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Vasárnap kihirdették 
a statáriumot a Felvidéken

A komáromi tárgyalások megszakítása után cseh részről a felvidéki ma
gyarlakta területeken rendkívül erős elnyomás kezdődött, úgyhogy a magyar
ság eddig is nehéz helyzete fokozott mértékben súlyosbodott. A magyarlakta 
vidékekről mind több atrocitásról érkezik jelentés.

A csehek a magyarok elnyomását most még súlyosbították azzal, hogy 
vasárnap délután 2 órakor ugy mint Ruszinszkóban, a felvidéki magyarlakta 
területeken kihirdették a statáriumot.

A prágai kormánynak ez az érthetetlen és indokolatlan intézkedése igen 
súlyos visszatetszést keltett a felvidéki magyarok között. A cseh elnyomás 
folytán végtelenül mély az elkeseredés a magyar Felvidéken.

Különösen azért visszás a cseh kormánynak ez az eljárása, mert ugyan
akkor gyakorolják ezt a súlyos elnyomást, amikor Nyugat felé állandóan bé
kés megegyezésről beszélnek.

Az egész Felvidéken egyre súlyosbodik a kisebbségek helyzete. Ruszinsz
kóban valóságos rémuralom dühöng.

A Felvidéken élő kisebbségek szomorú sorsa is a legnagyobb mértékben 
követeli a kérdés azonnali és teljes rendezését.

A Felvidéken kidobolták:
Felakasztják, akinél 
magyar zászlót találnak

kevesli a Csehország számára kilátásba I < *•  Jtil a mozgósítás 10 milliárd koro- ] 
helyezett 30 millió fontos angol köl- | nájába került

csönt.
Ez az összeg 45 milliárd cseh koronának Csehszlovákiának hangoztatják ezek a 
felel meg, márpedig | lapok. (MTI.)

Ungvárott feltartóztatták a lengyei 
konzulátus autóját a csehek

Balasagyarmat, október 16
Napról-napra mind elviselhetetlenebbé vá

lik az az elnyomatsz, amelyet a csehszlová
kiai magyarok és magyarérzelmü szlovákok 
a cseh hatóságok részéről kénytelenek el
szenvedni. A lakosság üldöztetése

különösen azóta éleződött ki. hogy a 
komáromi tárgyalások megszakadtak.

A csehek ismét nyeregben érzik magukat. 
A magyarérzelmü falvak lakosságát szemé
lyes szabadságában a legszigorúbban korlá
tozzák.

Este 8 órán túl mindenkinek tilos 
lakását elhagynia.

Napközben is lehetőleg otthon tartózkodnak 
a lakosok, mert a csehek a legkörmönfon
tabb fogásokkal csapják be hiszékeny áldo
zataikat, csak azért, hogy

ha magyar érzelmüket elárulják, 
elhurcolhassák őket.

Tombol 9 cseh terror 
a vérző Felvidéken

Mátészalka, október 16.
A beregi határra a csehek ujabb csapa

tokat vontak össze,

a halár megerősítése szakadatlanul lart.
Noha a határzár szigorú, állandóan érkez
nek ruszin menekültek, akik a csehek ke
gyetlenkedései elöl menekülnek cl szülő 
fal jukból. A menekültek elmondják, hogy 
a cseh csendőrök

házkutatás leple alatt feldúlják ottho
nukat és chisznek mindent, ami ke

zük' e akad.
Legutóbb Nagypaládon végeztek sorozatos 
házkutatásokat és az asszonyok által készi 
tett házivásznat mind elvitték, nem hagytak 
a faluban egyetlen zsókot sem.

A lakosság szabadcsapatokba verődve 
tanúsít ellenállást a brutalitásokkal és 

rekvirálásokkal szemben.
A fegyveres összetűzések napirenden van 
nak s nem egyszer fordul elő, hogy

a csendőröket lefegy vérzik.
fíuszinszkó területén a kommunista egyé
nek fegyverrel való ellátása állandóan fo
lyik. A határövezetbe szolgálatra kivezé
nyelt ruszin nemzetiségű katonákat

fák tetejéről, padlások ablakából, bok

Ezeket a szerencsétlen embereket „magyar 
kémeknek" hazudjak és igy szereznek jog
címet arra, hogy kegyellenkedjenek velük. 
A minap az egyik Tólgyarmat környéki fa
luban egy csendőrjárőr részegséget színlelve, 
arra biztatta a magyar férfiakat a kocsmá
ban, hogy csak tűzzék ki nyugodtan az el
rejtett magyar lobogókat, most már nem 
lesz semmi bajuk, hisz jönnek már a ma
gyarok s ők — a csendőrök - - már csak 
bucsuzkodni tértek be a kocsmába. Amikor 
a hiszékeny emberek örömujjongásban tör
tek ki és magyar zászlóikról is beszélni 
kezdtek,

a csendőrök az ujjougókat letartóztatták 
és elhurcolták.

Több házban az éjszaka folyamán házkuta
tást tartottak, majd kidobolták, hogy

akinél magyar zászlót találnak, azt 
felakasztják.

rok rejtőkéből kommunista politikai 
megbízottak ellenőrzik,

s a a legcsekélyebb szabálytalanságot ész
lelik, az illető katona élelmezését egy napra 
megvonják. A katonák élelmezése rossz. 
Napokig nem kapnak a szolgálatban levő 
csapatok egyebet fölt burgonyánál és ká
posztánál.

Fe!oszSott a cseh 
kommunista párt

Varsó, október 16.
A Lengyel Távirati Iroda prágai jelen

tése szerint a prágai kormány azt ajánlotta 
a kommunista párt vezetőségének, hogy 
oszlansa jel a pártot A párlvczelöség erre 
24 óráig tartó tanácskozáson mérlegelte, 
hogy célszerü-e a formális feloszlatást el
rendelni és nz összes kommunistákat más 
politikai pártba beléptetni. Végül is elhatá
rozták a párt feloszlatását. A párt levéltá
rát állítólag részben már I ngvarra szállí
tották át. (MTI.)

Prága kevesli a iondoni 
30 millió fontot

Prága, október 16.
A prágai sajtó egyrésze

Varsó, október 16.
Mint n Lengyel Távirati Iroda jelenti. 

Ungvárott egy cseh csendőrőrszem
feltartóztatta a lengyel konzulátus gép
kocsiját, bár a kocsi Ix*ngyelország  fel

Az első minisztertanács után 
lemondott két ruszin miniszter

Prága, október 16.
A ruszin kormány szombaton tartotta 

első minisztertanácsát Ungvárott. (MTI.)

Prága, október 16. 
(Cseh Távirati Iroda. )

A kormány a köztársasági elnök jogkörét 
gyakorolva

elfogadta Fajnor igazságügyniiniszter és 
Párkányi törvényeg.veszerüsitcsi és köz
igazgatási átszervező miniszter lemondá

sát.
A két miniszter egészségügyi okok miatt 
mondott le tárcájáról. A kormány Feiera- 
bend földmivclésügyi minisztert megbízta nz 
igazságügyi minisztérium, valamint a tör-1

Megkezdje működését a cseh 
hüségnyilatkozat-gyár

Balassagyarmat, október 15.
Az, egyik i'ol.vmenti csehszlovák járás 

Elnöke a Járásába tartozó községek hlrúi- 
hoz felszólítást intézett. Eszerint a közsé
gek bírái

községük egyeteme nevében kötelesek

Kiutasit'ák Csehszlovákiából 
a külföldieket

Prága, október 1G.
A lapok jelentése szerint legközelebb 
összeírják a köztársaság területén tar

tózkodó külföldieket
és uj nyilvántartásokba veszik őket. Tekin
tettel arra, hogy a csökkent területű Cseh
szlovákiának igen nagyszámú menekültről

Cseh gazdasági intézkedések 
a megszállott terű .etek akói e' en

Prága, október 16.
(Magyar Távirati Iroda.) Kormányrendé 

let jelent meg a kereseti foglalkozások kor 
látozásáról. A rendelet szerint aj kisipart 
kereskedelmi vállalat vagy önálló kereseti 
foglalkozás a köztársaság területén

csak hivatalos engedéllyel

kezdhető. A kormányrendelet egy évi át
meneti időre szól cs az a célja, hogy

u kereskedőket és kisiparosokat meg
védje a megszállott területekről be

felségjelvényeit viselte.
Az ungvári lengyel konzul Ruszinszkó kor
mányzójánál erélyesen tiltakozott e feltar
tóztatás miatt. (MTI.) 

vényegyszerüsitési és közigazgatást átszer
vező minisztérium vezetésével.

A Poledni Üst sokalja a ruszinszkó! kor
mány tagjainak számát.

Hat miniszter és egy miniszterelnök a 
kileneszázezer lelket számláló Ruszin

szkó részére aránytalanul sok
— mondja a lap tekintve, li<,g> a három
milliós szlovák nemzet megelégedett öt tag
ból álló kormánnyal is. Csehszlovákiának 
13 tagot számláló kormánya van, a jövőben 
teliát a szlovák és a kárpátaljai kormányt 
is számítva. 24 miniszter fog működni 
Csehszlovákia erősen megcsökkcnt terűié- 
lén. (MTI.)

írásbeli nyilatkozatban kijelenteni, hogy 
községük nem a magyar, hanem a 
csehszlovák állam kötelékében akar

továbbra is
maradni. (MTI.) 

kell gondoskodnia, akik saját állampol
gárai. tervbe vették a külföldiek munka
engedélyének felülvizsgálatát és

rövid utón kiutasítják
azokat, akiknek nincs munkaengedélyük, 
vagy nem tudják igazolni, hogy miből tart
ják fenn magukat. (MTI

özönlőkkel szemben.
Egv másik kormányrendelet ingatlanfor
galmi korlátozásokat állapit meg. E rende
let szerint mezőgazdasági ingatlan és épít
kezési telep tulajdonosa

ingatlanát csak előzetes engedéllyel ide
genítheti el,

cserélheti ki. vagy adhatja bérbe hat évnél 
hosszabb időre. A rendelettel azt akarják 
elérni, hogy az átengedett föld tulajdonosai 
és földművelői a helyükön in-iradj- n ik.
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Imrédy, Kánya és Bethlen 
vasárnapi tanácskozása 

a külügyminisztériumban
Rendkívül fonta*  tanácskozás volt va

sárnap délelőtt h külügyminisztériumban. 
Mányi Kálmán klIIUt.vmlninz.trrl lelke- 
re*  te minisztériumi dolgozószobájában I m- 
Mdy FUIji miniszterelnök, később megér

kezett gróf Bethlen István is. Imréd y 
Béla, Kánya Kálmán és Bethlen István 
gróf tanácskozása közel másfél óra hosszat 
tartott.

Beláthatatlan tömeg 
követelte vasárnap a 

Felvidék visszacsatolá
sát az Országzászlónál

Hatalmas, bt láthatatlan tömeg vett részt 
vasárnap délelőtt az Ereklyén Országzászló 
Nagybisottságának szabadsági éri diszőrség- 
váltásán. A dlszőrségvóltás után a Fiatal 
'Magyarság Mozgalom ünnepi zászlóbontása 
következett. \z őrségváltást a Magyar Ilim- 
mm vezet le be, majd lezajlóit az őrség
váltás.

Vitéz fíátvay Imre nyugalmazott tábor
nok szólalt fel.

*— .4 hadirokkantak nem fogadták cl lel
kűkben a trianoni békeparancsot. fíother- 
mere lord nemet kiáltása után elsőnek 
'Mussolini miniszterelnök üzente meg ne
künk: „Egyetlen szerződés sem lehet vala
mely népnek örökös sírboltja!" Ezután jöt
tek a müncheni határozatok-, de ezeknek a 
csehek nem leltek eleget. E ormány fér fiain
kat Komárom belonfedezckkel, ágyufész- 
kekkcl meyerösitcll városában fogadták és

békés ajánlatunkra kardcsörteléMel vá
laszollak. de mi nem félünk a nemzet

rabló bitangok fenyegetőzéséiül.

Ezután IJrmámzy Nándor határozati ja 
vaslatot olvasott fel. nmekben kimondták, 
hogy a Trianon oka az volt, hagy a háború 
kitöréséért Magyurorsidgot tették feellőssé, 
de ennek alaptalansága már bebizonyoso
dott és éppen ezért a Felvidék vissza
csatolását követelik. Ezután Pcrlaky-Szahó 
(ívnia dr.

háromszáz nemzeti.színi! zászlói vett át 
a Felvidék részére,

majd a Fiatal Magyarságmozgalom tar
totta meg zászlóbontását. Az. alakulatok 
ezután ehunultak diszinenclbvn a zászlók 
előtt. Az Ünneplő tömeg felvonult a főváros

utcáin és sokáig ütemesen követelte a Fel- 
i idék visszacsatolását.

Vissza a Felvidéket!
Szombathely, október 16.

A szombathelyi lőtéren a Ilevlziós Liga 
nagygyűlést rendezett, amelyen mintegy tizenöt- 
ezir főnyi közönség vett részt. Dr. Csupor Sán
dor megnyitóbeszédé után llelgl Rezső ügyvéd 
és Kőműves János MÁV mühelyfőnök ismer
tették a magyar álláspontot a magyarlakta 
Felvidék visszacsatolása ügyében.

A nagygyűlés egyhangú lelkesedéssel határo
zati javaslatot fogadott el. amelyben helyesli 
a kormány magatartását és kéri, hogy

ha szUkséges. a legvégső eszközök alkal
mazásútól se riadjon s issza a magyar győ
zelem kivívása érdekében és ragaszkodjék 
ahhoz, hogy a felvidéki őslakosságnak 

okozott károkat a csehek megtérítsék.
Végül kimondotta a határozati javaslat, hogy 

a kormányzó felesége állal megindított 
■ Magyar a magyarért" mozgalmai, valamint a 
„Zászlót a Felvidéknek" mozgalmat teljes szin
ttel támogatja. A határozatról táviratban érte
sítették a miniszterelnököt. A Himnusz cl- 
énekléiével ért véget a hazafias ünnepély,

Mczőcsdt, október 16.
MezöcSút község lakossága hnpózúnt. lelkes 

gyűlésen követelte, a magyarlakta Felvidék 
haladéktalan visszacsatolását. A lobogókkal 
feldíszített és kivilágított Főtéren viharos lel
kesedéssel hallgatták Márk Béla földbirtokos 
mcgnyilóhe .zódrf. majd Tóth Sándor refor
mátus lelkész, Zs. Szabó Sándor kisgazda, 
Simon Béla református lelkész, Zakkny József 
római katolikus plébános és Kardos László 
polgári iskolai igazgató szavait. A nagygyűlés 
táviratban üdvözölte Hitlert. Mussolinit és 
linrédíj Bélát, kérve további I imogntásiikat és 
niunkásságuKal a magyarlakta Felvidék vissza- 
csatolása érdekében.

Vasárnap hálaadő istentiszte
letek voltak, a felszabadult 

Ipolyságban
Ipolyság, október 10.

A buszé' i < seb rabságból fcszabadull 
Ipolyság sáios iőlvrén vasárnap délelőtt 10 
órakor a felszabadító magyar csapatok és 
n város Imzafins közönsége részére

katolikus. utána pedig protestáns ünne
pélyen húlaadó tábori islenllszltletekrl 

tartottak.
A város htilalniAK fölt rét teljesen meg 

töltötte a lelkesen ünneplő hazafias közön 
ség. A virágokkal és magyar nemzeti színek
kel gyönyörűen leldiszilell oltárt magyar
ruhás leányok és link állták körül.

Az ünnepi snutmistl fényes segédlettel 
l’idc-sák András helybeli < speres plébá- 

nos celebrálta,

beszédet p< ilig katolikus részről dr. vitéz 
I*.  Szabd l’ius, pioteslóns iészről pedig Mar
hát Antal az első bonséd végycsdandúr ve
rető lelkészei mondtak.

Az ünnepélyes bálaadó istentiszteleteken 
megjelent vitéz Makkay József tábor
nok, nr. első honvéd vegyesdandár gya

logsági parancsnoka,

valamint u felszabadított csapatok parancs
nokának, vitéz. Padusiczky Alfréd ezredes, 
állomásparancsnoknak vezetésével az összes 
beosztott tisztek, vitéz Szádcezky Dezső ez
redes, az Ipolysági járás katonai parancs
noka. dr. Halász Károly belügyminiszteri 
O'zlúlvlanúcsos. kormánybiztos, t ovábbá 
dr. Koldus Bélának Nógrád vármegye főis
pánjának vezetésével a szomszéd vármegye 
küldöttsége és Ipolyság város hazafias ve
zetői. A kivonult csapatokat Déncsfatvy 
Dénes alezredes vezényelte.

A feledhet, (lenül szép ünnepség után az 
anyaországhoz visszakerült lakosság ajkán 
felcsendült a húsz év óla elnémított Him
nusz és Szózat. az emberek hazafias öröm
ujjongás közben egymás nyakába borullak 
és lelkesen kiáltották: Mindent vissza! (MTI.)

Harminckettes baka vagyok én!
— énekelték a Beregszászba bevonuló ruszin 

katonák
Miilés/.ulkii, október Kk

t Magyar távirati Iroda.} A magyar ha
lárhoz kozd fekvő Ihrtgszaszhan a cseh 
karhatalom minden terrorja ellenére is

állandóan nirghmóllűdnck n tüntetések 
a Maftaroruághoz való viiuzalérós 

mellett.
A közelmúlt napokban a cseh megerősítő 
rsanptok bc«onulá*a  után nős l< ts/úmu ka
tonai osztag, nmely

ruszln katonákból állati. a ,.32-cs baka
vagyok én" luitonanólál énekelte

és lg\ tomill vígig Brrcj/főutcáján.
Végül is u t b.i.it i egyik vendég
lobé, ahol a vendégek, helyeikről ívlug

rálva,
lelkes éljenzéssel fogadták a magyar 

katonadalokat éneklő ruszinokat.

akik később a polgári közönséggel cgvüll 
nótázlak.

A vidám éneklésnek hamarosan híre ter
jedt vs erős csendőrőrjártit jelent meg a 
helyszínen hogy végclvesseii a lelkes ma
gsai tüntetésnek. A ruszin katonák azonban 
cseh „bujdirsuikut" egyszerűen

kidobták a vendéglőből

c\ tovább énekeltek. Később erős katonai 
készültség jelent meg amely a ruszin kato
nákat b< iu:vrlc A ruszin katonák magyar- 
halál fellépése következtében a katonai ha-,

BUNDÁK
lóságok elrendelték, hogy ruszin katonák 
ezentúl

fegyver én szurony nélkül teljesítsenek 
szolgálatot.

A határon a cseheknél már szokásossá 
vált éjszakai lövöldözés és ismeretlen célú 
géppuskatüzelés a határ mentén a vasár-

DÓKÁK KEPPEK
EREDETI MODELLEK UTAK

SCHMIDEG
szűcs * IV.. pftaisi-UTca 3.

napra virradó íjrraka
-iszaka sölétjíl Állandóan megszakították » 
minduntalan fellőtt világító rakéták.

Elfogott csempészek azt vallották, bogy 
„ cseh határörök és a határt nregszaUÓ csa
patok már a Irr/khrbb rnrrjrr '• 
nflkül gfppulkalü-.et vidítanak minden 
irányban.

Magyar területre menekülnek 
a magyar nemzetiségű katonák 

a cseh hadseregből
Drégelypalánk, október 16.

Vasárnap délelőtt Ipolyságnál 

kilenc magyar nemzetiségű katona jött 
át cseh egyenruhában Csehszlovákiából.

Öt közülök tényleges szolgálatot teljesített. 
Elmondottak, hogy a cseh hadseregben na
gyon silány élelmezést kaplak. Velük jött 

három magyar polgári személy is.

Erek mint politikai foglyok 22 hóna
pot töltöttek fogságban

s csak a napokban engedték őket szabadon 
a magyar követelések nyomán. Rövidesen 
újból elfogatási parancsot adtak ki elle
nük s ez elöl szöktek át. Kijelentettek, na- 
"von boldogok, liogv magyar területen le
hetnek, mert a csehek ipen rosszul bánlak 
velük. (MTI.}

őz erdélyi magyarság sérelmeit 
átnyújtották a kisebbségi 

kormánybiztosnak
Bukarest, október Ifi.

Dr. Willer József, a romániai magyarság 
bukaresti megbízottja legutóbb közel más
félórás kihallgatáson jelent meg Dragomir 
Silóin miniszter, kisebbségi kormánybiztos
nál, akinek több emlékiratot nyújtott át. i

Az emlékiratok feltárják azokat a tart
hatatlan állapotokat, amelyek sürgős 

orvoslásra várnak
a magyarnyelvű állami elemi oktatás terén, 
továbbá az egyes közhivatalokból nyelv
vizsga ürügyével elbocsátott közalkalmazot
tak nyugdíjazását sürgetik, kifogásolják az 
orvosi diplomák felülvizsgálásának sérelmes 
módját stb.

Willer József dr. kifejtette aggályait a 
készülő ügyvédiörvény ellen, amelybe egyes 
türelmetlen érzelmű érdekeltségek

számos klscbbscgelknes intézkedést 
óhajtanak felvenni.

Felpanaszolta dr. Willer József a cenzúra 
tarthatatlan működését, amely nem elégszik 
meg a legártatlanabb közlemények törlésé
vel, hanem néhány hónap óla

központból irányított sajtótermékekkel 
valósággal uniformizálja az újságokat.

Szóba kerüli a nemzeti munkavédelmi 
törvény önkényes értelmezése, amelynek 
révén súlyos következményeket kell a 
munkaadóknak elszenvedniük nemcsak 
akkor, ha idegen elemeket, hanem akkor is, 
ha kisebbségieket alkalmaznak. (MTI)

Róma és Burgos
az olasz önkéntesek 
hazaszállításáról

Róma. október 15.
A Stefani-iroda Írja: A bolsevizáló de

mokrata sajtó célzatos híreket terjeszt a 
spanyolországi önkén lések hazaszállításával 
kapcsolatos olasz külpolitikai áligazodásról. 
Ebben az ügyben az c hó 0-iki olasz köz
lemény világosan nyilatkozott, de különben 
is tudott dolog, hogy

az olasz önkéntesek hazaszállítása nincs 
kapcsolatban semmiféle feltételekkel,

melyek a külpolitikával általában, vagy a 
földközilcngeri politikával különösen össze

függnének. Ez
a hazaszállítás lényegbevágó

és c mostani elhatározás után, amely tény
leges és nem jelképes, Olaszország egy
oldalúan semmi mást nem fog fenni.

Burgos, október 16.

Franco tábornok a következő táviratot 
intézte Mussolini olasz miniszterelnökhöz:

— Abban a pillanatban, amidőn az olasz 
önkéntesek egyrészt elhagyja Spanyolorszá- 
pot^ahol a nemzeti ügyet olyan hősiesen 

és annyi véráldozattal védelmezték az el
múlt két évben azokban a nagyszerű győ
zelmekben. amelyek remélni engedik ne
künk, hogy rövidesen megszabadítjuk föl 
dónkét a kommunista inváziótól, a nemzeti 
Spanyolország mélységes háláját fejezi ki

Olaszországnak azért az értékes közreműkö
désért és hősies önfeláldozásért, amellyel 

ezek a dicsőségtől övezett önkéntesek eles

tek a karcokban.

Cadiz, október ifi.
A négy olasz hajó, a Calabria, a Picmontc, 

a Liguria és a Szardínia, tízezer önkéntessel 
szombaton délután öt órakor tervszerűen 
kifutott a cadizi kikötőből. Három olasz 
cirkáló és nyolc iorpedóhajó kiséri haza az 
olasz önkénteseket szállító hajókat. A ha
jók iránya Nápoly. (MTI.)

Titkos bevándorlási 
irodát lepleztek le 
Párisban

Paris, október 16-
A rendőrség titkos bevándorlási irodát 

leplezett le, amelynek élén egy Hohn Albert 
nevű német és cgv Itené Marchcnaud nevű 
francia egyén állott.

A bűnszövetkezet 1000—4000 frank 
fejében tartózkodási engedélyeket szer

zett külföldiek számára.

A rendőrség kilenc egyént, köztük egy 
Gyencs Harcol nevű 43 éves büntetett elő
életű magyar állampolgárt letartóztatott. 
A Le Jour jelentése szerint újabb letartóz
tatások államik küszöbön. Marchcnaud, a 
banda francia Ingja, Stavisky egykori ba
ráti köréhez tartozott s egy hírszolgálati 
iroda szerkesztőségi titkárának adta ki 
magút.

.^opzíq
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Igy történt...
Mi volt eddig és mi less ezután

Egv hét történelem
A világtörténelemnek az 1914— 18-as há

ború óta nem volt olyan mozgalmas, ese- 
ménydus periódusa, mint a legutóbbi né 
hány hét. Napról-napra, sőt szinte óráról- 
órára változott a világhelyzet, egymásután 
következtek be az Európa képét átformáló 
események. Ez a hatalmas lendületű folya
mat még most is tart, sőt magyar szem
pontból, de az európai béke, az igazságos 
és végleges béke szempontjából is sors
döntő szakaszhoz érkezett az elmúlt hetek
ben. Előtérbe került a magyar kérdés, a 
'Magyarországtól közel két évtizeddel ez
előtt elszakított és a csehszlovák köztársa
ságba kényszeritett magyar vidékek vissza
csatolásának kérdése s ezzel szoros kapcso
latban a felvidéki szlovákok és ruszinok 
számára az elsikkasztott önrendelkezési jog 
megadása. Röviden: arról van szó, hogy ha
ladéktalanul jóvá kell tenni a közel húsz 
esztendővel ezelőtt elkövetett hallatlan 
Igazságtalanságot.

Tak fika—mindhalálig
Ez a nagy probléma állott középpontjá

ban a müncheni megegyezés értelmében 
összehívott komáromi konferenciának is, 
amely az elmúlt vasárnap kezdődött meg 
és csütörtökön, 13-án este a csehszlovákok 
konokságán megfeneklett. A magyar dele
gáció, amely a legalaposabb felkészültség
gel, tiszta szándékokkal és konkrét javas
lattal utazott Komáromba, mindent meg
tett annak érdekében, hogy méltányos ered
ményre vezessenek a tárgyalások. A magyar 
delegáció megtett mindent, annak ellenére, 
hogy a tanácskozások előzményei nem vol
tak a legbiztatóbbak. Csehszlovákia régi, 
bukott politikájához híven, már a komá
romi konferencia előtt is taktikázott. A ma
gyar kormány teljes jóindulatának bizonyí
tékaként beleegyezett abba, hogy a cseh 
kormányválságra és Benes elnök lemondá
sára való tekintettel, október 6-ika helyett 
csak 9-én kezdődjék meg a tárgyalás.

Ipolyság városának és Sátoraljaújhely 
Vasútállomásának visszaadásakor felcsillant 
a remény, hogy sikerül majd megegyezést 
kötni Komáromban, a következő napokon 
azonban sorozatosan tapasztalták a magyar 
'delegáció vezetői és tagjai a visszás jelen
ségeket.

Amig "Magyarország delegációját két tu
dományos felkészültségű, mérsékelt és 
mégis határozott, pompás diplomáciai ér
zékkel rendelkező politikus: Kánya Kál
mán külügyminiszter és gróf Teleki Pál 
kultuszminiszter vezette, a csehszlovák köz
társaság olyan delegációt bízott meg a ta
nácskozások lebonyolításával, amelynek 
tagjai csak igen hézagoson ismerték a tár
gyalások anyagát s amellett még az Össz
hang sem volt meg közöttük. Ami pedig a 
legsúlyosabb: nem rendelkeztek a szükséges 
hatáskörrel. Az úgynevezett „önálló" szlo
vák kormány tagjai a tárgyalások csaknem 
minden szakaszában kénytelenek voltak 
Prágához fordulni utasításokért. A cseh 
ellen javaslat előterjesztése is sokáig késett

Amikor azután végre mégis a zöldasztalra 
került ez. az ellenjavaslat, a legnagyobb 
megdöbbenéssel kellett megállapitaniok a 
magyar delegátusoknak, hogy ez az indít
vány fittyet hány a müncheni elveknek. 
nem az ethnikai szempontok figyelembevé
telével készült, hanem a csehek gazdasági, 
közlekedési és stratégiai céljait akarta szol
gálni. .4 csehek ismét mesterkélt határokat 
akartak teremteni, olyan határokat, ame
lyek továbbra is veszélyeztették volna az 
európai békét.

Később jelentéktelen módosításokat esz
közölt ellenjavaslatán a cseh delegáció, 
amelynek indítványa azonban igy is teljes
séggel elfogadhatatlan volt. A magyar kül
döttség, nagyon helyesen és öntudatosan, 
maga mögött tudva az egész nemzetet és a 
Csehszlovákiába kényszeritett magyarságot 
is, arra az álláspontra helyezkedett: nem 
azért jött Komáromba, hogy alkudozásokat 
folytasson. A magyarság határozottan és 
több alkalommal leszögezett követelése: a 
magyarlakta Felvidék haladéktalan vissza
csatolása, a Felvidék többi része számára 
pedig a nemzeti önrendelkezési jog teljes 
biztosítása. A csehek pedig éppen a nem
zetiségi elvet nem fogadták el és ezzel a 
gesztiójukkal is élesen szembehelyezkedtél 
a müncheni egyezmény szellemével. Ezek 
után a magyar delegáció nein lehetett mást, 
mint amit tett: kénytelen volt megszakítani 
a tárgyalásokat és a müncheni hatalmakhoz 
fordulni orvoslásért. A magyar kormány 
már ekkor lerögzítette Prága teljes és két
ségbevonhatatlan felelősségét.

Fenyegetés, 
provokáció

A tárgyalások utolsó szakaszaiban. de
kiváltképp a konferencia befejeztével, a
csehek fenyegető és provokaliv magatartást

tanúsítottak. A rádióuszitásokra megadta a 
választ a magyar rádió, a fegyvercsörtető 
fenyegetésekre pedig a honvédelmi minisz
ter hirdetménye, amely további öt korosz
tály behívását rendelte cl. Ezeket az ener
gikus és öntudatos lépéseket, a diplomá
ciaiakat — gróf Csáky István kiilgyminisz- 
Icri kabinetfőnök olaszországi és Darányi 
Kálmán volt miniszterelnök németországi 
útját — csakúgy, mint a katonaiakat, a leg
lelkesebben helyeselte az egész magyar köz
vélemény, amely ezekben a sorsdöntő na
pokban egységesen áll a kormány mögött. 

Szeptember 30-ára virradó éjjel irta alá 
Hitler, Mussolini, Chamberlain és Daladier 
Münchenben a négyhatalmi egyezményt, 
amelynek pótnyilatkozata volt a komáromi 
tanácskozások alapja. Ez a pótnyilatkozat 
igy hangzik: „A négy hatalom kormányfői 
kijelentik, hogy a csehszlovákiai lengyel és 
magyar kisebbségek problémája, amennyi
ben három hónapon belül az érdekelt ha
talmak közötti megállapodás utján nem 
rendeztetik, a négy nagyhatalom itt jelen
levő kormányfői további összejövetelének 
tárgya lesz."

Ennek az egyezménnyek értelmében a 
magyar kormány haladékialanul lépést tett 
Prágában annak érdekében, hogy mentiéi 
előbb összeüljenek tanácskozásra a két ál
lam megbízottai és megkíséreljenek megál
lapodni a magyar területek haladéktalan 
visszacsatolása, a Felvidék többi részén pe
dig a népek önrendelkezési jogának bizto
sítása, tehát a müncheni egyezmény szelle
mében. Indítványozta a magyar kormány, 

hogy október 6-án délután hat órakor Ko
máromban kezdődjenek meg a tárgyalások. 
Benes elnök lemondására és a csehszlovák 
kormányválságra való hivatkozással Prágá
nak sikerült a magyar kormány beleegyezé
sét megnyerni arravonatkozólag, hogy ne 

6-án, hanem 9-én kezdjék meg a komáromi 
tanácskozásokat.

Komárom zászlódiszbe öltözött és ma 
egy hete, vasárnap délután szivbölfakadt 
lelkesedéssel fogadta a magyar delegációt, 
amelynek vezetői, Kánya Kálmán külügy
miniszter és gróf Teleki Pál kultuszminisz
ter vasárnap délután háromnegyed öt óra
kor érkeztek Ujkomáromba.

Ax első eredmény
OKTÓBER 9. A delegációk megérkezésé

nek és a tárgyalások megindulásának dá
tuma. A magyar küldöttség este félhét után 
hagyta el szállását, a Zsófia hajót és át
ment a Dunahidon Ókomáromba, ahol a 
cseh hivatalos személyiségek üdvözlése után 
a Csehszlovákiához csatolt magyarság két 
vezére, gróf Esterházy János és Jaross An
dor köszöntötte Kányát és Telekit. Az óko
máromi vármegyeháza előtt, amikor a ma
gyar delegáció odaérkezett, felzendült a 
Himnusz és a Szózat, öreg és fiatal ma 
gyarok. akik közel húsz év óta kéntyele- 
nek voltak a csehszlovák államban élűi, 
könnyezve hallgatták a rég nem hallott ma
gyar nemzeti imádságot.

A vármegyeháza nagytermében hét óra
kor megkezdődött az első tanácskozás. Ki
lenc órakor félbeszakították a tárgyaláso
kat, a magyar küldöttség a csehszlovák de
legáció vezetőjének, Tiso szlovák minisz
terelnöknek vendége volt a Cenfro/-szálloda 
éttermében. Éjszaka féltizenegy órakor 
végre megjelent a tanácskozásokról szóló 
első hivatalos jelentés, amely a követke
zőkben adta tudtára a világnak a konferen
cia megkezdését, valamint azt, hogy Ipoly
ság városa és Sátoraljaújhely vasútállo
mása visszakerül Magyarországhoz:

„A magyar és csehszlovák delegációk 
október hó 9-én este hét órakor Komá
romban megkezdték tárgyalásaikat. A 
kölcsönös üdvözlések után egyes előzetes 
kérdésekről folyt eszmecsere, amelynek 
során a csehszlovák kormány képviselői 
kifejezték készségüket abban az irány 
bán, hogy a tárgyalások sikeres lefolyta
tásába vetett bizalmuk leiéül október hó 
9-én, éjféltől számított huszonnégy órán 
belül átadjuk a magyar hatóságoknak Sá
toraljaújhely városának eddig csehszlo
vák kézen lévő vasúti állomását és ugyan
ettől az időponttól számított harminchat 
órán belül Ipolyság városát. A sátoraij:.- 
újhelyi állomás átadásával kapcsolatban 
a csehszlovák delegáció Indítványára a 
magyar delegáció hozzájárult az állomá
son való ál menőforgalom fenntartásához, 
a ncliáz hadianyag számlásának kivételé
vel.

Ezután a két bizottság megkezdte ér-

demlcges tárgyalását, amelynek során a 
magyar delegáció vezetője ismertette a 
magyar követeléseket. Ezek áttanulmá
nyozására a csehszlovák delegáció meg
felelő időt indítványozott, úgyhogy a tár
gyalások folytatására előreláthatóan ok
tóber 10-én kora délután kerül sor. A két 
delegáció reméli, hogy a tárgyalások 
megindítása megnyugtatóan fog hatni 
mindkét ország közvéleményére és első
sorban az érdekelt területek lakosságára, 
amely nyugalommal fogja várni a tár
gyalások további menetét."
OKTÓBER 10 Ezen a napon, hétfőn dél

után két óra tájban ment át Ókomáromba 
a magyar küldöttség. Negyedháromkor meg
kezdődött a tanácskozás, amelyen a magyar 
lelcgáció vezetője határozottan kifejtette, 

hogv nemcsak a magyar, de valamennyi fel
vidéki nemzetiség kérdését rendezni kell az 
önrendelkezési jog alapján.

Ugyanezen a napon megalakult a ruszin 
kormány, amely később ugyancsak bekap
csolódott a komáromi tárgyalásokba.

Az első gyanú
OKTÓBER 11. Délelőtt csak a szakbl- 

zottságok üléseztek, a magyar szakértők 
gróf Teleki Pál kultuszminiszter és Pataky 
Tibor államtitkár vezetésével három óra 
hosszat tárgyaltak a szlovák szakértőkkel. 
Ezután a Zsófia fedélzetén ült össze a ma
gyar delegáció.. Okmányokat és térképeket 
tanulmányoztak, majd a küldöttség két ve
zetője: Kánya és Teleki külön megbeszé
lésre vonult félre a hajó egyik szalonjában 
A magyar delegáció délután háromkor 
autózott át Ókomáromba, ahol plenáris 
ülést tartott a két bizottság. Csupán ötne
gyed óráig tartott ez a tanácskozás, amely 
ismét csak nem hozott döntést. Már ekkor 
jelei mutatkoztak annak, hogy a csehszlo
vák megbízottak ismét taktikáznak, húz- 
zák-halasztják a megoldást, nem terjeszte
nek elő ellen javaslatot, Krno Iván, a cseh 
külügyminiszter állandó helyettese, megle
petésszerűen Prágába repült — utasítá
sokért. Ez az ut élénken megvilágította azt, 
hogy mennyire „független" Prágától a szlo
vák kormány.

A delegációnak minden részletkérdésben 
a csehek utasítására volt szüksége. Ugyan
ezen a napon repült Berlinbe Durcanszky 
szlovák miniszter.

Fölemelő események is játszódtak le azon
ban október 11-én: o magyar honvédség déli 
12 órakor bevonult Ipolyságra és ugyancsak 
a déli órákban egyesült Magyarországgal Sá
toraljaújhely elszakított része is. Ipolyság is, 
Sátoraljaújhely is példátlan lelkesedéssel, 
örömmámorban ünnepelte felszabadulását.

Aznap, kedden délután, amikor Komárom
ban a csehszlovák delegáció felkészületlen
sége és a két miniszter távolléte miatt nem 
lehetett folytatni a megbeszéléseket, Kánya 
külügyminiszter és Teleki kultuszminiszter 
autón Budapestre jött és tájékoztatta Imrédy 
Béla miniszterelnököt a komáromi helyzet
ről. Kánya és Teleki ezután Imrédyvel együtt 
a kormányzóhoz hajtatott és referált az ál
lamfőnek is az eddigi tanácskozásokról.

Az első mealeoetés

lát a sötétben is . .

Nem igy az ember — szemének 

jó világításra van szüksége. Töké-

letes világításhoz viszont olcsón 

jut, mióta itt az áramtakarékos uj

D.

TUNGSRA

KUBÁIM GYÖRGY:

Október 12. Délelőtt féltizenegykor Kánya 
külügyminiszter és Teleki kultuszminiszter 
visszaérkezett Komáromba. Ha lehetséges, 
ezen a napon még nagyobb érdeklődéssel 
fordult a közvélemény a tanácskozások felé, 
mint eddig. Erre a napra ugyanis már kon
krét eredményt vártak és ez a konkrét ered
mény meg is lett volna, ha a csehszlovák 
delegációnak szándéka és felhatalmazása lett 
volna arra, hogy valóban igazságos egyez
ményt kössön, visszaadja a magyar területe
ket és biztosítsa az önrendelkezési jog érvé
nyesülését a Felvidék többi részén.

Krno miniszter prágai útja és Tiso szlo
vák miniszterelnök váratlan pozsonyi uta
zása és a csehszlovák küldöttségnek eddig 
elfoglalt halogató, határozatlan álláspontja 
azonban már ekkor következtetni engedett 
arra, hogv a delegáció fel akarja támasztani 
a benesi külpolitikát és taktikázással, mes
terségesen bedobftl, a tárgyalási anyaghoz 
nem tartozó indítványokkal akarja késlel
tetni az igazság érvényesülését. A magyar 
delegáció vezetői is eredményt vártak erre a 
napra. A tárgyalásról kiadott hivatalos kom
müniké azonban csalódást keltett:

...4 magyar és csehszlovák delegáció 
október 12-én, szerdán déli 12 órakor 
együttes ülést tartott, amely 1i óra 30 \ 
perckor ért véget. A*  ülésen a cseh- I 
szlovák delegáció a magyar területi kő- • 
vetélések cgyrészére vonatkozó ellen- i 
javaslttiit terjesztette elő. A két delegál- , 
ció szakértői délután külön-kiilön tanul- I 
mányozzák a felvetett kérdéseket A két 
delegáció legkö:elel,'i együttes ülése 
október 13-án, csütörtökön reggel 9 
órakor lesz."

Csak másnapra derült ki, mi történt a ta
nácskozásoknak ezen a kritikus napján: ek
kor terjesztették elő a csehszlovák delegáció 
tagjai azt a példátlan ellenjavaslatukat, 
amelyben nem akartak mást visszaadni Ma
gyarországnak, mint a Csallóközt és Komá
romot, mint szabadkikötőt.

Ekkor már nyilvánvaló volt a magyar de
legáció tagjai között, hogy a csehszlovák 
külpolitika nem akarja respektálni a mün
cheni egyezményt és el akarja sikkasztani 
az igazságos megoldást. A magvar delegátu
sok rendkívüli mérsékletét és jóindulatát bi
zonyítja az a tény is, hogv még ennek az 
ellen javaslatnak megismerése után sem áll
tak fel a tárgyalóasztaltól, hanem még egy 
napot vártak, abban a reményben, hogy hát
ha jobb belátásra jutnak a csehek.

Egész délután külön-külön tanácskoztak 
a szakértők. Ugyanezen a napon még egy 
fontos esemény történt: a csehszlovákiai 
köztársasági kormány kinevezte a ruszin 
minisztereket és Bacsinszky minisztert bízta 
meg azzal, hogy vegyen részt a komáromi 
tárgyalásokon Ezzel párhuzamosan robbant 
ki Ruszinszkó népének elkeseredése az el
nyomó cseh uralommal szemben.

Tiso sürgős dolga
Október 13. Ezen a sorsdöntő napon reg

gel kilenc órakor kezdődött meg a magyar 
es a csehszlovák küldöttség tanácskozása. 
Tárgyalás közben visszaérkezett Németor
szágból Durcanszky szlovák igazságügymi- 
niszler, aki ezután külön megbeszélést foly
tatott a delegáció két ruszin tagjával. A tár
gyalást, röviddel a delegációk összeillése 
után váratlan jelenség zavarta meg: Tiso 
szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy ha
laszthatatlan és rendkívül fontos ügyben 
azonnal Pozsonyba kell utaznia. Megígérte, 
hogy néhány óra múlva visszaérkezik. A 
csonka csehszlovák delegációval folytatta a 
konferenciát a magyar küldöttség. A cseh
szlovákok részletes cllenjaavslatot terjesz
tettek elő s ehhez mellékelték azt a térké
pet, amit az újságokban láthatott a közön
ség. Ez a 13-ikí cseh terv csak jelentékte
len módosításokat tartalmaz az előző napi
val szemben. Természeti, hogy ezt a nn- 
gyarság képviselői még tárgyalási alapul 
scin fogadhatták cl.

A délelőtti tárgyalás háromnegyed tizen
egyig tartott Ennek során gróf Teleki Pál 
fejtette ki a határozott és szilárd magvar 
álláspontot. A magyar delegátusok ezután 
visszatértek Ujkomáromba. a Zsófin fedélze
tére. Közben elterjedt a hír: a cseh javaslat 
elfogadhatatlan.

A magyar delegátusok egy órát töltöttek a 
Zsófia fedélzetén. Ezután Kánya, gróf Teleki, 
'■'<‘7 Andorba vezérkari ezredes és két szak
értő autón sürgősen Budapestre utazott. A 
fővárosban a magyar delegátusok hosszasan 
tárgyallak Imrédy Béla miniszterelnökkel, 
majd autón visszarobogtak Komáromba.

FOLYTATÁSA AZ Ő-IK OLDALON
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Magyarország és Egyiptom között egyre 
jobban erősödnek a társadalmi, kuli urálii, 
idegenforgalmi és gazdasági kapcsolatok, 
eimrlyt k kezdeményezésében és megteremté
sen i/j, Horthy Miklóié az érdem oroszlán- 
résre. Egyiptomot eddig ügyvivő képviselte 
Budapcslcn. Egyiptom most követel nevezett 
ki Budapestre, Murád Ahmed pasa szemé
lyében Murád Ahmed pasa a: egy Horni 
diplomácia egyik legkiválóbb tagja, aki 
Egyiptom Berlinben Is akkreditált követe, a 
minap Budapestre érkezett és ünnepélyes 
különkiluillgatáson nyújtotta át megbízó- 
levelét a kormányzónak. Amin Husztemet, az 
eddigi budapesti ügyvivőt áthelyezték Ber
linbe fökonzulnak, budapesti ügyvivőnek pe
dig idevezényelték All Mare'yt, aki eddig 
Brüsszelben állomásozott. Murád Ahmed 
pasa nem költözött be a kövtség gellérthegyi 
palotájába, hanem a Dunapalotában szállt 
meg. Kettős el foglaltsága miatt ugyanis nem 
tartózkodhat állandóan Budapesten, hanem 
gyakran utazik két állomáshelye között. A 
tervek szerint a hónap végén visszatér Ber
linbe. Távollétében Ali Marey ügyvivői mi
nőségben vezeti majd a budapesti követséget.

II.
Magy at Őröm a vadászok között. Sztra

nyavszky Sándor földmlvelésügyi miniszter 
az apróvadállomány minőségi feljavítása 
'céljából kedvezményes árit tenyészvadat osz
tat ki a vadászterületek tulajdonosai közölt.

III.
fíasles Szvetozár, Jugoszlávia uj buda

pesti követe, a jugoszláv diplomáciai kar 
egyik kitűnősége. Az uj követ ötvenhárom 
eves. A bécsi Theresianum hallgatója volt, 
Párisban jogot, Lipcsében pedig közgazda
ság! tanulmányt végzett. Huszonnyolc éve áll 
külügyi szolgálatban. Mint diplomata, jelen
fős szerepet vitt. Működött Bécsben, Hómá
ban, Prágában. Bukarestben, Berlinben, leg
utóbb pedig Milánóban, ahonnan most Bu
dapestre került. Szolgálati ideje alatt a kúl- 
'ágyminisrtériumban is jelentős szerepet vitt, 
•gyidelg mint kabinetfőnök, később mint a 
politikai osztály vezetője.

IV.
Fried Pál, az erotikus tájképek és erotikus 

portrék mestere, festő- és rajziskolát nyit. 
■4 külföldi művészeti folyóiratokban jelent 
meg először az iskolaalapítás híre, mire a 
festőművész Holldn-utcai lakásán olyan in- 
ferurdban telefondradat indult meg, hogy 
akármelyik idegenforgalmi vállalat is meg- 
'Iriffyelhetné a sokat utazott, világjárt ma
gyar festőművész külföldi piktor barátai 
rgymásulán jelentkeznek, hogy helyet bizto
sítsanak kedvenc növendékeik számára a 
legújabb budapesti festőiskolában, amely 
egyúttal, ugylátszik, idegenforgalmi érdekes
ség less.

immimi: üyujjenek ma, I/epcses szom
széd, oszt meséjjék el egybe, mi újság oda- 
föl Pesten?!

ÖRZSI; Jgen nagy újság van, hájjá.
BAKTER: No fene! Ősit mi vóna az?
ÖRZSI; A Sárosi Gyurka összerugdalt 

c*  fójn kis házat, Zuglóba.
BAKTER: Mér? ' Tán haragudott arra n 

házra?
ÖRZSI: Dehogy haragudott. Iszen meg 

is vette.
BAKTER: Akkor meg miért rugdalta 

ősszel •
LEPCSES: No hájjá, bakterom, maga ae 

jelentkezett kéccer oltan, uhun az észt osz
togatták! Hát errű sincsen hlmformálva? 
Hogy a labdalógó ifjak pézt 
labdarúgásért?

megesküszik,

Meg hát. Mér?
Mer akkor most

kapnak a

BAKTER; 
szomszéd?

LEPCSES:
BAKTER: ........ .............. ...........

oszt úgy orron taazajtom ■ Jancsi fljamat, 
hogy hanyatt tárnyad, akar a lasponya- 
bokor.

ÖRZSI: Jézus ereje, oszt mivégett tenné 
aztat?

BAKTER: Még kérdi? A büdös kölök 
folton futbálozik a réten, de még egy hun
cut garast nem adott haza.

LEPCSES: Jaj, hogy egyem a lelkit 
magának, de késsel, meg villával! Tán 
aztat hiszi, hogy a maga Hja labdarúgó?

BAKTER: Hát mi? Ha eccer furtnfurt a 
labdát rúgja.

LEPCSES: Ne bosszincson má-, bakter 
szomszéd, mer klgyüvök a sodrófábul! Hát 
mougya: hány lábon jár a kutya?

BAKTER: Négy lábon.
LEPCSES: Ns, lássa. Maga is szokott 

hazafele ballagni a kocsmábul négykézláb, 
de azér még nem kutya! Hanem blvall

BAKTER: Jó van no, csak ne mérgelőgy- 
gyón niingyárl Inkább mongyák cl, mi hír 
az árdrúgütókrul?

ÖRZSI; , Megen elitetek felőlük vágj- öt 
darabot .

BAKTER: Ugy kell, nékik! Oszt.mit mon
danak erre?

ÖRZSI; Panaszkonnak. Hogy ók nem Is 
tuggyák, mér húzzák rájuk a vizeslepedőt.

LEPCSES: Errűl eszembe jut, hogy eccer 
Hálulmejjbc Czakó Lajos Pesten járt, oszt 
betérvén c' kiskocsmába csletájt, igen hatá
jossan benyakalt a vendégmaraszlnlő kadar
kábul. Hát ahogy éjfél ulán hazafele igye
kezett, nz uccán megállította illet két úri
ember, akik ugyancsak támogatták az 
államot a szeszfogyasztási adó emelkedése

Lepcses

hazamék,

I;

■ révin a ezáltal összekaplak, mer nem tullák 
eldönteni, hogy az. égen látható fényes 
gombóc a nap-e, vagy pedig a hold. —- 
„Ugyan tegyen má igasságot, koma"
— szólt az egyik —, „mi vóna az ottan 

i fönt: a hold, vagy a nap?" — „Bocsánat"
— felelt illendőjén Hátulmejjbe Czakó —

i „én bizony nem tudom, mer vidéki ember 
vagyok."

! ÖRZSI: Hogy a fényé tutulla ki!
BAKTER: líájsze sok pézt takarflt meg 

1 az a Czakó Lajos avvAl, hogy más ember
nek hat liter köll ollan benigáshoz, amit ú 

1 elő tud idézni három-négy decivel.
LEPCSES: Irigylendő ember!
LEPCSES: Az igen. — S abbu ml igaz, 

hogy egy pörnyúlasztó üdvégy elsikkasztott 
e*  csomó pézt?

ÖRZSI: De kiderül, hogy bolond!
LEPCSES: Nézze, hájjá, tavai a Fősztetics 

Taksziló gróf úr a községháza asztalán fe
lejtett e csomó bankót, vagy ötvenezer 
pengőt. Ippen odabe járt ez a Faluesze 
Mátyás Józsi, akit akkorába eresztettek 
haza a téboldábul, oszt elemelte a temérdek 
pézt. — „No, most mit csinájjunk?"
— vakarta fejit a gróf úr —, „iszen az az 
ember bolond!" — „De má aztat nem 
hiszem" — monta jedző úr —, „mer akkor 
hinném, hogy bolond, ha itthalta vóna a 
pézt, s még hozzá is telt vóna pár pengőt!"

ÖRZSI: Igaza is vót. — Oszt gyerünk, 
aptya.

BAKTER: No, csak még eggyet: hát mi 
lesz avval a panvol kérdéssel? Tesznek, 
vesznek, oszt a végin mindig olt vannak 
ahun vótak?

LEPCSES Hájjá tuggya. mikor az a 
pápóczi gyenge legény, Ótvaros Rogyák 
Antal pitvarót Démutka Rózáinak, igen 
félt a sötét estébe hazamenni a Rozáléktul, 
mer a helbéli legények megüzenlek néki, 
hogy rettentően eklerecsfcölik eccer. Föl. 
bérelte tehátlan aztat a niarhacrős Tohonya 
Bágyog Andrást, hpgy mindig kap egy pep- 
gőt, ha hazakíséri I’úpóczra. No, egy cső- 
törtök*  éccáka is hazakísérte ütet, de mikor 
Pápóczra érlek, aszongya Ót varos : —
„Nézd csak, Andris, mán ölég pézt kaptál, 
most szűkibe vagyok magam is a pengők
nek, hát nyugoggy bele, hogy most ingyér 
kísértél haza!'1 — Tohonya nézte rtlet egy 
percig, aztán nagyhörtelen vállára kapta, 
visszacepelte ide, Bogyócskára, letette a 
Rózái ablaka elé s aszonta: — „Hát tán 
hűiének gondúsz, hogy ingyér fórndozok 
veled?! — Oszt Isten álgya, bakterom, 1 
pá, pá.

BENKO BARK

alapon la kifejlesztik a szövetség munkájút. Ae 
Aero Szövetségnek az eddiginél is fokozottabb 
munkájúhoz természetesen nagyobb helyisé
gekre lesz szüksége és ezen a téren már meg 
is történt a döntés:

■ MFTR Vígadó-téri palotájában kapott uj 
helyiségeket,

ahová rövidesen átköltözik és megkezdi a fo
kozottabb munkát.

ZENE

V.
Tenyésztett Igazgyöngysor P 2R.— JOLIÉ 

Jlivatékszerboltjában Kigvó-u. 4—ö.

V/.
Változnak az Idők, változnak az emberek.-. 

Volt egyszer Budapesten egy ember, Éhre il
lőül Tcddy. Duzzadt tárcával érkezett Buda
pestre és színházi vállalkozásba fogott. Any- 
nyi „csacsancrje" volt, hogy nem látszott ki 
közülük. Később baiba keveredett, cl kellett 
inenni Budapestről és végül detektivkiséret- 
tel tért vissza. Azóta a jőbardlok, ha meglát- 
'tok. szemükbe húzták a kalapjukat és át
kerültek a túlsó oldalra. Ehrcnthal Tcddy 
a ti: körmével harcol, hogy kiássa becsüle
tet a vádak tömege alól és szombatra sike
rült is: ar ügyész nyílt tárgyaláson elejtette 
/'ele szemben a vádat, mert kiderült, hogy 
semmiféle bűncselekményt nem követett el. 
Vasárnap reggelre már uj szelek fújlak: a 
régi barátok megint fölfedezték Tcddyt. 
Kora reggel a szó szoros értelmében sorba 
álltak a lakása elölt, mindenki elsőnek akart 
gratulálni é$ mindenki emlékeztette, hogy: 
t.En mindig tudtam".. .

VII.
T ..Műterem * Kossuth Lajos-utcal helyi

ségében nagyrangu katonatisztek, ismert hí
res urlovasok. a lovassport kiválóságai töltik 
meg o: egyik termel. .1 nagy lovasfelvonulás 
titka: Csengeni István huszdrkapitdny-festö- 
művész, a: ismert nevű urlovus közel f élszáz 
festményei állította ki, amelyeknek nagy
része a lovassport szeretetét szolgálja.

Vili.
Édes kis cikk jelent meg a legnagyobb 

'francia rádiós-.aklapban. Cime ,,Negyven 
halhatatlan felfedezte a rádiót'. I csipke- 
lödőhangu cikk arról szól, a: Acadcmic 
J'ranfalse mindezidáig nem vette tudomásul, 
hogy rádió is tétetik. Most végre az Aka
démia is fölfedezte a rádiót ...I rddfdrdt és 
a szellemi művelődés" címmel Gcorgcs Dn-i 
hanoi előadást tart a: Akadémián,

FÉNYKÉP LBé“etbtny’>B' 2 darab rendelésnél OarablaflB
Azonnal Párisi Fotű a Párisi Hagv Áruházban
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Megkezdi működését a Horthy 
Miklós Nemzeti Repülőalap
Már felállították az intézőbizottságot — 
Átszervezik és kifejlesztik az Aero Szövetséget

Jóformán csak néhány hete, hogy Imrédy 
Béla miniszterelnök kezdeményezésére a kor
mány n magyar ifjúságnak a repülésben való 
elméleti és gyakorlati kiképzését és a repülés- 
ügy fejlesztését szolgáló repülőalap létesítését 
határozta el, amelyet kormányzó iránti tiszte
iéiből és- hálából ílorthy Miklós Nemzeti Re- 
pülőalapnak ncvezclt el. A magyar társadalom, 
amely az utóbbi időben már teljesen megértette 
és átérezte a repülés ügyének jelentősegét,

nagy lelkesedésseel igyekezett áldozatot 
hozni a cél érdekében.

Vármegyék, városok, falvak, köziiletek. egye- 
Miietek, intézmények, vállalatok és magánosok 
ajánlottak fel tehetségükhöz, mérten kischb- 
nngyobb összegeket a repülőalnpra. A társa
dalom áldozatkész megnyilvánulása már mu
latja, hogv*

rövid Idő alatt olyan tekintélyes összeg áll 
rendelkezésre, hogy az. alap megkezdheti 

nagyjelentőségű munkáját.
Az egész ügy olvan előrehaladott stádiumban 

van, Imgv megalakult az ulup intézőbizottsága. 
\ miniszterelnök a honvédelmi és a kerejke- 
'hlmi miniszter javaslatára kijelölte az ideig
lenes inlézdhizotlsógot. amelynek elnöke vitéz 
l.'iborcffy Rezső alezredes, hrlvellcs elnöke <lr. 
Ilatrlni István miniszteri tanácsos, vitéz Háry 
I ‘szló alezredes, vih z liánfulvy István vkszl. 
alezredes, dr. I'.inber Sándor országgyűlési kép
viselő, főtitkára pedig dr. I.adomérszky Dezső.

\ röpülő társadalom nagv ürömmel vette lu- 
m s> I H kijelölési, iiu i|
ii. iutv/. ibizulla.ig niiiiihii rgys részivé- 
vöjc elsősorban is kitűnő szakértő, azon-

kívül kipróbált régi harcosa a magyar re
pülés ügyének

és igv személyükben legjobb kezekbe került a 
nagyjelentőségű alap irányítása.

Miközben ilyenformán a megvalósulás felé 
közeledik a Horthy Miklós Nemzeti Repülö- 
alap célja, ugyancsak nagy munka folyik a 
magyar repülés ügyének egyik igen jelentős és 
fontos szerve, n Magyar Aero Szövetség körül 
is.

Atarervezlk és kifejlesztik az Aero Szüret- 
•'éget,

amelynek elnöke vitéz Horthy István, ügyve
zető alelnöke pedig Kara Jenő nv. alezredes, n 
háború utáni magyar repülés úttörője, aki nz 
elsők közölt hirdette, hogy meg kell valósitnni 
a magyar sportrepülő*!  é.s ezt a nagv nemzeti 
célok szolgálatába kell állítani.

átszervezés lényege az, hogy
Aero Sí II ve Iáé g kereteibe tömörítik az 
az Ikszra sportrepülő egyesületeket, 
el,|’tn a formában erőteljesebb munkál

Dirigens problémák
A világháború előtt is volt karmesterjárde 

Budapesten. Az akkori korifeusok: A u e r, 
Cologne, Richter, L 6 u> e, N ed bal, 
Nikisek, Stavenhagen, W e ing art- 
ne r stb. Legalább egyszer egy évadban meg
jelentek a Vigadó nagytermének pódiumán, 
hogy a pesti vagy bécsi filharmonikusok élén 
gyönyörködtessenek művészet Ükkel. Már akkor 
is élénk vita tárgya volt, hogy ki interpretálta 
szebben a: Eroicát, vagy a Pathetiquef, a tdr- 
gyilugos Richter vugy a színesebb, nyug
talanabb Lő u> e. vagy pedig a temperuznen- 
tumos, de sokat szinészkedő N e d b a l. Akinél 
meg volt,- a saját kialakult véleménye a maga 
kedvenc karmesteréről, körömszakadtáig védte 
a maga igazát, a járatlanabbak pedig meg
szokott lapjaik kritikusainak véleményére 
esküdve, dicsérték vagy gáncsolták a vendég
dirigenseket. Végeredményben azonban mégis 
a nagyközönség szavazata volt a döntő, mert 
ha egy népszerű dirigens vendégszereplése 
megtidtüllfi .v.iVitícijjó jifiuut^ét akkor a ren- 
ílü.-öséa a licilika nllíispontjatől. függetlenül 
más alkalomrü ls lekötötte a kevésbé jó sajtója 
karmestert.

Ez a kérdés má, kft évtizeddek a világháború 
befejezése után, mintha kiélezettebb volna, 
mint ükkor. Ma a közönség és a sajtó is hatá
rozottabb, biztosabb Ítélkezésében. Ma nincse
nek bizonytalanságok, ingadozó eltérések. Ma 
igennel szavaz a koncertlátogató, ha megkapta 
azt, (imit várt, réméit, vagy követelt és irgal
matlanul elveti a gyöngét, a közepest, bár
milyen szemfényvesztő és hazug reklámmal 
tálalják Is eléje. Ennek nemcsak az a nyílja, 
hogy a nagy tömegek zenei ízlése, felkészült
sége örvendetesen nivósabb, mint egykor régen 
volt, hanem ma, a nagy vendégjárások idején, 
még fokozottabb mértékben van mindenkinek 
alkalma világviszonylatba^ is a legnagyobbak 
produkcióit élvezni, művészetüket összemérni, 
fajsulyukat mérlegelni.

Dirigensek fellépése, szereplésük krlttzáldsa 
mindenkor a legérdekesebb izgalmak közé tar
tozott. Különösen, ha ugyanazon müvet — cse
megeként — ugyanazon évad folyamán hár
man, négyen vezényelték el néhány hetes idő
közben... Ilyenkor önként felvetődik a kér
dés: lehet-e még újat mondani egy Mozart- 
vagy Beethoven- szimfónia keretében 
anélkül, hogy annak stiluskeretelt tnllépná 
a karmester Lehet e a tökéletesnél is tökélete
sebben interpretálni valamit anélkül, hogy a túl- 
csiszoltsdg' hibájába esnék n dirigenst Hol van 
a klasszikus értelmezés Iratára, melyen túl nuír 
csak az egyénieskedés rcklámizü, sokszor 
stílustalanul bántó okvclellcnkcdcse követ
kezik ..,

(S-r. S-r.)

Az
ar

!’**?' ---- -------
tudjanak kifejteni. Később már nemcsak a tag 
egyesületek szövetsége lesz ez. hanem a széle- 
scbbkörill társadalmi rétegeket is bekapcsolják 
az Aero Szövetség életébe és igy társadalmi

★

A Városi Színház első bérleti operaelőadásán 
örömmel láttuk viszont Elsc Brehmset, aki 
a múlt évben oly rendkívüli sikerrel mutatko
zott be nálunk Carmen szerepében. A művésznő 
ezúttal is ugy hangban, mint játékban első
rangút produkált. Rendkívüli sikerében méltán 
osztozott a pompás hangunyogu Érdi Pál, aki 
Escamillot személyesítette. Keltemet meglepe
téssel szolgált a rendkívül értékes orgánuma 
S ♦ ü I s Gábor bemutatkozása Moralcs szerepé
ben. Don Jósét a'vendég Marian Simtnc, 
a zágrábi opera tenorja énekelte. A régi sze
replők közül Arany József jóliangu Zuniga 
hadnagya, E y s s e n Irén finom jelenségii 
Mikaelája, Barabás Sári és Vadász Éva 
értékes hangú és temperamentumos Frasqui- 
laja, illetve Mercedesé szolgáltak rá a közönség 
elismerésére. A jól siketült előadást Komlói 
Bal vezényelte gondos és művészi körül
tekintéssel.

i II., M Ali UiT-KŐKÚT 4 7.
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★

Rékai András és A d á m Jenő zenés misz
tériuma e. hónap 27-én kerül bemutatásra az 
Operában. A rendkívül érdekes beállítása (la- 
"''f tvnerészének főszereplői. Szalag Karola, 
kőszegi l ercnc, Vera Ilona és S a 11 a ii 
István lesznek, inig a: cnekbvll részt Husiit- 
d e s Mária, R i g ó Magda. Doh : sa Mária, 
Lengyel Andor és J d m b o r László lát ják 
I t A kórusok Igl'inilását ,11 u h á n y i Vilmos 
larlgezgaló végezte a koreográfia llaran- 
•j o : t.yul" UHmkúpi. a díszít It ^; oláh 
Gusztuu tervezte.
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TOLTTATÁg A Mit OLBALBÖt

. A 8,41 *" kérfwd. hőt Ara-
kezdődött meg.

— * komáromi konferencia
sárólüéee —. alig öt percig tartott Erről az 
öt percről a kővetkező hivatalos közlést ad 
Hk ki:

magyar éa csehszlovák delegációk 
október 13-dn, csütörtökön este 7 óra 05 
perckor találkoztak. Kánya Kálmán kül
ügyminiszter, a magyar küldöttség veze
tője közölte, hogy a délelőtti tárgyalás 
után érintkezésbe lépett a magyar kor
mánnyal és annak döntését az alábbi nyi
latkozatban hozza a csehszlovák delegá
ció tudomására:

— Amint már ismételten kijelentettük, 
mi a legjobb, legőszintébb szándékokkal 
és abban u biztos reményben jöttünk ide, 
hogy a lehető legrövidebb időn belül si
kerülni fog olyan megegyezésre futni, 
amely biztos alapra helyezi at országaink 
között fennáltó viszonyt.

— Sajnos, ez e reményünk nem ment 
teljesedésbe. Nem akarok itt újból bizo
nyos kedvezőtlen jelenségekre hivatkozni, 
mert ez részünkről a tárgyalások soráéi 
többször megtörtént.

— Hangsúlyozottan ki kell azonban 
emelnem, hogy az uj határokra n'.kunk 
ma reggel átnyújtott ellen javaslót annyira 
eltér a mi felfogásunktól, hogy az ujjá- 
rendezés alapelvét illetőleg oly ür tátong 
a két delegáció által képviselt álláspont 
között, hogy annak áthidalását meggyőző
désünk szerint ezektől a tárgyalásoktól 
nem remélhetjük.

— Ezért a magyar királyi kormány el
határozta, hogy e tárgyalásokat a mago 
részéről befejezetteknek tekinti és Ma
gyarország Csehszlovákiával szemben 
fennálló területi követeléseinek mielőbbi 
rendezését a müncheni jegyzőkönyvet alá
író négy nagyhatalomtól kéri.

A magyar küldöttség vezetője a magyar 
nyelven felolvasott nyilatkozatot francia 
szövegben átadta a csehszlovák delegáció 
vezetőjének, Tiso József szlovák minisz
terelnöknek, aki kijelentette, hogy a köz
lést tudomásul veszi. Ezzer a két'delegá
ció együttes ülése 7 óra tö perckor vé
gétért."
A magyar delegáció; ezután elhagyta 

őkomáromot, a küldöttség tagjainak autói 
visszarobgtak a hajóhoz. ” 
Himnusz és Komárom magyarjai kórusban 
kiáltották a távozó magyar miniszterek 
felé:

— Várjuk vissza! Várjuk vissza! 
Negyednyolcra érkeztek vissza a magyar 

delegátusok a hajóra. Nyomban csomagol
tak és este félkilenckor az egész magyar 
küldöttség autón elindult Budapest felé.

Ugyanennek a napnak délutánján öt óra 
kor, tehát még a tárgyalások megszakadása 
előtt, a pozsonyi rádió vakmerőén kihívó 
provokativhangu felhívást intézett Cseh
szlovákia lakosságához és hadseregéhez. 
Kard csőr tető fenyegetődzés volt az a nyi
latkozat, amelyre a magyar rádió csütörtö
kön este erélyes hangon válaszolt.

Csütörtökön éjszaka, miután Kánya, Te
leki és kíséretük visszaérkezett Budapestre, 
összeült a Sdndor-palotáben a magyar mi
nisztertanács, amely hajnalig tartott.

Hltlor Mussolini

Felcsendült a

Október 14. A pénteken hajnalig tarló 
minisztertanács eredményeként már októ
ber 14-én hatalmai lendálellel megkerült 
munkái,ágát a mamar diplomácia. Miilde 
nckelött értesítették a müncheni egyez 
ményt aláíró hatalmakat a komáromi -tár
gyalások megszakításáról. -Ezzel csaknem 
egyidejűleg Darányi Kálmán volt magyar 
miniszterrlnák reppldgípen Münchtppe uta- 
rott, ahol fíibbenlr.ap mimet birodalmi Ml. 
üggmMÚer . jelenlMben 
folutalatt Hitler vez/r íi kanté tárral. Gró 
Csáky István rendkívüli követ és meghatal
mazott miniszter. a-külügyminiszter kabi
netfőnöke pénteken reggel üómdha repült 
ahol báró Villan! Irnryr, kuirlnáll magyar 
kői,eltel együtt felkereste gróf Ciano ólai, 
külügyminisztert, akinek társlHágóban a 
korporációs mlnlsztiriümba hallattak. Ilt 
Mussolini fogadta gróf Csákgt h egyirái 
megbeszélést folytatott ve*.

Ugyancsak 14-én fogadta H.tlér kancel
lár Clwalkovskg csehszlovák külügyminisz
tert is. Pártiban Is lépéseket tglt a magyaf 
kormány: párisi követünk felkereste Bonnel 
külügyminisztert, akivel tanácskozást foly
tatott. Három magyar •zocláldemokrata 
képviselő Is utrakel, hogv 
uvalion a magyar követelésekről. • Peyer 
Károly Londonba, Kerttel Miklós Párisba, 
Buchinger Manó pedig Brüsszelbe utazik.

0f korosstd/y
Már > pénteki n«pon jelentette.» Mamar 

Távirati Iroda, hogy • Komáromban folyt 
magyar-csehszlovák tárgyalások megszaka
dása követkertében elMllott helyset, árok 
a fenyegetések, amelyek még a ,,85'* ”.<>k 
folyamata alatt cwhsilovák részről történ
tek. valamint a Csehszlovákia által fogana 
lositott katonai rendszabályok Magyarország

katonai biztonságának fokozása ér dákéban 
ujabb intézkedéseket tettek arükségeaeé. 
Evégből a honvédelmi miniszter szombaton 
hirdetményt bocsátott ki, amelyben további öt 
korosztály behívását rendeli eL E korosztá
lyok közül kettőhöz, nevezetesen as 1908-as 
és 1911-as évfolyamokhoz tartozó katona
kötelezettek csapattesteiknél már hétfőn, 
október 17-én jelentkezni tartoznak.

Ennek a napnak eseményeihez tartozik, 
hogy felhívást Intézett a nemzethet a „Ma
gyar « magyarért" akció, amelynek tálja, 
hogy megsegítse ínséget szenvedő felvidéki 
testvéreinket. A felhívást Horthy Miklósáé, 
a kormányzó hitvese, a mozgalom védnöke, 
és Imrédy Béláné, a munkabizottság elnök/ 
irta alá.

Ezen a mozgalmas napon a cseh elnyo
más felkelést robbantott ki Ruszinszkóban. 
A magyarlakta vidékeken is továbbtombolt 
a cseh terror, Szlovákiában és a Ruszin/öl- 
dón pedig katonai készülődéseket foganato
sítottak a csehek.

a hatalmakhoz
Október lö. Szombatra nyilvánvalóvá 

lett, hogy Darányi Kálmán és gróf Csáky 
István utazása cé.rávezető, helyes lépés volt, 
méltó diplomáciai folytatása a magyar kor
mány körültekintő, erélyes munkájának. A 
müncheni és római megbeszélésekről meg
nyugtató eredménnyel tért haza a két ál- 
lamférfiu: a német és az olasz állam feje 
behatóan foglalkozott a magyar üggyel és 
ujabb tanúbizonyságát adták annak, hogy 
szilárd és megbízható barátai Magyarország
nak. Ismét igazolódott az eddig folytatott 
magyar külpolitika: ismét bebizonyosodott, 
hogy a Róma—Berlin-tengely felé kell 
orientálódnia továbbra is politikánknak. 
Ennek a két nagyhatalomnak részéről is 
erőteljes diplomáciai tevékenység indult 
meg, hogy legrövidebb időn belül igazságo
san megoldódjék a csehszlovákiai magyar 
probléma. Ezt a diplomáciai aaciót indítja 
meg a magyar kormány jegyzéke a komá
romi tárgyaltok lefolytatásáról és megsza
kadásáról, amelyet Kánya külügyminiszter 
megküldött a müncheni egyezményt aláíró 
hatalmaknak és Lengyelországnak is.

A magyar kormány és a kormány mö
gött egységesen tömörülő magyar közvéle
mény álláspontja nem változott. A megol
dásnak haladéktalannak és teljesnek kell 
lennie. Sürgeti ezt a Felvidéken élő magya
rok súlyos helyzete is. Végzetes kirobbanást 
válthatnak ki azok az atrocitások, amelyek 
töl a cseh hatóságok részéröl a felvidéki 
magyar lakosság szenved. *

■Kgysoybon 
a vosotUk mögött

A magyar nemiét bidk abban, hogy bé 
késen meg lehet oldani a problémát, éa ké
ssen áll mindet) lehetősAgrt- Ha békés tár
gyalások nem segítenek, akkor la fel va
gyunk készülve arra, hogy érvényt szeres
sünk az igazságnak. A magyar kormány a 
leghatározottabban eltökélte, hogy Igazságos 
megoldáshoz juttatja est a kérdést. A behí
vást rendeletet, amely szombaton megjelent, 
lelkes helyesléssel fogadta az egész magyar 
közvélemény. Helyesli azonban a magyar 
kormányzat gesztióit a külföld is: nemcsak 
a baráti államok közvéleménye, de mind
azok, akik tárgyilagosan bírálják el az ese
ményeket.

A Csehszlovákiában élő magyarok is 
százszázalékosan bíznak a magyar kor
mányban. Ennek a bizalomnak kifejezést 
adott szombati nyilatkozatában gróf Ester
házy János is.

Teljes mértékben támogat bennünket 
igazságos törekvésünkben elsősorban Olasz
ország, Németország és Lengyelország. Ezek- 
után minden bizonnyal a legközelebbi jö
vőben konferenciára ül össze a müncheni 
négy hatalom a csehszlovákiai magyar 
probléma ügyében. I Francia és olasz lap- | 
jelentések szerint Mussolini valószinüleg a' 
ma kezdődő lhét elejére Velencébe vagy 
Brioniba hívja össze. a négy nagyhatalom 
külügyminisztereit. Lehetséges, hogy ezen 
a konferencián egy megfigyelő utján képvi
selteti magát Lengyelország ir ‘Az egész 
magyar közvélemény, a Csehszlovákiába 
kényszeritett magyarság, Szlovákia népe és 
a cseh, rémuralom alatt nyögő Ruszinszkó

RAdlóbuzditással próbálják helyreállí
tani a csehszlovák hadsereg meglazult 

fegyelmét
Pozsony, október ló

A szlovák katonaság körében nagy ar 
ellenszenv a csehek iránt és a fegyelem 
annyira meglazult, hogy már a legkülön
bözőbb eszközökkel próbálja^ az egyetértést 
helyreállítani.

Szombaton este például a pozsonyi rádió 
kétlzben la felhívásáéi fordult egyenesen 

a katonasághoz.
Az első felhívás hangoztatta, hogy számos 
cseh tartalékost, aki most először jött 
Szlovenszkóba, meglepte n gyakori cseh 
ellenes hang. El lehet képzelni — hangoz- a

• /

... férfi kabát jaink erős, tar. 
tó, onyágból készülnek!... 
A NEUMANN-kabót nem
csak ruhadarab, hanen, 
KjBEFBUETÉS is.mertéve- 
Icig szolgáljo gazdáját!...

Neumann Al.
ív. 7.

is bízik abban, hogy a müncheni nagyhatal
mak közreműködésével sikerül békés utón 
megoldani ezt a kérdést és igazságot szol
gáltatni Magyarországnak.

tatta a szlovák bemondó —, mi történnek, 
ha most hirtelen az összes csehek elhagy 
nák Szjovenszkót. Mondjuk ki őszintén,

adjunk hálát az Istennek, hogy a csehek 
i Itt vannak.

Ami slb autonóm közhivatalban történik, 
az a kormány dolga, de a hadseregben senki 
sem pótolhatja nekünk a mai időkben o 
cseheket. Bizonyára

rosszul esik nekik, hogy gyakran ha 
rátságtalan beszédet kell hallanlok.

A másik felhívást a rádióban már maga 
„ szlovák kormány intézte a katonasághoz 
ezzel a megszólítással: Tisztek, őrmesterek, 
altisztek és katonák! A felhívás hangoztatta, 
hogy

a kormány,követeléseit csak akkor fog
ják respektálni, ha erős éa egészsége*  

hadsereg áll mögött*
Az erős hadsereg feltétele pedig a rend és a 
fegyelem. A kormány majd gondoskodik 
arról, hogy a szlovák katonákat ne érje 
semmiféle anyagi hátrány és semmiféle kár. 
Ezért felszólítja a katonákat, hogy feltétle- 
nöl engedelmeskedjenek feljebbvalóiknak. 
(MTI)

Meghalt lord Stanley 
angol dominiumügyi 

miniszter'
Txmdon, október 18 

Stanley dominiumügyi miniszter 
vasárnap hajnalban két órakor meghalt.

A 44 éves Stanley lord a nyár folyamán, 
n parlamenti szünet elején a lábán megsé
rült. Nem nagy jelentőséget tulajdonított 
•érülésének és csakhamar rá elindult már 

zöleg tervbe vett kanadai útjára. Sérülése 
Kanadában rosszabbodott ugv, hogy

lábát gipszbe kellett tenni.

Stanley lord bajának rosszabbodása miatt 
megrövidítette kanadai 
szeptember 25-én visszatért Angliába, 
érkezése 
kórházba 
haláláig.

Stanley

tartózkodását is és 
Meg- 

után azonnal az e^fyik londoni 
szállították. Ott feküdt egészen

lord parlamenti pályafutását

98 éves korában kezdte,

Liverpool képviselőjévé választották.
6 lett a konzervatív párt elnöke, 

gránátos ezred tisztje

amikor
Később
A háborúban, mint 
vett részt és meg is sebesült.

KUBANVI GYÖRGY: 
MAGYAR VILÁG 
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HÉTFŐI NAPLÓ

Magyar a magyarért!
Horthy Miklósné fölhívása a Felvidék 

nyomorának enyhítéséreSAJNÁLATTAL jelentjük be, hogy októ 
brr 22—23-ra hirdetett Páros Előnyverse
nyünket kénytelenek vagyunk elhalasztani.

A versenyt egy későbbi, megfelelőbb idő
pontban tartjuk meg. Ezúton ia felhívjuk 
■ már benevezett párok figyelmét arra, hogy 
• befizetett nevezési dijakat tetszés szerint 
vagy visszatérítjük, vagy a későbbi terminus 
alkalmával érvényesítjük. A Hétfői Napló 

. .. ... . fOgja B vergeny tljpiegfelelő Időben klWlínl 
Időpontját.

*
A BRIDGEJÁTfiKNAK 

Az egyik a kombináció, 
Ebben a játszmában 
nál úgy a licitben.............. „ d
helyén ülő kitűnő bajnokunk 
adta nagy küldő erejének.

♦B86B2
V A K 4 
ó K 8 4 2 
4» 3

két szépsége van. 
a másik a harc. 

n küzd cl mi elem doinl 
mint a játékban. Dél 

—k bizonyítékát

♦ D 10 0 7 4 ÉSZAK ♦ —
9 1Ó 9 8 8 x 9 B 8
OKI s 0 10 9 8 5
41 7 5 H

DÍJ. * A D B884

4 A K 8
D 7 5 2

0 A D 7
4 K 10 9

Licit:
Dál Nyugat Észak Kelet
1 szán 3 pikk 4 treff
4 pikk kontra rekontra —
4 szán kontra —- —
Igen érdekes a 4 szanzadu lemondása

Az Észak Dél vonal erős licitje dacára is
kontrát mond Nyugat. Ex valószínűvé, teszi 
a katasztrofális pikk aduelosztást és baj
nokunk úgy gondolkodott, hogy a szanzadu 
Játékot esetleg teljesítheti anélkül, hogy 
Nyugat minden pikk ütésének érvényesülnie 
kellene. Számítása be is vált, mert ha pikk 
• játék, tényleg egy káró, egy treff és lég-, 
alább két pikk ütés kiadó.

Nyugat a treff hetessel indult, Kelet bubi
ját a felvevő kiengedte. Kelet most trell 
ászt és trelTet játszott, az asztalról két kis 
kárót dobott cl, kézben ütött a treff király 
lyal, melyre Nyugat kis kárót dobott. Fel
vevő lehívta a pikk ászt, majd a pikk ki
rályt (Kelet egy kört és egy treffet dobott), 
iijnbh pikkhlváa következett, Nyugat ütött 
n dámávnl és a kör tízest játszotta ki, 
nniclyre Kelettől a bubi esett. Most már 
körülijeiül kiszámítható Nyugat lapciosz- 
tásn. Kezében van még 3 kör, 2 pikk és egy 
káró. Nyugat kontrája valószínűvé teszi, 
hogy <•/ a hiiió király. A felvevő teliál nz 
asztalról kárót hívott és beütött az ásszal, 
amire a király esett és most már a káró bubi 
és dáma megadják a hiányzó szükséges 
Ütéseket.

• • 

• • 

• • 

• •
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Az ellen játék egy kis hibát csinált, amikor 
a treff szint forszírozta, ehelyett káról kel 
lelt volna bontania. A kárókirály blanklro- 
zását a játéknak korai fázisában nem tart
juk hibának, mert Nyugatnak igen nehéz a 
helyzete n pikk vagy kör szin feladásával.

A parti szépséget az erős küzdelem és a 
feszültség adja meg. nmely épp úgy n licit
ben, mint a játékban megnyilatkozott.

AMERIKAI BRIIMiEVlCC:
.Mr. Brown: Legyen nrerencsénk holnap este 

egy brldgcpartkrn.
Mr. Grcen: Mell! Hot lakik?
Mr. Brown: Iliirmlnrkllenredlk utca 173. atám, 

negyvennyolcadik emelet.
Mr. Green: No! Olyan niagiman nem játszom...

EGY „PANCSER" pár a nagy bajnokok film 
párost litert játszani és hogy-/ioy|/ nem. a sze
szélyes szerencse folytán erősen vezetnek. Meg
érkezik <yy harmadik bajnokunk és fölényesen 
/ed/ ryy kicsit nézni a „henyert". Szórakozottan 
pdapillant a táblára és nem akar hinni nemei
nek. A „verebek" vetetnek m poénnal. Az egyik 
e erény játékot, bajnokunk megnyúlt arait 
látva, .<irt a megnyugtatással:

_  Ne tették megijedni, a Imjnok urak tulaj- 
'donjoy fenntartással játszanak ...

AZ ELME LETEK a bridge fejlődésével együtt 
gyarapodnak Legújabb a „(láspdr-elméíct", 
amely szerint nincs minden kiosztásban malis! 
Bridgekörökbcn most n felvevő bukása titán 
a dóim feltétlenül megkérdezi : ön ugylátssik 
jiem isméi i a Gáspár-elméletet*

♦

A NEMZl.il KUPA ni«ikiuvsek favoritja
az M T. K. I lett, bár még egyszer sem
Játszott A döntői a D. S. C. T.-el fogja le
játszani. minthogy az L'niv L. T. C. nem
utazik le Kaposvárra és így kiesett a to
vábbi küzdelmekből

Magyar » magyarért!
A magyar Igazság győzelme útban 

rövid Idő kérdése felvidékei testvéreink 
szatérése az ősi hazához.

Húszéves Idegen uralom szörnyű _ 
mása nehezedik rájuk: nyomor, szenvedés, 
börtön az osztályrészük. Á nélkülözés é» a 
szenvedés segítségért kiált. Ez a segítség 
ma egyetemes magyar parancs: a népi 
együvétartozás parancsa.

A Felvidék őslakói nem magukért, de 
mindnyájunkért, az egész magyarságért 
küszködnek és szenvednek húsz keserves 
esztendő óta. Sanyarú sorsuk áldozatra kell, 
hogy kötelezze az egész magyarságot: ki
csinyt és nagyot egyaránt. Ix, kel! törölni 
homlokukról a megpróbáltatások verítékét, 
orvosolni az őslakosságon ütött sebeket. A 
Felvidéken nem lehet éhező száj, fázó gye
rek, otthontalan család.

A magyar becsület és a magyar testvéri -

van: 
viaz-

nyo-

Imrédy Béláné
Megindult a nemzet országos mozqalma felvidéki 

testvéreink megsegítéséért
csekkek kezelésével járó minden munkátMagyar a magyarért!

Felvidéki testvéreluk megsegítéséért meg
indult a nemzet országos mozgalma.

Úgy érezzük, hogy minden magyarnak 
szive óhaját teljesítette Magyarország kor
mányzójának főméllóságu hitvese, mikor a 
közelmúltban csendben előkészítette ezt az 
egységes munkaközösséget felvidéki testvé
reink megsegítésére.

Munkánk két részre oszlik:
1. Mihelyt lehetséges — Ipolyságon már 

megtörtént — a miniszterelnökség, a bel
ügyminisztérium és a honvédelmi miniszté
rium kiküldött képviselőinek irányítása mel
lett hivatásos, szakképzett szociális meg
bízottakat küldünk a megszálló katonaság 
nyomában a visszaszerzett területekre, akik 
az ottani hivatalos és társadalmi szerveze
tekkel felveszik a kapcsolatot, megállapít
ják, hogy az őslakosság miben szenved 
szükséget és azonnal megkezdik a Javak 
szétosztását.

2. A munka másik része a gyűjtés. Ada
kozásra hívjuk fel a társadalom mindeu 
egyes tagját, hogy a gyűjtés eredményes 
legyen.

'Tudjuk, hogy lélekben és gondolatban 
mindenki egy velünk, amikor hazavágyó 
véreink megélhetéséért dolgozunk. Ezért 
munkánk minden részletéről tájékoztatni 
fogjuk n társadalmat és megjelöljük segí
tésének legcélszerűbb módját és f‘ 
Köztudomású, hogy csak szervezett, 
öntetii munka tud igazán komoly 
ményt felmutatni, ezért a társadalmi 
fületeknek széleskörű bevonásával 
nunk dolgozni. Kérünk mindenkit, 
Ilyen szellemben támogassa a mozgalmat.

Első ténykedéseként a Felvidéki Egyesüle
tek Szövetsége a „Magyar a magyarért" 
mozgalom keretében jelvényeket hoz for
galomba, amely a Felvidékért dobogó ma
gyar szivet ábrázolja.

Szivek a szivekért!
Mindenki vegye meg és viselje a magyar 

szivjelvényt.
Az árusítóhelyeket és nz árusítás kezde

tének Időpontját napilapok és a rádió ut
ján néhány napon belül közöljük. A „Ma
gyar a magyarért" mozgalom számára a 
magyar királyi postatakarékpénztár 66. 
számú csekkszámlát nyitotta meg és a

idejét.

ered- 
egye- 
kivá- 
hogj'

KOSSUTH LAJOS-TÉR

Vasárnap reggeltől estig szavazott 
a budapesti orvosok három pártja

Hétfőn este hirdetik ki az orvoskamarai választás eredményét
Nagy érdeklődés mellett zajlottak le vasárnap 

'i budapesti orvoskainarai választások. Reggel 
nyolc ómkor Ihikay Lajos egyetemi tanár 
megnyitotta a szavazást a rcáltanodautcai fő- 
rcúl tornatermében. Ettől a perctől kezdve egé
szen este 8 óráig

kiírói 4700 budapesti orvos Járult az urnák 
elé és adta le a szavazatát.

\r orvosknmara történetében példátlanul álló 
tnlcklödés mellett folyt a szavazás, amelyben 
résztvclt niajdenm valamennyi otvoskamarai 
tag. X reáltanodnutcai iskola folyosóin a dél
előtti órákban silril. tömött sorokban álltak a 
várakozók és csak hosszas várakozás után ke- 
iiilh-itck az urnák elé,

Három párt vette fel n harcot a válasz
tásokon.

\ sz'ibadorvosi'álasztás hívei, külön tisztikari 
listát nem állitottali össze, csak abban állapot
luk meg, hogy az elnökségié Rakay I.njoal 
kandidálják. A másik kél párt hívei,

■ég azt követeli mindnyájunktól: hozzunk 
meg minden áldozatot a Felvidék nyomorá
nak enyhítésére.

Szivünk sugallatára hallgatva, a nemzeti 
irányú szervezett nőmozgalommal együtt 
kérő szóval fordulunk tehát a magyar nem
zet minden tagjához, szegényhez-gazdaghoz 
egyaránt: adományaikkal segítsenek a Fel
vidék ínségén. Minden fillérre szükségünk 
van, mert a bajok rendkívüliek s a tenni
valók nem tűrnek késedelmet. Aki magyar, 
az JÜJjön a magyarért, a magyar szív In
duljon meg a magyar szívért.

A 
mai

közös magyar sors egyik legnagyobb 
kötelessége: áldozzunk a Felvidékért!

HORTHY MIKLÓSNÉ s. k. 
a mozgalom védnöke 

IMRÉDY BÉLÁNÉ s. k. 
a munkabizottság elnöke

felhivása

__________________ e__ _____ _ a 
postaszolgálattal együtt Ingyen vállalta. 
Mindaddig, amíg a gyűjtés egyéb módjai
ról a sajtó és a rádió utján a közönséget 
nem tájékoztatjuk, pénzadományokat kizá
rólag e 66. számú csekkszámlára kérünk. 
Caekklap minden postahivatalban ingyen 
kapható. Természetbeni adományok szives 
felajánlásáról egyelőre csak Írásbeli értesí
tést kérünk és pedig a miniszterelnökségre 
a „Magyar a magyarért" mozgalom elmére. 
A felajánlott Javakat csak akkor '*  “
megküldeni, ha ennek módjáról s 
iáról a közönséget már részletesen 
láttuk.

Áldozat nélkül nincs eredmény. 
IMRÉDY BÉLÁNÉ s. k.
a

célszerű 
Időpont
tájékoz*

munkabizottság elnöke

♦

azt az értesítést kaptuk, 
Miklósné nyomorenyhitfi

Illetékes helyről 
hogy a Horthy 
akció a trianoni országhatáron belül élő 
Ínségesekért a szokott Időben és módon 
szintén megindul.

★

József királyi herceg, tábornagy Horthy 
Miklósné ölőméltósága „Magyar a magyarért" 
felhívására a felvidéki ínségesek felsegélyezé
sére nagyobb mennyiségű búza adományozásá
val járult hozzá.

A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületé
nek végrehajtóbizottsága pénteken Erney Ká
roly in. kir. titkos tanácsos elnöklete alatt 
tartott ülésén az elnök indítványára a buda
pesti bankok és takarékpénztárak 100.000 pen
gőt ajánlottak fel a visszacsatolandó Felvidék 
megsegítésére szolgáló akció céljaira.

A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége 
C.horin Ferenc titkos tanácsos elnöklete alatt 
igazgatósági ülést tartott, amelyen elhatároz
ták, hogy a GyOSz legalább 350.000 pengőt 
gyűjt össze a „Magyar a magyarért" akció 
céljára s a kötelékébe tartozó összes iparválla
latokat a legnyomatékosabban felkéri a gyűj
tésben való részvételre.

A mátészalkai kereskedők a kormányzóné és 
a miniszterelnök feleségének felhívására fel
vidéki magyar testvéreink fclsegélyezésére egy 
vágón rozsot ajánlottak fel. A Felvidéknek 
zászlókkal való ellátására a vármegye területén 
eddig 1949 pengőt adományoztak.

ELYSÉE

aa EPOL é« a MONE tagjai külün-külőn 
tisztikari listát nyújtottak be.

Az elnökségre ők szintén Hakay Lajost jelöl
ték. A fiatal keresztény orvosok tömörülése az 
EPOL, amely a szociális reformokat és a meg
erősödött magyarság gondolatait képviseli,

U alelnöki álláara Antal Lajoat éa Borii 
Jóuefel,

főtitkári állásra Gyerlyámnsl Jánost, titkári ál
lásra Itaduány Sándort, ügyészi állásra Nydry 
Miklóst, pénztárosnak Molnár Istvánt, ellenőr
nek lludoverniy Dezsőt jelölte.

A keresztény es nemzeti alapon szervez.kc- 
det| idősebb jobboldali érzelmű orvosok tömö
rülése, a MONE jelölőlistáján a következő ne
vek szerepeltek:

alelnükük: Bézy látván éa Taachner János, 
főtitkár Kalló Zoltán, titkár Gidro László 
ügyész Seprényi hűre, pénztáros Buciikor Kál 
mán, ellenőr Lehner Károly.

BufapMt, 1»M oklóber W.

A húrom orvoik*m»r*l  párt hívei uU »j(old, 
Ir.dlík .Mvaiatiik.l, ekkor ■
MufcliííMch'r Th-od.r egyetemi Wnár lejárt*  
b szavazást.

Lepecsételték az urnákat, amslyskst as 
Orvosi Kamara hivatali helyiségeibe szállítót*  
tak át.

Hétfőn délelőtt kezdődik meg as nrnA 
felbontása 

és a szavazatok összeszámlálása. A választás 
eredményének kihirdetésére hétfőn este kerül
het sor.

Elkobozták a Magyarság 
vasárnapi számát

Vasárnap reggel a rendőrség a vizsgáló
bíró utasítására elkobozta a Magyarság va
sárnap reggeli számát.

Az intézkedés a lap „1938: A mienk!*  
című vezércikke miatt történt, amelyet a 
lap felelős szerkesztője, Hubay Kálmán or
szággyűlési képviselő irt. A vizsgálóbíró 

az állami és társadalmi rend erőszakos 
fel forgatására irányuló, sajtó utján el

követett Izgatás bűncselekménye 
elmén koboztatta el a lapot.

A rendőrség már a kora reggeli órákban 
foganatosította a vizsgálóbíró utasítását s a 
cikk Írója ellen megindult az eljárás.

T0I.TŰTOLL SS
MINERVA Kossuth Lajoa-u.

(A • t ó r I » i H 11 6 » 11 Ilimben)

Változás a Telefongyár 
vezetőségében

A Telefongyár Rt. október ll-4n tartott igaa- 
gatósági ülésén Székely Imre dr. vezérigazgató 
— hivatkozván a gyár belső organizációjának be- 
fejeztére —, kérte a vezérigazgatói teendők alól 
való felmentését ét egyben lemondott igazgató
sági tagságáról.

A vállalat igazgatósága őszinte sajnálattal vette 
tudomásul a lemondást és a távozó vezérigazga
tónak köszönetét fejezte ki fáradhatatlan tevé
kenységéért, mellyel a vállalatot felvirágoztatta, 
egyben pedig az ügyek vezetésével Blazejovszkg 
Rezső, Liebhardt Gyula és Rittchen Gyula igaz
gatókat bizta meg.

Székely Imre dr. vezérigazgató lemondását 
nemcsak a közvetlenül érdekelt Telefongyár Rt. 
fogadja őszinte sajnálkozással, hanem az egész 
magyar ipar, amelynek legkiválóbb pionírjai 
közé tartozik. A technikai fejlődéi vonalának 
helyes felismerésével Székely Imre dr. a gond
jaira bízott vállalatot európai Jelentőségre 
emelte és exportiparunk egyik jelentékeny té
nyezőjévé tette.

— A Magyar Tcxtflgyárosok Országos Egye
sülete tegnap tartotta dr. Buday-Goldberger Leó 
elnöklete alatt ezidei rendes közgyűlését, fenn
állása óta a 44-íket. A közgyűlés — amelyen a 
tagok szokatlanul nagy számban vettek részt és 
amelyen megjelent Weiss Fülöp, az Egyesület 
diszelnöke is — egyhangú lelkesedéssel hódola
tát fejezte ki Horthy Miklós kormányzó ur 
őfőméltóságának, továbbá táviratilag üdvözölte 
Imrédy Béla miniszterelnököt, akik a mai tör
ténelmi időkben emberfölötti önfeláldozással 
kormányozzák az ország hajóját. Az ő állam
férfim bölcsességüknek köszönhető, hogy máris 
sikerült a magyar igazság erejével egy egész 
világ ellenállását megtörni és megnyitni az utat 
egy szebb magyar jövendő felé. A közgyűlés 
Isten áldását kérte ennek a régi határaink visz- 
szaszerzésére irányuló országépitő munkának 
mielőbbi beteljesülésére. A közgyűlés ezután 
megejtette az alapszabályszerü formalitásokat, 
végül Morvay Izsó javaslatára köszönetét sza
vazott az elnökségnek és a titkárságnak az el
múlt évben Is kifejtett eredményes munkájáért.

—■ A MATEOSZ nem emelte díjtételeit. Az 
utóbbi napokban a sajtóban a fővárosi gép- és 
lóerejü fuvarozók ipartestülete áremeléssel kap
csolatosan jelentek meg tudósítások. A Magyar 
Közhasznú Gépjármüvállalatok Országos Egye
sülete (KÖGE) megállapítani kívánja, hogy a 
szóbanforgó ipartársulat nem a géperejű fuva
rozók, hanem a lófogatu fuvarozók ipartársu
lata. Az összes közhasznú gépjármüvállalatok 
(teherautó, autóbusz, autótaxi és bérató) egye
düli érdekképviselete a Magyar Közhasznú Gép
jármüvállalatok Országos Egyesülete (KÖGE), 
Sem az egyesület, sem pedig a tagjai sorába 
tartozó MATEOSZ semmiféle áremelést nem tűr 
és saját hatáskörében megakadályozott minden 
lyen tendenciát. Ennélfogva a MATEOSZ vál

tozatlanul oly díjtételek mellett fuvaroz ma is, 
amelyeke*  még 1933-ban kormányhatósági jó
váhagyással állapítottak meg.

— Utazási Irodák tanácskozásai. A nagy ncm- 
iJiSm1 <s ,dc8enforgalmi szervezetek, az 

"™OT igazgatóságának tanácskozásai a Szent 
Gellért-haión rendezett dunai sétán nyertek ün
nepélyes befejezést. Számos Igen fontos kérdés 
rendezése során, egyhangú elfogadósra talált az 
“ hogy az AGOT évenklnt nagyobb,
kiilönvomflokkal lebonyolítandó társasutazást 
nCíínvreo" AG0T ’a« országába. Annak
n lenyűgöző látványnak a hatása alatt, melyet 

"aRy u,az,,si «ervek vezér- a? fn3u AnyUj,t0,,‘ ,plkes ‘•’Madásra talált 
az az indítvány, hogy nz AGOT első hivatalos 
DunÁn“', 1 .1,utl"l,c’1™ Mnyuljon is a
Dunán kerüljön lebonynlilú.ra. Az ulazásrn fel 
JíT.i.rtwn" .J,”'”clvő"y<'k 'issatfrllósínek 

,c *•  "i’RByor.iláz.. valamint e,v. 
önt.KI vljírí, >ok más utaz*,.technikai  kérdéi- 
’>e”’ k 1 * anyagúi. A jövő
h.1,1 c’vn' ,íul Hlís' keríilt 'líogndúsra. Mele«. 
hangú köszönrlel szavazol! végül agot
sazgaldjéga ,, musZ-nak. az Ilié, kifogú,?, 

tan megszervezése.'zf, valamint . meglekhuí.ek 
és klréndulúsok példás megrendezéséért.

az.

llftllF.lt
NEMZl.il


HÉTFŐI NAPLÓ
Vasárnap tűzvész elpusztította 

a Fenyves-áruház 
földszinti helyiségeit 
Százhúsz tűzoltó hősies küzdelme Eáz- 
álarcban a tüzveszedelem ellen

W,eI0" l"’nc ó™ M>-
olWtulók robogtak a Mi>ín-tér Irányába, 
majd közvetlen utánuk a mentők la meg- 
érkeztek három autóval A mentők Aa tűz
oltók autóinak véotjósló szirénái felverték 
a környék vasárnapi csendjét és pillanatok 
alatt elterjedt a városban a hire, hogy ki
gyulladt a Kálvin-téri Fenyves-áruház.

A Fenyves-áruház épülete a Kálvin-tér 
7. szám alatt van, közvetlenül a református 
templom mellett. Az udvara közös az egy
házközség épületével. Az áruház azonkívül 
a Lónpuy-utcában és a Gönczi Pdf-utcában 
is nyitott bejáratot. A kétemeletes épület 
tűzbiztonsági szempontból már többször 
aggodalmat okozott a hatóságoknak és az 
áruház igazgatóságát több fontos tűzren
dészet! szempontból elkerülhetetlenül szük
séget

óvintézkedés megtételére kötelezték.
Ezeket az intézkedéseket azonban míg nem 
hajtották teljéién végre.

Vasárnap délelőtt félkiienc tájban a Kál- 
vfn-téren szolgálatot teljesítő őrszemet 
rendőr észrevette, hogy a Fenyves-áruház 
Kálvin-téri frontján

füst gomolyog ki as utcára.
A bejárat felől sűrű, sötét füstfelhő volt 
látható és a rendőr azonnal a legközelebbi 
telefonfülkéhez sietett, hogy értesitse a köz
pont tűzoltóságot a tűzről. Jól tudta, hogy 
• leggyorsabb intézkedésre van szükség, 
hiszen az áruház a földszintről egészen a 
második emeletig gyúlékony anyagokkal 
van tele és a tűz elharapózása esetén a 
Szomszédos épületet it vészéig fenyegetheti. 
Az őrszemes rendőrön kívül több környék
beli lakó az ablakon keresztül ugyancsak 
észrevette a tüzet éa ez a magyarázata 
annak, hogy

egymásután tizen is felhívták a tűz
oltókat

és jelentették a Fenyves-áruházban kelet
kezett tüzet. A központi, a IV. és a IX. ke
rületi tüzőrségek lettek riasztva a tűzjelzés 
után. Teasdale Ottó, a tűzoltóság másod
parancsnoka, Szilvay Kornél alparancsnok 
és Marínovich Endre tüzoltótlszt vezetésé
vel mintegy százhúsz tűzoltó vonult ki a 
Fenyves-áruházhoz. A tűzoltókkal egyide
jűén érkeztek ki a mentők, mert attól tar
tottak, hogy a nagy tűz oltása közben eset
leg több sérülés történik.

Amikor a tűzoltók kiérkeztek a Kálvin
iérre, a református templomban javában 
tartott az istentisztelet. Orgonaszó mellett 
zsoltárokat énekeltek a hivők.

A templom zsúfolásig tele volt közön
séggel

és a tűzoltók ezt a körülményt számításba 
vették. A tüzoltótlsztek azt az utasítást ad
ták embereiknek, hogy a legnagyobb csend
ben dolgozzanak, nehogy a templomban 
tudomást szerezzenek a tűzről és esetleg 
pánik keletkezzen.

Az áruházból fojtó, kellemetlen füstszag 
terjedt ki az utcára. Azt a parancsot kap
ták a tűzoltók, hogy az úgynevezett

rohamosztag gázálarccal felszerelve ha
toljon be a helyiségbe.

'A kirakatablakok legnagyobb része a nagy 
melegtől, amely a tűz következtében kelet
kezett odabenn,

megrepedt, sőt több helyen be Is tört.
A tűzoltók a kirakatablaküvegeket kiszed
ték és azon keresztül hatolt be nz első csa
pat az égő áruházba. Két sugárral kezdték 
meg az oltást.

Az egész földszinti helyiség, az összes 
pultok, berendezési tárgyak mind lán
gokban állottak és a füst beborította az 

egész áruházai.
Először ugy nézett ki, mintha a tűz átter
jedt volna már az első és a második eme
letekre, de csakhamar megállapították, hogy 
csak a füst szorult fel az emeletekre,

a tiiz egyelőre csak a földszinten puszilt.
’A tűzoltók hősiesen szembeszálltak a láng
tengerrel, a Kálvin-tér összes vízcsapjait 
felnyitották és

elárasztották vizsugarakkal az áruházát.
Szilvay Kornél alparancsnok vezetésével a 
tűzoltók másik része poroltó készülékkel 
fogott hozzá az oltáshoz, ugyanakkor egy 
harmadik csapat tűzoltó a református 
templom udvara felöl

behatolt a raktárhelybégbe
és azon keresztül újabb sugarakkal fogtak
neki az oltáshoz. Egv órai megfeszített
munka utón jelentette Szilvay Kornél ul-
parancsnok Teasdale Ottónak, hogy

a tüzet sikerült „megfogni", 
ami annyit jelent, hogy sikerült a lokalizá
lás, a tűz továbbterjedését meg tudták aka
dályozni és komolyabb veszély már nem 
fenyeget.

Amikor a református templomban az 
isientisztelet befejeződött és a hivők kijöt
tek az utcára, a legnagyobb meglepetéssel 
értesültek, hogy mialatt ők imádkoztak, 
közvetlen a szomszédságukban milyen ko
moly tüzveszedelem volt. Az oltási mun
kálatok közben

két tűzoltó elájult,
de a mentők hamarosan eszméletre térí
tették őket és azután tovább folytatták 
munkájukat. Egy komolyabb sérülés is 
történt azonban. Seregi Jenő tűzoltó, aki az 
első csoporttal a kirakaton keresztül hatolt

Hurokra került a király- 
helmeci ékszerrabló, 
aki Budapesten „nyomozott44 
elfogott társa után

Vasárnap reggel érdekes előzmények után 
került a főkapitányságra egy hírhedt kassza
fúró, Jámbor Sándor, aki Kelemen Meny
hért nevű társával együtt szeptember 16-án 
betört a királyhelmeci ékszerüzletbe, meg
fúrta a páncélszekrényt és

százezer cseh korona értékű zsákmánnyal 
átszöktek magyar területre.

Az ékszereket bőröndbe tették és a kin
csesládát Kelemen Menyhért vitte. A határ 
közelében Jámbor Sándort a határőrök el
fogták. Nem tudhatták, hogy betörés is ter
heli a lelkiismereté’, csak

tiltott határátlépés miatt Indult ellene 
eljárás és háromheti elzárásra Ítélték.
Kelemennek sikerül észrevétlenül átcsúsz

nia a határon és Budapestre jött. Közben 
már megindult a nyomozás a betörés miatt 
és Kelemen Menyhértet Budapesten elfog
ták. Mikor kihallgatták, azt mondotta, hogy’ 
az ékszereket társa, Jámbor Sándor vitte el. 
Azalatt már Jámbor Sándor kitöltötte a bün
tetését és kiszabadult. Mint most kiderül, 
régen Budapestre jött, nem tudta, hogy

Tantusztolvajok kifosztottak 
egy öreg trafikosnőt

Kovács Dezsőné, 63 éves volt trafiknsnő 
az utóbbi időben azzal foglalkozik, hogy 
régi ismerőseinek, a dohánytőzsdetulajdono- 
soknak segit hazaszállítani az elosztóhelyek
ről a dohányárut, azonkívül megbízzák az
zal is, hogy a Beszkárt köpontjából időn
ként nagyobb mennyiségű tantuszt elhozzon. 
Kovácsné kis kézikocsival szokta lebonyolí
tani a megbízásokat. Szombat délután a 
Keleti-pályaudvar közelében lévő egyik fra
nkostól kapott megbízást, hogy 4500 darab 
tantuszt, azonkívül különböző dohányárut 
hozzon el. Erről a megbízatásról értesült 
Nagy Gyula foglalkozásnélküli egyén is és 
két barátjával. Ott József 40 éves, Buda
pestről kitiltott, rovottinultn szerelővel és 
Kurucz Pál 23 éves kereskcdősegéddel

megbeszélték, hogy nyomon követik az 
Idős asszonyt és egy alkalmas pillanat

ban kirabolják.
Kovács Dezsőné délután négy óra tájban 

indult el a Keleti-pályaudvar felé, a 4500 
darab tantusszal, amely százas csomagokban 
volt egy dobozban. A kocsira tette a do-

Budán épül az első légoltalmi 
központ

Gázmególlapitó laboratórium Is lesz Budapest legmodernebb 
tűzoltó laktanyájában

A székesfőváros vezetősége erőteljesen 
igyekszik fejleszteni Budapest kerületi tűz- 
őrségi hálózatút. Legközelebb Budán, a XI. 
kerületben épül tüzőrségi laktanya, amely 
az eddigieknél sokkal nagyobb szabású és 
teljesen modern lesz. Az uj tüzőrség he
lyét már kijelölték a Zsomhotyal-ut és Dió
szegi-utca sarkán lévő nagy városi telken.

be u áruházba, egy lezuhanó üvegtáblától 
a fején és a kezén sérüléseket szenvedett. 
A mentők kimosták Seregi sebeit, azután a 
Rókus-kórhAzba vitték, mert műtéti beavat 
kozásra volt nála szükség.

A lokalizálás utón st őrségek egy része 
bevonult a laktanyákba, azonban a délutáni 
órákig dolgozott egy Őrség az eltakarítási 
munkálatokon. A tűz oltása alatt a rendőr
ig

nagy kordont vont as cgéaa környéken 
és a közlekedés szünetelt. A helyszínen 
megindult vizsgálat nem tudta pontosan 
megállapítani, hogy tulajdonképpen mi is 
idézte elő e jelentékeny kárt okozó tüzet. 
Vasárnap az áruház épületében senki sem 
tartózkodott, szombaton este hét óra táj
ban távozott ed az utolsó alkalmazott az 
áruház épületéből. Az a legvalószínűbb fel
tevés, hogy

a kirakatban elhelyezett reklám vtlágl- 
táa Idézte elő a tüzet.

Valószínűleg a vezeték nem volt jól el
szigetelve és attól a közelben lévő tárgyak 
meggyulladtak. A tűz lassan tovább terjedt 
és reggelre már az egész helyiséget lángha- 
boritotta. Hétfőn délben lesz a tüzvlzsgálat, 
amely megállapítja a kár összegét és a tűz 
keletkezésének pontos okát.

Kelemen Menyhértet időközben letartóztat
ták,

azt hitte, megszökött as ékszerekkel éa 
„nyomozni" kezdett utána a pesti al

világban,
ahol azt mondották nek, ugy tudják, Kele
men Menyhért Zsámbokon, a rokonainál 
húzta meg magát.

Jámbor erre Zsámbokra utazott, hogy ott 
nyomozzon tovább, de a csendőrök gyanús
nak tartották a jövevényt, igazoltatták s 
mikor kiderült a személyazonossága,

letartóztatták éa vasárnap átadták a 
budapesti rendőrségnek.

Kelemen Menyhértet, aki Időközben a 
Markó-utcai fogházba került, vasárnap át
kísérték a főkapitányságra és szembesítet
ték Jámbor Sándorral. Ekkor azután min
den tisztázódott,

Kelemen bevallotta, hogy a rabolt ék
szereket vidéken elásta.

A detektívek hétfőn autón elviszik Kele
ment abba a vidéki varosba, ahol az éksze
reket elásta és kiemelik helyéről a kincses
ládát.

hányáruk mellé. A három rovottmultu alak 
nyomon követte és a pályaudvar közelében 
Nagy Gyula ellopta a kocsiról a tantuszokat,

társai pedig egy láda dohányárut emel
tek cl a kocsiról.

Ugy állapodtak meg, hogy később a Rózsák- 
terén találkoznak és ott beszélik meg a zsák
mány értékesítését és háorm egyenlő részre 
osztják a lopott holmiért kapott pénzt.

Nagy Gyula egy félóra múlva érkezett 
meg a találkozóra éa mint utólag kiderült,

becsapta társait. Ezer tantuszt közben 
eladott

és azt mondta, hogy csak 3500 darab volt 
a csomagban.

A Teleki-téren adták el a lopott dohányt 
és a 3500 darab tantuszt. Kovács Dezsőné 
feljelentésére megindult a nyomozás, kide
rítették, kik a tettesek. Kurucz Pált és Nagy 
Gyulát sikerült elfogni és letartóztatni, Ott 
Józsefet pedig, aki szökésben van, keresi a 
rendőrség.

Félmillió pengőt irányzott elő a fővá
ros az uj tüzőrség építkezésére.

Ennek a budai tűzoltó laktanyának nem
csak az az érdekessége, hogy a főváros leg
modernebb tüzőrsége lesz, hanem az is, 
hogy

egyúttal ez lesz a kerület légoltalmi 
központja.

ha az ékazerszépségű

tangúharmonikín
játszik
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A legújabb modellek, hatalmas választéka
70 oldalas, legmodernebb
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A modern tüzoltópnlota elhelyezése olyan, 
hogy riadónál a tflzoltószerelvények aka
dálytalanul kifuthatnak, a helyiségeket pe
dig ugy csoportosítják, hogy közvetlenül 
összefüggenek egymással és a belső forga
lom minden bonyolultság nélkül gyorsan 
történhet. A tüzoltótisztek részére lakáso
kat építenek, hogy a tisztikar igy mindig 
közvetlen érintkezésben álljon a tűzoltók
kal és szükség esetén mindig kéznél legyen..

A légoltalmi központ számára hat helyi
ség áll majd rendelkezésre és nagy előadó
termet építenek. Ebben a teremben kap
nak légoltalmi kiképzést a tűzoltók és itt 
hallgatnak tanfolvamot a kerület polgárai. 
A tűzoltólaktanyában

felállítják Budapest első gánnegálta- 
pltó laboratóriumát,

amely a légoltalommal kapcsolatos gázkér
désekkel foglalkozik. Végül az egész épü
let alatt

hatalmas légoltalmi pincét hozódnak el, 
hogy esetleges légitámadásnál a közeli la
kosság itt találjon menedéket.
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Csókrabló Újpesten
Csókot vagy pénzt akart rabolni 
két leánytól a tizenötéves suhanc

Vasárnapra virradó éjsznka egymásután 
két rablási kísérletről is érkezett bejelentés 
az újpesti kapitányságra.

Kilenc óra tájban Újpesten, a Horthy 
Miklós-uion haladt hazafelé egy fiatal 
magántisztviselőnő. Amikor az utca egyik 
kevésbé világított és csendes részére ért, 

egy sapkás fiatalember támadta meg, 
n nyakába ugrott, lerántotta a fiatal 

leányt a földre,
és azután ki akarta szakítani a fülbevalóit. 
A tisztviselőnő segítségért kiáltozott, mire 
támadója futva elmenekült

Egy órával később a Kossuth La/oc-utcá- 
bán történt rablási kísérlet. Egy detektiv 
lcánya a moziból sietett hazafelé, amikor 
ugyancsak egv sapkás, alacsony termetű 
suhanc útját állta azzal, hogy

adja át azonnal a pénzét, mert külön
ben baja lesz.

A leány sietve tovább ment, mire az úton
álló utána ugrott, és erőszakkal el akarta 
venni tőle a retikiiljét. Ez a rablás sem 
sikerült, mert

a detektív leánya segítségért kiáltozott 
és a támadó elmenekült.

Menekülés közben többen látták és a 
rendőrségen szcmélylelrást adtak róla. Ezen 
az alapon vasárnap délelőtt

elfogták a rablótámndásl kísérletek tet
tesét, egy- tizenöt éves kifutót.

A fiatal kifutó a rendőrségen azt a mesét 
adta elő, hogy nem akart rabolni, de 

annyira megtetszettek neki a csinos 
fiatal leányok, hogy meg akarta őket 

csókolni, 
azok azonban tiltakoztak a csókolódzús 
ellen.

A rendőrség természetesen nem fogadta el 
ezt a védekezést és őrizetbe vették a fiatal
korú támadót.
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1. Tolnay Klári az ehő sorban!
VEM IS OLYAN RÉ

GEN még képtelennek 
lát szőtt, hogy a Na
pi r e n d e n* első cím
tárába kerüljön Tol-

nuy hlári akiről mi, akik a főpróba néző
terének első toraiban szoktunk ülni, 
szinte, egyöntetűen állapítottuk meg, hogy 
nagyon kedvet, enniualóan szép kit szín
padi figura, de hát... A legnagyobb 
őrömmel revididlom most véleményemet. 
Ez a fiatal színésznő, aki kéj-három év 
alatt szinte szemünk láttára vert gyöke
ret, majd kihajtott és klblihbózatt a V(g- 
színház színpadán, most <u igazi tehet
ségnek olyan ellenállhatatlan parj6milltz- 
tát terjeszti, amelyet meg kell érezni- a 
legrigorózutabb és már „hivatalból" le a 
leggyengédtelenebb kritikusnak, hacsak 
nincs k-ónikus orrsövény ferdülése. A Víg
színház „FRANCIA SZOBALÁNY" cimü 
újdonsága Jacgues Dévai legújabb 
müve csillogóan keretezi e fiatal szí
nésznő minden báját, édes pikantériá- 
iát is nagyon ü megbecsülendő színészi 
kvalitásait. Maga a darub úgyszólván csak 
húga ugyané szerzőtől született T avar is- 
nak, igazi Made in Francé, tehát köng- 
nyedibb, vidámabb, felületesebb, talán 
szórakoztatóbb isi Jól van ez igy, mert 
a mai világban különösen színesen hőr- 
pintjük fel azt a jól kevert és könnyű má
morba és langyos jókedvbe ringató kok- 
tailt, amit ez az angyali francia szoba
lány szervíroz nekünk. Tolnay Klári ta
gadhatatlanul nagy kiugrásán kívül (amelg 
egyúttal primadonnái sarzslt varrt fel a 
művésznő dísztelen, de ingerlőén bájos 
szobalányi egyenruhájára), meg kell erő
sítenünk vezető pozíciójában a Vígszín
ház csapatul élén Ráday Imrét, a charme, 
a belső embert gyengédség, a mulattalás 
és szórakoztatás eme legkitűnőbbjét 1 Az 
előadás Hegedűs Tibor rendezésében 
lő fordította le kitünően a darabot!) 
egyébként is a legjobb. Vizváfy Maris
kát, Szombathelyi Blankát, Márkus Mar- 
gitot, a darabhoz talán túlságosan nagy 
és komoly egyéniségű Somlay Artúrt, 
Juszt Gyulát, Dózsa Istvánt, az ismét re
mek figurát nyújtó Dénes Györgyöt di
csérjük meg yyy, hogy hűek legyünk a 
[randa szobalány szlenget szóbotfásaihoz: 
ez Igazi siker tőlük a Vígszínháznak!

2. Keserű órák a nézőtéren
KESERV ARATÁS a l<mi a Kamara- 

színház újdonságának, de nem tagadhat
juk le, hogy keserű órákat töltöttünk el 
a nézőtéren. Nem a szójáték csábított 
erre a megállapításra, hanem sajnos, 
maga a darab, amely jóval alatta marad 
az előadásnak. Turnay kisasszony Lord 
Byronról, a nagy angol költőről írt 
színdarabot és ennek a nagy egyéniség
nek nyugtalan, kétségekkel és- szenvedé
sekkel teli életét akarta színpadra vinni. 
.4 dráma lejátszódik előttünk és mi, akik 
n nézőtéren ülünk, még kevésbé értjük az 
angolok nngy költőjének ködbeveszően 
romantikus és mindig is érthetetéln alak
ját. U r a y Tivadar Byronja azonban 
nngy színészi ’ alakítás, bár sokszor sú
rolja o kulisszahasogatás határát. Döbbe
netes valószerüséggel kelti életre a sánta 
ember minden keserűségét, de ebben az 
igyekezetében néha megfeledkezik a kis 
színpad arányairól. M a k a y Margit hárfcr- 
hangjai tökéletesen érvényesülnek, külö
nösen az első felvonásban óriást! Lón- 
c. z y Margit, Zala Karola, Kovács 
Károly, Forgács Antal, Makldry 
Zoltán a legjobbak, viszont R ápol tg 
Anna tremolós éneklése ifjúkorunk vidéki 
színházaknál szerzett emléket juttatták 
eszünkbe Nagy meglepetés S rele.cz kg 
Zita szenvedő, szerelmes Lady Byronja, 
vakítóan szép szemeiből szüntelenül pa
takzottak könnyei, halk pihegései, erő
teljes kitörései komoly síinésznői rangot 
adnak ennek a szép fiatal teremtésnek.

3. Kötelező olvasmány
a stinfaaclon

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF emléke mint 
középiskolai kötelező olvasmányok Irg- 
kibirhatatlanobbiká él bennünk. l'gy' 
látszik, ez volt az áltálpontja a Nemzeti 
Színház igazgatóinak egy egész évszáza
don keresztül. .< tiinhdj mindentudója, 
llajdu László ugyanis felvilágosított, hogy 
a: l'LJEN AZ EGYENLŐSÉG cimü darab 
Ibii október 26-án került először színre, 
utolsó előadása vagy 1990 február 2-án 
volt. E negyvenhat év atatt mindössze 
tizenkilencszer kerüli színre a darab, a 
s'ombat esti rtprl: vált a h u tl a d i k.

Kőzet száz év alatt tehát húszszor ját
szották el ezt a darabot, amelyről be kell 
vallanunk, hogy m legremekebb és leg
kitűnőbb színházat nyújtotta! Frissek éa 
maiak Eötvös gondolatai. Mennyivel 
előhb látta meg ő Eckhardt Tibornál a 
biciklista típust, aki felfelé gör
nyed és lefelé tapos! Alázkodás felfelé, 
rideg gőg lefelé, ha az egyéni érdek ugy 
kívánja, de össze lehet állni mindenkivel, 
pák tál hí a leglenézettebben is, ezt állítja 
pellengérre a nagy Eötvös, akinek mint 
színpadi szerzőnek annakidején at volt a 
hibája, hogy a színpadot is szószéknek és 
katedrának nézte. Dr. Galamb Sándor 
érdeme, hogy a darab most már kitűnő 
drámai formában került a közönség elé. 
Kiporolta, átrenoválta a százéves monda
tokat, de a mondanivalót épségben hagyta. 
Az előadás remek! Csór tos Gyula, vas
ércbe faragott grófja, K ü rt hy zamatos 
alispánja, Tas ná d y Ilona angyali al- 
ispánnéfa, Tímár József ispán fia, 
Gaál Gyula, 01 tg Magda, Lehotag 
Árpád egy-egy remek figurája és Juhász

MOSOLYOG AZ ÉGRE
©

OPTIMISTA MAGYAR FILM;
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A mai idők nyugtalan, feszült atmosz
féráját feltűnően gyorsan ét ötletesen hasz
nálja ki ez a'film: láttunk egy filmet, ame
lyet nem vígjáték vagy bohózat rangjával 
jelölnek náeg gyártóik; hanem ezzel: opti
mista film! Hogy ne hagyjuk kihasználat
lanul a zitzert, írjuk le sürgősen: a film 
gyártóinak optimizmusát is Igazolni fogja 
a siker! 13 kislány mosolyog az égre... 
már a cime is derűt, mosolyt lop az em
ber aaemébe. Már nem ia lehet rossz, hi
szen maga az ég sem tud ellenállni a ti
zenhárom derűs, aranyos, vidám, legfő
képpen pedig csinos kislány csábító mo
solyának éa bizony visszamosolyog rájuk 
éa ránk, akik ülünk a nézőtéren. A 13 kö
zül a tizenharmadik: Turay Ida. Az utóbbi 
időben sikert sikerre halmoz a filmen é*  
színpadon; de ezulta] sokszorosan felül
múlja önmagát Kedves, szívből jövő hu
morával, chaplini esetlenségével, pillanat
nyi szünet nélkül, derültségben tartja a 
nézőt. A valamikor nyafka Turay ezennel 

megszűnt, volt — nincs! Egy ragyogó, 
jóizü színésznő foglalta cl a helyét. A má
sik tizenkettőt is ideírjuk, ezek: a tempós 
Simon Zsuzsa, az egy-egy villanásnyira fel
tűnt Somló Vali, a nagyon szép Salamon 
Csfipi, a kedves Szombathelyi Blanka, a 
finom szépségű Lengyel Irén, Ágay Edit,.ÉLMÉNYSZERŰ IZGALMAS FRANCIA FILM:

ZSARNOK (pat^iot)
A pesti forgóstinpad első szenzációja volt 

Neumann ,.Oroszország'' cimü drámája, amely 
a drámai hatások legrikitóbb felfokozásával 
a grand gujgnol határait súrolta. A szerző nem 
volt skrupulózus eszközeiben, hogy a néző 
idegeit érői próbára tegye, • tökéletesen si
került is a cél, a darab Budapesten a legmeg
rázóbb srinpadi élménnyé avatódott. Ilyen 
sikerről álmodtak mindig a direktorok! A da
rabot Henri iramon átírásában megfilmesítve 
most viszontláttuk és rövidesen a nagyközön
ség is * Cortó és a Décsi filmszínházakban. 
Izgalmasan érdekes volt lemérni az Összeha- 
aonlitáa mérlegén, hogy a közönségre való ha
tást, ■vagyis a tikért milyen tiWiyezők váltják 
ki. Mindenekelőtt a 'téma a döhtö, amely Orosz
ország történetének (vagyis ami ezzel sokáig 
egy volt: a Romanovshás történetének) egyik 
legdrámaibb epizódját teszi a cselekmény ke
retébe. Félelmetes a *fcét  hót Is, a félig őrült 
zsarnok cár, és az szabadság szellemével 
azonos értelmű összeesküvő. A cár, min
dent. még saját törvényeit ia felrúgja, de ha
talmi mámorának szédületében Is retteg a jö
vőtől " vele szemben as összeesküvőt, akik 
hivatásukban hisznek. A téma kísérteties 
hatású színészi alakítótokra alkalmas. MaSsem 
felejtjük el színpadi élményeink közül Csór- 
tost. vágj- a később itt vendégszereplő Fritz 
Korlner alakításait, és azt hisszük, sokáig nem 
tudjuk elfelejteni Harry Baar Pál cárját sem 
<1 filmen! Harry Batír francia. Tehát Pál 
cár paranoiást típusát nem dühöngő őrültnek 
fogta fel, mint Kortner s alakítása inkább 
Cáortoaéval rokon. A ragyogó Harry 
Baur nz er.iberi motívumokat emelte ki, azt 
hz alapjábanvéve szánalmat keltő és tragédtá- 

hátborwngaióm kátuM fltkdlUei Mua- 
nyitatták, hogy ac. egykori köMeiő oltxts- 
máng színpadi élmény U lehet.

4. A faárul járt zálogos
UILLEIf rOf>K minin l<M.f Mhaft 

fel tu egyszerű ezinházbajáró, akt csodál
kozva eszmél fel orra, hogy mire képes 
egy ötletes, kiváló ée igen tehetséges szín
padi szerző. Színpadi hőst farag korunk 
és sajnos, majdnem mindnyájunk szo
morú emlékű Shglloekjdból, a zálogosból, 
a zugbankárból, akinek istene « pénz, 
álma a jó parti ée akt végűi is mindnyá
junk kárörömére saját vermébe, azm 
zálogtárgyába esik bele: feleségül veszt a 
nála hagyott zálogot! Ezt az ötletet ée ar 
ebből származó helyzetkomikumot épít
geti, szélesíti hdromfelvonásos darabbá 
László Aladár, a szerencsés kezű iró. 
A R oy al Színház eszel a rendkívül 
vidám és malatságoe vígját ék kai nyitotta 
meg kapuit, bizonyítva hogy nem „MIN
DIG A N0K KEZDIK", hanem ezúttal 
Kertész Dezső, as uj színigazgató is 
ezzel kezdte. Gratulálunk és sut sikert ki
adnunk a rendkívül szimpatikus Igazgató
színé sínek, akinek tehetsége képes volt az 
alapjában ellenszenoee figurából kedves, 
szimpatikus színpadi hőst faragni. 
Dog k a Margit vígjátéki művészete 
mindén varázsával, bájával és ötletessé- 
vei .szolgálja a mulatságos darabot, épp 
ugy, mint a nagyszerű szereplők egész 
serege.

r-

Adorján Éva, Zsombók Rózái, Szerdahelyi 
Rózsi, Fonag Márta, BlUtzky Margit éa akit 
az újak közül legelsőnek kellene megem
líteni, Kováét Márta! Néhány kitűnő pre- 
mierplan szerencsésen megmutatta a film 
eme csinos kis süldőjét, tizenhármat agy 
ellen: lesz belőle valaki! Indig Ottó éa Ba
bay József Írták a csupa humor, ötlet for
gatókönyvet. amelyet Rdtonyi Ákos nyu
godt és tiszta rendezése egészített ki. A 
film férfi főszereplője Ráday Imre elragadó 
kedvességével a legjobb formát mutatta, 
Bilicsi, Gózon, Berki Lili, Erdélyi Mid, 
Vzváry Mariska, Makldry Zoltán, mind a 
két Pethes, a Sándor és a Ferenc, kitűnőek.

A Pesti mese, a Hotel Kikelet, Az ember 
néha téved átütő sikere után fokozott ér
deklődéssel és fokozott igényekkel ültünk 
be a Hajdú film—Daróczí-produkció idei 
uj filmjéhez. Jólesően szögezzük le, hogy 
ez a film minden tekintetben kielégítette « 
legfelfokozottabb igényeinket Is és mikor 
ez a tizenhárom derűs kislány összekarol 
s rázendít Buday Dénes pattogó slágerére, 
hogy:

Mlít'wSt vm. akár Wt 
N« airiár, ncvexUt, 
E<r kl« ióked*  a Mikai 
8s«r*nc«M  hei...

az egész mozi velük énekel.

I

fának bélyegét homlokán hordó embert, a 
hatalomnak, érzékiségnek éa a rettegésnek 
megszállottját játszotta, aki brutalitásával, 
ijesztő kegyetlenkedéseivel. szakadatlanul pro
vokálja salát píréi tortát. Ebben volt alakí
tásának megrázó ereje és grandiozitása. Mi
csoda torkot arorongatóan. emberi, volt, ami
kor hörgő üvöltözés helyett riadt-tétován, he
begett, hitetlenkedett, amikor Pahlén kancel
lár elhitette vele, hogy kegyencnője megcsalta, 
vagy amikor.. hálószobájában a lázadók ere
mében a halállal nézett farkasszemet, a szín- 
látszatnak micsoda hatalmai ormaira pillant
hatott fel a néző! Harry Baur alakítására épí
tette különben is hatalmas, gazdag éa látvá
nyos filmet Tournear,. a rendező, bár szerin
tünk Piefre Renoir, aki Pahlcn kancellárt ját
szotta Baurrat egy vonalba állítható. Renoir 
Pollenje démoni erejű, hazafiasságában (Pat- 
riot) komor, nagyvonalú és elháríthatatlan 
végzetet jelentő játékában egy-egy jelenetében 
(ahogy karjaiban elaludt az általa halálraítélt 
cár) történelmi távlatokat tárt fel a nézők 
előtt. Innen van az, hogy kettőjük egyenlőt
len feltételű párbajában a Romanovok rém
drámái végzete meg tudott nőni e filmen is 
azzá a rettentő árnyékká, amely mindmáig 
megfekszi Oroszországot. Figyelemreméltó to 
hetaéges szinész alakítja Pánin rendőrmlnisz 
tért, a nők közül Suzy Prím izgalmas szép
ségért emlékszünk. Aki a misztjjtus Orosz
ország*  erős fajtájú izgalmaival tökéletesen 
nsrkotizálni akarja magát napjai izgalmaival 
szemben és aki a nagy színészi alakításokat 
értékeli, annak emlékében ez a film — ezt 
biztosan ígérhetjük — kitörülheletten élmény 
maradi

■ A*  Igaz! sikert aratott 
I színdarabok ma már nem 
I kerülhetik el wn«k«U 
■előbb-utóbb filmre kerül

nek. A Budapest— 
Wien, Szántö-Saéesény 
nagyszert) zenés vígjátéké 

a filmre született. Pacséry 
Budapest—Wien színpadi 
Azur-expreM nyílegyenes 

i vígjátékból mindent, ami

KITŰNŐ MAGYAR
FILM

már a színpadon la i 
Láaaló helyezte a 
gyorsvonatát nz 
sitidre, kihagyva ■ ...
azüiMdazerU, kibővítve • cselekményt • 
vevőgép sokkal tágabb lehetőségei vek A wn« 
pad csak Bétáig merészkedett, a kaucsugazalag 
már Velencéig aaáguld, de csakugyan szá
guld. Balogh Béla rendező express tempót 
diktált ennek az Azur-expressnek, amely 
exprcMtempóban érkezett el a közönségsiker- 
bei Is. A hiszen egy mulatságos nászút 
bonyodalmai mindig újak *s  érdekesek marad
nak a közönség számára épp ugy, mint maga 
a nászút, a fiatal pár részére. Páger 
Antal a kissé szórakozott nászutas professzor 
szerepében ellenállhatatlanul mulatságos, de 
mélyen emberi is. Szeleezky Zita nemcsak 
lenyűgöző szépségével hódított, de egyre fej
lődő tehetsége ujabb jelentős állomáshoz érke
zett az Azur-expresaeL Tolnay Klári éa 
Bástby Lajos a második száma szerelmes 
pár is nagy egyest érdeméi. A remek szereplők 
egész sorából kiemeljük Zöldhelyi Anna, Pethes 
Sándor, Köpeeri-Bócz, Újvári Lajos, Fekete 
Pál és Weigand Tibor nevelt, és e két utóbbi 
nagyszerű dalbetétekkel Is hozzájárultak 
a sikerhez. Itt kell megdicsérni a film zene
szerzőjét Carlo de F.riest, vérbő melódiái, 
pattogó ritmusai, tömör hangszerelése, kitűnő 
zenekara, komoly és kellemes meglepetést 
nyújtott. íme, a példa, nem mindegy, hogy 
hogyan készül és ki készíti as aláfestő muzsi
kát Külön elismerés jár a film technikai veze
tőjének és producerének Székely Sándor
nak, azért a magyar filmben még nem látott 
remek montázsért, ahogyan a vonat száguldá
sát bemutatta. Mindet összevéve, az Azúr- 
express kitűnő magyar film, jó szórakozás, 
érdemes felülni rá, hogy elrepüljön velünk két 
órás gondtalan vidámságra. Három mozi a 
Kamara, City és Átrium játsza sikerei.

jBoáin Jíood.
A Fórum uj filmjé

nek, a Robin Hood-nak 
csodáira már az elmúlt 
héten felhívtuk a kő- 

SZÍNES AMERIKAI zönség figyelmét. Ker-
F1LMCS0DA tész Mihály romantikus 

filmóriása, amely pasz
tell színes képekben, helyenként plasztikus 
mélységekben mutatkozik meg, a közönség 
érdeklődése Pesten is hatalmas sikerré 
avatta. Ez a szélesen hömpölygő hatalmas, 
de minden részletében finom és művészi 
filmalkotás hőse, Error Flynn maga a mai 
férjiidcál! Partnere Olivia de Havilland 
ibolyaillatu szépségével és tündéri fejecské
jével nagy színészi tulajdonságaival nemcsak 
Amerikában, de Pesten is az elsők közzé 
érkezett, ahol az igényes publikum már ré
gen csodálattal adózik a legnagyobb angol 
Shakespeare-szinész, Basil Rathbone művé
szi képességeinek. A film a legtisztább és 
legmüvészibb élmény, igazi Fórum film!

JídSMn íajtdu
Remaroue regénye a 

világhír szárnyán érke
zett már Hollywoodba a 

KtPCTFRI 4MFR/jr4/Me,r6h01’ ah°l 82 egy’k MESTERI AMERI KAI loghlvatotabb rendező és 
FILMKÖLTEMÉNY a fiiméposzok szinte utol

érhetetlen mestere Frank 
Bortagt vette kezébe a rendkívül érdekes és. 
értékes matériát Hálom bajtárs (Róbert Taylor. 
Franchot Tone, Róbert Youngj megmenekül a 
világháború poklából és a háború utáni Né
metország zűrzavaros káoszába ztman. Ahogy 
ez a három vidám munkára kész fiatalember 
egy körösen nyitott kis szerelőműhelyben el
kezdi élet-halálharcát a békében, — bár 
idegeikben a világháború ezer megpróbáltatása 
feszül és nyugtalankodik —, ahogy az egyik 
belesodródik majd áldozatul esik az 1922-es 
években elinduló uj eszmeáramlatnak, ahogy 
a másik, egy tüdőbeteg és az utolsó éveit hab- 
zsolóan kiélni akaró fiatal leány karjaiba szé
dül és ahogy mögöttük kirajzolódik a forrongó 
és nyugtalan „békeévek" komor és expaiisiv 
atmoszférája, ezzel Frank Borsage tökéletesen 
átmentette Remargtie gondolatait és céljait. 
A film ezer részletszépségtől csillog, villog. 
Aljons kis külvárosi vendéglője milyen kísér
tetiesen élethil, milyen megható a zárt redő
nyök mögött gramofon Lohengrin nászinduló
jára kötött esküvő, milyen angyalian vidám, 
de egyben tragikus a madzagra kötött frakk 
gallér lepattanása a hadigazdagok társaságé- 
bah, és milyen megrázó és magával ragadó a 
tüdőbeteg asszonyka önfeláldozása és halnlba- 
fánszorgúsa, amelyet Margaret Sullavan, Ame
rika nagy drámai sztárja teljesített! A film 
élmény marad sokáig számunkra. A Corso és 
Bécsi nagy sikere!

Jftuiyoé fíOMidél^
I Az UFA szerencsés uj 
sztárjaival, Zarah Leender 

____________ u,án most Imperlo A r- 
Érdekes

FILM ugyanolyan jó énekesnő 
és színésznő mutatkozott 

be a JP-nyol szenvedély fImtt fHm. 
ben. A film a Carmen operából készült, de 
természetesen aloposan kibővítve és ötletekkel 
teletűzdelve. Tapsoltunk a magvar SI m ó 
Margitnak. I riedrlch Bcnfcrnek ‘ és Kari 
Klüssncruek.

•

rele.cz
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Moszkvába 
szállították Blüchert

PírU, október 1«.
Egy francia távirati Iroda moszkvai érte

sülése szerint Blücher tábornagyot, a kelet 
áx»lal vörösltadsertfc voll főparancsnokát

erfle Arisét alatt Mmirkvába szállították.
Blicherl eredetileg SMÍríában internál

tak, de a szovjetkormány utóbb attól tar
tott, hogy a keletázsiai hadsereg, amely to
vábbra is Itü az elmozdított főparancsnok
hoz,

fellázad e kiszabadítja a tábornagyot.
Blüeher ügyiben a vizsgálatot Montodban 
fogják lefolytatni. A titkosrendőrség a 
szovjetunió egész területén . ,zámos katona
tiszt letartóztatását rendelte el.

-------- -------—Hétfői napló
Az esküvő után súlyos 

autószerencsétlenség érte 
az örömszülőket

Vasárnap délután * városmajori templom
ban esküvőt tartottak. Az esküvő után a 
nászmenet autóba ült. A virágokkal díszített 
hosszú autósor az Endresz György-tér felé 
tartott. Abban a pillanatban, mikor a nász
menet az Endresz György-térre ért, be
kanyarodott az egyik mellékutcából Lúgos 
József vállalati igazgató autója és
. teíjee sebességgel belerohant az öröm- 

azülők kocsijába.
Az autóban Molnár Ferenc postaaltiszt és 
felesége ült.

Nagy riadalom támadt, leálltak az összes 
autók,

a lakodalmas vendégsereg a a fiatal pár 
a két ŐMEeütközOtt kocaiboa rohantak. 

A két autó öjzetőrt, az ablakok betörtek • a 
szerteröpülő üvegszilánkok

súlyosan megsebesítették a Molnár
házaspárt, I.iigosl Józsefet éa ntltársát, 
Grödcr Artúr szolgálatonklvtili szá

zadost.
Értesítették, a mentőket, akik Gröder 

századost és Lúgos igazgatót szanatóriumba 
szállították, a Molnár-házaspárt pedig a 
Szent /jíudn-kórházba vitték. Itt megállapí
tották, hogy az üvegszilánkok okozta sérü
léseken kívül még agyrázkódást is szen
vedtek.

— BUDAPESTRE ÉRKEZETT JUGO
SZLÁVIA UJ KÖVETE. Raslcs SzvetozAr, 
az újonnan kinevezett budapesti Jugoszláv 
követ vasárnap délután feleségével Buda
pestre érkezett. A pályaudvaron Stevanovica 
Ügyvivővel az élén a budapesti Jugoszláv 
követség tagjai, valamint a Jugoszláv koló
nia több tagja fogadták.

— Hatszáz svájci vendég érkezett Buda
pestre a zürichi „Harmonle“-kórussa1. 
Nyolcévi szünet után Ismét ellátogatott 
hozzánk a svájciak reprezentáns kórusa, a 
-Harmonie**,  hogy ma este az operában 
nflndel hatalmas Belsazar oratóriumát adja 
elő filharmonikusaink közreműködésével. A 
hatszáz őszinte magyarbarát svájci vendég 
ezer szeretetcsoniaggal és 250 teljes téli 
(gyermekkelengyefelszereléssel érkezett hoz
zánk. Örömkönnyekkel teli szemekkel me
sélték el a hegyeshalmi magvarok fogadá
sát.

>— Kereskedelmi alkalmazottak országos 
kongresszusa Szolnokon. A Kereskedelmi 
Alkalmazottak Országos Szövetsége vasárnap 
kongresszust tartott Szolnokon Harminc 
város háromszáz kjüldötte tanávskozott. A 
kongresszus a kereskedelmi alkalmazottak 
'.legfőbb problémáival, a szociális viszonyok 
rendezésével, az OTl- és MABf-ügyekkcl 
foglalkozott, a teljes vasárnapi munkaszü
netet, a minimális munkabér és a maximális 
munkaidő megállapitását kérte. Elhatároz
ták, hogy minden erejükkel támogatják a 
magyarlakta Felvidék visszaszerzését és ki
mondották, hogy jövőre Kassán akarják 
tartani kongresszusukat.

— A debreceni diákok 72 nemzeti lobo
gója. A debreceni kereskedelmi iskola nö
vendékei gyűjtés utján 72 díszes nemzeti 
lobogót készítettek. Vasárnap az iskola hu- 
szonnégytagu kerékpáros küldöttsége Sátor
aljaújhelyre vitte a lobogókat és innen to
vábbítják majd a felszabaduló magyar Fel
vidékre.

Karján felvágt a az ereket, 
kétszer mellbeszurta magát, azután 

leugrott az ötödik emeli 
egy autófuvarozó vállalkozó

Borzalmas látványra lettek figyelmesek 
vasárnap délután az Akácfa-utcában a Járó
kelők. A 7. számú ház ötödik emeletének er
kélyén egy férfi jelent meg, mélyen kihajolt 
az utcára, azután

átmászott a »ácson és hangos kiáltással 
levetette magát a mélységbe.

A következő pillanatban hangos csattanás- 
sal. összetört tagokkal terült el a kövezeten, 
melléből vastag sugárban ömlött a vér.

A megrémült járókelők az öngyilkoshoz 
rohantak,

akiben még mindig volt élet
Nyomban értesítették a mentőket, azonban 
már későn érkeztek, a szerencsétlen ember

időközben meghalt.
Az öngyilkosság ügyében megindították a 
rendőri nyomozást s megállapították, hogy 
az öngyilkos Molnár Mór, 51 éves autófuva- 
rozó; akinek szépen berendezett három- 
szobás lakása volt az Akácfa-utca 7. száma 
ház ötödik'emeletén. Vasárnap délután a 
családja látogatóba ment.s

Molnár egjedül maradt odahaza és cet

n

as időt használta fel as Öngyilkosságra. 

Lakásában az ebédlőasztalon egy papírlapot 
találtak, amelyre tintaceruzával, kusza be
tűkkel búcsúlevelet irt családjának.

A levélben a következőket irta:
— Idegeim felmondták a szolgálatot. Nem 

bírom tovább az élet küzdelmeit. Nincs 
semmi célja az életnek. Csendben temesse
lek el. Bocsássatok meg nekem és gondolja
tok rám szeretettel.

A nyomozás során azután mególlapitptták 
azt is, hogy Molnár Mór mielőtt leugrott 
volna az emeletről,

éles késsel mindkét karján felvágta as 
ereket, azután kétszer mellbeszurta ma
gái. Ezután még volt annyi ereje, hogy 
khánszorgott az erkélyre és levetette 

magát as utcára.
A megdöbbentő öngyilkosság áldozatának 

holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

Vasárnap este, mikor Molnár Mór család
tagjai hazajöttek, már üres volt az utca, 
csak a házbeliektől értesültek * szörnyű 
tragédiáról.

Melegebb idő

„Óterrut
FAL- 88 BUTORBURKOLA8OK

BEMUTATÓHELYISÉGE
VI., Ó-UTCA 4. SZ.

TELEFON 1-154-10

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délután:
Hazánkban még gyenge északnyugati légáramlással a Dunántúl nagy részén kissé 

felhősebb volt az idő, de csapadék nem volt sehol.
Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 18 Celsius-fok, a tengerszintre átszá 

mitott légnyomás 767 mm., gyengén süllyedő irányzata.
Várható időjárás a következő 24 órára:

Gyenge légáramlás. Túlnyomóan derült Idő. A hőmérséklet kissé emelkedik.

<$4. £4í' kissé íay&iM
Ezutlal <?sak konsta

tálni akarjuk azt a 
(Jíibőrgően nagy kö- 
zönségsikert, amely elő- 

Bt BÁJOS MAGYAR zelcs jiéletiintcl c film-
FILM r).j], szenlesiteltei Ennél

vidámabb, bátrabb, ked
vesebb, szellemesebb, üdébb magyar filmet 
még nem láttunk! Fj utakon halad cs a 
szatíra girbe-görbe, minden fordulatánál 
meglepő élményeket nyújtó ösvényein szi
ve.’, en követi a szerzőt, rendezőt, szereplő
ket a néző. Tolnay Klári, aki e héten a 
színpadon is az első vonalba ugrott ki. e 
filmen éri le nz igazi filmprimadonnai ran
got, vele egyvonalban Ráday Imre, Máig 
Gerő, Gózon Gyula. Majd a vezérkar, Vajda 
László, Rátonyi Ákos és liamza Ákos, hogy 
a szerzőről, Aszlányi Károlyról ne'feledkez
zünk meg. Tessék sürgősen megnézni a Rá 
(Húsban.

FRANCIA SZOBALÁNY
szoinbatcsli vi :-.-inházi premierjén feltűnést 
keltett Vizváry Mariska két kékrókás stólája, 
valamint Kürtiig .Sárinak remek hosszú kék
róka keppje. A legérdekeseb volt Márkus Mar
git Wallis-kék színű rókokeppje ezüstös fény 
nyel, ugyancsak két egészen világos ezüst
rókája. A szőrmék Dán Fülöpné. nz ismeri 
szőrmedivailudósitó kreációi. Kris(óf-|cr •!.

— Halálos autókatasztrófa n veszprémi or
szágúton. Vasárnap délelőtt Atller Imre buda
pesti lakos Buick kocsijával halálragázolta 
Németh Zsófia 56 éves asszonyt a gráci or
szágúton, Veszprém város és Markó község 
között.

— Idegrohamában agyonlőtte magát egy 
nyugalmazott pénzügyi főbiztos. A Gömbös 
Gyula-utca 15. számú házban lévő lakásában 
vasárnap mellbelötte magát Romanszky Mik
lós 63 éves nyugalmazol! pénzügyi főbiztos. 
Mire az öngyilkosságot felfedezték, meghall. 
Romanszkyn az utóbbi időben a búskomorság 
jelei mutatkoztak, minden valószínűség szerint 
idegrohamábnn követte el tettét.

__ Premier a Kossuth Lnjos-téren. Szomba
ton este nyílt meg a világvárosi látványosságnak 
is beillő Elysée-kávéház. Tóul Budapest ott volt 
az ünnepélyes megnyitón, ahol kitűnő hangu
latban reggelig szórakozott az előkelő társnság 
szine-java.

_  Tangóhiirmoiilkn az urhölgyek legkedvel
tebb szórakozása. Mindenki aki hallja, elragad
tatással állapítja meg. hogv elbájolóan szép 
kivitelű és igazán kellemes hangú hangszer ez. 
mely .szólószámok előadására és zenekari sze
replésre egyaránt tökéletesen alkalmas. Aki a 
Sternberg hangszergyárban egv tangóharmoni
kái vásárol, annak nincs gondja a hangszer ta
nulására, mert olyun harmonika iskolát (albu
mot) adod ki a gyár, amelyből nagyon könnyű 
megtanulni. A Riikóczi-ut 60. szám alalfi Zene
palotában az érdeklődőknek előzékenyen bemu
tatják a legújabb modelleket.

— Tréfás beugrató játékok emelik a Szil
veszter-est hangulatát Legnagyobb választék: 
MINERVA, Kossuth Lajos-u. 20.

— Kubányi György, a magyar dal és a ma 
gvaros szórakoztató zene mestere a Margit 
körüli Magyar Vilóg kávéházhan vendégszere 
pel.

— Felszentelték az újpesti plébánia 
templomot. Fényes egyházi ünnepség kere
tében szentelték fel vasárnap az újonnan 
átalakított újpesti római katolikus plébá- 
niaemploinol. Vardzsényl Béla váci kanonok 
végezte a templomszentelés szertartását, 
amely után a templom előtti térségen össze
gyűlt tizezerfőnyi hívőnek áldást osztott. A 
sznlbeszédet Csik József apátplébános, or
szággyűlési képviselő mondotta.

gyómorerősitő likőrt

— Sok pénzt f fik úrit háltunk meg az uj Tungs- 
rum Kryptoii-lámpákkul! Nézzünk egy példát: 
A 40 dekfilumenes 1)0 voltot Krypton-lámpa 
óránkinl 31 wattot fogyaszt. A régebbi kivitelű 
lámpák ugyanennyi fényhez körülbelül 40 val
lót használtak el. A különbség 9 watt, vagyis 
9 kilowatt. A magyarországi átlagos 50 filléres 
áramár mellett ez 9X50 fillér, vagyis 4 pengő 
és 50 fillér Ennyit takaríthatunk meg egyetlen 
Kryplon.lámpa használnia folytán. I)c ez még 
nem minden! A villamossági szakkereskedők uz 
elhasznált gombanlaku Kryplon lámpákat ne
mes gazlnrlalmuk értékében visszavásárolják 
Egyes típusoknál több mint 40 fillért kapunk 
vissza igy lámpánkinl, ez pedig komoly hozz, 
jarulást jelent újabb lámpáink beszerzési költ
ségeihez.

— Asszonyom, villuny Idzliclyeu olcsón, gyor- 
és a legkisebb fáradsággal főzhet, sülhet. 

..r1,'1 ln'hdeii érdeklődő meggyőződhet uz 
Elektromos Művek V, Honvéd-útra 22 sz 
alntli bemulr,lójának ingyenes gyakorlati főző 
•doadasam. Ih letölti híz/ígyakorlali előadás:

. be főn, ™,l,irlí>kíl„ .... kcn 6|..|k()r
dujuliiiu l.fzohemiilaló szerdán 17 órakor A

I villamos háztartási készülékek ismertetése so- 
lan nlin.islcpéjjv, kuglóf, torta, hal- és külön 
IH- 'iiis. it lek készítésit mulatják be Ruhatár

• díjtalan.
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A szezón legnagyobb meglepetése:

A Budafok lelépte
az enervált Hungáriát
A tartalékos csapatok „szürke" fordulóján 
Ismét a fékevesztett, durva játék tombolt
Az Újpest a bajnokság élén!

Hatalmas fin nrmvárt meglepetést hozott 
nz NB vasárnapi fordulója. Az éllovas 
Hungária saját pályáján szégyenteljes vere
séget szenvedett a lelkesen játszó Budafok
tól. A nagycsapatok körül nagycsapathoz 
méltó eredményt csak az Újpest ért el: ki
adós gólnrényu vereséggel küldte haza a 
debreceni Bocskait. A mérkőzés külön ér
dekessége az volt, hogy iJsengellér öt és fél 
gólt lóit. A hatodik gól Is Zsengellér lövé
séiből esett, de a hátvéd lábáról pattant a 
hálóba. Ezen a mérkőzésen botrányos je
lenet is játszódott le. A Ferencváros egy-

félidős pazar tűzijáték után csak verejtékes 
győzelmet tudott aratni az Elektromos el
len. Ezt a mérkőzést is, mint a multhetit, 
« fiatat Gyetvai nyerte meg. Az öv-utcában 
durva mérkőzést vívtak a Phöbus és Zugló 
és a véres csatából a Phöbus került ki mi
nimális különbséggel győztesen. Szolnok to
vábbra is szorgalmasan gyűjti az értékes 
bajnoki pontokat. Ezúttal a Taxisokat 
győzte le saját otthonában. A Nemzeti 
most is igazolta jó formáját és a szegedi 
oroszlánbarlangban biztosan győzte le o 
vendéglátó csapatot.

Gyetvay, a Fradi pontszerző Üdvöskéje 
„lebombázta**  az Elektromost is

FERENCVÁROS- ELEKTROMOS 1:1 (0:0)

A Latorca-utcai pálya hibátlan és szép 
löld füpázsitja ragyogott n tavaszias nap
sütésben. A füszőnyegen egyetlen folt sem 
látható, annál több üres folt van a néző
téren. Szinte hihetetlen, de alig háromezer 
néző lézeng a pálya körül. Még vetkőznek n 
csapatok, amikor a B-közép frappáns haza
fias tüntetést rendez. Ütemesen hangzik a 
Frndi-zászló alól:

Vesszen Trianon! Mindent viaszai

Pontosan három órakor pályára futnak a 
csapatok, a Fradi zöld ingben és zöld nad
rágban, míg az Elektromos-játékosokon 
exotikus-dressz fe.szüE<,élénkszinü piros ing

formát játszik, Pósa erősen pályázik Lázár 
Gyuszi babérjaira. Amit ez a fiatal half mii
vel, az a tökéletes futball csúcspontja.

Sárost Gyurka is jól érzi magát régi 
helyén.

Precíz adogatás után Toldi iveit lövést küld 
a kapura, de Bakon kornerre üti. Ragyogó 
Sárosi—Kiss— 7'dncos-akciónak tapsol a 
közönség, de Toldi fölé lő. G .Tóth tiz. mé-i 
térről bosszantóan félrecsavart egy kitűnő 
gólalkalmat.

— Ez nem G. Tóthi <— mondja valaki a 
tribünön.

— Hát kicsodát
— L. Tóth.
Gyetvai Irtózatos erejű bomb'ája süvtt el

akadályozott kapus a hálóba bokazolja 
a labdát. Öngól. 1:0.

Nagy az öröm a Fradi-táborban: végre meg
tört a jég. Tátrai csúnyán elkaszálja a le
rohanó Buzásit, majd G. Tóth ambíciónál ja 
a góllövést és a kapus kezéből akarja ki
rúgni a labdát. Iváncsics bíró erélyesen fi
gyelmezteti. Most hosszú időre visszaesik 
az Elektromos, mert az eddig kitünően 
játszó Lengyel már nem bírja az iramot,

Mlndekl a Fradi-gólok özönét várja, 
de nagy a csalódás, amikor a 25. percben 
Pázmándy átvágott labdáját Buzási elfogja. 
Lapos beadása G. Tóth elé pattan, aki nehéz 
szöben áll s igy nem kísérletezik a góllövés- 
scl. A labdát befelé gurítja és a guruló lab
dába sem Polgár, sem Lovas nem talál bele.

Rózsái! ott lesi a kész pecsenyét és né
hány lépésről a hálóba pofozza a labdát. 

1:1.
Most már változtat az összeállításán a 
Fradi. A halfsora Kiss—Lázár—Pósa össze
állításban játszik, míg

a center helyét Sárost dr. foglalja eL
Jakab lesz a jobbösszekötö. Ebben az össze
állításban már erélyesebbek a Fradi-táma- 
dások, de ugylátszik, hogy az Elektormos- 
nak már sikerül a hátralévő időt kihúznia.

A 38. percben

Játék Gól Pont

1 ÚJPEST 7 24:8 12
2 HUNGÁRIA 7 17:10 12
3 KISPEST 6 21:8 11
4 NEMZETT 7 22:10 10
5 FERENCVÁROS 5 16:8 8
6 BUDAFOK 7 10:7 8
7 PHÖBUS 7 12:12 8
8 SZEGED 7 12:12 6
9 SZOLNOK 6 10:13 5

10 SZÜRKETAXI 7 21:18 4
11 BOCSKAI 7 12:18 3
12 ELEK!ROMOS 7 11:21 3
13 SALGÓTARJÁN 7 11:32 2
14 ZUGLÓ 7 7:29 2

a fiatal Gyetvai, mint a mait héten, 
most is megmenti a két pontot. Az 
ágyuslábu balszélső befelé cselez éa hu
szonöt méterről jobblábbal váratlanul 
Irtózatos erejű bombát küld a jobb léé 

mellé. 2:1.

Olyan erős volt ez a lövés, hogy a labda 
útját nem is lehetett szemmelkisérni. Mara
dék erejével az Elektromos megkísérli a 
kiegyenlítést. Van is rá kitűnő alkalom, de 
G. Tóth öt lépésről a kapu mellé guritja a 
labdát. A Ferencvárosban a fedezetsor ki
tűnő játékot nyújtott. Ebben a kitűnő 
triászban is Pósa c-melkedett ki. A csatársor
ban Gyetvai ugylátszijc már véglegesen ki
bérelte a balszélső helyét. Minden leroha- 
násából csak úgy sugárzik az erő és lövései 
félelmetesen erősek. Az Elektromosban Páz
mándy kitűnő játéka lepte meg a szakértő
ket. A csatársorban csak Buzási veszélyes 
ember, a többiek mindent agyontechnikáz- 
nak. Bakon néhány szép védéssel árulta él 
kivételes tehtségét. Iváncsics az abszolút 
fair meccset hiba nélkül vezette le.

Bevált a terézvárosi búcsú 
kabalája

SZABÓ „KIEJTÉSE44 KÉT PONTJÁBA KERÜLT A HUNGÁRIÁNAK
Sós adja ii hibdát Fodornak, aki nemcsak Dudáson megy át, liancm Bírón Is; bcadás- 

azerll gyenge lövése Szabó keiébe száll, fl azon hun kiejti és a berobogó Kovács II. a hálóba 
küldi a labdát. 2:0. II. félidő 5. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

és még élénkebb sárga nadrág. Sárosi és 
Fűzi választanak és Füzié a helyválasztás 
joga.

Ferencvárost Tihanyi — Tátrai, Polgár — 
Lázár, Sárost dr., Pósa — Tánczos, Kiss, 
Jakab, Toldi, Gyetvai. Elektromos: Bakon 
•— Fűzi, Pálinkás — Pázmándy, Lengyel, 
'Mátrai — Hoz sáli, Tőrös, G. Tóth, Lovas, 
Buzási. A Fradi kezd és Tátrai hosszú fcl- 
srabnditó rúgásának tapsol a közönség. 
Toldi adja le nz első lövést n kapura, de ez 
a lövés nagyon vérszegény.

Gyetvai rendkívül ügyesen és fürgén 
mozog, minden mozdulatát élénk let 

széssel kísért a B-közép,
akinek ez a fiatal gyerek egyik napról a 
másikra kedvem év < lelt. Kiss gólt is lő
hetne. de nincsen meg benne a kellő hig
gadtság. A mezőnyből kiragyog Lázár bá
mulatos technikája és két l< siesd után 
olyan hatalmas lövést küld a kapura, hogy 
Bakon majd beesik a labdával. A Fradi- 
csatársor rendkívül tetszetősen játszik. Az 
Elektromos sehogysem talál magám és a 
csatársora képtelen összehozni cgv átgon
dolt akciói. Buzási ötletszerű Icrohamisal 
pepecselésbe fullad a kapu előli. Bozsáli is 
kísérletezik egy Jászai Mari-szerű kitörés
sel, de Tihanyi vetődéssel elknparintja a 
labdát. Két korner után ellövi minden pus
kaporát az Elektromos és

a Fradi a félidő végéig ugy játszik n 
házigazdával, mint macska nz egérrel.

Klassziskülönbség van n két csapat játéka
közölt, annak dacára, hogv a ferencvárosi
támadások m in hoznak számlálható ered
mányi. A ferencvárosi halfsur válogatott

vésztjóslóan n jobb kapuin mellett. Majd 
Toldi közelről a kapu fölé pergelet egy re
ményteljes labdát.

Szinte egykapura játszik a Ferencváros.

— Bal-ra! Bal-ra! — ordit a B-tribün, 
mert Jakab minden labdát a rossz napot ki
fogó Tánczosra játszik. Kitünően állja a 
sarnt a kapuban Tihanyi, aki Tőrös elől az 
utolsó pilhmalbnn bátor vetődéssel szerzi 
meg a labdát. Rendkívül sok a Fradi gól
helyzete, de göl nem adódik. Igaz, hogy 
Lovas is tiz. méterről hatalmas gólhelyze
tet hagy ki. Amint Gyelvaihoz kerül a labda, 
végigborzong a félelem az. Elektromos
drukkerek hálán. Egv erőteljes kitörését 
csak az utolsó pillanatban, óriási szerencsé
sei parírozza az Elektromos-védelem. Sá
rosi Gyurkát is bosszantja a meddőség és 
messziről eregeti lövéseit, de azok rendre 
kapu fölé mennek. A súlytalan Pósa min
den mozdulatának súlya van. Szebbnél- 
szehb zsinórpiíMZokkal küldi előre a csatár
sort. A félidő utolsó percében Buzási ki
használja Tátrai és Lázár könnyelműségét. 
<le a labda egy gondolattal a léc mellé csú
szik.

Szünet után a B közép Sárosi centerbe- 
állitásál kos ételi. De az összeállítás nem 
változik. I'bb n a félidőben már feltámad 
az Elektromos és nagyon szép támadásokat 
vezet. A 12. percben a Ferencváros éri el 
az első gólt:

Gyetvai clicnállhainllan rohanni komért 
hoz. A korn.rt a fiatal balszélső húso
sul: i—sm. Bakon f:>°i»l rkar.h il rcr?ő 
hnr'., . (,'c Pázmándy íiki clmvc/zj és 
mell re fogas helyett a saját játékosától

BUDAFOK—HUNGÁRIA 3:0 (1:0)

Amire csak nagyon kevesen mertek szá
mítani s amit talán a budafoki drukkerek 
is csak a legrózsaszinübb álmukban remél
tek: bekövetkezett a Ilungária-uti pályán 
vasárnap délután. Teljesen reális körülmé
nyek közölt 3:0 arányban győzte le a Buda
fok a Hungáriát.

A kék-fehéreknek ugylátszik már ka- 
iNilanapjuk lesz a terézvárosi búcsú.

Kalmár lábtörésével kezdődött ez a rájuk 
nézve meglehetősen kellemetlen kabala s 
attól kezdve szinte minden egyes alkalom
mal vagy pontot vesztett vagy veretlenségét 
vesztette cl a Hungária.

A mai mérkőzés igazolta a futball böl
cseit, nem lehet pályára lépni egyetlen 
csapatnak sem ugy, mintha már meg

nyerte volna a mérkőzést.
Mintegy kétezer főnyi közönség előtt Foss 
Antal bíró sípjelére indul a játék. Azonnal 
mérgelődni van alkalma a kék-fehér kö
zönségnek, mert Kardos hatszor egymásután

tárni a jobbnál jobb helyzetek sorozatál 
hagyják ki. A halfsorban feltűnik Túrán 
szorgalmas játéka, ha nem is tudja felejt- 
telni Túráit, de mindenképen kiemelkedik 
ebből a huszonkét emberből. A 23. perc 
meglehetősen szerencsétlen s Hungáriára 
nézve:

Fodor fut el s mintegy huszonöt mé
terről beadás helyett kapura gurit. 
Szabó szerint az Ilyen labdát egy klasz- 
sziskapusnak nem szabad kézzel meg
fogni. Lábbal akar egy nagyot bele
húzni a labdába, de pccbjére a cipő 
orra előtt elkanyarodik és nagy nyuga
lommal gurul be a vonalon túlra. 1:0.

A Hungária még most sem ébred tudatára, 
hogy ezt a mérkőzést el is lehet veszíteni. 
Csatárai bizonyára egy hirtelen bekövetke
zendő légvédelmi riadótól félnek, mert ugy 
buujnak cl a budafoki védők között, hogy 
Tarán és társainak remek passzai még vé
letlenül sem kerülnek hozzájuk. Vidor eb
nek a szörnyű játéköt produkáló csatár-

KÉT LI FT EGY GÓL
Pázmándy keresztlabdával „eteti44 Buzássjt, akt el Is csípi H winulon a labdát. A szélső 

lapos beadása G. Tóth elé pattan, A jicpeesclés nagymestere jobbra gurít. Lovas és Polgár 
ventillátort megszégyenítő luftja után Rnzsáll „megsüli" a pecsenyét. 1:1! II. félidő 25. perc. 

(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)

kap jó labdái és mindannyiszor kiválóan 
passzol — a budafokiakhoz. Néha hallal 
magáról a vendégcsapni is. de csatárai most 
még lehetetlenségben felveszik a versenyt a 
hungáriabeli kollégáikkal. Mert olt. ha 
Kardos már nem tudna rontani, ugy föltét
lenül ront Cseh, ha pedig már őneki sem 
sikerülne ez a nem túlságosan hasznos mii 
'elet, ugy megérkezik Míillcr és ágyuslúbai 
vnl szabályszerűen bombázza a klubház te
tejét. A 7. percben vezeti az első komoly 
akciót a Hungária, a hátra , húzódott Kar
dostól Míillcrcn keresztül jut a labda V’i- 
dorig és a nagvnn gyors szélső beadását 
(scll pontosan \ <i ,i kezébe ruyia. T ovábbra 
Í3 rendületlenül támad a Hungária, de csa

sornak az üdvöskéje, de hiába, ha lőni nem 
mer.

A második félidőben Kardos lesz a Hun- 
• aria centere, Cseh pedig balösszekötőbe vo
nul. De ez sem sokat használ. Éppúgy pepe
cselnek a lü-oson belül mint eddig. Cschnek 
akad egy hatalmas Ildii z ele, akár le is ül
het ic és ugy rúghatná he a labdát, ő azon
ban nagy erővel mellé durrant. Az 5. perc
ben

Fo’or megy keresztül a lassan vissza
eső D-dáson és a folyton bizonytalan- 
kódú Hírén. Ecadfszcr.T lövése meglehe
tősen gyenge. Szabó fo ja is, de kicsú
szik a kezéből. Kovács II. ott Icrcm é«
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■agy erővel a hálóba küldi a már biz
tos budafoki győzelmet Jelentő gólt. 2:0.

A kék-fehér játékosok még mindig nem 
akarják elhinni, hogy még az egyik pontot 
la bajos ezen a mérkőzésen megmenteni. 
Hatalmas vitákat rendeznek a pálya köze
pén. Kardosnak például fontosabb, hogy 
Cseh Matyinak mondjon valamit, — bizo
nyára nem valami dicséretet —, mint a 
labda. Közben Kiss kézilabdajátékosnak kép
zeli magát s a 16-os vonalon belül szabályo
san út le egy labdát. De a játékvezetőnek 
jó szive van s nem ad 11-est. Most ismét 
cserél a Hungária, Cseh már a jobbszélre ke
rül, Vidor a center s Kardot visszamegy ere
deti helyére. Matyi mindjárt próbálkozik is 
a jobbszélen, de a kapuig egyetlenegyszer 
sem tud eljutni.

Budafok rájön, hogy megnyerte a mérkő
zést és hirtelen támadásba megy át. Az ed
dig meglehetősen lövésludatlan piros-kék 
csatárok most hirtelen mintha visszanyerték 
volna lővőtudomdnyiikat, mert hatalmas 
bombazáport zúdítanak Szabó kapujára. A 
24. perc adja meg a kegyelemdöfést a Hun
gáriának.

megmenteni.

Szegedi átkígyózik a jobbszélre, beadá
sát Bíró visszarughatná, ő azonban a 
labda előtt hasravágódlk és Fézler a vo
nalra ragadt Szabó mellet a Jobb sa

rokba küldi a labdát. 8:0.

.4 közönség most már sűrű sorokban indul 
haza, igazuk van, hiszen ami a pályán fo
lyik, az méltó paródiája a futball nak- 
Egyik cspat sem tud komoly támadást ősz- 
szehozni, az utolsó percben Csehnek a lö
vése már ugylátszik hálót ér, amikor Kar
dos lábáról (!) kipattan a mezőnybe.

A Budafok megérdemelte a győzelmet, 
minden egyes játékosa felülmúlta ön

magát

Mai játékukkal egy jobb Hungáriának is 
komoly ellenfelei lettek volna. A Hungáriá
ban szinte mindenki jóval formáján alul 
játszott. Különösen

a lelki egyensúlyát vesztett Bíró, vala
mint az. egész gyenge napot kifogó 

Szabó.
Kardos és Cseh játékáról nem lehet kritikát 
mondani,

A Taxi defektet kapott 
Szolnokon

Botrányos küzdelemben a második 
félidőre csak hat épkézláb játékosa 

maradt az Újpestnek
ÚJPEST—BOCSKAI 6:1 (3:1)

A Bocskai szeszélyes együttese mindig 
nehéz dió volt az Újpest számára, de a leg
utóbbi idők eredménye alapján előre biztos 
volt a mérkőzés kimenetele. így csak szép 
játékot várt az újpesti törzspublikum, de a 
tors mást hozott...

Újpesti fölényt látunk a meccs első per
ceiben, de a 4-nél sem jár még a mutató, 
mikor váratlan gólt kap az Újpest:

Takács kidrlblizi saját magát, azután 
kétségbeesésében kapu felé küldi a 
labdát, de az ott ténfergő Temesről 
visszapattan, az összekötő újra meg
szerzi a labdát, felhozza a 16-osra s 
onnan a felsösarokra irányítja. Sziklai 
ott van, de a pontosan sarokba tarló 
labda a kapuléc élén megperdül éa a 

hálóba pattan. 0:1.
Néhány perc, múlva égnek mered az újpesti 
drukkerek baja. Futó o ff szájára akarja ját
szani a debreceni csatársort, de szokása 
9 z érint későn, Pásztói elfut a labdával s 
óriási, 10 méteres előnyre tesz szert, a ki
futó Sziklai mellett is elmegy a labdával, de 
ormán kapu mellé küldi. Utána a hajót tépi! 
Az újpestiek közül egyedül Zsengellér az, 
aki nem veszti el a fejét. A 14. percben

Kocsishoz adja a labdát, ez rosszul adja 
vissza, éppen Nádashoz, de ez a napba 
nézve, megzavnrodlk, lyukat rúg s a 
labda igy Zsengellér elé kerül, aki lapos 
lövéssel a túlsó sarokba gurítja a labdát. 

1:1.
Pár perc múlva Temet labdájával Zsengellér 
kiugrik és a 16-osról laposan megint a sa- 

................................   *];1.  Palotást pfujolja 
a

Újpestnek
3:1. Ezután a Bocskai játékosok elvesztik 
fejüket, éa

rövidesen olyan csetepaté keletkezik a 
pályán, amilyet ritkán lehet látni.

Előbb Futó lábát ragasztgatják az oldal
vonalon, majd Havas és Kállai kapufalövése 
után Futót egy összecsapás után kiviszik a 
pályáról és vissza sem tér a félidő végéig. 
Pásztói ezután összecsap Seressel és Temes
sél, földre esik, de feltartja a lábát, és a 
levegőből leéső Seres emiatt megzavarodva 
az arcára lép. Ujabb konzílium. Markos be
adására Fekete háttal a labdának felugrik 
5 az a kezéről kornerra pattan.

A hlró 11 est ítél, de ezt Takács kapu 
mellé rúgja.

Fekete is megsérül most, majd a félidő le
fújásakor Takács belerúg Szalag lábába, 
mire óriási tumultus támad a pályán. A 
közönség a botrány színhelye felé tódul, a 
rendezőség erélyesen igyekszik a rendel 
helyreállítani, de ar újpesti Belesik, a 
Bocskai játékosa,

■ nézőtér korlátjához rohan és onnan 
közönséggel.

és a rendezőség erő-

SZOLNOKI MÁV—SZÜRKÉTAXI 8:2 (1:1) / 
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- * 

jelentése.) A szolnoki közönség részére a 
pontszerzési lehetőség és a pompás napsütés . 
kitűnő csalogató volt, mert mintegy 2500 ‘ 
főnyi közönség gyűlt össze a pályán. Meg is 
érte a szolnokiaknak, az értékes győzelem 
és a szép játék megérdemelte az. érdeklő
dést.

Az első percekben a szolnoki játékosok 
idegesek, nem találják fel magukat, mégis 
rövidesen megszerzik a vezetést:

Korom labdáját Kolláth Szántó elé küldi, 
nki a kifutó kapus mellett a hálóba bőm- 

bál. 1:0.
Most a sofförök nagy ciánnal vetik magukat I 
a küzdelembe,‘fölényre tesznek szert.

Klszcli két gólhelyzete után Barna rö
vidre találja ragul a labdát, Hódi eléri 

és pompás lövéssel kiegyenlít. 1:1.
Kolláth, a szolnokiak gólkirálya, öt lépésről 
kapu fölé lő, majd szolnoki fölény alakul 
ki, a soffőrök csak szórványosan tudnak a 
szolnoki kapu elé jutni. Az utolsó percek
ben Szántó bosszantó önzésével elront egy 
nagyszerű helyzetet.

Szünet után az 5. percben Szántó lövését 
Miklósi a vonalon belül állva, kézzel kiüti. 
A biró megkérdezi a taccsbirót és a konzí
lium után 11-est Ítél, mert a taccsbiró sze-

Szeged támad

veszekszik a

Hiába a rendőrsereg 
feszítése,

egy kettő megindul 
feléje, ugy hogy a

a köpködő zápor 
„ többi játékos von

szolja be az öltözőbe.
Szünetben háborog a nézőtér és nagy a zaj 
az Öltözőkben is.

Ugylátszik a vezetők fejmosása használt 
'Álvk.vowk..-k, ozür.c! "’ ”i mintha
első félidő ’ farkasaihoz képest szelíd 

____KáUai 
fejesével Zsengellér kiugrik és a kifutó 
kapus feje felelt átemeli a labdát. 4:1. A 24. 
percben Kocsis beadását Zsengellér 3 mé
terről a kapusba lövi, onnan Elek elé pat
tan a labda, aki a rárohanó Kállai elől a 
hálóba zúdítja a labdát, Kállai se lőtt volna 
nagyobb gólt. 5:1. Két perc múlva ujabb 
Kocsis beadást Zsengellér Kertes orra elöl 
nagy hidegvérrel kapuba pöcköli. 6:1. 
Zsengellér páratlan formáját csodálják 
ezután az újpesti drukkerek.

a játékosoknak, mert szünet után 

báránykák játszanának a pályán.rokba küldi a labdát.---- . . . . .
most a közönség, mert Zsengédért leterili 
16-oson. Utána

Futó és Pásztói összecsap. Pásztói kéz
zel gyomronütl Futót mire betódul a 
szokásos civilekből álló konferencia s 
Jóidéig támogatják Futót, míg lábra 

tud állni.
'A 16-osról kezelés miatt szabadrúgást Ítél 
a biró a kéksárgák ellen. A furfangos Zsen
gellér a sorfal fölött sarokba emeli a labdát.

Durvasággal nem lehet meccset nyerni I
PHÖBUS—ZUGLÓ 1:0 (1:0)

A kies fekvési: öv-utcai pályán is meg
látszott a történelmi idők szele, alig 800 
néző gyűlt össze a ZSE és a Phöbus össze
csapására. A ZSE pokoli rohamokkal kezdi 
a mérkőzést, mintha le akarná nyelni egy
szerre a Phöbust. ugv támad. Fekccs gyil
kos bombája vágódik emberbe, majd Ko
rányinak és Webernek kell megmutatni tu
dományát. Lassan magáhozlér a villamos
csapat is, de

a csatársort erősen zavarja a bokáig 
érő homok.

P. Szabó—Solti—Törös II. akció kapja az 
első tapsot, de nz összekötő tiszta helyzet
ből durrant mellé. A 8. perc hozza a mér
kőzés egyetlen gólját.

A ZSE védelem sorozatos hibájából a 
veterán P. Szabó is legyalogol a ka
puig, beadását Deli Is éa Kapocsi is el
hibázzák. Solti egy tcstcscllel még a 
kapust is becsapja és n labda lassan, 
főúri kényelemmel kel át a gólvonalon. 

Utána ismét gólt rúghatna a Phöbus. de 
Solti két lépésről telibei dália Csírnm: dt 
Lassan-lassan ismét a ZSE kerekedik felül.

Világmárkát

ríni Miklósi még a gólvonal előtt érintette 
kézzel a labdát.

Köves dl a 11-est kapu mellé rúgja.

Szolnoki támadások után hirtelen változik a 
helyzet, mert Selmeczi, a szolnoki centerhalf, 
hirtelen kisurran. Mégis a szolnokiak érik 
el a következő góll:

Szántó beadását Kolláth közelről be
rúgja. 2:1.

Néhány perc múlva Kiszeli megsérti a biröff 
mire az kiál Htja.

A játékos nem hajlandó a pályát el
hagyni, mire a közönség heves tüntetésbe 

Ikezcl és Kiszelit a játékostársai letuss- 
kolják a pályáról.

Nemsokáig van azonban előnyben, mert né
hány perc elteltével Sárkány megrugja Ara*  
dit, mire a biró őt is kiállítja. Az utolsó per
cekben túlsók az akció.

I Dracskóczy felvágja Bereczet, a Mró
I 11-est ítél, ebből Miklósi kiegyenlít.
, 2:2.
. Szűcsi biró most hibát hibára halmoz, amléH 
l a közönség újból élénk tüntetésbe, kezd. Né

hány perccel a befejezés előtt
Buják labdáját Kolláth a hálóba továb
bítja, ami lecscndesitl a háborgó szol

noki kedélyeket. 3:2.
Szolnok rászolgált a szép győzelemre,

NEMZETI—SZEGED 4:2 (2:1)
Szeged, október 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
li ntése.) A tiszaparti metropolisban játszó
dott le az NB előrehozott fordulójának 
egyik legérdekesebb mérkőzése. A Nemzeti 
kezdi a játékot, tetszetős támadásokkal. A 
8. perc hozza a mérkőzés első gólját:

Fenyvesi Iveit beadását Pálinkát a ka
pus orra elől gurítja a háló sarkába.

1:Ó.

Gól után a Szeged támad, Bognár minden 
megmozdulása komoly veszélyt jelent a 
fekete-fehér kapura, Harangozó hatalmas 
bombái pedig nem egyszer teszik alapos 
próbára Angyal tudását, A 28. percben 
mégsem tudja elkerülni a Nemzeti a sorsát.

Szoyka 40 uréterei szabadrúgása Nagy
hoz kerül a a kis szélső nem blbáz. 1:1.

Ha lehet, akkor még jobban fokozza a Sze
ged az iramot, Nagy gyilkos bombáját An- 
gya! remek artistamutntvánnyal védi. Majd 
Bognár fut le s lövése arasszal kerüli el a 
kaput. A sors különös szeszélye folytán 
mégis a Nemzeti szerzi meg a vezetést,

Marosi luftot vét és Igy Ilorváthnak al- 1 
kalina van egyedül leligetni a kapuig a

Webet és Fckecs versenyfutásából kerül ki 
a szőke hátvéd győztesen, majd Csikós véd 
ismét kiválóan.

Az utolsó percben Solti három embert 
drlbllz ki, de lövése a homokba fül.

A második félidőben Webet hazaadásn bor
zongatja az újpesti drukkerek idegeit, 
ugyanis ez rövidre sikerül, fíácz elfogja, a 
kifutó Csikós mellett is elmegy, de lövése 
az iires kapu előtti homokban megállt Ir
tózatosan rohamoz most a ZSE. Szinte 
kapura játszik Bdcz és Fckecs III., a 
élharcos,

a betonvédelcin kiválóan működik, 
felépült Korányival az élen.

A 24. percben Fekccs III. mint a motor 
száguld le. gyilkos bombáját Csikós pará
dés robinsonúddal löki ki. Majd eldurvul n 
mérkőzés. Deli csúnyán vállal megy Solti 
állába, de Gellért biró, ugylátszik, elfeled
kezett a fegyemi cgyesbiró utasításáról és 
elmarad Deli II. jogos kiállítása.

Most aztán felbomlik a rend a nézőté
ren és a játékosok között.

Pác: a fömeslcr a durvaságok terén,

egv 
kél

a

II 
labda most már szinte csuk alibi az ember
vadászaira és deliért bíró a homokban, 
mint zátonyra futott hajó, nézi közelről az 
embertelen játékot. Valósággal megváltás 
:i mérkőzés végit jelentő hármas sípszó. A 
ZSE rászolgált az egvik pontra és a l'hö- 
bús c-nk kiváló sé<!.lménrk köszönheti.

- Szeged bánja
* gyenge lövése a vonalra ragadt Pá

linkás mellett a hálóban köt ki.
A második félidő is szegedi 
kezdődik, de gólt a Nemzeti 
percben Horváth—Fenf/pcsí-akcióból 
inas tumultus támad a piros-fehér 
előtt és

rohamokkal 
rúg. A 12. 

hatal*  
kapu

Molnár lövése a kapufáról élesen | 
tan a vonalon túlra a hálóba. 8:1,

Hat perc, múlva ismét gólt rúg a Nemzett, 
Ez a kiváló és nagyszerű játékot nyújtó

Pálya nevéhez fűződik, aki 18 méter
ről rúgja a Nemzeti negyedik gólját, 

4:1.

Szeged még mindig nem adja fel, viharé*  
san támad és sikerül Is javítani az eredmé
ny cn.

Bárót! lövését Angyal kiejti, vagy négy 
szegedi játékos fut rá és egyesült erővel 

nyomják a hálóba. 4:2.

Változatos játék következik most, mindkét 
csapatnak lenne helyzete, de nem sikerül a 
csatároknak a befejezés. A Nemzeti a győ
zelmet a kiválóan játszó halfsorának kö
szönheti, valamint annak, hogv Pálinkán 
ma különösen rossz napot fogott ki.

pat-

A hölgyek „kabaréversenyével" 
zárult a sivár atlétikai szezon

Vasárnap rendezte a szezon utolsó hölgy
atlétikai versenyét a MASZ a népligeti diák
stadionban. Ez a verseny nem volt méltó 
befejezése a hölgyatléták sikerekben gazdag 
évadjának. Inkább antipropagandája volt h 
sportnak. Bővelkedett humoros jelenetek
ben is, úgyhogy a nézők sokszor kacagás: 
viharokban törtek ki, mintha a „színpa
don" nem komoly sportesemény, hanem va
lami pikáns francia bohózat játszódott 
volna le. Mi szükség van az ilyen „kabaré
versenyekre"?, hiszen állítólag

a szövetség vezérkara már hetek óta 
tudta, hogy a sztárok legfeljebb csak 
elegáns délelőtti ruhákban jelennek 

meg a tribünön,
de semmi körülmények között sem szöges
ben a salakon. Igaz, hogy a harmudklasz- 
szisnak is kell versenyezni, de nem feltét
lenül szükséges ehhez a versenynek októ
ber közepére esni.

.4 100 méteres síkfutás az első szám, a 
start körül azonban meglehetős bajok van
nak, mert

nincs pisztoly.
így a két szál induló kénytelen majd fél
órát fagyoskodni. inig végül is megszánják 
őket és tapsra indulnak. Győz a kevésbé 
megfagyott Bulla 13.6-tal. a kékre dermedt 
Lám pl ellen. A sulydobást hatalmas szó
noklatok előzik meg. Sajnálhatják a jövő 
képviselőjelöltek, hogv nem voltak itt, 
mert alapos leckét vehettek volna dij- és 
illetékmentesen. Ugyanis a sillygolyók kö
rül voltak bajok, egyesek nem tartották 
túlságosan hitelesnél.-. \ versenyt Ka cl 
nyerte 11.01 m-rel, 2 Bíircza. A magasug
rást már megkezdik, műikor észbekapnak,

öreg rulinié Kolos. Most u 4X100 méterei 
staféta van műsoron. Az Olimpiának nin
csen ellenfele,

végül nz MTE összeszedi 
raktáron lévő gerely vetőit, 

dobóit, 
hogy becsületes küzdelemben 
alig 80 métereit Az Olimpia ideje 55.4 mp 
volt. A diszkoszvelés az egyetlen komoly 
versenyszóm, ezt némi küzdelem után nyeri 
Kar/ 30.96 m-rel. A gerely vetésnél derül ki, 
hogy

hölgyspnrtolóink nincsenek túlságosan 
tisztában a sportszerűség szabályaival. 

Amikor látják, hogy Lamos niár behozha
tatlan győztes, bevonulnak a jól fütött öl
tözőbe, ahol mégis csak kellemesebb, mint 
a smaragdzöld fiivön. Mindent összevéve: 
érdemes volt kimenni erre a versenyre, hi
szen olyan ritkán nevet az ember jót ebben 
a szomorú világban.

az Qwts 
dLszkosz-

kapjon kf

nincsen mérce!
hogy a kezdő magasságot senki-

   . kcd1.c i'.jruni. ( ..<ik Ibolya nem 
hogy sikerült megmenteni mindkét pontot I jön ki, igy csak annak lehel örülni, hogy 
az Öv-utcai homokban. I négyen ugorjuk ál a 135-öt. Győzött az

Tisztes vereség a német 
kézHabda-zsonglérttktSI

Németország—Magyarország
14:5 (0:2)

A világbajnok német kézilabdacsapat mér
kőzésére a BEAC pompás stadionjában 
mintegy 3000 főnyi lelkes közönség látoga
tott cl, hogy a német csapat páratlan művé
szetét megcsodálja. Az ünnepélyes külsősé
gek között lefolyt mérkőzésen a német csa
pat fölényes és biztos győzelmet árulóit,

ar. eredmény azonban bíztató a magyar 
kézilabdasport szempontjából.

A német csapat 6-0-ás vezetéshez jutott 
inár. mikor Kolldrovtl.s három góljával 
ö:3-ra javította az eredményt. Ezután hir
telen «>■ szeioppniit i magyar védelem és 
egymásután poiy- gbik a gólok a magyar 
hálóba. 12.3 után Erdőd!, majd 11:4 után 
Mátyási dobta a másik kél magyar góll.
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Megindultak a Hétfői Napló vándordíjának 
nagyszerű küzdelmei

A Hétfői Napló főszerkesztőjének, dr. Elek 
Hugónak sportszcreteto é*  Áldozatkészsége foly
tán ismét megindultak a „Hétfői Napló-vándor
díj" hagyományosan érdekes, izgalmas és 
nagyszerű küzdelmei. Mér az első fordulóban 
a résztvevő cégcsapatok pompás teljesítmények
kel rukkoltak ki. Az eredmények a következők: 

•V Vatfnnal—Oetl 7:2 (4 1 i. Biró Thuroc.zy. 
Gamma—Dreher flagenmacher 6:3 (2:3). Biró: 
Skultéti. Diri M. Radiátor 4:2 (2:2|. Biró
Slrompf. Gizclla-malom - Vincze Bőrgyár 2:1 
(0:1). Biró; Barabás.

A í-égllya bajnokság;

I. osztály: .V. Pamutipar—Flóra 4:3 (1:3). 
Biró: Skalítzer M. Acél—fíudavidéki Posztó 
3.2 (0:0). Biró; Csepregi. Kábelgyár—Chinoin 
5:3 (0:2). Biró: Hóri. Kistext—Kemény és tárta 
3:1 (2:0). Biró: Murero.

Elnökségi díj:
Stadler—Hangya tárházak 0:0. Biró: Kraft. 

Budakalászi Textil—Universlt 1:0 (1:0). Biró:
Fibinger.

Hl .osztály:
Krolupper—Weiss Mandfréd 3:3 (1:1). Biró: 

Zagnjszky.
M. P.

Katasztrofális pénzügyi 
csőd előtt áll az MLSz!

Komor, Miiét felhők keringenek a magyar 
labdarugósport amúgy is laza pilléreken 
nyugvó anyagi bázisának horizontján. A 
rosszul sikerült fulbaliszezón miatt való
sággal megkondultak a magyar labdarugó
sport felett a vészharangok. Ma már

nemcsak nz egyesületek, hanem maga 
r szövetség Is a legkataszlrofálisabb 

csődnek néz elébe.

Az NB-pgyesületck eddig is méltán panasz
kodtak, hogy a bajnoki küzdelmek a rezsit 
nem hozzák be, most azonban már a klu
boknak az adminisztrációs költségei sem 
térülnek meg sok esetben. A bajba került 
kis*  és középegyesületeket normális körül
mények közt a szövetség szokta kisegíteni 
a kátyúból, jelenleg azonban az MLSZ sok
kal nagyobb és fenyegetőbb veszélyben van, 
mint maguk a: egyesületek.

A letiltott magyar-román válogatott 
mérkőzésből 15.000 pengőt várt nz 
MLSZ kasszája, az. olasz szövetség ál
lni lemondott magynr-ohisz mérkőzés 
tiszta jövedelmét 20.000 pengőben irá
nyozták elő, nz eső által tönkretett 
Budapest —Bécs mérkőzés 15.000 pen
gővel jövedelmezett kevesebbet a várt

nál.
Ha ezekhez a számadatokhoz hozzávesszük

az anyagilag rosszul sikerült Hungária— 
Ferencváros mérkőzést a maga sivár 8000 
fizető nézőjével, akkor látjuk, hogy az őszi 
szezon nemcsak alul marad anyagi szem
pontból a várakozásnak, de egyenesen fel
borii ja ugy a szövetség, mint a tagegycsüle- 
leinek pénzügyi gazdálkodását.

Tetézi a baji, hogy

n rendkívüli viszonyok teljesen bizony
talanná teszik a (ilasgowban tervezett 
skót—magyar és a Párisban lejátszandó 

Páris—Budapest mérkőzéseket.

Pedig most már az MLSZ kizárólag erre a 
túrára épitetle fel az egész jövőbeni pénz
ügyi háztartását. Amennyiben a glasgow— , 
párisi kettős meccs elmaradna, ugy

az MLSZ-I ujabh 50.000 pengős kár 
érné, ami teljes financiális csődbe vinné 
a Magyar Labdarugók Szövetségét és 
vele együtt természetesen az egyesüle

teket is.

Az MLSZ kitűnő pénzügyi szakértői sem 
lennének képesek r/jj ilyen módon előálló 
100.000 pengős deficit okozta teljes pénz
ügyi összeomlás helyrebillent ősére. Az 
Ml.SZ-bcn remélik, hogy a normális nyu
galom mielőbb helyreáll és a skót - francia 
menlőlura is megvalósulhat.

A Hét Hőse: Bozsur, 
Rákoskeresztúri TE

Az NBB hetedik fordulóin alkalmából 
a hét hőse plakettot llozsur • A Rákoskeresz
túri TE kiváló hátvédje nyerte. A jeles lát 
ékos hétről élre csapatának legjobb embere 
és annak. hogy a: RTE olyan előkelő helyet

foglal cl az NBB-bcn, abban oroszlánrésze 
van Bozsurnak. A győztesnek Ósi-Blazsek 
László hét hőse plakettjét a Hétfői Napló 
szerkesztősége c hét folyamán fogja eljutta 
tni.

Az NBB meglepetése:
pontot vesztett a WMFC

Keleti csoport
KESERVESEN GYŐZŐTE I KEMENYSEfí
Váci Reménység -Szrnllőrlnc 1:0 (0:0). Vár

ról jelentik: 60Ö néző. Góllövö: Illik. Változatos 
az első íélúlö képe, egyformán támad mindkét 
csapni, kimondott fölény sem alakul ki. A má
sodik félidőben Szciuli elnyomja Bérest, ebből 
11 cs lesz, amit ///ilf értékesit.

Novák és Szabó, illetve Ercisz. A stadion
ban lefolyt mérkőzés változatos nagy küz
delmet hozott. A füves pálya erősen za
varta mindkét csapatot és egyáltalán nem 
jelentett előnyt a hazai csapatunk. A Vas
utas a második félidei játéka alapján meg
érdemelte a győzelmei különösen Bihari, 
valamint Fáczán a MÁVAG-ból érdemel di
cséretet.

HŐSIES KÜZDELEMBEN GYŐZÖTT A SFAC

SFAC—lPénzügy 4:8 (1:2). Sopronból jelen
tik: 2000 néző. Góllövők: Németh 2, Soproni 
II., Salamon, illetve Ambrus 2, Oláh. Sopron 
közönsége ragyogó sporthoz jutott vasárnap.

HAZAHOZTA A PONTOKAT A POSTÁS 
TATABÁNYÁRÓL

Postás—TSC 3:1 (2:1). Tatabányáról je
lentik: Ezerötszáz néző. Góllövők: Cser- 
venka 2, Berzy, illetve Németh. Tatabányi

szerzi 
játszó 
2:l-es

meg a vezetést, de a nagyszerűen 
Postás nemcsak egyenlít, hanem 

vezetéssel tud fordulni.. .

NEM VOLT ELLENFÉL .4 CS. .VOVE
DVTK— C«. MOVE 5:0 (1:0). Diósgyőrből 

'jelentik Háromezer nózö. Góllövö Túlír 
2, Bonuliai, Kőhalmi és Liptai. Az első fél
időben még csak védekezett 'alahogy a 
csepeli együttes, de a második félidőben 
már nem jelentett komoly akadályt a nagy- 
szerű formában levő diósgyőri tizenegynek^

Cabala kanterben nyerte a Lovaregyleti dijat
A pesti évzáró nap főversenyében elmaradt 

a várt nagy küzdelem. A szokatlanul magas 
terhű Cabala a lehető legkönnyebben sétált el 
ellenfeléi mellett és élete legnagyobb formáját 
futva nyerte a versenyt. A közismerten peches 
Cabala, melynek sem a Derbyt. sem a Mille- 
niumi dijat nem sikerült megnyernie, ezzel a 
formájával az utolsó tiz esztendő kimagaslóan 
legjobb lova.

A nem várt könnyű győzelem után tulajdo
nosa elhatározta, hogy Cabnlát felküldi a bécsi 
Herbst Preishoz, ahol a németek egyik leg
jobb öreg lovával, Blasius-szal találkozik. A 
Cabala—Blasius találkozó lesz a becsi őszi 
meeting legnagyobb szenzációja.

A Lovaregyleti dijat egyébként végig jó tem
póban futották le. Előbb Bitang, majd Mayer- 
ling vezetett a végig szorosan egycsomóban 
haladó mezőny előtt. A célegyenesben pilla
natra Csákivá*  került élre, de amikor Cabalá- 
val lovasa felvette a versenyt, a küzdelem el
dőlt. Az erősen fogadott Szántásnak pilla
natra sem volt momentuma.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Keve- 

háza (p) Klimscha, 2. Sac.rilége (4l Balog, 3. 
Tigár (3) Teltschik. Fm.: Nótárius (lYí) Gutái. 
Erkölcsbiró (10) Rózsa. 8 hossz, 1 J-á hossz. 
10:23, 16, 18. Befutó: 10:89.

, egSowa3Bauer Aladár
hookmaker Irodáiban, Burtape*',  Kossuth l.alos-u.14—11

Telefon: 189-704. 189— 724 
Fiókiroda: Bndán, Horthy Mlklóa-ut tS.

telefonon Telefon : 268-788
leadott fogadásokat mindenkor azonnal kikérhetnünk

II. Csömöri díj. 1. Vlnko H. (1%) Teltschik, 
2. Jonathan (7:10) Balog, 3. Drusza (6) Csuta. 
Fm.: Seregély (3) Esch, Caddie (12) Gutái. 
Ötnegyed hossz, 2 hossz. 10:30, 12, 11. Befutó: 
10:57.

III. Lovaregyleti díj. 1. Gabaln II Yí) Gutái,
2. Alcázar (5) Esch Gy., 3. Csáklyás (2) Nagy 
G. Fm.: Bitang (33) Weissbach, Szántás (2S) 
Klimscha, Karvaly (12) Alt. Mayerling (12) 
Esch. 3 hossz, nyakhossz. 10:25, 12, 14, 12.
Befutó: 10:205.

IV. Szobi handicap: 1. Aprilla (10) Balog,
2. Díszpolgár (12) Kajári. 3. Mire való (2) 
Teltschik. Fm.: Boss (6) Klimscha. Csaba (10Í 
Gutái, Rejtvény (12) Fetting A.. San Francisco 
(6) Kupái K.. Progressiva (10) Esch Gy. II., 
Epizód (4) Keszthelyi, Hindu (8) Dósai, Ti- 
sanc (5) Csuta. Signorina (8) Pfendler, Pity- 
palaty (5) Klimscha II., Ave Caesa. '6) Kolo
nics. Nyakhossz, fejhossz. 10:295, 53, 67, 21.
Befutók': 10:6622 és 951.

V. Nyeretlen kétévesek handicapja. 1. Lánd

zsa f6) Esch T., 2. Máskor (12) Pféndler, -3. 
Kígyó (á) Kolonics. Fm.: Hattyúdal (8) Klim
scha II., Mutasd meg (5) Bihari, Rezgő (12) 
Kupái K., Orion (4) Alt, Újra (10) Fetting A., 
Élharcos (14) Kajári, Zimankó (3) Esch Gy. 
II.. Pattantyús (2) Dósai, Fertő (20) Gross, 
Líbia (14) Máté, ötnegyed hossz, ötnegyed 
hossz. 10:123. 42, 49, 17. Befutók: 10:1605, 318.

VL Handicap. 1. Dobos (5) Kajári, 2. Nan- 
king (5) Keszthelyi, 3. írun (2) Piendler. Fm.: 
Amadeo (5) Esch Gy., Lator (5) Gutái, Syd
ney (2JÍ) Klimscha, Top Hat, Kópia (10) Fct- 
ling A., Viszta (6) Kolonics. 1 % hossz, h. 
10:67, 23, 27, 36. Befutók: 10:335 és 389.

Bécsi eredmények
I. futam. 1. Trltogenela (6:10) Vasas, 2. 

L’Ernestou (6) Vrábel. Fm.: Beatrix, Csele, 
La Biguine. 10:16, 14, 45.

II. futam. 1. Clrano (5:10) Seiffert, 2. Chris- 
tophen (2J4) Kapousek. Fm.: Treuer, Ilussar, 
Xandamour, Ramazan. 10:13, 11, 13.

III. futam. 1. Ariadne (p) Valentin, 2 Kai- 
serjager (l^í) Heiling. Fm.: Cudar, Flórida. 
10:19, 12, 13.

IV. futam. 1. Mágnás (4) Minarik, 2. Boden- 
see (i») Heiling, 3. Gránát (2J4) Vasas. Fm.: 
Souvenir, Csák-Chick, Roland, Harras. 10:73, 
22, 14, 17.

V. futam. 1. Rüdiger (6:10) Schejbal, 2. Ul- 
timo (4) Vasas, 3. Lampadius (2Yí) Takács. 
Fm.: Bonaparte, Mister Chum, Baldur. 10:13, 
11. 13.

VI. futam. 1. -Mandariné (4) Valentin, 2. 
Kalugyer (6:10) Schejbal, 3. Otranto Bal (6) 
Szokolai. Fm.: Carmen, Kit-Kat, Cartabelle, 
Atta Santorb, Chance. 10:90, 26, 12, 18.

Dragonyos harmadik lett 
a német St-Legerben

Vasárnap délután futották Berlinben a né
met St. Légért, melyet a schlenderhani ménes 
eddig mérsékelt formákat mutatott három
évese, Marschall Vormarts (Streit) nyert meg 
Elbgraf (Rastenberger) és az Issekutz-istálló 
kijiüldöUje^Trn^om/oj^Ö^^Himidt^eU^^
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébet-körut JS. 
Telefon hétköznap és vas. déli 12-tg: 1-SS8-SS. Vas. d. n. 
1 órától (Aradf-u. 8. Gtobus-nyomda): 1-1*1-43,  t-345-81. 
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1-24J-81.
ELönZETÉSI AR: Egy évre & pengó. - EGYES SZÁM 
éra: Magyarország Ifi fillér. Wienben és a német Ost- 
markban RM —.14, Franciaországban 1.50 frank. .Jugo
szlávia 2.50 dinár. Németország 15 Pf.. Olaszország 

1 líra, Románia 5 lei, Csehszlovákia 1 ck.

A ZENE BIRODALMÁBÓL
TIZENEGYESSEL GYŐZŐIT A VAS.IS

Vasas -llcozkárt 1:0 (1:0). Spi>n utca, 1000 
néző. Góllövö; .(doni II esből. . Beszkárt- 
támadások vezetik be a mérkőzést, néha hátim 
magáról a Vasas is. de a főleg ifjúságiból álló 
csatársor meglehetősen tehetetlen. A 30. perc
ben ll-cshez jut a Vasas, amit Adóm értékesit.

A EQIiDl l.<> .V/ (■// /■/// '/ oiTHQS
V-ESZTKTT MNTO'TA WMFC ~

Törekvés—WMFC 1:1 (1:0). Csepelről
jelentik: Kélczerötszáz néző. Góllövök: Pa
latínus, illetve Keresztes. A poraiból föliá- 
inad! Törekvés, hatalmas meglepetésre pon
tot vett el saját otthonában a WMFC.-töl. A 
Hétfői Napló elmúlt heti Int hőse. Palatí
nus szerzi meg a vezetést s a második fii 
időben csak Keresztes tud egyenlíteni.

GYENGE MÉRKŐZÉS

SZAK—Perecest TK 2:1 (1:11). Szegedről 
jelentik: Ezer néző. Góllövö Solymár és 
Solt, illetve Várhegyi. Nagyon gyenge szín
vonalú játékot hozott a kél csapat küz
delme. A valamivel jobban játszó szegedi 
legénység megérdemelte a győzelmet.

Nyugati csoport
NEM TÉRMETT BARER RAKOSKERESZ- 

ITRON AZ l’TE-NAK
RTE—UTE 3:2 (2:1). Rákoskeresztúrról je

lenük: I0G0 néző. Góllövők: Pfciffer 2, Sefelm, 
illetve l'ngcr és Melz. Hatalmas küzdelmet ví
vott a két csapat, az otthon játszó rákoskeresz
túri legénység nagyobb küzdöképességével 
megérdemelte a győzelmet, amiben nagy része 
van Bozsurnak, az egészen különleges klasszisu 
hátvédnek, aki hélröl-hélre jobbnál-jobb játék
kal segíti csapatát a győzelemhez.

GYÖNYÖRE Kl'ZDELEMBEN NYERT
.1 LAMPART

Lampart—Egyetértés 3:0 (1:0). Pcslszent-
erzsébelröl jelentik- 2000 néző. Góllövők: 
Tolvaj. Mayer, tílaskó. Azonnal a Lampart lép 
fel támadólag, n kitűnő győri nalfsor azonban 
mindent ment. A vczclőgól útin feljön a ven
dégcsapat is, de a Lampart védelme határozot
tan és jól áll a lábán, igy nem sikerül az 
egyenlítés. A második félidőben kidomborodik 
n sárgnfehér együttes fölénye, amit kél gól is 
bizony it. A Lampart mindenképpen rászolgált 
erre a szép győzelemre, sokkal jobban futballo
zott, mint ellenfele.

NEM VOLT \K. 1 PAl.Y 1 PÉCSI l)V SEM
I HAL AD isN\K

Haladás -Pécsi DV 5:2 (2:0). SzombatlVelv- 
röl jelentik 2000 rém (lóllővök. Lovas- •>. 
I oiw. . H - Kt :■ I' ■ - Krimf - / I

VÍZSZINTES:

1. Donizctti-opera. 10. Férfi
név. 12. Bibliai női név.
14. Sándor Mátyás névbelili.
15. Három századdal ezeflötti 
hengeres l'afuvó. 16. Nemzeti 
Club rövidítése. 17. Z. A. P. 
18. Idegen területmérték. 19. 
Asit hozzá 20. Föld — idegen 
összetételekben. 21. Osztrák 
zenetudós 22. Francia ige
végződés. 23. Evést utánzó 
szó. 24. Bibliai alak. 25. Be
mutatlak neki. 20. I). ö. P. 
27. Azonos hetük. 28. Ame
rikai egyelem. 30. Párt. 31. 
Tiltó szó. 33. Az anyós ked
vence. 34. Ollón fog. 35. 
Z. R. ö. 36. A XVI. század 
spanyol lant- és orgonámé*-  
tereinél ismert témára irt va
riációt jelent. 37. Kutya 
sztárnak voll névrésze. 38. 
Az iskolai énekoklalás nagy 
német reformátora 39. Tör 
vény — angolul. 40. Tábla 
van ilyen 41. Bibliai nlnk 
42. Mokka latinoson. 43. Hi
bát kővel el. 44. A Föld
istennője 46. Soha — németül. 48. Beethoven 
örökszép szerzeménye.

FÜGGŐLEGES:
1. Minden mellékhatástól elvonatkoztatott 

muzsika. 2. \ távolba. 3. Z. E. S. 4. Nőt név.
5. Zenei szócska. 6. Asit már hozzá. 7. A. E.. 
X 8. Nátrium vegyjole. 9. \ régi opera rcci- 
talivójáiuik egvik formája. 10. Jlvcn (olvadék 
i • I.L.-H a lúg H. 1/ Ol-rahúz t -k. i -

(Júlia). 12. Francia zeneszerző, eredetileg 
a hatos társaságnak egyik tagja. 13. Valaki 
más! 15. Német zeneszerző. 16. A dón zene leg
nagyobb alakja. 19. Rámulalás. 22. Mozog 
ikerszava ‘23. Olasz válogatott futballista. 25. 
Befő. 26. A csatár igéje. 27. Háromtagú zenei 
együttes. 28. Olasz, karmester és zeneszerző. 
29. Ennivaló. 31. Megsemmisítő győzelmi 
arány. 32. Cse másik neve. 33. S. L. (!. 34. 
\ „Bolero" zeneszerzője 39. Éktelenül ’ m ’ *.

b|p ! '■ <■ 42. »•-; Ibim van. 43. j. |j.
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’A AUVMG PECHSZF.RIÁJ \ hEBIlEi E\ 
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Debreceni Vasutas MÁVAG 2:1 (1:1).
Debrecenből jelentik lom1 u


