnap nagy 
napja volt. Hitler Adolf vezér és kancellár 
jelenlétében felavatták a Saarpfalz körzet 
uj színházát, amelyet a vezérkancellár 
adományozott 1935 január 13-án, a saar- 
vidéki népszavazás alkalmából. A felava
tási ünnepségen a vezérkancellár nagy
jelentőségű beszédet mondott, amelyben 
bejelentette, hogy

a legközelebbi napokban megkezdik a 
rendkívüli katonai Intézkedések leépí
tését és ugyanekkor bejelentette a 
vezérkancellár azt is, hogy a német 
birodalom az eddiginél is erősebben 
kiépíti nyugati határvidékének erődít

ményeit.

Az avató beszédet Göbbels dr. birodalmi 
propagandaügyi miniszter tartotta. Göbbels 
dr. ezután köszönetét mondott a vezér
kancellárnak és átadta a színházat rendel
tetésének.

Délután három órakor a Szabadságmezön 
százezres tömeg jelen létében üdvözölte 
Bürckel körzetvezető a vezérkance.llárt. 
Hitler Adolf egyenesen a Szudétaföldről 
jött a Saarvidékre s látogatásának már ez 
a körülmény is különösebb érdekességet 
kölcsönöz.

Hitler vezérkanccllár

az üdvözlő beszédre válaszolva kijelentette, 
hogy azért jött ezekben a napokban a 
Saarpfalz körzetbe, mert megvan győződve 
arról, hogy nz utolsó hetek élményeit 
senki sem méltathatja jobban, mint éppen 
Saarvidék népe.

— Ez év elején — mondotta — elhatá

■ divattal, vistrollon Saom. 
eleaSna Divatcsarnok kabMoti TBbbrt matat, mint rnnarniylka Martit
Atmanad kábít 
vastag dubl anyagból, sikerűit 
népszerű modell ..................... P

Átmeneti kabát 
dlvatszövetből, szoknék, akik 
sokat adnak a jőmegJelenésre P

Átmeneti kabát 
finom gyapjúszövetből. Ezzel 
esztendőkre látja el magét F 
Téli kabát ’

Mját gallérral, kitűnő népszeiű 
összeállítás, strapára.......... I>

27.80

48.

58.
Tán kabát 
bársony gallérral Aprólékos 
gonddal készült, evutmoit-

Táll kabát 
gyapjúszövetből. ízzel le eső*  
tendőkre látja el magát P

•
Aki tud uámolni, ndhmJk mmÍ 
ruháját is, mert többet ér a pánt*  —• 
ha nálunk vásárol!,,.

RÁKÓCZI-UT 70-70

óta már betörést vagy rabiárt kivettek 
el

és igy szerezték a polgárt ruhát.
Rafaelt és Balogot a sopronkőhidai fegy» 

házba viszik és már megindult a nyomo
rás, hogy tisztázzák szökésük óta viselt dol
gaikat.

rozta, hogy a birodalmon kívül élő tfzmifíiő 
németet visszavezeti a birodalomba. Azon*  
nal tisztában volt azzal, hogy

csakis a birodalom saját erejére számit 
hat feladata végrehajtásánál,

A világ többi részében még mindig uralko
dik Versailles szelleme, amely alól nem ők 
szabadultak fel, hanem Németország szaba
dította fel magát.

A vezérkancellár ezután arról beszélt, 
hogy a német birodalom saját erején kívül 
elsősorban Benito Mussolininak tartozik kö
szönettel, de nem szabad megfeledkeznie a 
másik két nagy államférfiuról sem, aki a 
nagy Olasz- és Németországgal együtt segít
séget nyújtott a tízmillió német felszabadí
tásához.

Hitler Adolf ezután bejelentette, hogy * 
legközelebbi napokban megkezdik azoknak 
a katonai Intézkedéseknek a leépítését, 
amelyeknek megtételére az utóbbi hónapok 
és hetek válságai kényszeritették Német
országot.

— A jó világítás derűt áraszt, szebbé^ han
gulatosabbá teszi otthonunkat. A kifogástalan 
világítás ma már néni okoz fejtörést; minél ta
karékosabbak vagyunk, annál érdemesebb át
térnünk a legmodernebb izzólámpa, az uj 
Tungsrnm Krypton használatára. A tündöklő 
fehér Krplon fénv ugyanis rendkívül gazdasá
gos áramfogyasztással jór. És ez még nem 
mindent Mert az elhasznált gömbalak u Kryp- 
lonlámpa is pénzt ér! A villamoieági szakkeres
kedők az elhasznált gombanlaku Kryptonlám- 
pákát visszavásárolják. Egyes típusoknál több 
mint 40 fillért kapunk vissza igv lámpánként, 
ez pedig inár komoly hozzájárulást jelent újabb 
lómpólnk beszerzési költségeihez.

nincsen a lamsra gondia, lakion csak a metíiopole
•bal Kényelmes hóna

posszobák, penziót
ellátással 200 pengő
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l.Kisl omárom,
Nagy-Komárom...

HOL IS HALLOTTUK ezt a dalt*  Meg
nőni Tavaly több mint százszor énekelte 
Honthy Hanna ét Dénes Oszkár a 
Városi Színház színpadán, a Júlia cimü 
operettben. Hogy is volt? „Kiskomárom, 
Vagykomárom, ladl-ladilom, Átmegyünk 
még én ét a párom, ladi, ladikon . . .” 
Majd igy folytatta: „Mert galambom én 
a nyáron, ladi, ladilom, A túloldalon sze
retnék szántani, hat ökröt hajtani, Épp 
elég volt nekünk az igát tartani. ..“ A 
dalt, amelyet esténként zugó tapsokkal és 
a távoli reménység halvány visszfényével 
a könnyező szemekben köszöntött a kö
zönség, H a r m a t h Imre Irta, akit álta
lában szeretnek az operettkirály talmi 
rangjával megtisztelni. Pedig Harmath 
Imre iró és költő a javából, vérző szivü, 
igazi költő, aki a szeizmográf érzékenysé
gével érezte meg azt a közeli eseményt, 
amelynek beteljesülését most at ország 
népe szívdobogva várja. Hogy mi lesz eb
ből a dalból, amely egy operett szűk ke
reteit szétpattantva, szinte torkában érez 
minden magyar, az nem kétséges. Ajkukra 
veszik a menetelő katonák és rövidesen 
ennek ritmusára lépnek nemcsak Kisko
márom, hanem Nagykomárom utcáin is. 
Ennél nagyobb sikert legmerészebb ál
maiban sem kívánhatott magának szerző...

SZINHÁZI VILÁGUNK egyébként ala
posan fel akar készülni a magyarlakta 
Felvidék visszacsatolásával kapcsolatos 
ünnepségekben való részvételre. 
Szombaton a színigazgatók egyesülete, 
élén Koboz Imre elnökkel és IV e r- 
t h e i m e r Elemér alelnökkel megbeszé
lést tartottak, amelybe belevonták a Szín
padi Szerzők Egyesületét és a Színész
szövetség funkcionáriusait is. A megbe
szélést hétfőn folytatják. .4 tárgy pont az, 
hogy a pesti színházak közösen rendez
nek egy nagyszabású és Pesten e d d i g 
még nem látott színházi 

estét, amelynek minden jövedelmét a 
Horthy Miklós-repülőalap számára ajánl
ják fel. Ezenkívül minden színház külön- 
külön is igyekszik belekapcsolódni a 
várva-várt magyar sorsforduló örvendetes 
eseményeibe. A Magyar Színház például 
már el is határozta, hogy egy Ismert ma
gyar iró erez az alkalomra irt hazafias, 
irredenta tendenciájú darabját mutatja 
be külön előadásban a tanulóifjúság szá
mára is, hogy a hazafias érzést és szelle
met minél aktívabb módon ébrentartsa és 
táplálja. A többi színházak is hasonlóan 
akarják kivenni részüket az általános 
magyar-szellemiségü megmozdulásban,

2. Azuqynevezett szerelem...
ÖRÖMMEL ADJUK ez alkalommal a 

„színház”, mégpedig a nagyon jó színház 
rangját a Terézkőrutinak, amely eaaig a 
„színpad” megjelöléssel a legkönnyebb 
fajta szórakoztatást nyújtotta. Zágon 
István a szerzője annak a nagyon tehetsé
ges és minden izében remekmívű kis há- 
romfelvonásosnak, amely e színpadi köny- 
nyebbfekvésü helyzeti energiája folytán, 
nemvárt meglepetésként, a művészi esz
közök, mondanivalók és brilliáns ötletek, 
villanó helyzetek bravúros rohamával ejti 
hatalmába a nézőt. Arról van szó, hogy 
a 18 éves kamasz miként érkezik cl a női 
varázs első szexuális fuvallatára az „úgy
nevezett szerelem”-hcz, amely minden, 
csak nem szerelem. A kamaszkor szerelmi 
nyomorúságában szenvedő fiatalkorút Pus
kás Tibor játssza, szinte patologikus hűség
gel, néha komoly drámai erővel és őszinte 
könnyekkel a szemében. Vele egyenlő
rangú fluszereplö, a kamaszos sihedersé- 
gében nagyzoló és zavaros lovagiasságá
val férfit imitáló barátja, Primusz Ist
ván. Az előadás nagy értéke Ladomer- 
s z k y Margit hatalmas kiugrása annak

«a szerepében, aki rettegve óvja
fiát as első szerelmi kalandtól, amely egy 
uriasszony parfőmös pongyolájának vi
zuális képzettársításán keresztül a cseléd
szobán át a kövér Frduleln testi és lelki 
odaadásában találja meg beteljesülését. 
A Fráulein szerepében Gombaszögi 
Ella adott őszibarackhamvatságu, kísérte
tiesen élefhü és rendkívül mulatságos fi
gurát. Nagyon tetszett ezúttal a kis Sze
pes Lya. Különösen mint bimbózó diák
lány mutatott jó színészi formát, volt egy 
gesztusa, amint odanyujtja vajaskenyerét 
partnerének, akibe szerelmes s ő maga 
később az otthagyott kenyérhéjon rágó
dik, az szinte kőnnyeztetően megható. 
Dán Etelka aranyos leánysiheder. Nagy 
meglepetés volt a kicsit könnyelmű, de 
telesziv, csábító asszony szerepében a tün
döklőén szép R ác z Vali színésznői be
mutatkozása. Komoly jövőt jósolnánk neki, 
ha leszokik egynéhány affektáló gesztu
sáról. Megdicsérjük még a kedvesen hu
moros B at a Erzsit, a kis Elek Zsuzsit., 
Fenyő Bélát és Fenyő Emilt, legfő
képpen pedig T arján György kitűnő 
rendezését.

3. Az öröktfiu 
Ni őri ez Zsiqmond

MILFEN SZÍVESEN tlntitűk «t a *«-  
ménykőtésü, tatárfejü, oroszlánsőrényü 
írót, Móricz Zsigmondot, amint „Légy 
jó mindhalálig” cimü darabja második 
premierjén keményen szembenézett a kö
zönséggel a Magyar Színház biborfüg- 
gönye előtt: az örökifjú Móricz Zsigmond, 
örökifjú darabjával zajos, tapsos, köny- 
nyes-mosolygós sikert aratott. A kis Nyi
las Misi, a falusi ács fia, aki olyan túl
áradó reménységgel vágyott a debreceni

Kedves Simor Miklós,
a magyar újságírás hősi halottja, Te már 
csak az éghői nézhetted végig „Gázmérgezés 
a Domb-utcában” cimü darabod Városi szín
házi bemutatóját. Nem érhetted meg álmaid 
megvalósulását, a színpadi sikert. Milyen kí
sérteties ez, Miki, hogy Te — akinek egy 
borzalmas repülőkatasztrófa tett pontot fiatal 
élete végére — Budapest és Bécs között, re
pülőgépen beszéltél nekem először a darabod
ról. Lelkesen fejtegetted, hogy a ma dráma
írójának elsősorban riporternek kell lennie. 
Megmagyaráztad, hogy amikor másfél óra 
alatt Bécsbe lehet jutni, amikor minden rohan 
körülöttünk, a színpad sem állhat egy hely
ben. Nem nyavalyoghat húrom órán keresztül 
lelki problémákról, hanem ezeket a. problé
mákat a száguldó élet tempójában kell meg
oldania. Aztán elmondtad ezt a gázinérgezési 
esetet és mindazt, ami mögötte kavarog, 
amig rendőri hir lesz belőle. Ezer méter ma
gasságban, kétszáz kilométer sebességgel szinte 
cljálszottad a darabodat. Akkor legyintettem, 
valami olyat morogtam, hogy soha nem fogod 
megírni, mert n«n jut rá időd, Te la rohansz, 
kétszáz kilométeres sebességgel, pillanatnyi 
megállás nélkül.

Megírtad, Miki, a darabot, olyan lelkesen, 
olyan becsületesen, olyan tehetségesen, mint 
amilyen Te is voltál. Megírtad és bebizonyí
tottad mindazt, amit a magasban mondtál. 
Ne haragudj, Mikikém, ott fent az égben, 
hogy most nem ülök neki nagyképűen, dra
maturgiai szempontokból Izekre boncolni a 
darabodat, csak egyszerűen annyit írok, hogy 
nagyon-nagyon tetszett. És no haragudjon a 
szerzőtársad, ne haragudjanak a színészek, 
hogy nem Írom ide külön-külön a nevüket, 
de róluk már sokat irtak és sokat fognak 
még írni, mig Te először és utoljára 'szere
pelsz szinikritikában. Nem rajtad múlott, 
Miki, a tudásod, a tehetséged még sok-sok 
premiert Ígért, de a sors máskép rendelkezett. 
És ebbe könnyes szemmel bele kell nyu
godni ...

Szász Miklós

Kibérelték
a Művész Színházat
— de filmfelvételre

A sokat vajúdó Művész Színház sorsa 
egy időre megoldódott. Hegedűs Ferenc, az 
ismert filmproducer, a Pictura Film igaz
gatója

egy hónapra bérbevette a Művész Szín
ház épületét,

ahol naponként előadásokat rendez, de nem 
a fizetők, hanem a fizetett közönség előtt. 
A Művész Színház színpadán fognak leját
szódni ugyanis egv most készülő, kétverziós 
magyar-német óriásfilm, „A varieté csillaga” 
főjclcnetei. A nézőteret ez alkalommal ezer- 
kétszázharminc ember tölti meg, akik nem
csak hogy ingyen kapják a jegyeiket, ha
nem a leszakított féljegyek után komoly 
összegű statisztálási honoráriumot is kap
nak a színház pénztáránál. Hegedűs Ferenc 
ezzel megvalósította az ideális színházat, 
amely — néni csalódunk — a közönség 
álma lehel. A film magyar szereplői egyéb
ként Jávor Pál, Tolnay Klári, Bordy Bella, 
Tahg Anna .. Simor Erzsi. A filmet Raky 
János renUczi.

collégium padjaiból a felnőttek közé, 
hogy az események és az emberek go
nosz összejátszásából lelkében megtörve 
és csalódva forduljon el az imádott és 
bálványozott „nagyok” világától, pél
dázza egyúttal a másik ács fiának, Krisz
tusnak kínszenvedését és kálváriáját ar 
emberi gonoszság szörnyű Golgotáján. 
Sajnos, ezt a párhuzamot, amit az iró a 
bibliai ács és a falusi ács fia között vont, 
vagy nem vette észre, vagy nem hangsú
lyozta ki eléggé a rendezés, amely a mii 
egyenes vonalának megfelelően természe
tesen a realisztikus színjátszás utján ha
ladt. Nyilas Misi alakja összeforrt 
már Vaszary Piroskával, akit ebben a 
klasszikusan nagyskáláju szerepében mél
tatni ismétlésnek hatna. Ugy játszik a kö
zönséggel, mint a legjobb muzsikus a 
hangszerén. Megrikatja, megnevetteti, 
ahogy akarja. Őszinte örömmel üdvözöl
jük a Magyar Színház előkelő színpadán 
a vidékről szerződtetett 51 v ó Máriát, aki 
ugy exteriőrben, mint hanghordozásban 
és belső és színészi intelligenciájával és 
előkelőségével erősen emlékeztet Gomba
szögi Fridára. Nagyon megdicsérjük 
Bánhidy László Török bácsiját, Ke
reslteiig Mária ragyogó vidéki vé
nülő kisasszonyát, Pataki Miklós elő
kelőén jóságos kollégiumi igazgatóját 
néhány jó pillanatában S i m o r Erzsit, 
Lázár Tihamért, S z i g e t hy Jenőt és 
a remek karakter figurát adó Gond a Jó
zsefet. Erősen túlzásnak találjuk F ói
dé ny i László oroszos mélységű alakí
tását és maszkját a vak Pósalaki szerepé
ben és megrójjuk B a c s á n y i Paulát ok
talan rikoltozásaiért. Az előadás egyéb
ként nagy sikert aratott.

SZÍNHÁZI hét
NAGY ÁTCSOPORTOSULÁS várható a 

primadonnafronton. Mezey Mária a Víg
színházzal tárgyal, azzal, hogy valószínűleg 
megválik a Belvárosi Színháztól, viszont a 
Nemzeti Színház egyik nagy művésznője az 
egyik magánszínházzal kacérkodik.

♦
FELEKI KAMILL, aki as egyik legnép

szerűbb és legkitűnőbb táneoakomikussá 
nőtte ki magát, legközelebb vese tő fő
szerepet játszik a Városi Színházban, 
ahol Ábrahám Pál Fehér hattyú című 
operettjére készülnek.

*
FRANCOIS MAURIAC, a francia Irodalom 

előkelősége Pestre érkezik, darabja a Démon. 
amelyet Heltai Jenő fordított magyarra és 
amely a Comedie Francaise tavalyi legnagyobb 
sikere, rövidesen szlnrekeriil a Magyar Szín
házban.

ROYAL SZÍNHÁZ
bemutatja

LÁSZLÓ ALADÁR vígjátékit 
október 14-én, pénteken este órakor 

.Míg b nöK hezdír 
Dajka Margit, Péry Piri, 

Kertész Dezső, Ratkal Márton 
Jegyek válthalók a pénztárnát és a leey- 
Ircdákban. Színházt pénztártelelon 138-436.

t>yllváno» töpróba: csütörtökön 13-án 
este ’^9 órakor

• Huszársapkában Jár a burkuaklrály. 
Burkusország királyának furcsa egyenruhát 
kreáltak: csipkés fehér selyemruhában, gyé- 
mántcsatos lakkcipőben ül a trónon a a fején 
pedig piros huszársapka. Valahogy igy képzel
hette el János vitéz, a legendák és a magyar 
mestköltészet hőse és most, hogy János vitéz 
története megelevenedik a filmvásznon, igy sze
mélyesíti meg Csortos Gyula, a burkuskírályt. 
A szép burkuskirálykisasszony, akinek kezét 
ajánlják fel János vitéznek, ugyancsak a mesék 
kosztümjét viseli, csupa csillogás az, csupa 
aranycsipke, ezüstszalag, gyémáncsaL Simor 
Erzsin pompásan áll a meseruha.

UIGSZIHHáZ
1111*

Szombaton, október 15-én 

először

Fordította nEOBuCS TIBOR. - Főszereplők:

„ Tolnay Klári, Rónay imrs, 
uizuary mariska, somlay Artúr. 
Szombathelyi Blanka, árkus 
maróit, Bánás Byorgy, partos 

Erzsi, Kürthy Sári. Justh. Dózsa
Ab en> előadtok gwyeit inár AniritjAk. Telefon? 115a44
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*"ScaU“ pénztáránál 
fiatalabb hölgyektől mü- 
letésl bizonyítványt kér- 

B°RSÁSFUFrRC/A “ak ^^•"StataUn 

CSEMEGE asszonyok" előadására.

S/ÜT "r?"plkilns, slk.müóa é, Minlc , tíl

“*•  h"W marulówk -xíllj.ik
meg egyellen íjszakáro a Jómódban kistó el- 
lunyult flamand városkái, amelynek cserelemre

• jszakárn átveszik n kommandót és csalhatsz, 
huy női eszközeikkel leveszik a lábukról az 
eFierwéget. Az elmúlt héten már beszámolunk 
«rről az erősen fűszeres, Rcbelais vastor, hu- 
iHorara emlékeztető film más értékeiről, „él- 
dáol arról, hogy n film, a szilzsé minden csá- 
bitóim frivol mellék he ellenére Is H tecmUvé- 
szibh eszközökkel készült, minden vgyes koc
kája a nagy flamand festők ecsetjére méltó és 
olyan hamhUatlan történelmi |Wgfil ^„t, 
amilyet kosztümös filmeknél móg nem Is lát
tunk. A fényképezés csodálatos művészetével 
párosult borsos frnnela fllm/semege a Scala 
filmszínház óriási sikere, amely megérdemelten 
kapja az élmény kitüntető rangját.

Ha valami valahol si
kerül, abból különösen 
Amerikában tuoalszóriát 
csinálnak. Az első sike- 

AMFPIKA1 FIT M rüH exPedlciá» fi,m ulán
AMERIKAI FILM minden évben megkap

juk a betevő óriáskí
gyónkat és elefántbébinket. Sajnos ez a Bubi 
Is kísérteties mása a tavalyi bulunak. Aki 
azonban szereti az ezpediciós filmeket, az 
rendkívül sok szép felvételt, izgalmas Jelene
tet láthat, ilyen például a párduc csatája n 
vad bölénnyel — ne habozzon, nézze meg, jó 
időtöltés.

A férfl 6rlő(Iése két 
kö:ött a téma- 

amely megrenditően 
FRANCIA MŰVÉSZ- igaz íz emberi eszkö- 

FILM zökkel kerüJt filmsza-
tagra. Charles Boyer o 

'férfi, akinek gordonkahangját és szemének 
mélytüzű villanását hölgyközönségünk any
agira szereti, M lehelt Horgán, egy uj fran
cia sztár, a szerető, aki igénytelenségében 
is megvesztegetöen nagyszerű asszonnyá, a 
végzetes nővé fejlődik a filmen szemünk 
előtt. Csodálatos, hogy hogyan tudnak filmet 
játszani, fotografálni ezek a franciák, akik 
minden egyes Jilmjülcben tolakodás nélkül 
vetnek fel égető és izgató problémákat. 
Sajnos, a filmet, ma már mds váltja fel a 
Rádiusban, de felelősséggel, ajánlom, tessék
kikeresni a másodhetes mozikban: hol ját
szók a „Szerelmi vihar"4. Ez a film olyan, 
amelyért érdemes utámameuni és beülni a 
klsmozikba Is! Aki nem látja, az egy él
ménnyel lesz szegényebb.

A japán-kina 
lcgexponáltabb 
Sanghajban ját 
Dolores dél

I háború 
helyen, 

szódik le 
Rio uj 

AMERIKAI FILM filmje. A mese kissé
valószínűtlen, kissé za

varos, de olyan remekül izgalmasan tálal
ják, hogv a hibákra csak utólagos gondol
kodás után lehet rájönni. Tessék tehát meg
nézni a filmet és ne tessék utólag töpren
geni felette. A „Veszélyes zóna**  kitűnő szó
rakozás annál is inkább, mert Dolores dél 
Rio még mindig a legszebb és legizgalma
sabb filmsztárok egyike.

Ar Ufa svéd 
és spanyol filmsztárja

Még néhány napig játszók az Urániában 
Zarah Leander az UFA nagy svéd filmsztá
rénak „Hazatérés" cimíi filmjét, amely az 
UFA parádés nagy alkotása. A nagy svéd 
filmsztár ebben a szerepében messze kinőtt 
az európai sztárok közül. Sudermann hires 
regényének filinkcrete és a kitűnő partne
reinek gárdája módot adott arra, hogy a 
legelőnyösebben mutatkozzon be a svéd 
csalogány. A „Hazatérés" gyönyörű film, 
sürgősen nézzék meg, akik nem látták! Ez
zel kapcsolatban azonban be kell számol
nunk az UFA másik filmsztárjának, linperio 
Argentino, a nagy spanyol énekesnő és szí
nésznő közeli pesti bemutatkozásáról. Az UFA 
legközelebbi látványos filmje „A spanyol 
szenvedély" a „Carmen" operából készült, 
de a szövegkönyv kibővíti és megszélesiti 
Bizet operáját. Az UFA külön spanyol ren
dezőt szerződtetett Imperio Argentino első 
német filmjéhez, amelyben különben a ma
gyar származású és jelenleg Pesten tartóz
kodó Simó Margit is nagy szerepet játszik.

• Három bajtárs hétfői premierje. Erich Ma
ria Remarque vilíighirtt regénye, h Három bal
társ, filmen is óriási sikert aratóit mindenütt, 
ahol bemutatták. A Metró egyik legjobb ren
dezője, Franck Borxage készítette az óriásíil- 
mel, amelynek minden szereplője sztár. A bá
rom bnjtfirst Taglor, Francból Tone és Róbert 
Young játssza. Á női főszereplő az eszményien 
karcsú, Iclkesszemü Margaret Sullavun. A
Metró nagy filmjét hétlön mulatja be u Cursv 
és a Décsí-filmszinház.

©Sámnlatos, ailnei, plaaitikua filmosoda: 

ROBIN HOPP KALANDIAI

A FÓRUMBANAZ, EMBER KIJÖN A MOZIBÓL é> fel- 
•óh-ajt: mégis boldog vagyok, hogy ebben I 
a korban élhetek, amely ily csodákkal 
ajándékoz meg. Ex pedig nagy azó, mert 
hát ezeregy és más okunk volna arra, hogy 
ne legyünk túlságosan elragadtatva a mai 
élettől, amellyel kapcsolatban szeretjük 
hangoztatni, hogy rosszkor születtünk. 
Minden idők nagy és elhatározó sors
fordulásakor a romantika világába mene
kült az emberiség. Nagy költők mutatták 
az utat, egyszer Walter Scott, a nagy skót 
húzta fe la romantika zsilipjeit és a múlt 
szépségeibe menekülés édes dagálya ön
tötte el a század sanyargatott világát, más
szor Eugen Sue regényein feledtették el 
bajaikat az emberek, akik nagy törté
nelmi időkben megkönnyezték Werther 
keserveit is. A mai kor uj romantikus köl
tészete az időknek megfelelően Hollywood
ban támadt fel és néhány nagyszabású, 
valóban monumentális müvével eredmé
nyesen ragasztott gyógyító flastromot a 
vészterhes kor sebeire. Kertész Mihály ez 
a költő, akinek nem a kéziratpapiros és a 
ludtoll a szerszáma, hanem a legmoder
nebb és legmaibb anyag: a film az esz
köze és a technika szlvet-lelket gyönyör
ködtető csodáival Írja románcát a celluloid 
kockákra. Kertész Mihály, ez a magyar 
fiú, akinek amerikai karrierje számos 
hollywoodi filmóriáson keresztül ugylát- 
szott, hogy a Lázadókkal kerül csúcs
pontra, most egy uj, hatalmas alkotással 
szinte elérhetetlen magasságra lendült a 
Robin Hood-dal.

ROBIN HOOD a tizenkettedik századvég 
angol Rózsa Sándora, Oroszlánszívű Ri- 
chárd, a kereszteshadjárat nagy hadvezé
rének híve és a normann trónbitorlőnak, 
Jánosnak (akit később földnélküli gúnynév
vel illetett Shakespeare) elszánt, vakmerő 
legendás ellensége a csodálatos filmkölte
mény hőse. A szász nemesből lett rablóve
zér, aki az angliai Bakonyba, Sherwood er
dőségeibe vette magát, hogy onnan bősz- 
szántsa, majd megdöntve a trónbitorló 
János uralmát, talán legismertebb és leg
népszerűbb alakja az augol irodalomnak. 
Nálunk is szinte középiskolai olvasmányul 
számit Robin Hood kalandozása, amit most 
csodás, színekkel megelevenedve a leg
pompásabb és legragyogóbb színészek in
terpretálásában kapunk. Ami az első pil-

VIDÁM, SZELLEMES, MAGÁVALRAGADÓ MAGVAR FILM:

A HÖLGY KISSÉ BOGARASA RÁDIUSBAN
Sacha Gultry, a francia filmforradalmár egy

szer megcsinálta azt a tréfát Párisban, hogy 
változtatás nélkül filmre vitte legnagyobb szín
padi sikerét; az eredeti beállításban egysze
rűen végigfotografálta a színházi előadást A 
film rettenetesen megbukott. Aszlányi Károly, 
az író, Vajda László művészi vezető és Rátonyi 
Ákos rendező most újból bebizonyították, hogy 
a film: nem fotografált színházt „A hölgy egv 
kissé bogaras**  elmü filmjük Iskolapéldája a 
százszázalékos filmnek! Minden sorát azzal a 
gondolattal Irta Azz/dni/f, hogy fllmszalag lesz 
belőle, minden jelenetét ugv csoportosította 
Vajda László, hogy robbanó helyzetek szüles
senek és Rátonyi Ákos, a fiatal kitűnő rendező 
pedig ugy illeszkedett ehhez az együtteshez, 
hogy poént poénre halmozva, hihetetlen telje
sítményt vett ki a színészekből. Nem meglepő 
tehát az eredmény: eleven, friss, ötletes, szel
lemes, sőt szemtelen történet ez a szerelem 
ről, fiatalságról, a pénzről, a mai lányokról 
és a fiukról, akik egy kissé még a szerelem
ben is bogarasak. Aszlányi Károly ebben n 
végtelenül vidám filmben mindent és minden
kit kigunyol. A szerelmes férfinak bebizonyít
ja, hogy szivchőlgye csak a pénzért, helyeseb
ben a papája pénzéért szereli, a csalódott fér
finak aztán ismét bebizonyítja, hogy mégis 
csak van igaz szerelem a világon. A fiatalok
ról, akik kettesben Irigvlésrcméltó szabadság
ban élnek cgv elhagyott vidéki tanyán, kije
lenti, hogy bolondok, azntán, hogv (fiatalság: 
bolondság) a bolondoknak van igazuk! Ra
gyogó irói, vagy rendezői bravúr az. amint 
például a film szegény kis gépírókisasszonyn 
a zárt ajtó előtt felmutatja az államtitkár el-

DARVAS 
HAHÓIT
j H/JWGíJf.Zír j 

OAWc'NG -
K Ó L A - J A L X

lanatban meglep és aminek a hatásától 
nem tudunk szabadulni, az az Igazán 
grandiózus hatású film technikai bravúrja. 
Nincs az a festő, aki igy keverje a színe
ket, mint ez a hollywoodi filmmixer, aki 
Worcesterhire erdőségeinek sejtelmei, kö
dös zöldjét varázsolja a hidegen éa frissen 
csörgedező patak köré, vágj’ a tündér! nap
lementében tündöklő nottighaml vár

kastély komor pasztcljét cseréli fel egy 
csendéletnek az éj árnyaiba vesző mély 
tónusu színeivel. A színek eme ördögi 
mixtúrája a plasztikus filmfotografálás 
csodájával párosul. Az előtérben gömbö- 
lyödik az ibolyaillatu Olivia de Havilland 
tündén premierplanja, mögötte sejtelme
sen zizegnek az erdő bokrai és távol, a 
messzeségben simul be a képbe plasztiku
san a várkastély profilja. Felejthetetlen 
ez a mélység, ez a távolság, amely a fil
met most már teljesen kiemeli a hideg 
gépi technika síkjából és eleven színészek 
művészetének élményével ajándékozza meg 
a nézőt.

AMIT A FILM EZENFELÜL AD, az 
monumentális. Felejthetetlen ez a mo
solygó, derűs arcú, de minden porclkájá- 
ban vasizmu férfi Robin Hood: Erről 
Flynn — magabiztos vakmerősége, amint 
hátáról könnyedén leemel egy szarvast és 
azt ellenségei táborában lakmározó János 
herceg asztalára dobja — itt van, nesztek, 
egyétek — mondja és száz kard repül ki 
hüvelyéből, száz ijj feszül ellene. Milyen 
bravúros tömegverekedés kezdődik, mi
lyen kísérteties valószerüséggel zuhannak 
le a magas lépcsőfokról az Íjjal mellbe
talált harcosok, milyen fantasztikus és 
kísérteties ez a többszázméteres párbaj
jelenet, amit Erről Flynn viv a legnagyobb 
angol Shakespeare-szinésstel, Basil Rath- 
bone-vnl, milyen idegizgató, lélegzetállitó 
az acélpengék csattanúsa, villanása, milyen 
fantasztikus, nagyméretű lovasrohamok 
vágtatnak szélvésztempóban éc szinte 
plasztikusan kiemelkedve a film síkjáról, 
amilyen kedves és derűs egy botpárbaj a 
patak átjárója felett, vagy szivet remeg- 
tető édes izgalom aini a hősnő szemében 
ragyog, amikor szerelmesét, Robin Hoodot 
megmenti az akasztófa köteléről?’ A film 
majdnem két óráig tart, de elnéztük volna 
huszonnégy óráig is, ez az egymondatos 
kritika a Fórum uj filmjéről. (a. z.) 

őrzőit ajánlólevelét. Az ajánlólevél csodát tesz, 
egymásután önmaguklól nyilnak meg az ajtók, 
amelyeket eddig meg sem tudott közelíteni. 
Talán ei az egyetlen rés, ahol az iró a mai 
élet levegőjét engedi be a Almiéba, amely 
hangjában olyan kedvesen szemtelen, mint 
amilyen például a Szőke kísértet, vagy as El
adó kísértet volt, amely kisértetek édes ma
gyar unokatestvérei a bogaras hölgynek. Ezt 
a dámát különben Tolnay Klári alakítja annyi 
kedvességgel és nagy meglepetésünkre: őszinte 
szívből jövö humorral éa derűvel, amennyit 
eddig fel sem tételeztünk a magyar filmek e 
bűbájos nalvájáróL A film végső jelenetét, a 
menthetetlen happy-er.det is gúnyolja a film. 
A bősz papa (Gőzön Gyula) könyörög Tolnay 
Klárinak, hogy menjen hozzá a fiához. Tolnay 
nemet mond. Gózon letérdel, Tolnay hajtha
tatlan. — Hát miért nem megy hozzá? — 
kérdezi Gózon. — Mert már délelőtt hozzá
mentem. — „Hát akkor miért hagyott könyö 
rögni?” — Krompachcr modta — hangzik a 
felvilágosítás. Ezt a szemtelen, minden lében 
kanál Krompachert Máig Gerő játssza felsó 
ges humorral. Ráday Imre, a bogaras hölgy 
még bogarasabb partnerét alakítja a film há
romnegyed részében rendetlen külsővel és bo 
rostás arccal, ráduplázandó a simaképü film 
bonvfvánok szckszepiljére. A film általában 
csupa kedvesség, vicc és ami legfőbb értéke; 
uj stílust hozott. Ez az első magyar igazi film 
szatíra! Nemcsak érdemes, hanem meg is kell 
nézni ezt a ragyogó filmet, amelyről még le
jegyezzük, hogy Hamsa Ákos kitűnő produk
ciójában készült.
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A „magyar Drake**  
súlyos csonttörést szenvedett
Tisztátalan Összecsapás után műtőasztalra került
a célfutball bálványozott kedvencei SzendrOdl
El kell tiltani a nagycsapatokat a közös rendezéstől

Középcsapatok a nagyok ellen: ez jel
lemezte a vasárnapi fordulót. Jó spor
tot vártunk tőle, de semmi eset re sem 
durvaságot, amely a Hungária—Elek
tromos mérkőzésen olyan tömegben zú
dult a közönség elé, hogy a mérkőzés 
félbeszakításával is fenyegetett. Külö
nös és feltűnő, hogy az Elektromos és 
o Hungária mérkőzései minden alka
lommal az embertelenségig durvák s 
hogy általában az Elektromos kíméletes 
játék tekintetében megkiilönböztetése-

két tesz a liga tagjai között. Ezúttal | gólját hozza. A halfsorba húzódott Kiss 
ugyan Szendrődi, egyik legértékesebb ■<- -------mm.
játékosa esett áldozatul a véletlen bal
esetnek, mégsem elegendő indok ez 
arra, hogy az NB tagjai a sportszerűség 
megcsúfolásával bikaviadalokat és kocs
mai verkedeéseket rögtönözzenek a 
sport szolgálatára rendelt játéktéren.

A vasárnapi forduló kevés meglepe
téssel szolgált, általában favoritcsapa
tok győztek.

Remek sportot, pazar gólokat hozott 
a nagy Fradi és a kis Nemzeti küzdelme

FERENCVÁROS—NEMZETI 3:2 (1:1) I

Hosszú szünet után az őszi bajnokság so
rán először játszott egy pólyán a Ferenc
város és a Hungária. Amitől a futball az 
utóbbi időben, talán a rendkívüli esemé
nyek hatása alatt elszokott, azt most isinél 
meghaló: nagy közönség kereste fel a Hun
gária-uti pólyát. Mintegy 6000 főnyi néző 
szorongott a tribünökön és igazán élveze
tes csemegét, vérbeli futballt, hatalmas 
küzdelmet kaptak a pénzükért a Ferencvá
ros—Nemzeti mérkőzésen. Ha az az egy
két szándékosnak látszó fault nem csúszott 
,volna a játékba, ugy nyugodtan a szezon 
legszebb mérkőzéséről Írhatnánk. A tiszta 
zöldben megjelenő Fradit feltűnő fütty
koncert fogadja az ülöhclytribünről, de az 
állóhely is fukarkodik a tapsokkal. Sőt 
még n kezdés előtti, már annyira megszo
kott háromszoros éljen is elmaradt! Sárosi 
Gyurka indítja cl n labdát 00 perces útjára, 
de máris a Nemzeti rohamoz és Horváth 
két rossz beadásán van alkalma mérgelődni 
a feketefehér közönségnek. Lassan inagárá
talál a Fradi-csatársor és különösen a na
gyon agilis és nyugodt Toldi révén vezet 
Veszélyes rohamokat Angyal kapuja felé. 
A 10. percben gólt is rúgnak, de Toldi 
nffszójdja minti ez érvénytelen. Még ugyan
ebben a percben Tátrai vérbeli kézilabda
stílusban húz le egy labdát a 16-os vonalon 
belül. Az egész nézőtér 11-cs várt, maguk 
a zöldfehér játékosok is alaposan megle
pődnek, amikor

Barna bíró a 11-cs Iskolapéldáját el
felejti megadni.

Pokoli nz iram, szinte pillanatonkint válto
zik a játék képe, 
bravúrosan 
játszó Toldi elől, másszor Háda védi önfel- 
áldozóan r Nemzeti-csatárok sorozatos 
bombazáporát. Még ebben a nagy iramban 
is feltűnő

Sárosi Gyurka gyenge játéka, 

vnlhogy nem megy a játék a népszerű 
doktor urnák, alig látunk tőle egészséges 
passzt, lövései pedig messze-messze kerülik 
el még a kapu közeiét is. A 25. percben 
vezethetne a Nemzeti: Kisalagi nngy lövé
sét Háda Szlancsik elé üli. aki annyira 
megdöbben a váratlan ajándék láttán, hogy 
magasan az üres kapu fölé küldi a biztos 
gólnak induló labdát. Az iram nem lankad, 
csak Túli durvaságai rontják a játék szín
vonalát. A. 34. percben születik meg a 
mérkőzés első gólja. Flóra 10 méteres sza
badrúgása kapura száll, Háda ahelyett, hogy 
lehúzná, ki akarja ülni, de mellé tahit és 
a szemfüles Pályának nem nagy művészet 
a kapuba segíteni a labdái. 0:1. Közben a 
tribünön

hatalmas verekedés támad,

mint nyári zápor, ugy hullanak az ütések. 
A rendőrség csak nngy crHlyei tud rendel 
teremteni. A félidő végén kapushiba hozza 
a Fradi gólját is. Ugyanis Toldi gyenge fe
jese a: elcsúszó Angyal hasa alatt kerül túl 
a gólvonalon. 1:1. A másoki félidőt Sárosi 
III. zúgó kapufáin vezeti be. A Ferencváros 
nv st erősen szőrit, a kiváló Pósa és

a nyugodtság mintaképét szimbolizáló 
Toldi

vezérletével valóságos bombazápor
tartja a kétségbeesetten védekező
fehérek kapuját. Mégis a Nemzeti rúghatná
a vezető gólt. Kisalagi négy emberen megy
keresztül, hogv a meglepetéstől ion>lra-
i . int dt /ládába rúg. > ii biz. dl. A ni
ncn) sikerül a Ncmzeuuek, az síkéiül ai

egyszer Angyalnak kell 
menteni a szédületes formát

Fradinak. Sárosi Gyurka első jó akciója 
következik most. Jobbösszckötöbe húzódva 
lövi át a labdát Gyetvalnak és a kis szélső 
gyilkosé re jil bombájával szemben Angyal 
tehetetlen. 2:1. Koliut óta ferencvárosi bal
szélső ilyen gólt nem rúgott! Nem sokáig 
örülhet a B-közép a vezetésnek, mert 
Tátrai hibájából vészesen táncol a labda a 
Fradi 16-osán, hogy végül Pályának a lá
báról védhetetlenül pihenjen meg a háló 
balsarkában. 2:2. Ismét frlángol a Nemzeti 
harci kedve, de ez csak 
a ferencvárosi halfsor 
dobja frontba csatárait s 
legszebb, egyben a Fradi győzelmét jelentő

táncost futtatja és mire a gyorslábú Misi 
a 16-osra ér, már ott van Kiss is, hogy to
vábbadja a labdát Toldinak. Géza nem /ó',l 
hanem a jobb helyzetben levő Gyelvainak 
adja és a Fradi balszélsö lövése majd szét
szakítja a hálót. 3:2. Továbbra is a Ferenc
város az ur a pályán. Csatárai mindenáron 
Sárosival akarnak gólt rugatni, de ez se- 
hogysem sikerül. Néha a Nemzeti is meg
látogatja ugyan Háda kapuját, azonban 
veszélyt egyetlen akciójuk sem jelent. A 
mérkőzés mezőnyjátékkal ér véget.

A Ferencváros legénysége, ha keserves 
küzdelm után is, de

megérdemelte a győzelmet.

A lelki egyensúlyát visszanyert Toldi Géza 
hihetetlen energiája, küzdeniakarása és tu
dása elegendő volt ahhoz, hogy egy gyenge 
napot kifogó Sárosival meghendikeppclt 
zöldfehér csapatot győzelemre vezessen. 
Ebben azonban Pósának és Lázárnak is 
oroszlánrésze van. Meg kell dicsérnünk a 
Nemzett is: hősies és férfias küzdelemben 
vesztette el veretlenségét és ma is kétségte
lenül a legjobb középcsapataink egyike.

szalmaláng, nert 
ismét ragyogóan 
a 20. perc a nap

Táncos

A , ______
nagy meglepetésre a köztien előre száguldott K Iss lábúról kerül Toldihoz, aki 
Gyetvalhoz pnsszol és 
Nemzeti-láb sem nyúlt

Táncol

A GYŐZELMET JELENTŐ GÓL 
halfsorba húzódó Kiss pompás labdával ind ttja útnak Táncost. A népszerű Misi beadása 

„ lövés helyett
az újonc szélső hálótsz akitó gólt rúg. Az egész akció alatt egyetlen 
n labdához! 3:2. Músodl k félidő 20. perc. (Copyright by Hétfői Napló 

— Syxlcm Horváth.)

Az év legdurvább mérkőzése
HUNGÁRIA—ELEKTROMOS 2:1 (1:0)

Amikor az Elektromos-legénység gyengén 
szemerkélő időben feltűnően rikító sárga 
piros dresszében kifutott a Hungária-uli pá
lya tízezres nézőserege elé, még senki sein 
gondolta, hogy

az esztendő egyik legbotrányosabb, 
legdurvább mérkőzése van soron.

A közönség lelkesen megtapsolta a vendég
csapatot is, a vendéglátókat is. A kékfehé
rek vezetősége nz utolsó percig várta, hogy 
mégis csak megérkezik Kisuczki, de végül is 
Kardost állították a helyére. Majorszky já
tékvezető sípjelére a Hungária kezdte meg 
a játékot, azonban azonnal az Elektromos 
csapata lép fel támadólag és Lovasnak egy
másután két fülelőit labdája süvít el Szabó 
hálója fölött. A hatalmasiramu Ferencváros- 
Nemzeti mérkőzés után mégis ugy tűnik fel 
ez n meccs, mintha lassított ülin peregne 
előttünk. Kisebb epizódokon derül a közön
ség, mig végül a 14. perc meghozza a Hun-

gária vezetését:
Dudástól indul ki a kékfehérek táma
dása, amely Vermeshez jut, aki ügyes 
test csellel és driblivel maga mögött 
hagyja Füzyt. Éles beadása Müller 
zsákmánya lesz aki váratlan bombával 
a lábak között a hálóba küldi a gólt. 

1:0.

Alig folytatják a játékot, amikor Rozsálinak 
egy hosszú beadására egyszerre fut rá Biró 
és Szendrődi.

Szendrődi valamivel később érkezik a 
labda elé? mint Biró, aki ekkor nyúj
tott lábbal várja a feléje röppenő lab
dát, a következő pillanatban Szendrődi 
nagy rössel előrcugrik és kapásból akar
ja lőni ................................ *
bai 
nyújtóit 
járja át 

és
- J».l,

labdát, a láb lendülete áron
bele vágódik Bírónak szerelésre ki

lábába s egy vészes rcccsenés 
a levegőt. Szendrődi összeesik 
n térdét átölelve felkiált: 
végem van ... eltörölt... el

törött...
csapat játékosai egy szempillan- 

a jajveszékelö 
A mentőorvos

mi része benne. Esernyők, botog suhognak 
és

pofonok csattannak a nagytribünön,

Játék Gól ront

1 HUNGÁRIA 6 17:7 12
2 KISPEST 6 21:8 11
3 ÚJPEST 6 18:7 10
4 NEMZETI 6 18:8 8
5 FERENCVÁROS 4 14:7 6
6 SZEGED 6 10:8 6
7 BUDAFOK 6 7:7 6
8 PHÖBUS 6 11:12 6
9 SZÜRKETAXI 6 19:15 4

10 BOCSKAI 6 11:12 3
11 SZOLNOK 5 7:11 3
1*2 ELEKTROMOS 6 10:19 3
13 SALGÓTARJÁN 7 11:32 2
14 ZUGLÓ 6 7:28

a hangulat a végletekig fűtött.
Az öltözőben Bosnyákovits Károly rend

őrfőfelügyelő azonnal kérdést intézett 
Szendrődihez a szerencsétlenség felöl. A 
kitűnő játékos halkan igy válaszolt:

— Véletlen baleset volt... Játék közben 
történt... Én nem okolom Bírót.. e nem 
tehet róla ...

Ezután dr. Pollatschek Gyula főorvos tü
zetes vizsgálatnak vetette alá Szendrődi lá
bát, majd a következő tájékoztatást adta ■ 
Hétfői Napló munkatársának:

— Szendrődi bal alszárának alsó egy har
madában történt a disztokáciő. Eltörött ugy 
a síp-, mint a szdrkapocscsontja. Orvosilag 
egészen ritka sérülési eset, mert nem a len
dülő láb, hanem inkább a támasztó láb szo
kott eltörni. Itt pont fordítva történt. Szend
rődi gyógyulása körülbelül két hónap múlva 
várható.

Közben a pályán folytatják a meccset, a 
hangulat azonban rendkívül parázs ugy a 
játéktéren, mint a tribünökön. A Hungária 
elfogódottan küzködik, támadásaiban alig 
van erő. Vermesnek van egy élesen lőtt lab
dája, amelyet azonban Bakon szép stílusban 
véd. Közvetlenül a félidő befejezése előtt a 
nagytribün előtt

hordágyon mentők szállítják el a ha
lottsápadt. eszméletlen Szendrődit. Az 
állóhely-közönség viharos tüntetést ren

dez Biró ellen,

a Hungária-drukkerhad viszont tüntetőleg 
tapsolja a kiváló válogatott hátvédet, aki
nek tulajdonképpen semmi része nem volt 
a sajnálatos baleset körül.

A szünet alatt az Elektromosok öltözőjé
ből óriási lárma, kiabálás szűrődik ki, a fel
háborodás hangján kritizálják játékostár
suk lábtörését. A Hungária öltözője viszont 
teljesen néma, a játékosok deprimáltán, 
szótlanul ülnek. A pályára lépő Hungáriát 
percekig tartó füttykoncerttel fogadják. A 
második félidőt már remek napsütéses idő
ben játsszák. Rózsáit jobbszélsönek egy, 
bombája a felső lécet éri, a túloldalon vi
szont Bakon kapus a lábakról szedi le a 
labdát. Szinte ötpercenként felbukkan a 
tribünön egy-egy verekedő csoport. Meskó 
Arisztid rendőrtanácsos többeket leigazol
tat s a büntetés rendszerint az, hogy nyom
ban el kell hagyniok u pályát. A 10. perc
nél tart a játék, amikor

Búzás! kicselezi Kissi, éles lövése a bal 
kapufán csattan, onnan a kapuvonalon 

keresztüljut, Szabó kezel közé.
Majorszky azonnal sípol és a középre mu
tat. A Hungária játékosai körülveszik Ma- 
jorszkyt, protestálnak.

A kétperces vita eredménye: a gól ér
vényes. 1:1,

Cseh Matyi az esztendő legnagyobb helyze
tét hagyja ki, majd a 16. percben Buzási 
fautolja Kisst, a játék azonban tovább fo
lyik.

Cseh bombáját Bakon kiüti Vermes elé, 
aki éles szögből remek, sarkos gólt sze

rez a Hungáriának. 2:1.

Durva belcmenések. alattomos gáncsok, lök- 
dösések tarkítják a teljesen érdektelenné 
degradálódott játékot. Pózmándl nemcsak 
elgáncsolja Dudást de ök'ével meg is „si
mogatja**.  A 26. percben ujabb kellemetlen 
botrány tör ki, egy Elektromos obbszárnyi 
támadás után Tőrös lövését Szabó vetődve 
elcsípi, az Elektromos csatárai ráfulnak a 
kitűnő kapusra, a kezéből ki akarják rúgni 
a labdát, de közben valamelyikük nvakszir- 
len ru-'ia Szabót, aki percekig jajgatva fel- 
reng. A bíró nem állít ki senkit s igy

a durvaságoknak a továbbiakban Is tág 
tere nyílik.

Minden Inbdaráslarlolás masában hordja az 
ellenfél lelefilésének szánd- kát.

Mi.dkét 
lás alatt összefutnak és 
Szendrődi köré sereglenek, 
nyomban megállapítja, hogy „Drake**  lába 
a boka felelt eltörött. Hordágyra fektetik 
Szcndrődit és az öltözőbe viszik. Közben 
természetesen a közönség körében hangos 
vita támadt, röpködnek a vélemények afe
lől, hogy véletlen baleset okozta-e Szendrődi 
lábtörését, vagy pedig Bírónak volt-c vala

T.cnrmel
Vermes Dudás

POFOZOTT*  GÓIJA.
Dudás Vermest futtatja mesteri labdával, a kis szélsőnek Fiizi sem jelent nagyobb akadályt 
•hhor, hogy bendhavon. A labda Milllcrhcr kerül, aki békebeli nyugalommal pofozza azt a 
•crdeltetésl helyére, nz ellenkező rc-. k’’u, 1:0. Kls" félidő M. perc. (Copyright by Hétfői 

Napló — System Horváth.)



HÉTFŐI NAPLÓ.
Bodrot, 1938 okWbwt* *.

Fiaj — amikor a labda távol vaa UDa 
•aijea erővel belebokszol Müller arcíba, 

aki összeesik mint egy ssák.
'A Játékosok ismét összefutnak, lökdöslk, 
szidalmazzák egymást. Szerencsére már csak 
•gy-két perc van hátra, ami további inci-1 
dens nélkül zajlik le. Fellclcgziink, amikor 
Wajorszky biró hármas fültyjelzése véget- 
vet a mérkőzésnek, amely a futball egyik 
legkellemetlenebb antipropagandája volt. A 
hasonló eseteket a jövőben talán azzal a 
radikális eljárással lehetne elkerülni, ha a 
Ferencváros és a Hungária vezetősége egy- • 
szersmindenkorra sutbadobná a közös ren
dezés eszméjét. Minden esetben ez okozza 
n feleslegesen túlfűtött izgékony hangulatot 
s a mind gyakoribb véres botrányokat. 
Erre a lassú észjárású vezetőségeket az . 
MLSz hivatalból is figyelmeztethetné. ,

Végül pedig sokezer ember nevében fel
tesszük a kérdést: mi az oka annak, hogy .

Fűavató győzelem Újpesten
ÚJPEST—ZUGLÓI SE 4:0 (3:0);

A zuglói gárdát senki nem tartotta esé
lyesnek az Újpesttel szemben s Így azt le
hetett hinni, hogy igen kevés lesz a nézők 
száma. A második pályaavató, a zöld iü 
varázsa azonban több embert kicsalt a várt
nál ugy, hogy mintegy háromezer főnyi kö
zönség ásitozta végig a mérkőzést.

A remek gyepszönyegen pazar újpesti tá
madásokkal kezdődik a játék. Még a máso
dik percben járunk, mikor beröppen az 
első gól a zuglói kapuba. Vincze labdáját 
Kocsis beadja,

Zsengellér nyolc méterről élesen a sa
rokba továbbítja. 1:0.

Most a doberdői pergőtüzekre emlékeztető 
bombazápor indul meg az újpestiek kapuja 
ellen, de minden bomba hatástalan, mert 
• zuglói védelem heroikus harcot vív a kapu 
megmentéséért. Zsengellér remek csukafe
jese gólt érdemelne, de a sarok mellé száll 
a labda. A nagy tribünön női sikoly rémiti 
meg a tömegeket, majd az ujabb bombn- 
■záporok után a 17. perc, a közönség nagy 
ámulatára, gólt hoz. Vincze viszi • labdát a 
kapu felé, senki sem támadja ugy, hogy

kényelmesen maga elé igazíthatja f 
labdát és hatalmas lövéssel a kapu alsó 

sarkába küldi.
Csizmadia, a zuglóiak kapusa szinte, felemeli 
a kezét, hogy ne érjen hozzá, mert azt 
hiszi, hogy kapu mellé száll a lövés, de 
meglepetésére a sarokban köt ki. 2:0. Ba
logh most összefejel Horváthtal, a földön 
marad és néhány percnyi játékszünet után 
sz öltözőbe kisérik. Néhány perc múlva

hatalmas pólyasapkával a fején tér 
vissza,

ugy hogy az alól csak alig-alig láthatja 
labdát.

A játék szánalmasan gyenge, 
csatárok kényelmcskednek, a

a

Az újpesti 
friss zuglói

Védelem minden akciójukat meg tudjai minden pillanatban a szenvedélyek kitöré- 
Langfelder lsétől lehet tartani. A biró vajszívű ember, aakasztani. A kiszálló labdát .. .

pontos passzal küldi Szalaghoz, amiért ha-1 lege.rélycscbb bclemcnést sem torolja meg.

A budafoki csatársor ismét meccset 
vesztett

TAXISOK—BUDAFOK 2:1 (0:1)
Meglehetősen gyérszámu közönség előtt 

ütközött meg a Budafok dunamenti pályá
ján az idén feltűnően jól szereplő helyi 
csapat és a pcchszériából kiszabadulni ed
dig még nem tudott Szürketaxi. Hatalmas 
budafoki rohamokkal indul a mérkőzés s 
a Taxi-védelem néha kénytelen szabályta
lan „gázolásokkal" menteni a hálóját a gó
loktól. Kovács lövésével szemben ugyan te
hetetlenek a kéksárgák, szerencsére azon
ban ment a kapufa. Feltűnő, hogy a válo
gatott

Kiszely kézllabdajálékosnak képzeli 
magát

és láb helyett állandóan kézzel stoppolja a 
Jónál-Jobb akciókat. A Budafok Fézlcr ré
vén veszélyes, aki gólt is rúg, de Kicin 
bírónak jó szeme van és már jóval a lövés 
előtt fütyül, mert a center offszájdról in
dult. A megengedettnél nagyobb sebesség
gel robogó Taxi-szélsők beadásai kellenek 
nagy zavart a piroskék kapu előtt, Takács 
ll. gólt is szerezhetne, de hiába, „Taki" 
már nem a régi. A félidő vége felé ismét 
feljön a budafoki csatársor, Szegedi reme
kül hagyja olt őrzőit, még a kifutó Tóth 
Z/.-t is kicselezi, hogy azután négy lépésről 
•z üres háló fölé bombázzon A 42. perc 
mégis csak gólt hoz a helyi legénységnek.

turista-üdülőtelepnek eladrangn hely PO.MAZ, a kot ség felelt (.Meselia) a hegytetőn, 30 perc
• - Állomástól, romek 31 ni. hold óimén eladd.
Bővebbet Ncdelko Sándor, Budapest. IV., Gcrtóery-u. 11.

• Ifangdria—Elektromos-mérkőzések min
dig botrányba fúlnak f

Szendrödl törése 
a legsúlyosabb

A vasárnap délutáni Hungária—Elektro
mos mérkőésen szerencsétltnül járt Szend- 
rödit a mentók a sportszanatóriumba szál
lították, ahol Kreisz főorvos már beöltözve 
várta a műtőben. A népszerű center lábát 
azonnal gipszbe tették és miután erős fáj

dalmai voltak, injekciókkal látták el. — A 
Hétfői Napló munkatársa beszélt Kreisz fő
orvossal, aki a következőket mondotta:

—» Szendrődinek lábszárcsonttörése van, 
ami a legsúlyosabb sérülések egyike futbal
listánál. Gyógyulása legalább három hónapot 
fog Igénybcvctmi és természetesen egy félév 
is eltelhet, amig ismét megjelenhet a zöld 
gyepen.

talmas tapsvihar a jutalma. Méla unalom 
a pályán, mikor a 28. percben Havat be
adását

Zsengellér maga elé helyezi, néhány lé
pést viszi, majd hirtelen nagy bombát 

zúdít felső sarokba. 3:0.

szál! el Kocsis

Futó kétségbeejtően gyengén játszik. Egy 
összecsapásnál elveszik tőle a labdát s oly 
szerencsétlenül esik, hogy rálépnek a ke
zére. Most legalább van alibije a gyenge já
tékára. Ilácz, a zuglói balszékő egy össze
csapásnál a gyomrát fájlalja, a taccsvona- 
ion masszírozzák, de mikor egy pompás 
labda után kel] szaladnia, felugrik és a 
labdát elérve, óriási lövést küld a felső ka
pulécre. Az utolsó percekben óriási kavaro
dás keletkezik az újpesti kapu előtt, de 
most meg a zuglói csátarok tehetetlenek.

A második félidő Kállai hatalmas kapu
falövésével kezdődik. Utána az amatőr Ha
vas remek játéka gyönyörködteti az újpesti 
drukkereket. Egy hatalmas bombája Deli 
testét találja ugy, hogy percekig kell éleszt
getni, mig magához tér. Egy pompás be
adása a csatárok feje felett ----- 
hoz,

■ Jobbszélső újra beadja 
most Zsengellér közelről

Kállai a kapu előtt Összecsap Delivel, de 
jár rosszul, mert lába megsérül, kiviszik és 
csak hosszú percek múlva tud visszatérni 
a pályára. Havas, a közönség nagy örömére 
kapufára lőtt bombájával véteti megint 
észre magát. Az unalmas játék semmi érde
kességet nem nyújt a nézőknek, akik unal
mukban a bíróval kezdenek ki. Néhány té
ves ítélkezése után egy stentori hang ki
mondja a szentenciát: „Herzka Il,“ Fekccs
111. mesésen kitör a bekkek között, tiz mé
terről hatalmas lövést küld a sarok felé, de 
Sziklai ritkán látott bravúros elvetéssel 
menti a hatalmas lövést. Az utolsó perc 
olyan botrányosan durva játékot hoz, hogy

a labdát a 
bcfejell. 4:0.

ő

Budafok 
ragyogó 

befejezés 
főlénybe 

rendez*

| Kovács szélsebesen megy a halszélen és be
adását Szegedi a 6-osról fejeli at álmélkodó 

I Tóth ll. mellett a hálóba. 0:1. A második 
félidőben változtat a Taxi az összeállításán: 
Takács ll. lesz a center. Mégis a 
támad. Szegedi—Fodor—Kovács 
akció repül végig a pályán, de a 
elmarad. Erősít a Taxi, lassan 
kerül. A piroskékek védekezésre 
kednek be, de a jobban és jobban rákap
csoló Taxi-csatárok kiegyenlítő gólját meg
akadályozni még emberfalanx-szal sem tud
ják. A 20. percben Serfőző a lábak tömege 
között guritja be a labdát a hálóba. 1:1. 
Most valósággal szárnyakat kap a Taxisok 
együttese s mindent elsöprő támadásaik 
méltó gyümölcse a 29. percben megszülető 
győztes góljuk, bár ennek a szerzője nem 
Taxi-játékos. A rössel kapu felé törő Vá- 
radi elöl Szebelielyi elveszi a labdát s azt 
Királynak adja, aki ugylátszik, eltévesziti 
az irányt, mert nagy erővel, védhetetlenül 
rúgja a labdát a saját kapujába, öngól. 2:1. 
A budafoki játékosok most kezdenek rá
jönni, hogy igy veszteni is lehet és mindent 
elkövetnek az egyenlítésért. Sikerül is ne
kik három komért meg egy gyönyörű ka
pufát elérni, de a saját kárán a Taxi kitü
nően megtanulta, hogyan lehet utolsó pil
lanatban már biztosnak látszó pontoka' ki
engedni és Így tizenegy emberrel bár, ki
húzza az időt.

A lelkes kéksárga csapat megérdemelte 
a győzelmet, mert minden egyes játékosa 
hatalmas akarással és lelkesedéssel küz
dött. A budafoki csatársornak ezúttal, mint 
annyiszor, most sem ment a játék. Nem 
tudjuk, hogy a piroskék vezetőség mikor 
szánja már rá magát e gyenge csapatrész 
megerősítésére?

A Phőbus Salgótarjánban végre 
méltó partnerre talált

PHŐBUS—SALGÓTARJÁNI SE 4:3 (2:2)
Az újpesti kék-sárgák elleni mérkőzésre, 

a borús idő miatt mindössze 1000 főnyi kö
zönség ment ki a pólyára, de akik otthon 
maradlak, hosszú ideig sajnálhatják, mert 
remek mérkőzést, nagy küzdelmet láthatlak 
volna. Az első percekben a Phőbus nagy 
fölényre tett szert, de azután kialakult a 
játék és változatos, friss küzdelemben van 
része a nézőközönségnek. A 25. perc Iáján 
kétizben is reklamálnak 11-est a salgótarjáni 
drukkerek, de a biró nem lát okot a l»e- 
avatkozásra. Emiatt zug a tömeg, ami meg
zavarja a játékosokat ugy, hogv néhány 
percen belül 3 gól is esik. A 27. percben 
Király labdáját Kőszegi leviszi, pontos be
adását Somogyi 8 méterről kapásból mesés 
lövéssel kapuba küldi. 0:1. A salgótarjániak 
felfrissülnek a váratlan eredményen, a kö
zönség lelkesen buzdítja a játékosokat s 
most csak az menti meg a Phőbus kapuját 
ujabb góltól, hogy Csikós kétizben is pará
dés védéssel ment. Váratlan lövés lohasztja 
le a salgótarjániak lelkesedését a 30. perc
ben. Turay II. mesés labdával szökteti Szir
mait, aki lesből indulva kitör a bekkek mö
gül és közelről nagy lövéssel kiegyenlít. 1:1. 
Egy porc sem telik el, a Phőbus megszerzi 
a *.................. .......................vezető gólt is. Megyeri labdájával Tóth

A szolnokiak korneraránnyal győz
hettek volna, csak gólaránnyal nem
KISPEST—SZOLNOKI MÁV 2:1 (2:0)

Szolnok, október 9.
fA Hétfői Napló szolnoki tudósítójának 

telefonjelentésc.) Már kora délután meglát
szott a tiszamenti város képén, hogy ismét 
izgalmas mérkőzésre készülnek, ugyanis 
sűrű sorokban özönlött a szolnoki drukker
sereg a MÁV-pálya felé. A meccs kezdetére 
több mint 3000 néző izgult, lelkesedett a 
kivonuló csapatokért. A két csapatkapitány 
zászlócserével kedveskedett egymásnak, 
majd Szigeti biró sípjelére megindult a já
ték. Az első negyedóra erőteljes szolnoki 
támadásokkal telt el, a kispesti védelem 
azonban energikusan szállt szembe minden 
góllövési kísérlettel. A 16. percben korner _  ___ _______ _ _____ _____ - ____ _
a Szolnok ellen. Horváth kapus szép stílus-1 felé. A Szolnok balszerencséje határtalan, 
bán védte az iveit beadást, majd közvetle
nül utána kirúgta a labdát, pontosan Déri 
lába elé. .4 kistermetű, karikalábu kispesti 
balösszekötő nem sokat haboz, hatalmas 
lövést irányit a szolnoki hálóba. 1:0. A kis
pesti csapat most könnyedén és szép stílus
ban igyekszik bemutatni a futball szépsé
geit. A 25. percnél tart a játék, amikor a 
szolnoki hátvédek könnyelműen előrehu- 
zódnak, Nemesnek sikerül kitörni s máris 
2:0 az eredmény. A félidő hátralévő részé-

A kispesti győztesek közül Déri, Boldizsdz 
és Olajkár tüntették ki magukat, a szolno
kiak csapatában Horváth, Kövesdi és Szántó 
brillírozott. Kolláth ezúttal is nagyon gyenge 
volt, a közönlégnek ez jobban fájt, mint 
a vereség.

Sokat utazott a Szeged egy pontért
az útját Debrecenije, ahol azután kórház
ban vették ápolás alá. A helyére a tartalék 
Kovácsot állította be a szegedi vezérkar.

Szegedi támadásokkal indult a játék. 
Kertes kapus azonban bravúrosan védte 
Nagy és Bognár szédületes lövéseit. Majd 
Markos fut meg váratlanul, kicselezi Bertó- 
kot és Kovácsot és beadását Pásztói a rcn*  
deltetési helyére küldi. 1:0. Változatos já
ték alakul ki, melynek során a debreceni 
belsők sorra elhibázzák Markos jó labdáit. 
Pásztói összecsap Bertákkal s megsérül, 
egy ideig statisztál, majd véglegesen kjáll.

Szünet után hosszú ideig érdektelen me
zőnyjáték, majd szegedi fölény következik 
s csak a 41. perc hozza meg az egyenlítést, 
amikor Harangozó a 16-osról szabadrúgást 
lő, a Bocskai-védők parírozzák, a labda 
Bretók elé perdül, aki a kapufát célozza 
meg, majd a visszapattanó labdát Lukács 
Szilassyhoz passzolja, ő viszont nem téveszt. 
1:1. Az utolsó másodpercekben Markosnak 
még sikerülne a győztes gólt megszereznie, 
azonban a lövése kapu fölé röppen. Az 
eredménnyel ugy a közönség, mint a csa- 

elégedve s ez a körül- 
legnagyobb bizonyítéka annak.

kosak. Meglepetés tulajdonképpen nem volt, 
mindössze talán azt számíthatjuk ennek, 
hogy

a BBTE-nek sikerült visszaszerezni a
4 x 400-as bajnoki elmet a griíT madu

ra*  ok tói.

Ezen a versenyen is, mint jónéhány eddi- 
gin, beigazolódott, hogy Szabó Miklós nem 
öOOO-cs jutó. Így tehát

sokkul helyesebb, ha a MAC szakértő 
vezetői Szabót Ismét közép Iá vokjm (ut*

BOCSKAI—SZEGED 1:1 (1:0)

(A Hétfői Napló tudósítójának tele jón je
lentése.) Szokatlanul mérsékelt érdeklődés 
nyilvánult meg a két nagy vidéki futball- 
metropolis kiválóságainak küzdelme iránt. 
Az alig másfélezerfőnyi közönség sem na
gyon örülhetett a labdarúgás szépségeinek, 
mert gyenge, nivótlan küzdelemben volt 
része. Különben a nagyobbszámu közönség 
elmaradását a Bocskai vezetősége a nagy
vásárnak tulajdonítja, ugyanis a debrece
niek még mindig jobban lelkesednek a ha
gyományos vásári epizódokért, mint a fut
ballért.

A szegedi öltözőben hiába várják Raf- 
fayt, a kitűnő hátvédet, helyette annak a 
kellemetlen balesetnek a híre érkezik meg, 
amely Hódmezővásárhelyen érte. Raffuy 
ugyanis lekéste a vonatot és motorkerék
párral igyekezett Debrecenbe, a meccs szín
helyére,

Hódmezővásárhely közelében azonban 
» motorja felborult és a neves futbal-

arcén é, UM.. ...lyo. aírüléad... ™

1 ’ ' meny a legnagyobb bizonyítók
Nagy lélekjelenléttel tovább folytatta ugyani hogy a pontosztozkodás igazságos.

Lefutották a stafétabajnokságot
és dicstelen esztendő után 
téli pihenőre mennek az atléták

A eBszkárt sporttelepén rendezte meg a 
MASz vasárnap délután nz országos sluféla- 
bajnokságoknt. Mint előrelátható volt, akár 
az év legtöbb versenyén, ugy ezen is

■ közönség száma alig érte el n százat.
Reméljük, hogy nz Atlétikai Szövetség el
nökválasztás után megpróbálja a lehetet
lent, a közönség visszaszerzését, mert csak 
nz a sportág életképes, amelynek van kö
zönsége. A stafétabajnoki eredmények nem 
rosszabbak a vártnál, meglátszik a fiukon, 
hogy legtöbbje szolgálati helyéről érkezett 

la versenyre és tréningjeik nagyon fogyató-

lefut, beadását a kapus Szirmát elé Ott, • 
a csatárról a kapuba pattan a fabda. 3:1, 
Hosszú ideig szóhoz sem tudnak jutni a 
salgótarjániak, de a félidő vége előtti pom« 
pás összjáték után Kőszegi lövését Csikóé 
kiüti, szerencsétlenségére éppen Kása elé, 
aki hálóba küldi a labdát. 2:2.

Szünet után hosszú ideig mezőnyjáték fo*  
lyik, a 23. percben Víg fellöki Szirmait, 
amiért a biró szabadrúgást ítél. Gombkötő 
a büntetőt Turay fejére adja, Vértéi kapus 
olyan szerencsétlenül fogja meg a labdát, 
hogy az kihull kezéből és Gombkötő elé 
perdül. Gombkötő testével besodorja a lab
dát a hálóba. 3:2. Most hosszú ideig megint 
mezőnyjáték folyik. Nagyszerűen működ
nek a védelmek, öt perccel a befejezés előtt 
Tóth badását Turay ll kapura fejeli. Ker
test menteni akarja a labdát, de rúgása rö
vidre sikerül és Szirmai elé esik. A csatár 
nem sokat gondolkodik, hanem nagy lövés
sel a léc alá zúdítja a labdát. 4:2. A salgó
tarjániak utolsó felbuzdulásukban — kicsit 
későn — gólt érnek el. Tóbiás szökteti So
mogyit, akinek beadását Kőszegi éles fejes
sel a hálóba küldi. 4:3. Az utolsó percek
ben a salgótarjániak nagy lendülettel tá
madnak, de a Phöbus-védelem is kitesz ma
gáért.

ben mindkét kapu előtt több veszélyt! 
helyzet adódik, főként a szolnokiak támad
nak többet, de csak kornerokra telik az 
erejükből.

Szünet utáif a Szolnok csapata ostromol 
egy darabig. M^ir a 3. percben siker koro« 
názza a tehetséges vidéki amatőrök ember*  
feletti küzdőképességét: Horváth I. éles be-> 
adását Kövesdi nric/ élesebb fejessel küldi 
a vetődő Boldizsár mellett a kispesti ka
puba. 2:1. Most tovább ostromol a szol
noki csapat, azonban a szerencse egy pil
lanatra sem hajlandó kegyeibe fogadni 
őket. Szigeti biró számos ítéletével elége
detlenkedik a közönséig, fütyülés, tüntetés 
és sértegetések özöne zudul a játékvezető

végül is

18:2 korneraránnyal a vendéglátó ««• 
pat javára zárul az izgalmas meeta.
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tetjAk, mert cím! u öeeze-rtaau tolko- 
tóml csak teljmea letörik.

A sUfétabajnokság keretében bonyolitotUk 
te • 4 i 100-a*  hölgy ■tafétnbnjnokságot Is, 
•mit hosszú munka móltó gyümölcsekép
pen nz Olympia nyert meg. Részletes ered
mények: 4 x 100-m-es stafclafutás: bajnok 
• BBTE 42.3 mp. 2. MAC 42.8 mp. 3. MTK. 
4 r 1500 m-es staféta/utós: bajnok n A/.4C 
17.01.7 mp, 2. UTE 1731.8 mp, 3. BBTE

17:41.8 mp 4 z 400 m-es stafitafutás: baj
nok a BBTE 9:21.8 mp, 2. MAC 3:20.3 mp. 
9. BEAC. 5000 m-es őtösesapat: bajnok a 
MAC 21 pont, 2, UTE 84 pont. Egyénileg 
első Szilágyi UTE 18:21 2 mp, 2. Németh 
MA 15:24.6 mp, 3. Iglói MAC 15:37.6 mp, 
4. Csapiár MAC, 5. Szabó MAC. 4x100 
m-es hölgyslaffitafalás-. bajnok nz Olympia 
53.6 mp, 2. Nemzeti 55.4 mp. 3. Munkás TE 
55.1 mp.

nem is maradhat el as eredménye, mert 
Salamon kiegyenlít, rövidesen pedig Német 
vezetést Is szerez. A második félidőben 
eleinte ismét a Beszkárt a primhegedüs, de 
lassan felnyomul a helyi csapat és Viktoru

révén behozhutatlan előnyre tesz szert. J;í. 
A Beszkárt mégsem adja fel, az eredmény 
Návai ujabb gólja. Most a helyi csapat kezd 
kétségbeesetten védekezni és sikerül Is ki
húzni a félidő további idejét.

A Hét Hőse Palalinus, 
Törekvés

Jövöhéten megkezdődnek a Cégligában 
a Hétfői Na[lő vándordíjáért a küzdelmek

Az NBB hatodik fordulója alkalmából n 
Hit Hőse plakettot Palatínus, a Törekvés 
nemrég feltűnt gólzsákja nyerte, aki vasár
nap mutatkozott be. először az NBB-mér- 
közösek során és oroszlánrésze, van abban, 
hogy csapata győzelmesen hagyhatta cl a

KELETI-CSOPORT

CSATÁRSOR NÉLKÜL NEM LEHET
GYŐZNI

MAFC—MÁVAG 1:1 (1:0). Kőbányai-uti 
pálya, 1000 néző. Az alaposan tartalékolt 
mezőtúri legénység hatalmas lelkesedéssel 
vetette magát a küzdelembe s nagy meg
lepetésre a 25. percben Gábor révén ve
zetnie is sikerült. A második félidőt szinte 
végig támadja n MÁVAG, a vendégcsapat 
Kein szegyei 10 emberrel sem védekezni. A 
28 percben 11-cshcz jut a piros-kék csapat, 
de Kiirthy elhibázza. A tehetetlen csatárok 
láttára végső kétségbeesésében a hátvéd I 
Varga tör előre és bombagóllal egyenlít.

.4 V.(f.7 POKOL PONTJÁBA KERÜLT

A SÁL. HTC-NEK.

Váci Reménység—Sál. BTC. 2:2 (2:2). Az 
első félidőben egyenlő erők küzdelme, egyik 
csapat sem tud igazán kibontakozni. A ho
mokos pálya különösen a technikás váci 
csapatra hátrányos. A gólok il Balázs és 
Jenőfi szerezte u Sül. BTC-nek, n vácinkból 
pedig Béres és Illik lőtték a gólokat. A ven-1 
dógciapat in.g egy 11-cshcz is jut az első 
félidőben, de ezt értékesíteni nem tudja. A 
második félidőben hatalmas Reménység
fölény alakul ki, amit néha szakit csak meg 
egy-egy erőtlen tarjáni lefutás. Egy ilyen
ből 11-cshcz is jutnak, ezt azonban, akár 
az első félidűbclll, nem tudják értékesíteni

GYILKOS KÜZDELEMBEN GYŐZÖTT

és

játékteret. Patatinus Törekvés-nevelés, már 
mint kölyök-válogatott feltűnt. A győztes
nek Ősi-Blazsek László Hit Hőse plakettjét 
a Hétfői Napló szerkesztősége a hét folya
mán fogja eljuttatni.

A Cégligában a II. és III. osztály mérkőzései 
befejeződtek. A jövő héten kezdődik a helye
zést el nem ért, valamint az ej csapatok ré
szére kiirt „Hétfői Napló" vándordíj mérkőzé
sei, melynek ezidősz.’rlnti védője a Magyar 
Vasfonal csapata.

L osztály:
Growe—Kábelgyár 2.-0 (1:0). Vezette: Újvári. 

Kemény és társa—M. Acél 6.0 (4.O). Vezette:

Eraft. Chinoin—Kistext 3:1 (2:0). Vezette:
Strompf. Budavidéki Posztó—Werlheim 6:1 
(2:0). Vezette: Hóri.

IL osztály:
Hirmann—Gamma 3:1 (2:1). Vezette: Muraró. 

Müller—M. Vasfonal 3:1 (2:0). Vezette: Gilló- 
nvi. Gizella gőzmalom—Furnér 9:0 (20). Ve
zette: Köves!. M. Radiátor—Shell 4:1 (20). Ve
zette: Thuróczy.

tárnkciót már n csirájában elfojtottak. Az 
ngyuslábu diósgyőri csatárok az első félidő
ben nagyon sok helyzetet összehozlak, de 
a szerencse a befejezés előtt elhagyta őket, 

második félidő a helyi csapaté volt.A

Bársony könnyen nyerte a Euüapesti dijat

NYUGATI-CSOPORT.

.VIGX/M TALÁLT AZ EGYETÉRTÉS

Egyetértés—UTE 2:1 (1:0). Megyeri-uti 
pálya, 1500 néző. Az NBB két klasszis csa
pata nívós küzdelmet vivőit. Mind a kél 
kapu előtt meglehetősen sok helyzet adó
dik. de csak Fekete révén egv gólt tud 
rúgni a félidőben az Egyetértés. A második 
félidőben sorozatos újpesti támadások sze
repelnek műsoron, de a zöld-fehér védelem 
mindent kitünően rombol. Sőt, a nagyszerű 
Ncigcr révén már 2:0-ra vezet a 26. perc
ben az Egyetértés. Mégsem adják fel a lilák 
a harcot, Magyar révén szépite.nek és po
koli küzdelmet folytatnak az egyenlítésért, 
ami azonban nem sikerült.

ELBIZAKODOTTSÁGGAL NEM LEHET
MECCSET NYERNI

VASAS—LAMPART 1:1 (1:0). Erzsébet- 
utca, 1500 néző. A szinte teljesen tartalék
csapattal felálló Vasas már a mérkőzés ele
jén Teller révén vezetést szerez. De a Lám- 
partot ez sem rázza fel. csatárai a legbizto
sabb gólhelyzeteket halomra rontják el. A 
helyzet a második félidőben sem változik, 
a Lampart kapusa akár regényt olvashatna 
meccsközben, annyira nincsen dolga, mégis 
Bihari 11-cs gólja jelenti az egyik pontot a 
helyi csapatnak.

OTTHON NAGYON TUD AZ RTE.

A pálya kimagaslóan legjobb fivéré könnyű 
feladat előtt állott az évad legjobban díjazott 
kísérleti versenyében s azt esélyének megfele
lően fölényesen nyerte ineg. Bársony starttól 
a célig vezetett s az ut nagy részén csak a há
rom kétéves résztvevő: Hiú. Pucxur és Nemes 
tudott vele ugy, ahogy lépést tartani. Veszélyes 
azonban egy pillanatra sem tudott lenni egyik 
sem Bársonyra. Érdekes, hogy a kétév '• ,’ít 
zül ezúttal Nemes bizonyult a 
mely, ugylátszik. csak kedvezőtlen startja miatt 
veszítette el a Szent László-dijat.

A Kétévesek októberi nagy handicapjét a 
megbízhatatlan Aldershot igen könnyen nyerte. 
Ez. á rendkívül jóalkatu kétéves nagy szerepre 
hivatott a jövő évi klasszikus versenyekben, 
mert ha menni akar, akkor nagyon tud.

Részletes eredmények:
I. Lágymányosi díj. 1. Rianás (2)

2. Vinkó H. 16:10) Gutái. 3. Drusza (3) Nagy 
G. F. ni.: Lator (10) Schejbal. Feji:., 1% b. 
10:29. Befutó 10:39.

II. Pehely-dij. 1. Medici (2) Schejbal. 2. Mou
lin Rouge (6-10) Esch. 3. Ravasz (4) Klimscha. 
F. m.: Censor 112) Teltschik. Élharcos (101 
Kajári. 1% h., nyakh. 10:29, 12, 11. Befutó 
10:55.

nn: cgyiK i
...vesek kö- 
legjobbnak, ■ (4) Csuta.

V. Eladók liandicapja. 1. Pandora (3) Kolo
nics. 2. Cjnus (5) Fetting A. 3. Bomba (4) 
Klimscha II. F. ni.: Orun (5) Alt, Csatártó (12) 
Horák, Alainund (8) Simics, Fütykös (6) Csö
möri, Goai (4) Dósai, Gyergyó II. (14) Grosz, 
Tekergő (10) Baranvi, Óhaj (6) Pfendler, Gany- 
medes (16) Kajári. 3 h., fejh. 10:39, 15, 20, 16. 
Befutó 10:129 és 70.

VI. llniidleap. 1. Aprilia (2) Gutái. 2. Tisane
‘ . 3. Epizód (5) Keszthelyi. F. in.:

Farandolc (2’L-i Teltschik. Díszpolgár (10i 
Szenlgyörgyi, Hindu (12) Nagy G., Pitypalaly 
(10) Szép. Ave Caesar (4) Kolonics, Pir (12) 
Krédler. Arzument (12) Pfendler. % lí., 1 h. 
10:42, 17, 21, 25. Befutó 10:121 és 234.
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A Lovaregyleti díjjal fejezi be vasárnap a 
M. L. E. idei nagysikerű szezonját. A zárónap 
fő versenye szenzációs sporteseménynek ígér
kezik. legjobb lovainkon kívül ugyanis start
hoz áll benne a cseh Alcazar és a román Bubu- 
ret, melyek részvétele még érdekesebbé teszi 
Cabala, Csáklyás, Szántás és Vlnkó H. össze
csapását. A verseny előzetes favoritja Cabala, 
mely nz idei eredmények szerint formája tető
pontján van, a jelentős sulykülőnbség azonban 
előtérbe hozza a hosszu távolságot kedvelő 
Szántás esélyét, mely n várható erős verseny
ben nagyon komoly jelöltje a díjnak.

RTE—TATABÁNYAI SC 2:0 (1:0). Rá- 
koskercszlur, 1500 néző. A nagy győzelem
ben jelentékeny része vtm Bozsurnak, a ke
resztúriak fiatal, nagy tehetségű hátvédjé
nek. Marosi rúgja az első félidő gólját, mig 
a második félidő góllövője Takács, 11-esből.

HATALMAS VERESÉGET SZENVEDETT

Tokod—Postás 4:1 (2:0). Tokodról je
lentik: 1000 néző. Az elbizakodott Postás 

árat fizetett
A

III. Budapesti díj. 1. Bársony (5:10) Balog. 
2. Nemes (6) Alt. 3. Credo Í12) Klimscha. 
F. ni.: Diktátor (12' Gutái, Oculi (5) Teltschik. 
Hiú (4) Schejbal, Puczur (3) Csuta. ötnegyed 
hossz, öln, h. 10:16, 15, 37, 30. Befutó 10:343.

IV. Kétévesek októberi nngy handicapja. 
1. Aldershot (2) Gutái. 2. Szajkó (8) Keszt
helyi. 3. Sf. Gálién (3) Nagv G. F. m.: Soros 
(3) Teltschik. Henricus (!*/»)  Klimscha. San- 
bloc (10) Klimscha II.. Tigár (6). Csuta, Szalma
szál (6) Kajári. 2 h., 2 h. 10:24, 16, 30, 21. 
Befutó 10:412.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelős Szerkesztő és kiadó: Dr. ELEK IHJGó 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébet-kőrot Js.
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-548-94. Vas. d. z. 
1 őritől (Arndi-u. 8. Globus-nyomda): 1-14(1-43, 1-244-81. 
Vas. d. u. Hő-től lapzártáig: 110142, 1-1M 43, 1100 44.

1-34S-81.
ELŐFIZETÉSI AB: Egy évre 5 pengő. — EGYES SZÁM 
ára: Magyarország 10 fillér, Wienben és a ni-met Ost- 
niarkban RM —.11. Franciaországban 1.5c ------------.------- - .... . 1.50 frank. Jogs- 
ozlivia 2.50 dinár. Németország 15 PL, Olaszország 

1 iira, Románia 5 lei, Csehszlovákia 1 ck.

ellenfelének lebccsülé- 
lekcsen játszó huzal legénység 

Bodonyi és Tóth góljával állítja be a félidő 
eredményét. A második félidőben néha tá
mad a Postás, de ezek nagyon gyatrák. A 
félidő góljait Eggenlioffer és Sárdi, illetve 
Berzi rúgta.

GÓLZÁPOR .4 P.tS.tftÉTI ITON —
PÉCSRE UTAZÓ PONTOKKÁL

Pécsi DV—Pénzügy 4:3 (1:1). Pasaréti-ut, 
2000 néző. A nyugati csoport kél közép
csapata hatalmas küzdelmet vivőit n ponto
kért. A Pasiircti-uli pályán nz utóbbi idő
ben ritkán látlak ilyen vérre menő harcol. 
Az egész szezon folyamán gyengélkedő 
pécsi csatársor a kies fekvésű hűvösvölgyi 
pályán lendült formálni. Keszler II. szerzi 
meg a vezetést a vendégeknek, de a Pénzügy 
egyenlít. A második télidöben vezetést is 
szereznek ii zöld-fehérek, a nagyszerű pécsi 
legénység azonban nem keseredik cl. hu
száros rohamokkal rövidesen három gólt 
szerez és hiába rúg i mérkőzés végén ujabb 
gólt u Pénzügy, a kél pont inár a pécsieké. 
Góllövők; Keszler II (2), Dunai és Csirke. 
illetve Zalai, Tamási és Arnnyosf.

OTTHON VERHETETLEN .4 SFAC*

SFAC—BESZKÁRT 3:8 (2:1). Sopronból 
jelentik: 25C0 néző. Beszkárt támadások 
vezetik be a mérkőzést, a hc'vi csapatnak 
egyelőre védekezés a s'crcpe. N.’ha Sala
mon révén veszélyesek. De a félidő közepén 
mégis Aíínni a pestieknek szerzi meg a ve- 

jclcnlik: 3000 néző. A keleti csoport derbije I j-etésl A ....... ............... .......... »... .
óriási küzdelmet hozott a kiváló védelmek hál. rohamot rohamra vezetve, szinte boszö-1 
kel rendelkező c«.r átok színié min 'en rs i :'c-i . v,”1 c-. -- • \ v— '

I.ESZ'
Törekvés- Cs. MOVE 4:2 (1:2). Bihari 

ut. 1000 néző. A Törekvésben Xcsící 11. he
lyett az. újonc Palatínust próbálják ki. Ez 
a fiatal, óriási tehetségű csatár egészen uj 
szint vitt az öregurasan játszi) csalárkvin- 
leibe és ragyogó játékkal, három remekbe
szabott góllal oroszlúnreszesc a Törekvés 
tegnapi győzelmének A vczelögól is már 
Palalinus nevéhez fűződik, ti MOVE azon 
bán Papp révén kétszer eredményes, igy a 
félidőben vezetnek is 2:1-re. A második fél
időben erősen szorongat a Törekvés, Róják 
egyenlít, már ugv néz ki, hogy pontosztoz
kodás lesz, amikor Palatínus két ritkán lót- 
haló remek góllal biztossá teszi a győzd 
mct.

DÖNTETLEN

VÍZSZINTES:
1. Az uszóbajnokság egyik 

számának győztese. 12. Nem 
ez alá. 14. A falusi padlásra 
ennek segigtségével lehel fel
jutni. 16. Kire?. 17. Tag — ke
verve. 20. Művészi kép. 21. Egy 
igen ismert szóvicc az egyik 
Shakespeare tragédia hősének 
nevéből. 22. Orosz folyó. 23. 
Tiltjszó. 24. Kevert szeszes
ital. 25. Görög prepozíció. 26. 
Zenemüvek elölt látható rövi
dítés. 27. Sorozat. 28. Két szék 
között ide lehet jutni. 29. Ja
pán pénze. 31. A futbnlbnn a 
álék célja 33. I. L. C. 34. A 

futbalban lehel egy játékost 
.......... fogni. 35. A győzelem
hez ez is l eli n sportban. 36. 
Folyadék. 37. Kémlel 38. Visz- 
sznlép. 39. At’an t v, 40. Régi 
magyar szó. 41. Bibliai hegy. 
42. Angol nöi.ernü személy- 
névmás. 44. Melyiket? 45. 
Kas — keverve 48. Magyar 
személynévmás és a latin 
megfelelője. 50. Fasor — ide
gen nyelven. 51. A legneme
sebb sportok egyike. Lég 
utóbbi olim”:ri bajnoka Ka 

Endre.bns

KIESEI EUSICEHQi

A KELETI ( SÖPÖRT DERBIJE. FÜGGŐLEGES:
Az olimpiászon nyertes v izipolócs pút 

.inlal vegyjele.
-....... r........................ , u Ferencváros

tagja. 6. Állat lakik benne. 7. Hamburggal 
<"s-• éjüli l:i’ iVőv. rns. 8. 4 korcrelváró-p -rl

A SFAC. most hatalmas iramét dik - 1•dbalistn.^

|W’ ’IMA |<ni 4 <;i Olll V MOMIHI Ul’»\ I I /» • R I fcóIM f t\ m

OllmMal ver,™,13. MilJ u
robl> ulup lop 15. A lulbnll,,,,! biinlrlerdö la. 
A Sro.nokl MÁV naBVIebelx'.gil fulball.b-i in 31.

" ilo'R.r. 52. Jultnt. 2|. fi. N L 
nnl'am - Iram-iá 1 30. Állat |„kí.., '31. n.

E”-’'" «■ ” kémlel.
U l» K Altul >


