
ÁRA f]]) FILLÉR

HÉTFŐ! NAPLÓ
!»■■■■■■■■
XXIX. évfolyam, 43 szám MEGJELENIK HÉTFŐN REGGEL Budapest. 1938 oklóbet 24

felhívás 
A MAGYAR 
TÁRSADALOMHOZ!

Mint minden ősszel, az idén is kérő üzenettel 
fordulok a magyar társadalomhoz, hogy segít
sen mindenki, amennyire esak módja és tehet
sége engedi, szükséget szenvedő testvéreinken.

A mai rendkívüli idők ezen a téren is foko
zott kötelességeket rónak u társadalomra. Az 
igazság közeledő remélhető győzelmével kap- 
esoluthan a napokban megindult külön gyűjtés 
keretében a Felvidék nyomorának enyhítésére 
la Igénybe kell vennünk a magyar szivek áldo
zatkészségét. De nem hagyhatjuk gyámolitós 
nélkül szenvedni másutt sem azokat a magyar 
véreinket, akiket segítő kézzel eddig Is minden 
évben felkaroltunk.

Hálával és büszkeséggel állapítom meg, hogy 
a segélyakcióm iránt egyre szélesebb körben 
megnyilvánuló bizalom és áldozatkészség éven
ként csak a fővárosban közel 100.000 nélkülöző 
támogatását tette lehetővé.

Tudom, hogy azok a nemes szivek, amelyek 
már eddig is évrőf-évre oly megható hűséggel 
ajánlották fel áldozatkész segítségüket, ma Is 
meghallják hivó szavamat. Meggyőződésem, 
hogy az adakozók nemcsak az emberszeretet- 
nek és Irgalmasságnak a nyomor és ínség elleni 
nemes küzdelmére áldoznak, hanem a belső 
rend és nyugalom, valamint a társadalmi osz
tályok közöHi béke és jó egyetértés bizt^HÓ- 
adban is közreműködnek s ezzel hazánk hol 
dogulilsát és jobb jövőjét Is /lÖmozdííjáS.

Teljes bizalommal Indulok a nélkülözők és 
elesettek érdekében folytatott ujabb küzdelemre 
s Isién áldását kérem munkánkra és mindazokra, 
akik ebben segítőtársaim lesznek.

Segclycíiclóni során — miként a múltban Is 
■— pénzadományokat, továbbá ruha-, lábbeli, 
tüzelő- és élelmiszer-adományokat gyűjtünk.

A pénzadományok beküldhetők:
1. Csekklapon: a 19. sz'.mu postatakarék 

pénztári csekkszámlára. Csekklap bármelyik 
postahivatalban vagy dohánytőzsdében vásá
rolható.

2. Postautalványon? Horthy M 1 k 16 s n é 
segélyakciója, Budapest, királyi vár címre.

.3. Nyugta ellcnébcni 9 órától 2 óráig, sze
mélyesen történő befizetéssel, a Urályl palo
tában. (Szárnysegéd! hivatal.)
A természetben való adományok kisebb téte

lekben a királyi várpalotába, vagontétc'.ek az 
előzetes írásbeli vagy telefonértesítésre meg 
adandó címre küldendők. A felajánlani szár.dé 
költ természetbeni adományokat kérem lehető
leg december 1-lg beküldeni, hogy azok még 
karácsony előtt kioszthatók legyenek.

□miiíafás az 1937-38 
évi segélyakcióról

Az 1937/38. évi segélyakció elszámolása ez:
A) A gyűjtés eredménye:

Pengő
1 Készpénzben 48ft.790.53

Ebbil kiadtam:
Közvelleniil kiosztott pénzsegélyekre 310.084 90 
Ruhaanyag-beszerzés és feldolgozásra 95.536.53 
Gyermekotthonok fenlartására 18329 10
Zárt jótékonysági intézeteknek 63 240.—

összesen: P 485.790.53

2. Természetbeni adományok:
a) Tüzelő: 46.895 q szén és brikell. 1400 q 

fa, 650 szekér gallyfii. b> Bului és textiláru 
59.613 m különféle texliláru, 225 darab la 
karó, 11.020 darab különféle rubanemu 
4983 pár harisnya, zokni és kesztyű, 2000 
pár dpőlnlp. 5003 pár cipő c) Élelmiszer 
1.412.237 kg liszt, cukor, kenyér, liusneinii. 
rizs, főzelékfélék, zsír, sajt, burgonya slb, 
38.880 csomag kávé, len, kélszersiilt, 60.000 
adag ebéd. 55.000 adag felvógolt. 100 üveg 
bor, 12.560 liter tej. d) Vegyes használati

Nem fogadtuk el 
az u| cseh javaslatot:
Pozsonyt, Kassát, Nyitrát, 

Ungvári és Munkácsot 
nem akarják visszaadni!

A magyar kormány ellenjavaslatát 
hétfőn külőnfutár adja át Prágában

Illetékes helyről közük:
A csehszlovák kormány a magyar-csehszlovák h.i tármódosító javaslatát 

tegnap átadta Magyarország prágai követének. A javaslat ezúttal igyekszik na- 
gyobbmervhen megfelelni a magyarság néprajzi kövctelpiéjiycinek. I)e ha a 
felajánlott terület kitarjüdéshen. közeledik is a sslovcnszkül. magyarság néprajzi 
Hhélyezkedéséuck határvonalához, az ajánlat jelenlegi formájában mégsem fo
gadható cl, mert igen fontos magyar városok maradnának vissza Csehszlová
kia fennhatósága alatt. Ilyenek: Pozsony, Nyitra, Kassa, Vngvár és Munkács, 
amelyek a javasolt határvonalon kívül esnek.

A csehszlovák külügyminiszter közöltté a magyar kormánnyal, hogy javas
lata általános tárgyi alapnak tekinthető, mely nem zár ki későbbi módosításo
kat.

Ennek folytán a magyar kormány a mai minisztertanácson behatóan fog
lalkozott az uj csehszlovák javaslattal, elhatározta, hogy részletes válaszál a 
legrövidebb Időn beiül diplomáciai utón közölni fogja a prágai kormánnyal.

(MTI.)

Vasárnap világraszólóan fonlos esemé
nyek követték egymást a magyar Fel
vidék problémájának megoldásában. 
Már a nap első negyedórájában meg
kezdődött a történelmi jelentőségű ese
ménysorozatnak ez a vilógraszólóan 
fontos szakasza; vasárnap virradó éj
szaka éjfél után 2 perckor megérkezett 
a magyar külügyminisztériumba a cseh
szlovák kormány legújabb javaslatait 
tartalmazó irat. Végre belek óta tartó 
sürgetések, nemcsak a magyar kor
mány és közvélemény, de az egész vi
lág elfogulatlan közvéleményének sür
getése útin elkészítették a csehek jegy
zéküket, amely a magyar követelésekre 
adott részletes választ tartalmazza. 
Ezen a nagyfonlosságu vasárnapon a 
magyar miniszterelnökségen és külügy
minisztériumban napon át követ
ték egymást a taiúf^kozások, amelyek
nek témája a cM\ javaslat volt. A kül
ügyminisztériumban erpressztempőban 
folyt a munka, a legrészletesebben, 
minden kérdjst mérlegelve, feldolgoz
ták a cseh mvaslatot, majd a minisz-

cikkek: 23 421 darab szappan, gyógyszer, 
könyvek játék, evöedénv. tisztítószerek é- 
egyéb használati cikk. 260 darab vásárlási 
és szeművegulalvúny. 105.000 darab ciga 
rétin, 2000 csomag dohány. 100 kg dohány

II) A segélyezettek száma:
t Készpénzsegélyben részesüllek:
Egyéni segélyben 24.664 cselben, továbbá 

Itt zári intézet és |6 gyermekotthon
2 Természetbeni segélyben részesült:
Tü/elősegélvben 23.030 család ismételten 

és 87 szeretetotthon Buhasegélyben 15.232 
égvén és 3900 gyermek a karácsonyi felruhá 
•rtskor Élelmiszersegélyben 57.310 család is 
mélellen. 

tcrtanács döntéséhez híven, elkészítet
ték a magyar válasz jegyzéket.

Vasárnap este a magyar cllenjavas- 
latot külön diplomáciai futár vitte Prá
gába. ,4 javaslatot hétfőn délelőtt adják 
át Prágában és szövegéi a diplomáciai 
szokásoknak megfelelően, csak az át- 
nyujlás után hozzák nyilvánosságra.

Az uj csehszlovák javaslat, amely 
vasárnapra virradó éjszaka érkezeti 
Budapestre, kétségtelenül már bizonyos 
haladást jelent a csehek eddigi propo- 
ziciójával szemben. Haladást jelent a 
javaslat abból a szempontból, hogy 
végre-vnlahára most már több helyen 
követi az egyedül irányadó néprajzi el
vet, mindazonáltal az derül ki ebből a 
diplomáciai iratból, hegy Prágában 
még mindig nem akarják tudomásul- 
venni, lágy a müncheni megállapodás 
értelmében az egész vonalon kizárólag 
az elhnikai elvek irányadók. A javas
lat ugyanis a jelentős magyar városok
nál eltér ettől a vezérelvtől és ezeket a 
városokat, szembehelyezkedve a műn 
elleni egyezmény és az igazságos meg-

Meíleiyzés
Visszaélések megakadályozósa céljából kö

zöljük, hogy a kormónyzóné ötöm lét ósága » 
segélyakciójával kapcsolatban nem ad ki 
gvüjíőiveket Testületek, állami hivatalok <'s 
vállalatok saját kebelükön belül gyűjthetnek, 
magánosok közül azonban gyűjtésre senki 
sims feljogosítva Adományát mindenki köz- 
vclleniil kii'dlvÜ az. akciónak. Ennek meg- 
könnyítése céljából Budapesten a in kir 
posta Ifvéllmrdóinál ármeglérilés nélkül le
hel csekklapokat kapni.

A föméltósógu asszony elmére küldendő 

oldás szellemével, továbbra is vissza 
akarja tartani. Éppen ezért a leghatá- 
Cozotlabb. hangon állapítja meg a ma
gyar ellcnjavaslat, amelyet vasárnap az 
egész magyar kormány hozzájárulásá
val az egész magyhr közvélemény-?egy
sége hangulatának szellemében készí
tetlek cl.- hogy a csehek javaslata a je
lenlegi formájában nem fogadható el, 
mert az nem teljes mértékben, az ethno- 
gráfiai elven épül fel.

l’gylálszik, Prágában még mindig 
nem értették meg. lmgy a magyar kor
mány u Felvidék kérdésének kizárólag 
olyan rendezésébe nyugodhat bele, 
am ly tiszlelelbcntartja a néprajzi ha
tárokat és a müncheni pontok inten
cióinak megfelelően a maradandó, te
hát igazságos békét szolgálja. Ennek a 
sző nemes értelmében vett európai el
gondolásnak az a lényege, hogy a vitás 
kérdéseket a népi cgyüvétartozás ma
gasztos gondolatából kiindulva kell 
megoldani és néprajzi határok szerint 
kell biztosítani a népek egymás mellett 
való békés életét.

Ezeknek az elveknek követése két
ségtelenül áldozatot jelent Magyaror
szág részére is, mert mi lemondtunk 
történelmi igazságunk hangoztatásáról, 
amikor fenntartás nélkül az elhnikai 
alapra helyezkedtünk. Amikor Magyar
ország meghozza ezt a: áldozatot, ak
kor joggal megkövetelheti, hogy ez az 
elv, amelyet vállalt egész Európa és 
vállalt Magyarország is, minden vonat
kozásban érvényesüljön. Érthetetlen, 
bőgj’ Prága ezt még mindig nem akarja 
belátni. Érthetetlen, hogy még mindig 
taktikázik, még mindig olyan me'ol- 
dásklsérlcleket terjeszt elő, amelyek sok 
tekintetb.cn eltérnek nz igazságos eth- 
nikai vonaltól. Érthetetlen, hogv még 
mindig nem bontakozik ki Csehszlová
kia külpolitikájának irányítói előtt, 
hogy a rendezésnek ez a formája 
amúgy is elkerülhetetlen. Kívánatos 

segélvkérvénvck boritékára feltűnő helyen 
rá kell Írni: „Segélykérés." A kérvényekhez 
igazoló okmányokat nem kell csatolni, 
azokért felelősséget senki sem vnll.il A kér
vényekét legkésőbb november 20 áig kell 
beküldeni Később beérkező kém nyékei nem 
vesznek ügyelőmbe.

A főváros területén kiviil. tehát a megyék
ben és városokban a gyűjtési és segély- 
kioszt isi » főispánok Intézik A vidéki kér
vényekéi tehát közvelleniil a területileg ille
tékes főispánokhoz kell benyújtani; mert a 
főméltóságu asszonyhoz küldött vidéki se
gélykénéinek különben csak késedelemmel 
juhiak cl rendeltetési helyükre. 

tekintetb.cn
vnll.il


2 HÉTFŐI NAPLÓ
Budapest, 193* október M.

volna, ha Prágának erőszakos irányí
tása alól végre teljes mértékben felsza
badulnának nemcsak a Felvidék ma
gyarjai. de többi őslakói is. A magyar
ság azért is Őszintén kívánja e.zt, mert 
a történelmi maliban gyökerező teát 
véri t: ere tetet érc: a szlovák ét rutén 
nemzetiségek iránt és ennek a rokon- 
érzésnek zavartalan ét maradéktalan 
együttműködésben szeretné kifejezését 
adni. Éppen ezért igen fontos magyar 
szempontból is, hogy ezek n nemzeti- 
ségek minden gátlás nélkül, szabadon 
kifejezésre juttathassák elhatározásit 
kát é> akaratukat.

A hatalmas kérdéskomplexum a ma
ga egészében és részleteiben is az iigv

Imrédy és Kánya vasárnap 
hajnalig tanulmányozta 
a csehek uj javaslatát

Vasárnapra virradó éjszaka -következett 
!>e a rendkivüli fontosságú esemény, amely 
uj lendületet adott annak a problémának, 
pinely ma nemcsuk Magyarországot és 
Csehszlovákiát érdekli, de homlokterében 
áll nz egész világ érdeklődésének:

éjfélulán két perccel u Várban, u kül- 
mlnlsslérluiu épülete előtt mcgállytt a 
prágai magyar követség P. 13.30H. rend 

számú nagy csukott autója,

amely ekkor érkezett a cseh fővárosból.
Vitéz Solgmossy Ulászló vezérkari alez

redes, a prágai magyar követség katonai 
attaséja szállott ki a gépkocsiból és azon
nal felsictctt a külügyminisztériumba.

Vitéz Solymossy alezredes a magyar 
követelésekre adott prágai váltóit, a 

csehszlovák javaslatot hozta.

Kánya Kálmán külügyminiszter, amikor 
Solgmossy alezredes megérkezett, még a 
belügyminisztérium dísztermében tartózko
dott, ahol ünnepi estély volt Frank német 

Sorsdöntő minisztertanács
Vasárnap vitéz Imrédy Béla miniszterel

nök mór kora reggel megjelent hivatalában.
Tíz órakor megérkezett a mlnlszterel- 
nttkségre Kánya Kálmán kiiliigvniinhz- 
trr és gróf Teleki Pál kultuszminiszter, 

a komáromi delegáció két vezetője. Azon
nal felmentek a miniszterelnök dolgozószo
bájába, ahova néhány perc múlva

megött vitéz Hálz. Jenő honvédelmi 
miniszter.

A kormánynak ez a négy tagja azonnal 
tanácskozni kezdett. A megbeszélésekbe ké
sőbb bevonták Pataky Tibor miniszterelnök
ségi államtitkár, n kisebbségi ügyek intéző
jét is. Ez n tanácskozás közel másfél óra 
hosszat tartott.

Féltizcnkettökor
egymásután állottak meg a miniszteri 

autók u Sándor-palota előtt, 

egymásután érkeztek a magyar kormány 
tagjai. Ti: percen belül együtt volt nz egész 
kormány. Néhány perccel féllizeukeltö után 

megkezdődi':'. I a nagy fontosságú minisz
tertanács,

amely a csehek javaslatait tárgyalta 
Félegykor megjött a Sándor-palotába gróf 

Csáky István rendkívüli követ, meghálál 
mázolt miniszter, .1 külügymiuiszter kabi

legsürgősebb diplomáciai befejezését 
követeli. Ez a békés, gyors és igazsá
gos befejezés nemcsak Magyarország
nak. de az európai békének is eminens 
érdeke. Vasárnap végre komoly lendü
letet vettek az események. A magyar 
kormány bámulatos gyorsan dolgozik, 
elkészítette már válaszjegyzékét, ame
lyet hétfőn már megkap Prága. Kívá
natos az igazságos elrendeződés, az 
európai egyensúly és mindezeknek 
egyik alapfeltétele, a népek szabadsága 
érdekében, hogy Prága ne éljen tovább 
vissza Magyarország türelmével, kése
delem nélkül revideálja a revidcálan- 
dókat és ne kockáztassa tovább Európa 
nyugalmát!

igazságügyminiszter búcsúztatására. Solg
mossy vezérkari alezredestől gróf Csáky Isi 
ván rendkivüli követ meghatalmazott mi
niszter, a külügyminiszter kabinetfőnöke 
vette át a cseh jegyzéket.

Azonnal értesítették Kánya Kálmán 
külügyminisztert, aki haladéktalanul el
távozott nz estélyről és visszatért híva

találta,

hogy átvegye a csehszlovák javaslatot és 
tüstént megkezdje annak tanulmányozását.

Ugyancsak még az éjszaka folyamán át
ment a miniszterelnökségre Kánya Kálmán 
külügyminiszter is és Imrédy Bélával együtt 
a hajnali órákig tanulmányozta a cseh ja
vaslatokat.

A külügyminiszter érkezese után a cseh 
propoziciókat tartalmazó jegyzéket átvitték 
a Sándor-palotába, ahol

bemutatták vitéz Imrédy Béla minisz
terelnöknek.

netfőnöke és Kuhl Lajos, a külügyminiszté
rium politikai osztályának vezetője. Ök is 
bementek a terembe, ahol a kormány tagjai 
tanácskoztak.

Háromnegyede^ előtt három perccel 
ért véget a sorsdöntő fontosságú vasár

napi minisztertanács.

A kormány tagjai közül elsőnek Rátz Jenő 
honvédelmi miniszter és gróf Teleki Pál 
kultuszminiszter távozott. A kabinet többi 
tagja egy ideig még a miniszterelnökségi pa
lotában maradt.

A kormányzónál
Egyóra elölt öt perccel előállott a Sándor- 

palota kapuboltozata alá a miniszterelnök 
autója. Egy perc sem lelt el. máris lejött 
Imrédy Béla ministzerclnök és Kánya Kál
mán külügyminiszter, l'.gvütt szálltak be a 
gépkocsiba. Kánya Kálmán külügyminisz
ter összehajtott térképei tartott kezében.

Máris indult a miniszterelnök autója:
Imrédyt és Kányát a kormányzókon 

vitte.
A miniszterelnök és a külügyminiszter rö
vid kihallgatáson jelent meg az államfőnél. 
Tájékoztatták Horthy Miklós kormányzót 

la cseh javaslatról és u nagyfontossúgu kér- 
I dés legújabb fejleményeiről.

A magyar ellenjavaslat
Negyedkettőkor együtt indult el a mi

niszterelnökségről Kérésztes-Fischcr l ercnc 
belügyminiszter és Rcményi-Schneller La
jos pénzügyminiszter. Abban a percben, 
amikor a Sándor-palota kapuja elé érkez
tek, állott meg a miniszterelnökségi épület 
előtt a gépkocsi, amely Imrédy Bélát és

Imrédy Béla derűs és mosolyog
Imrédy Béla miniszterelnök szcmmellát- 

hatólag derűs arccal szállt ki az autóból. 
Odalépett Kcresztes-Fischer Ferenc és Re- 
ményi-Schneller Lajos miniszterekhez, akik 
a Sándor-palota kapujában álltak. Nehány 
percig beszélgetett velük, majd belépett a 
kapun.

A miniszterelnöki lépcső előtt

a Hétfői Napló munkatársának alkalma
▼olt néhány szót beszélni ■ miniszterel

nökkel.

Megkértük a kormány elnökét, hogy ad
jon rövid nyilatkozatot a csehszlovák jegy
zékről és a magyar kormány álláspontjáról.

— Nem adok most nyilatkozatot — 
mondotta mosolyogva Imrédy Béla mi
niszterelnök —, hideg van Ut a kapu 

alatt.

A kapu alatt valóban igen bűvös volt, a 
miniszterelnök összehúzta magán sötét
szürke felöltőjét. Még egv kérdést tettünk 
fel, kértük a miniszterelnököt, hogy jelezze 
legalább, mi a hangulata a magyar kor
mánynak a csehek javaslataival szemben.

A Vitézi Rend felhívása a felszabadult 
területek hadviseltjeihez

A Magyar Vitézi Rend •felhívja az Ipoly
ságon és Sátoruljnnjhrlycn felszabadult, va
lamint a közeljövőben felszabaduló területe
ken élő

magyar, szlovák és ruszin hadviselteket, 

okik az elmúlt háborúban vitézségi érmet 
szereztek, hűségüket a magyar, szlovák és 
ruszin nemzet iránt becsülettel megtartották 
és ez ellen csehszlovák szolgálatban som vé
tetlek s erkölcsi életük is kifogástalan, hogy

készítsék elő a szükséges katonai és pol
gári okmányaikat abbét a clból, hogy 
vitézi telek elnyerése iránt beadandó 
kérvényüket a felszabadulás megtörténte 

után nyomban benyújthassák.

Tájékozásul közli a Rend, hogy a vitézi 
telek nagysága legénységi állományúak ré
szére általában 15 katasztrofális hold, de a 
löld minősége szerint lehet ennél kisebb 
vagy nagyobb is. Vitézi telkek nemcsak föld- 
míves foglalkozású egyének kaphatnak, ha
nem

bármilyen más foglalkozású hadviseltek
is.

Kánya Kálmánt visszahozta a kormányzó-' 
lói. A miniszterelnök kiszállt az autóból,

m külügyminiszter pedig továbbhajtaWtt 
"a külügyminisztériumba,

hogy hivatalában azonnal hozzáfogjon an
nak' a munkának irányításához, amelynek 
célja n magyar ellen javaslat elkészítése.

(Amikor ez a jelenet IcjáJszódott, még 
semmi sem szivárgott ki abból, hogy mit 
tartalmaz e jegyzék, amit vasárnapra vir
radó éjszaka Solgmossy vezérkari alezredes 
Budapestre hozott.)

Imrédy Béla miniszterelnök csak egy rö
vid mondattal válaszolt:

— Hivatalosan jelentést adunk ki. az 
majd mindent megmond.

A kórmány elnöke mosolyogva, barátsá
gosan elbúcsúzott és fölsietett hivatalába, 
ahol még várta öt a kabinetnek néhány 
tagja.

Ezután egymásután távoztak a kormány 
tagjai a miniszterelnökségről. Utolsóknak 
— felkeltő elolt öt perccel — Mikecz Ödön 
igazságügyminiszter és Bornemisza Géza 
iparügyi miniszter hagyta el a Sándor-palo
tát.

Ebéd előtt
még egy látogatót fogadott hivatalában 
a miniszterelnök: Hómon Bálint volt 

kultuszminisztert.

aki félkettőkor érkezett Imrfdyhez és hosr- 
szabb ideig tárgyalt a kormány fővel.

Addig is, amíg a tolckhezjuttatásuk befeje
ződik, egyéb közszolgálati, valamint’ más 
kedvezményben részesülnek. A vitézi telek 
apáról fiúra száll, tehát örök életű.

A vitézi telek tulajdonosa a vitézi jelvényt 
viseli és neve előtt a ..vitéz" címe*  használja - 
A vitézi családból származó és vitézzéavatás- 
ra kiszemelt fiúgyermek, mint a vitézi telek 
várományosa,

tizenhetedik életévének betöltésekor 
vitézi jogaiba lép.

Fiúgyermek hiányában leánygyermek is örö
kölheti a vitézi jogokat akként, hogy leendő 
férje viszi tovább a család nemzetségét. A 
vitézi telek cl nem árverezhető, sem el nem 
idegeníthető.

Félreértések kikerülése végett közli A 
Rend, hogy a Magyar Vitézi Rendnek nem 
célja az, hogy a csonkaországból vigyen tele
peseket a felszabaduló területekre, hanem 
azt akarja, hogy a felszabadult területeken 
az ottélö Őslakos magyar, szlovák és ruszin 
hadviseltek jussanak vitézi telekhez.

MEGKEZDŐDÖTT AZ ŐSZI KÖNYV-IDÉNY
GEORGE SAVA

Egy hírneves londoni se
bész izgalmas önéletrajza, 

aiények, különö- esetek 
fu/cza kalandok taf. 1 

kaleidoszkópja.

Ara 4 pengő,
egész vűszonkötésben 6 F.

Megtekinthető
m inden könyvesbolt bán.

ECRYIRÉN 
✓y ,, .

BARABÁS GYULA
ASOMUlOKot

Kapisztrán János csodála Kisebbségi sors: ez a re
tos élete köré szövődik ez gény tárgya és ez ad neki
a száguldó fantáziával ma időszerűséget. Alakjai
megírt regény, új magyar döbbenetesen elevenek, li-
írónő első, hatalmas műve. raj mélység árad soraiból.

Ara 4 pengő, Ara 2.80 pengő, egész
egész vászonkötésben 6 P. vászonkötésben 4 P.

AfegteJcmtAető Megtekinthető
minden könyvesboltban

.

m i nden könyvesboltba n.

C. SZOLOVEJCSIK

Pőb/nJdn
Katalin cárr.5 , Oroczor- 
szága kél életre ebben a 
műben, középpontiban 
egy romantikus sorsú, 
félreismert államférfi áll.

Ara 4 pengő, 
egész vászonkötésben 6 P.

Megtekinthető 
minden könyvesboltban.
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A magyar rádió válasza 
a pozsonyi rádió hátborzongatónak 
szánt gyanús eredetű hanglemezedre
A budapesti rádió ma este a következő

ket olvasta be;
A pozsonyi csehszlovák rádióállomás teg

nap olyan hanglemezeket szólaltatott meg. 
amelyekre a ruszin felkelés során a csehek 
által állítólag elfogott magyarországi szár
mazású fekelök — vagy mint ők mondják; 
terroristák — hangját rögzítette, akik gya
núsan kísérteties hangon igyekeztek szo
morú sorsuk utánzásától visszariasztani a 
m agy a r rádióhallgatókat.

A magyar közvéleménynek természetesen 
nincs módjában meggyőződni a hangfelvé
telek hitelességéről. De mivel a cseh
szlovák rádióállomások a legutóbbi napok
ban olyan sokszor jelezték, hogy a cseh 
hadseregnek sikerült a ruszinföldi lázadást 
elfojtani — bizonyára nem g- ’dolván arra, 
hogy a munkácskörnyéki ágyudörgés há
rom más szomszédállam határain is állan
dóan hallható —. továbbá annyiszor kö
zölt’k egyes felkelők kivégzését, viszont 
ezek közül eddig már annyian jelentették, 
hogy

meglepetéssel értesültek saját meg
történt kivégzésükről

s most egyáltalán nem értik, hogyan lehet
nek mégis itt Magyarországon polgári fog
lalkozásuk mellett, hogy ezek a csehszlovák 
rádióállomások teljesen elvesztették szava
hihetőségüket.

Hátborzongatónak szánt, gyanús ere
detű hanglemezeiknek tehát a magyar 
rádióhallgatóság csupán annyi komoly
ságot tulajdonít, amennyit egyébként a 
gyerekszobák krampusz-meséinek szo

kás tulajdonítani.
A ruszinföldi eseményeket szemlélve, vég 

eredményben egyáltalán nem tartozik a 
lehetetlenségek közé, hogy akadhatott 
néhány magyarországi fiatalember. aki 
cseh megszállott területen elő rokonainak 
embertelen elnyomásáról hallva, átszökött 
a cseh halár véd elem hézagain s a ruszin
földi felkelőkhöz csatlakozva a csehek 
fogságába került.

De ha valóban ilyen esetről volna szó, 
az már sehogy sem képzelhető el, hogy 
ezek — ahogy a cseh rádióállomások .mond
ják —- .megadták volna magukat és jajgatva 
kértek volna kegyelmei. ,

.1 megadás és elpártolás a magyar leiek
től, tejesen idegen hadműveleti mozzanat, 
e/t a magyar becsület a lcghecslclenebb 
eljárásnak tartia s százszor inkább választja 
helyette a halált és ilyet az ezeréves ma
gyar történelem nem is ismer De nem is
mer ilyet a szlovák és ruszin história s*m

A megadásnak és átpártoljanak dús
gazdag irodalma Európában kizárólag

A csehek kiürítik Beregszászi 
és Munkácsot - mondják 

a menekültek
Sátoraljaújhely, október 23.

A megszállott területekről átjövő mene
kültek kijelentése szerint a csehek állítólag

megkezdték Beregszász cs Munkács vá
rosok kiürítését.

A vjdék ruszin lakossága örömmel nézi a 
hureolkedást. A ruszinok több helyen fe
nyegetően léptek fel a cseh tisztviselőkkel 
szemben, akik jobbnak látták elmenekülni. 
(MTI).

Sátoraljaújhely, október 23.
Volóc község fa lengyel határ közelében) 

lakossága fellázadt. Két cseh csendőrt, akik 
szembe akartak szállni a feldühödött tö
meggel, félholtra vertek. '-MTI).

Zsidóellenes tüntetés 
Prágában

Prága, október 23. 
Szombaton este 11 óra tájban 
zsidóellenes tüntetések voltak a prágai 

Vencel-téren.
A tömegből hangok hallatszottak Ki a zsi
dókkal. A rendőrség azonnal közbelépett és 
szétszórta a tüntetni akaró csoportokat 
(MTI).

A cseh katonák vacsorája i 
egy sze'et csokoládé

Balassagyarmat, október 23.
Kékkőről érkezett jelentések a cseh had

sereg élelmezési állapotának erős romlását 
mutatják. A jelentések szerint a csehek egy 
napra nyolc katona részére csak egy kilo- 
gram kenyeret osztanak ki. A katonák va
csorája — amint azt két szökött esdi ka
tona is megerősítette — 

esak egy-egy szelet csokoládéból áll.
Amig a lótgyarmati halárt a csehek Ic nem

a cseh hadtörténetem lapjain található.
Még elképzelhtellenebb, hogy ilyen, a ru

szin felkelőkhöz esetleg átszökött és fog
ságba esett magvarok, mikrofon elé á’.ütva, 
hajlandók lettek volna a mgguk jószántá
ból a csehek szájaizo szerint beszélni. A po
zsonyi rádióban leforgatott lemezek min
denesetre csak rögzített hangot és nem 
mikrofon elé állított embereket szólaltattak 
meg. Ennélfogva, ismerve a cseh propa
ganda semmitől vissza nem riadó módsze
reit, a magyar közvélemény nem tud attól 
a gyanakvástól megszabadulni — s ezt ép- 
nen a csehek nem vehetik rossz néven — 
hogy

megint olyan átlátszó szemfényvesztés
sel áll szemben, mint amilyennek oly 
sokszor lehetett tanúja ezekben a na
pokban a telefonkönyvitől, vagy egyéb 
jámbor névjegyzékből kiszedett felkelő- 

névlajstrcmok felolvasásakor.
Végső esetben még arról is lehet szó, 

hogy valóban feglvule;tettek néhány ilyen, 
az előbb említett körülmények között oda
jutott fiatal, magyar gyereket, akiket azon
ban nem merlek mikrofon elé állítani — 
félvén attól, hogy olt egészen mást találnak 
mondani, mint amit számukra előírtak — 
s ezért az ily szempontból sokkal biztonsá
gosabb hangrögzítés módszeréhez folyamod
tak a nyilván revolverrel kicsikart szöveg 
elmondására.

A magyar rádió könnyen válaszohatna 
erre az egészen naiv mester’ed.’sre azzal, 
hogy nem lemezekéről, hanem

az élet valóságával szálaltedhatná meg 
mikro'onja elolt azokat az embereket, 
akiket a csehszlovák rádió mint elfo
gott és kivégzett felkelőket sorolt fel 

az utóbbi napokban.
Ez mindenesetre sokkal bizonyítóbb erejű 

illusztrációja lehelne a csehszlovák rádiók 
szavahihetőségének, mint a szóbanforgó, si
ránkozó hanglemezek.

Egyet mindenesetre meg lehet állapítani 
ezzel az üggyel kapcsolatosan és ez az, 
hogy

ez a napok óta beharangozott csehszlo
vák miisoratlrakció olyan hatástalanéi 
pergett le a magyar közvéleményről, 
mint a jálékparF.lya kuvicsal-a kőbás

tyáról.
S jó volna, ha a csehszlovák rádióállo

mások egyszersmindenkorra tudomásul ven
nék, ho^y n magyar lőlek tiz évszázad vé
resen komoly küzdelmeinek során sokkal 
jobban megszokta a harcol, a veszedelem
mel és halállal való nyílt szemben'zést, 
semhogy ilyen I (agyait, gyerekes ijesztgetés 
hatással lehetne rá.

zárták, a cseh tisztek a balassagyarmati 
fűszeresektől vásárolták és csempészték ál 
megbízottaik által az élclmicikki kel, ho'.v 
hiányos táplálékukat ilyen módon pótolják: 
a határzár óta azonban már ők is nélkülöz
nek.

A határsávból kivont és az ország belse
jébe szállított katonaságnak, illetve legény
ségnek a felettes hatóságok

megengedik, hogy hetenként egy-két

nap után - ez az Elida KÉK-VÖRÖS
CÍMER szappan egyéni hatása. Az új 

nemcsak ápoljanemes illatú szappan 
a testei: egyben üdíti 
és frissíti is. - Ezért 
jelmondata: „Jólápolt- 
ság,—fiics közérzet!"...

ELIOAKEK-VÖRúj
CÍMER S

ARC-ÉS fÜROÖSZAPPAN

A leggyorsobb h>'rszolgólcto? és o;‘ 
Öt világrész szórakoztató müsCrá* i 
nyuit aa88-csésa99 esOrionrádió •

Fontos ma a jó külföld vétel. A 88-
Onor rádiók szelektivitás, sávszelesség és fizio
lógiai hongeröszabalyozassal működnek, tehát 
könnyüezeken külföldet jól venni. A 99 es típusú 
Orion rádióval egészen egyszerű, mert 
a kivont állomásokat automatikuson hannolia

Kir es ikiv.
hansszergyar nn 

M.Rfikíczi-utuv
Az oraz.Ai? Ie"nairyobt» 
és legszebb rádló'.erme

napra a határsávba visszatérjenek, | se.iéhen lévő szánalmas élelcmhiány erre 
hogy ilt az egy-egy hétre szükséges élelem n<*kik  már egyáltalán nem ad alkalmat, 
pótlást beszerezhessék, mert az ersaág bel- (MTI).

Középsz'ávia vagy N^ugatsztávia lesz 
az iái cseh a!?am neve

Prága, október 23. ,
A Narodny Listy vasárnapi számában közli 

az uj alkotmány vezérelveit
Az n’kotmcnytcrvczct — irja a bip —, 

megtartja a köz társasági állam'ornv t és a 
parlamenti re ulszert az uj csehszlovák állam
ban. Az állam neve a hosszú és n< /.ezen ni-1 
kaimat h- !-'» ..Cseh szlovák-kárpátorosz köz
társaság'’ helyet*

valószínűleg .,Középszlávia‘‘ vagy 
„Nyugatszlávla" lesz.

Az uj alkotmányban megmarad az állami 
hatalom törvényhozó, végrehajtó és bírói 
felosztása, valamint a parlamenti ren ‘szer 
az általános választás alapján. Megtartják a 
demokrácia alapelveit is.

A kormányzó és végrehajtó hatalom vi
selője továbbra is a köztársasági elnök 

és a kormány.
A kormány tagjai a következők: a mintáz ; 
tere’nök, a minhzle/elnöl.-Ite’yettes, a három ; 
közös miniszter (közös külügy- ■ nemzetvé
delmi és pénzügyminiszter), nyolc miniszter 
C.seli-Morvaország részére, öt szlovák mi
nis: l'r és három miniszter K árpát orosz- t 
ország számára. A csc’i-niorva kormánynak , 
nz ország ügyeinek intézésén túl bizonyos ' 
általános államügyekre is .lesz illetékessége. I

Általános törvényhozó parlamentet állt- I 
Innak fel.

Ezenkívül lesz egv második kamara íszená-1 
tus) is, amely csak 21 tagból fog állani. A|

lele'onuk: I
133—1 BH I
144-354 I
137—7(18 |

második kamara 24 tagja közűi 8--8 esik a 
köztársaság három országára.

A E’s'roinos szr.vrzűsl megszüntetik. A 
képviselőket minden választókerületben 

a többségi elv alapján választják.
A legfelsőbb bíróság, a legfelsőbb közigazga
tási bíróság is a legfelsőbb kctrtnni liiéóság 
illetékes lesz az egész állam terűidére. (MTI)

Tő? vény tel ennek 
nyilvánít áh a kommunista 

pártot Teschenben
Varsó, október 23.

(Lengyel Távirati Iroda.) A 
szághoz visszacsatolt Teschen 
bán a hatóságok éldbeléptclték 
gyeíországi törvényi, amely’ ’

Lcngyelor- 
larloniány- 
azt a len-

törvénytelennek nyilvánítja a 
nisla pártot és eltilt minden 

nista tevékenységet.

kdiuniu- 
knniiuu-

A sziléziai vajda kiáltványban hivia fel a 
lakosság figyelmd arra hogy óvakodjék a 
kommunistáktól, akik „nem a munkáspárt 
javára dolgoznak, hanem csupán a lr lse-
vízmus politikai befolyását akarják nö
velni”.

A kiáltvány figyelmeztetett arra is, logy 
a kommunista párthoz való tartozás és a 
párttal való minden együttműködés szi
gorít büntetés alá esik. (MTI.)
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t Vkos és szép akciót indított nz Emericana. 
!4 budapesti boltok kirakataiba sorra kike
rültek a felvidéki követeléseinket Illusztráló 
térképek. .4 különféle térképek közölt olyan 
is van, a melyiken helytelen adatok szere
pelnek, a valóságnál kisebb területen t,lntct- 
nck fel magyar lakosságot. Az Emericana 
tagjai hétfőtől kezdve hármasával sorra- 
nézik a kirakatokat:- Al.ol ilyeir helytelen 
tér'.épet találnak, piros ceruzával kikorrigál
ják 0 Teleki-féle helyes térkép mintájára.

IJ.
Sak arisztokrata név forgott az utóbbi 

napokban 12 ingotlunlorgalmi rovatban. Há
zat vásárolt: gr. Esztcrházy István az Attila- 
ut 'óban 99.000 pengőért, gróf Scnnyey Lajos 
a Mcnkina János-utcában 93.000 pengőért, 
gróf Teleki {stvdnné az (Tir-utcában 215 0éU> 
pengőért, gróf Eszterházy Benedek 107.000 
pengőért ad(a el llona-utcai házát, gróf Ha
dik Béláni pedig 7h.000-ért Bcrzenczei-utcai 
ingatlanát. Most szerepelt q hivatalos k,t.mu- 
tatásban m a tétel w, hogy gróf Sxéehcnyi 
Imréné eladta ......................................
göért Uri-utca 
palotáját.

........ .  .. ............Ji 
a kincstárnak MO.ffOO pon- 
Ifi. és Kaszinó-utca 2. s.-dipu

UL
Újságírót szempontból felejthetetlen él

mény volt a komáromi tárgyalás azoknak, 
akik napokon át a sajtóhajón éltek és mód
juk volt közvetlen közelről megismerni q 
tárgyalás részleteit. Oláh János újságíró- 
kollégánk vasárnap nagyon értékes előadást 
tartott a rádióban a komáromi napokról.

IV.
Itt az őst... Csalhatatlan jele ennek, 

hogy már megkezdték a „zöld" bchordásqt, 
megszűnnek a terraszok. A pesti polgár nya
ralóhelyének betakarítása azonban nemcsak 
őszi hangulatot idéz, hanem olyan hir is 
lápja, amitől rémülten borsódzik a kávésok 
és vendéglősök háta. Tudni kelt ugyanis, 
hogy a terraszok után járda/oglaldsi dijat 
szed a főváros, a kávésok azt mondják, nem 
is olyan, kicsiny összeget. A polgármester 
most fölhívta a kerületi elöljárókat, adjanak 
véleményt arról, hogy a járdafoglalási dija
kat jövőre is az eddigi összegben kivdnja-c 
megállapítani, vagy indokoltnak tartják-e a 
dijak megváltoztatását. .4 polgármester sze
rint a javaslat megtételénél figyelemmel kdl 
lenni egyrészt a főváros érdekeire és az .ér
dekelt üzletemberek magánérdekeire, más
részt az Illető kerületben, utcában bekövet
kezett és a díjmegállapítás szempontjából 
figyelembe lőhető körülményekre, például a 
környék kiépülésére és a forgalom javulá
sára. A kávésok és vendéglősök most min
denesetre egyelőre raktárba teszik a zöldet 
és várják, hogy tavaszra majd mennyit kell 
flzenlök, ‘ ‘
barakott

kogy újra ki lomba zhasson hordó
kertjük a bús pesti aszfalton.

V.
volt már olyan piktorsiker,Régen i f,. _____ wb

ami most zajlik a Kossuth l.ajos-ytcai 
terem"-bcn Kubass Árpád és Kubass 
git, a kitűnő festőművész-házaspár közös 
kiállításon szerepet Cscngery Istvánnal, a 
lovastiszt-festőművésszel. .4 kiállításra szánt 
idő már régen letelt, az érdeklődés azonban 
olyan nagy, hogy a ..Millerem" vezetősége 
még két héttel meghosszabbította a kiállí
tást

BAKIÉN: Egyem a hegyit Eepcses szoin- 
szé<|, csak mni Pestrül gyünnek megen?

ÖRZSI: De imán bizony.
BAKTER. No akkor egybe meséjjék el, 

hogy ml újság Pesten!
ÖRZSI: Mérhessek a? emberek, oltón tós 

san hozzák rendbe eztet az uj Közép Euró 
pát.

RAKTÉR: *’______
ideién ölég rosszul tákolták

ÖRZSI: No de sziggyák is 
kai, akar a bokrot.

EEPCSES: Errtil eszembe 
korába a^ a Pörnyútószló ____ _
ügyvégy házat építtetett Sárváron, 
gyütt egyik kliencse, név szerint Égbenéző 
Kőgyök András. Megflrtqtta az uj házat, bó
logatott. hogy hát abba osztón elél az em
ber hónig. — „Az ám" — büszkélkedett a 
törvényfacsaró iidvégy — „még vjllámhá- 
ríttó is van rajta s hozzá nem is egy, de 
kettő!**  — ..Kevés lesz a?!‘‘ — szólt Égbe*  
néző. — „Már ugyan mér?" — csudái ko
pott Kásztor. — „Hát csak azér“ — vonla 
vállát a kliencs, — „mer a hányán magát a 
inénküvel ültetik, ahhoz tíz villámháríttó 
se vóna sok!"

BAKTER: Nono hát hiszen! — Oszt azon
túl mit hallottak odaföl?'

ÖRZSj: Örömhírt.
BAKTER: Hadd hallom!
ÖRZSI; Báró Prónaji Dezső jir, az a hí

res nagy evangélikus egyházi ember, most 
ünnepelte a kilencven esztendős születés- 
napiját.

BAKT.ER: A századikon majd magam is 
megi.szok e*  liter kadarkát Afer biztosan 
iímgéRoj az Vr tóton-

ÖRZSI: Szép kor ám az, kilencven esz
tendő! .Őszt illen bajos időkbe.

RAKTÉR: Bizony még örömbe is sok 
hát még bánatba.

EEPCSES: Hájjá tuggya, odaát Pápóczon 
tavai eccerre két pógár érte meg a századik 
szütótésnqptyát. Persze nagy ünnepséget ka 
nyatótottak a tiszteletükre. Hát ahogv a 
szólunk javában üdvözli ükét s az eggvik ün- 
nepcltrü fölemlegeti, hogy hát mennyit 
szenvedett életibe, háborút is járt, eccerre

Nem csudálom. mer annak 
össze.
az összetákolór

jut, hogy mi- 
K ász tor Mi hál

arra

csak megszólal a másik: --- „A*  semmi**  -r 
menta csündcssep „incr a háború má 
rég elmúlt; de mit szőj jak én, mikor még 
ina is házasember vagyok!* 4

BAKTER: jiok vétket követhetett el az 
öreg csont, hogy annyit köllött bűnhődnie! 
— Hál a japányórszági rettentő vihar?

ÖRZSI: Szörnyű vöt. Tízem házat ön
tött e| a fqhőszakadás vige.

BAKTER: Mig a japány katonák Kínaji 
órszágba csatáznak!

LEPC^ES: Ez ippen ollan, 
Bágyogc^ikaró Gelegopya Pál 
kicsit szórakozni Asszony-fára, 
Hát bizony jócskán iszogatott 
gór. össze is verekedett egv hídvégi ember
rel. aki osztán a vendégmarasztald fustéllá 
va! úgy főberottyiptotta Bágyopcsikaról. 
hogy a feje akkorára dagatt, mint Mautner 
kir-akattyáha a legtermeiesebb ürítők. • No. 
ahogy osztón hazatért, elrémülve látta, tyw 
ollhun a házát összedönlötte a vihar, s még 
hozzá ólján*  fórsriftosan, hogy a felesége fe
jtre rúszakptt. a kémény. — „Hinnye a szén- 
védésit!**  — szólt fejit vgkargalva — ullá-v 
lom itlhun is ölég jó szórakozás vót!“

ÖRZSI'. Oszt mehetnénk is aptya.
BAKTER: Nem addig, mig arrul nem tiyi 

latkozik Lepcses szomszéd, hogy a I’ráj- 
stettler lovag mennyire elszegényedett.

ÖRZSI: Az ám. Békébe tizenkét millió fo 
rint vöt a vagyona, úgy mongyák.

RAKTÉR: De aztat is beszélik, hogy 
kedvelte az asszonvnépet.

ÖRZSI: No, aszhiszem arrul most 
lemondott.

I-EPCSjES: Erről eszembe jut. hogy eccer 
plébános űr tónálko^ott egv régi hívével, bi
zonyos Kancsófárasztó (iyibák József nevű 
illetővel, oszt fölkérdezte illet, hogy s mint 
mén sorq. — „Hát fötisztelendő plébános 
lírám**  — vallotta a derék ember, — „bi 
zony beláttam, hogy a temérdek pálinka vé- 
'•ett egyá'tujjáha nem tudok dógozni, tehát 
lemontam rulla!" — „Má nem iszik ?**  — 
szólt örömmel a pap. — „Má nem dógo- 
zok!“ — felelte Kancsófárasztó. És ehhez 
hasolló jókat kiyánva, Isten álgya.

plint mikor 
átólment e 
a búcsúba, 

odaát , a só

igen

mán
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A Testnevelési Tanács és a
Turista Szövetség borvitája

Egy-két pohár bor nem lehet erkölcsrontó hatással az iíjuságra'

Casella — Scarlattiana
A olaszok világhíres pianista-komponistája, 

Alfredo Casella 1926 nyarán Scarlnttt 
egyik clavecin szonátájának témájából „Scarlat
tiana'' néven uj zenekari müvet szerzett, melyet 
K I e m p e r e r, a nagynevű dirigens rendkivüli 
sikerrel mutatott be, Casellának közreműködése 
mellett Nem Yorkban az ottani Symphong 
Orchestra élén. .1 Budapesti Hangversenyzene
kar csütörtökön este Casella közreműködésével 
és Charles Miller amerikai dirigens vezényle
tével ■játszotta a Zeneművészeti Főiskola nagy
termében az újdonságot őszinte nagy sikerrel. 
Casella szerzeménye bámulatraméltó művészi 
ügyességgel és rutinnal olvasztja magába Do- 
ménieo Sclarlatti gyönyörű témáját és szinte 
túlzott modernsége mellett is magávalragadö 
művészi élvezetet nyújt. A mű ten/i nyelvezet 
t 'nek pazar gazdagsága, sziporkázó szellemes
sége és erőteljes lendülete, a témák rendkívül 
’rdekes alkalmazása, a harmonizálás ég dallam- 
•'ezetés a kivételes tehetségű szerző rendkivflli- 
ségének és nagy egyéniségének hathatós szó
szólói. A zongoraszólamot maga Casella 
látszotta ragyogó pianlsztikus készséggel és 
bravúrral.

A nagyhatású Scarlattiana bemutatója előtt 
Miller karnagy V i t a I i: Chaconne'át,
Brahms - II. szimfóniáját, Wagner: Sieg- 
•ried idilljét és saját szerzeményű, könntiü faj
súlyú amerikai rapsz 'diáját vezényelte. Millfr 
leletül képzett, rendkívül körültekintő, gondot 
zenekarvezető, aki a partitúrák követelménye 
szerint tőle telhető odaadó művészi lelkiismere
tességgel igyekszik feladatának megfelelni, de 
nem magávalragmlá egyéniség, aki szereti u 
kissé túlzottan gyorsított tempókat, beintései 
azonban határozottak és lehiggadlan nyugod
tok. A szépszámú és hozzáértő hallgatóság ugy 
öt, mint az illusztris Casellát a kitűnő zenekari 
együttessel telkesen ünnepelte az egész hang
verseny folyamán. S—r S-—r.

*
Az Onerabáz legutóbbi „Turandot" előadásán 

haczó István először énekelte a dalmű rend
kívül, nehéz és kényes vezető szerepét: Knlafot.. 
A széohangu és nagyreményű fiatal tenoristénak 
ez a bemutatkozása rendkivüli nagy sikerre.! 
járt. Szárnyaló és a magasságában egészen ki
vételes szépségű orgánuma elhatározóén nagy 
sikert aratott. Laczó ezzel a művészi teljesit- 
tnényéevl igazolta, hogy a legnehezebb művészt 
feladatokra is méltán elhivatott tagja az 
együttesnek.

♦

A Budapesti Hdngverxenyzenekar egyik fiatal 
gordonkása néhány héttel ezelőtt az egyik 
szomszéd államba költözött, ahol mint hang- 
■’< rsenymester nyert kedvező elhelyezkedést, 
^mennyire örvendetes, hogy sikerült elömenete- 
’ét bi-tnsitania, anivtira furcsán hat, hngn egész 
rövidke ottartózkodósa óta máris ..uj hazájá
nak" nevét használta fel cégérül ipost szervezett 
kamarazeneegyütteséhez . .

♦
Földes Bandi, a hazai píanistagárda egyik" 

.kimagasló egyénisége az, idén hatalmas hang- 
íverscnykörutal bonyolít le Olaszországban, 
Angliában, Franciaországban és az északi 
‘llamokban. Nemcsak önálló és zenekari hang
versenyeket (Art, hanem legtöbb helyen a rádió 
s közvetíti előadását

VI.
Béig rúdból írják ti Kisnaplónak: Valóság- 

gat színházi magyarmldy non a jtigasiláv fő
városban. Bús Fekete László és Fodor László 
r(l!l-'9U darabbal szerepel, ezenkívül elő
készületben van Csathá Kálmán „Faszer és 
csemege" cimii darabja, valamint Solt Pál 
„Nincsenek véletlenek" szinjátéka. Ranko 
Mladcnovics, a nemzeti színház igatgntája, 
a kitűnő Író és esztétikus két Bókay-darabot 
aj ar szinrehnzni az idén és „Az ember tra- 
gédidld"-nak berni t itású is szerepel a tervei 
között, sőt Budapestre utazik, hogy körül
nézzen a színházakban, A belgrádi nemzeti 
színházban különben még más magyarvo- 
notkozásu eseményekkel is találkozunk. Vaj- 
novics Ivó gróf „Imperatrix" című szimbo
likus müvében a főszereplő személye Erzsé
bet királynéra emlékeztet, az Ady-forditó 
Teodor Maneijlovics történelmi legendájának 
nagy része a budai várban látszik, letevőn 
Jakovlgevics háborús drámájában pedig na
gyon szimpatikus formában magyar bakákat 
szerepeltet.

VII
zt aroojet hivatalos lapja, az „l'vesztija", 

remek szovjctpotcmlJniddát leplez le. Fel
épült Moszkva nagy garral hirdetett modern 
szállodája, a .Hotel Moszkva", amelynek 12 
emelete van, a felső emelelek azonban lakat
lanul állnak, mert elfeledettek liftet építeni 
és nem akad vendég, aki 1'2 emelttét ballag
na gyalog llodaszakérlöinek
kedvéért

Érdekes üggyel foglalkozott most a Ma
gyar Turista Szövetség 
nevelési Tanács 
egészségügyi és 
átiratot intézett 
Átiratában

panaszt emelt a turista nrcnedékházak 
ellen, mert a niencdékházakban szeszes

italokat tó mérnek
és szeriule e?zc| „a; ifjúság a menedék- 
házakban a vendéglői életre nevelődik." A 
szövetség átirata szerint a menedékháaak 
azért ragaszkodnak 11 szeszesitalok kiméré
séhez, mert ezen 11 réven a menedékházak 
gondnoki tisztségére nemcsak olcsó pályá
zatot kapnak, de jövedelemre is szqvt tesz
nek. Végeredményben arra kérte a szövet
ség a Testnevelési Tanácsot, hogy

szüntesse meg a menedék házakban a 
szeszesitalok khnérésóU

Az OTT ezt az átiratod továbbilottó a 
Magyar Turista Szövetséghez, amelynek 
igy foglalkozni kellett az üggyel, annak el
lenére, hogy a menetlékházakban vqlóitól- 
mérést végered menyben u mene'lékházakat 
építő és fenntartó egyesületek belső ügyé
nek tartja. A szövetség alaposan kivizsgálta 
a dolgot és végül ugy döntött, hogy

■ mostani rend fenntartását javasolta, 
a tlibhi között azzal a megállapítással, 
hogy 11 mcntdékbáaakban elfogyasztott 
egy ket pohár bor nem lehet erkölcs

rontó batávul az Ifjúságra.
Hangoztatja a szövetség hogy ha a szesz 
kimérésből származó jövedelem valóban 
olyan nagy bevételi forrása volna az egye
sületeknek. akkor a menedekházak fenn
tart.isq nem ütközne olyan nagy nehézsé- 
gekl’*-',  egyébként sohasem érkezett panasz 
illas turbták ellen.

A I est nevelési Tanús átiratával kapcso
latban 4 jzövelség különben vizsgálatot ín-

nz Országos Test- 
átirata alapján. A Nép- 
Munkásvédelmi Szövetség 

a T estnevelési Tanácshoz.

ditott arra is, hogy a menedékházakban 
mindenütt van-e megfelelő Ivóvíz a turisták 
rendelkezésére. Egyenként sorravették a 
menedékházakat és mindössze három akadt, 
ahol nem állt rendelkezésre ivóvíz korlátlan 
mennyiségben, a többi helyen azonban 
mindenütt szabad választása van a turistá
nak. hogy ingyen vizet igyék-e, vagy pedig 
pénzzel fizetett bort. Kimondotta a szövet
ség, hogy

ha a turisták között akad, aki nem 
ingyen vizet, hanem bort akar inni, ez 

ellep semmit sem lehet tenni.
mert a szövetség nem nyúlhat bele a turis
ták szabad elhatározási és cselekvési jo
gaiba .

Az átirattal és vizsgálattal kapcsolatban 
különben ismét felmerült u menedék házak 
támogatásának kérdése is. Megállapították, 
hogy az ismert huszonhárom menedékház 
építése több mint egymillió pengőbe ke 
rült, ebből 775.000 pengőt a turisták adtak 
össze és csak a többi került ki államsegit- 
ségből.

H. Bér g Lili, a kiváló zongoraművésznő egy 
'(•teles, romantikus zongoiaversemimüvet kom
ponált, melyet nagy sikerrel mutatott be a 
rádió. Az uj müvet fivére. Be rg Ottó, az Opera 
kitűnő karnagya vezényelte.

*
Rejtő Gábor, a rendkívül tehetséges fiatal 

gordonkaművész londoni vendégszerenléscről az 
angol lapok a legnagyobb elrngpdta’ás iiangíán 
írnak Rejtőt a nagy sikerre való tekintettel 
további hngversenyekre hívták meg Anglia na
gyobb városaiba.

♦
Ba r t ó t fíé/n/, világhírű zeneszerzőnket, 

a nugy magyar hegedű- 
müvesznek bátorítására felkérte Benm/ G ódd
al a n n, a nagyszerű amerikai klarinét művész 
hogy írjon számára egy müvet. -Bartók a kérés
nek eleget téve, klarinét-, hegedű- és zongorára 
egy rapszódiát komponált, melyet a kiváló 
Goddmann legközelebb mutat be Nem Yorkban

— JöltAtoll ja vitákkal' alkatrészek pótlásál 
szakszerűen intézi. Mlners-q Papiráruház, Kos
suth Lajos-utai 20. Astoria szállóval szemben

— Másfélezer pengAs qjándék a diákoknak 
Érdekes „Nag nugyarorsíág" rejtvényt köjpl 
a Vdlatnos Fagyasztók Lapjának legutóbb*  
szánni a magyar ifjúság számúri. Nagyinngvar 
országot kell (egyelőre térképen) bekulandozni 
s a helységek kezdőbetűiből kell nagvonis 
inegsx|vlelepdr> qrgnvigazságot kihámozni. 
Akiknek sikerül, azok sorsolás alapján érté
kes ajándékban részesülnek Hisszük, hogy 
mindenki megkapta n Villamos Fogyasztók 
Lapjának legutóbbi számát s igy minden ma
gyar diák előtt nyitva az ut a pályázathoz. 
Azok a családok, melyekhez tévedés folytán 
nem jutott volna el a Villamos Fogyasztók 
Lapja, levelezőlapon vagy akár telefonon is 
jelentsék be abbeli panaszukat a kiadóhivatal 
nál (V., Akadémia u. 1 sz., telefon 124—684).

♦ ‘

Kovács Andor, a Zeneművészeti Főiskola he- 
gedutanszakának tehetséges növendéke (Gábriel 
Professzor tunilványa) kivételes sikerrel szere- 
pelt a Fészek müvészklubban Hajdú János ki- 
tűnő zongorakisérele melleit

MeoHezdűdOii a lüifsi
t^vS^!1 b‘,r"’ilW* Ohnj,

B JdapeslI Sxákasfővirov GA« nüvei 
Mól éktnrmek Osztályához,

Vili, Tisza Kálmán lér 20 
Ielcfon: 330-010, 330 IIH3. I4|-3|g 

idiuk^dHmmü'"' " 'l,gr0'i,,ebh hóim 
adnak díj.lan, szakszerű felvItógnaHAn 

kokszfogyasz.tóinknnk.
TERMOKOKSZ

« koraiért! lakd! Hlylüj, 
Kényelme, IlKla, to,d.Mgo, tWs|
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HÉTFŐI NAPLÓ 5
lizezres munkástömeg 
hitvallása a Vigadóban

a magyar igazság, a rend, 
legyelem és egység mellett 
Távozzanak, akik megmérgezik a közszellemet!

Ünnepi díszt öltött vasárnap a Vigadó. 
Megnyíltak az összes termek és piros-fehér- 
zöld zászlókkal diszitették a falakat: az 
EMSzO és KÁLÓT tartotta együttes ülését. 
Az egyház községek munkászosztálya és a 
Katolikus Agrár Legényegyesületek Orszá- 
gos Titkárságának volt nagyggyülése, ame
lyen

tízezres tömeg tüntetett lelkesen az egy- 
a rend, a fegyelem mellett és egy 

emberként követelte a Felvidék vissza
csatolását.

A gyűlés résztvevőinek kékinges tömege 
már a kora délelőtti órákban elárasztotta a 
Vigadó környékét. Megteltek a hatalmas 
épület összes folyosói, termei, lépcsöházoi 
és délelőtt tizenegy órára már legalább Hz- 
ezerfőnyi ember szorongott a hatalmos pa
lotában. A nemzeti sziliekkel diszitett fala
kon pajzsok függtek, amelyeknek felirata 
öles betűkkel hirdette, hogy

a magyar cél: a rend, az egység és a 
Felvidék visszacsatolása.

Simkó Lajos nyitotta meg a nagyszabású 
ülést. Beszédét percenként szakította félbe 
a tömeg ütemes kiáltása: Mindent vissza! 
Mindent vissza!

— Azt üzenjük a Felvidéknek, — mon
dotta a szónok —hogy a rabság már nem 
tart soká, mert százezer magyar munkás, 
ha kell, egy szálig elmegy és szétrombolja 
a börtönfalakat. Szövetségeseink vannak. 
Németország, Olaszország, Lengyelország,
— Hitler, a Duce és Moscicki köztársasági 
elnök.

Ezekre a szavakra a zsúfolt terem viha
rosan éljenezni kezdett,

majd a tízezres tömeg szavalókórussá 
alakult és ütemesen kiabálták: Du-ce! 

Du-cc!

Csurgay István éles szavakkal fordult 
azok ellen, akik most, az idők változása 
után látszat-hazafiak lettek és szociális adó 
monyokat tesznek, hogy alibit szerezzenek 
maguknak. Egy újpesti textilgyár bérelszó 
molási lapját mutatta fel. amely negyven 
négyórás heti munka után huszonhétéves 
munkásának 1 pengő 38 fillért fizetett ki.

— Aki ilyet tesz, az meglopja a népet, a 
nemzetet, tehát hazaáruló — mondotta.

Alföldy Lajos a Fiatal Magyarságmoz 
galmat ismertette. Hangoztatta, hogy

félre kell lenni minden személyes sérel
met és bánfáimat, hogy összefoghas

sunk a mai veszedelmes időkben.

Keskeny ösvényen járunk — fejtegette — 
és könnyen lezuhanhatunk a mélységbe. 
Elsőrendű életérdekűnk tehát az összetar
tás, hogy együtt küzdhessünk a Felvidék 
visszacsatolásáért.

— Egység, fegyelem!

— harsogott a kiáltás a teremben, 
a szónak hv folytatta:

— Tegyétek félre a marakodást, 
összetalálkozhassunk. Távozzanak el 
akik memérgezik a közszellemet, mert a 
magyar ifjúság meg van győződve arról, 
hogy a szociális Magyarországot csak egy 
séges társadalom építheti fel, a föld népére 
és a munkástömegekre támaszkodva.

Alföldy Lajos ezután átadta a szót Bol
dog Vincének, akit a KÁLÓT százezer tag
jának üdvözletét tolmácsolta Egységre van 
szükségünk — hangoztatta — és az,

aki nz ország egységét és Híg-ellensé
gét áruba bocsátja, az áruló!

A rövid beszédnek gyújtó hatása volt, 
hallgatóság cgv emberként ugrott fel 
Ívéről felpörgött a taps és harsogott 
EMSzO jelszava:

— Egység, fegyelem!

Sinkó Lajos most bejelentette, hogy most 
érkezett meg a jelentés, hogy

ezerötszáz falu ezerötszáz sürgönyben 
jelentette be a miniszterelnöknek: 

Egyek vagyunk az EMSzO-val.

Vida Gvula. az EMSzO ifjúságának szó 
nők a beszédét már egyenesen a miniszterei 
nőkhöz intézte.

A miniszterelnök ur kaposvári bejelenté
sében saját vágyainkra ismertünk, — inon 
dotta - a mull azonban arra tanít, hogy 
csak akkor hi-'yjttnk. ha tényeket látunk 
Azt hirdetjük, hogv aki a magyar c.-.t elfő 
gadja, azt üdvözöljük, ahogyan üdvözöltük 
annakidején a miniszterelnököt is, de min
denkivel szembeszállunk, aki el akarja gan 
csői ni,

Imrédy Hílábiin olyan tfrtira akad
tunk, aki Inkább vállalja a vérpadot,
de véget vei a moryar nép Irlöratos

pusztulásának.

majd

A 
he- 
az

Lelkes taps hallatszott most, majd Vida 
Gyula igy folytatta beszédét:

— A miniszterelnök
ne bízzék másban, ne építsen másra, 
csak az egyedül dolgozó, Idáig elnyo
mott, balalmasercjü magyar népben, 

az erő meg van, a magyar nemzet vezéré
ben, vitéz nagybányai Horthy Miklósban.

A teremben most ismét szavalókórusok 
alakultak:

— Éljen Horthy! Horthy! Horthy! —
kiáltották.

Freesz József, az EMSzO egyházi veze
tője következett ezután.

Megelégedett munkást, boldog családot 
és erős nemzetet akarunk.

9

A. magyar népnek 
sikerülni fog jogos 
követeléseit eredmé- 
nyesen kiküzdeni,

— mondotta elutazásakor dr. Frank 
Hans német birodalmi miniszter

Dr. Frank Hans német birodalmi minisz
ter feleségével és kíséretével vasárnap reg
gel 8 óra 30 perckor a keleti pályaudvar
ról, a menetrendszerű gyorsvonattal vissza
utazott Németországba.

A német miniszter búcsúztatására a 
pályaudvaron megjelent Mikecz Ödön igaz
ságügyminiszter és felesége, báreziházi 
Bárczy István m. kir. titkos tanácsos, 
niszterelnökségi államtitkár, a 
elnök, képviseletében, Gánthag 
kapitányhelyettcs a főkapitány 
ból, az igazságügyminiszfériuni részéről ott 
volt Béreiéiig Jenő államtitkár, I ladár 
Gábor kúriai tanácselnök, Magassy Dénes 
államtitkár, Horváth Dániel nyugalmazott 
államtitkár, Ghyczy Dénes miniszteri osz
tályfőnök. Zehery Lajos miniszteri taná
csos, egyetemi rendkívüli tanár, Bézay Jenő 
miniszteri osztálytanácsos, Térffy Béla mi
niszteri osztálytanácsos és Csánk Béla mi
niszteri osztálylanácso

A német követség részéről megjelent 
Erdmannsdorff Oltó budapesti német 
vet feleségével és Weisse Giinther dr. 
vetségi titkár, továbbá Graeb konzul, 
szagos körzetvezető.

Frank birodalmi miniszter a pályaudva
ron elutazása előtt a következő nyilatkozó-

mi
miniszter- 

János fö 
megbízású

kő- 
kő- 
or-

4 legújabban leleplezett nagy csempészés
nyomozásának vasárnapi eseménye

Három eiöálMás
százezer peng® értékű 
sibolt ékszer és valuta

akik közölt van n slber-bünszövetkezet 
finanszírozó főcinkos.

Ez az ember, egy volt kereskedő, hóna
pokon keresztül női és férll futárok utján 
csempészett külföldre nagvérlékü ékszere
ket, valutákat. amelyeket kint értékesítet
tek. A két másik előállítóit szerezte meg a 
csempészésre szánt értékeket. A késő esti 
órákig folyt a három elöállilolt ember ki
hallgatása. majd Kotsis Miklós dr., ügyész
ségi alelnök ugv határozott, hogy hétfőn 
folytat ia kihallgatásukat, szembesíti őket 
ltotschildnéval, Krausz Emillel és ezután 
dönt letartóztatásukról. Az eddigi kihallga
tásokból máris megállapították, hogy

A valutaügyészség Szent István-köruli he
lyiségében vasárnap reggeltől késő estig 
folytak a kihallgatások a legújabban lelep
lezett, nagyszabású valutacsempészés ügyé
ben.

A nyomozás akkor indult meg, amikor 
a haláron leleplezték Rotschild Pálnél, 

aki többezer pengő értékű ékszert és valu
tát próbált kicsempészni az országból, ltot- 
schildnél Budapestre kisérték, itt letartóz
tatták, majd bűntársai után kutattak. A nyo
mozás megállapította, hogy az asszony nem 
a maga értékeit akarta külföldre juttatni, 
hanoin

«g.v slbcr-bknszövelkezet megbízásából 
vállalta a csempészést.

Pár nappal k sőbb már előzetes letartóz
tatásban volt Krausz Emil lerményügynök, 
aki ugyancsak futárszolgálatot teljesített, 
vasárnap pedig szenzációs eredményt pro
dukált a nyomozás-.

előállították a vali;t:i ügyészségre a nagy 
csempészés három u|nbb gyanúsítottját,

Mesén a ia»a gondja, iámon csak a fflET wole

— jelentette ki —, errefelé az ut a hivatás
szervezetek beállításán keresztül vezet Uj 
embereket kívánunk a gazdasági élet és a 
munkás-érdekképviseleti élet vezetésében is. 
Ki kell rekeszteni a társadalomból azokat, 
akiknek az egész élete és működése nemzet 
ellenes.

— Lehetetlen az, hogy egyesek a nemzeti 
fellángolás füzében saját pecsenyéjüket sü
tögessék meg A sok anomálián csak úgy le
hetne segíteni — folytatta fejtegetéseit —, 
ha megvalósítanák a hivatásrendi kamará
kat.

, A zsidókérdés rendezésével kapcsolatban 
megállapította, hogy

az magán viseli az utolsó sz-lmaszálba 
kapaszkodás jellegét.

.4 zsidókérdést csak akkor lehet megoldani, 
ha az országban vezetöszercpet csak krisz
tusi magyar vihet. Különösen áll ez a szín
ház, a művészet, a sajtó és az irodalomra 

. nézve.
— Törvényt kell még hozni, umely sza
bályozza az Igazságos 

tást,

— így folytatta —, mert 
zökkel lehet felépíteni a

I országot.
I Ezután felcsendült a Himnusz és a nagy- 
' jelentőségű gyűlés befejeződött.

csak ilyen eszkö- 
krisztusi Magyar

C

tol adta a Magyar Távirati Iroda munka 
társának;

— Megindullan veszek búcsút ettől a 
szép országtól és hűséges lakosaitól.

A legszebb benyomásokat szereztem a 
magyar nép hősies jelleméről 

és erről a régi kuliurával és történelemmel 
megáldott országról. Megbeszéléseim, ame
lyeket a kormányzó úrral, a miniszter 
elnök úrral, a külügyminiszter orral és 
más személyiségekkel folytattam, mélyen 
meggyőztek arról, hogy

a magyar népnek sikerülni fog jogos 
követeléseit eredményesen kiküzdeni.

Szorosabb együttműködésem Mikecz igaz
ságügyminiszter úrral lehetőséget ad majd 
arra, hogy jogi területen is szorosabb né
met-magyar munkaközösséget érjünk el.

A megjelent előkelőségek az udvari váró
termen keresztül szalonkocsijába kisérték 
a német vendégeket. Itt Mikccz. Ödön igaz
ságügyminiszter gyönyörű, piros és fehér 
rózsákból összeállított csokrot nyújtott át 
Frank birodalmi miniszter feleségének 
Szívélyes búcsú után n német vendégek 
felszálltak szalonkocsijukba és a vonal 
pontosan fél 9 órakor kigördült a keleti 
pályaudvar üvegcsarnokából.

körülbelül százezer peir’rt értékű ék
szer- és valulasibolásról van szó.

A gyanustottak lakásán vasárnap házku
tatást tartottak és igen sok kompromittáló 
feljegyzést, üzleti levelet foglalt, k le. lgv 
állapították meg, hogv százezer pengős ér
tékek siholására vállalkoztak a bűnszövet
kezet tagiul.

jövcdelcmclosz-

sötétség az eleme.

Az emberi szem ragyogó fényi 
kíván. Kevés pénzért nap
sugarat visz otthonába

TUNGSRA

Plegöfte sportszive 
Gríi.i Kenrih híres 
hecseszhesshea h rkúzűt 

főkapitányság sérülési osztálya nyomo- 
lolylalott Grün Henrik 43 éves ismert 

birkózó halála ügyében Griin 
aki a városligeti Nagycirkuszban 

'•ki városokban rendezett profesz- 
birkózó versenyeknek busz esz- 

óta népszerű alakja volt, két nappal

vesz

A
•ást
hivatásos 
Henriket, 
és a vid 
szionista 
lendő 
ezelőtt

holtan találták a Bankó I’lsta-utcai la
kásán. \

A hatalmas termetű, szélesvállu birkózó a 
szeptemberi cirkuszi birkózóversenyeken • 
is részt vett és különösen a szubadstilusu bir
kózásban voltak nagy sikerei. Két nappal 
ezelőtt tréningen volt, egyik birkózó barát
jával gyakorolták magukat. Az volt a terve, 
hogy a tél folyamán a Jugoszláviában és 
Romániában rendezendő professzionista 
birkózóversenyeken vesz részt. Tréning 
után

a városligeti artistakávébdzban több 
barátjával tervezgették a külföldi uta

zást
és közben valaki szóbahozta Czája Jánost 
is, a két esztendővel ezelőtt tragikus körül
mények között elhunyt birkózó világbaj
nokot is. Sajnálkozva beszéltek róla, aki
nek a halála igazi arlistahalál voll: a ma- 
nézsban esett össze Czája János és pár órá
vá később meghalt a Szent István-kórMz- 
bán.

Grün Henrik, aki jó barátja volt Czája 
Jánosnak, felfigyelt a tragikus esemény el
mondásánál.

— .Meglátjátok, én is ugv járok majd, 
mint a Jani Minket birkózókat

a sports Ivünk visz cl a másvilágra.
Pár órával később Grün Henriket holtan 

találták a lakásán. Vasárnap érkezett meg 
a főkapitányságra a boncolási jegyzőkönyv, 
amely igazolta utolsó szavait. A törvény
széki orvosprofesszorok megállapították, 
hogy Grün Henrik haló'át heveny szívizom*  
elfajulás okozta. Megölte a sportszive.

Dr. BÉHÉSI TJB01 rvm> 
mazon gMnaűMtówi 
mn«rttinvonioz.S Iro Min n»c !'«»»•• I,nyomoz I-formál

17, III. cm. II. Tel.: 143 sM
mn«ilnnvonioz.s Iro lila mc 1 ■ 
Hu'lspest. Vll, ErMébet-körut

810 millió frank
. áris deficitje

I'.rls. oki. 23.
Szajnsimegye prefektusa a főváros 
bizottsága elé terjesztette PJris !!). í). 

égvetésinek tc-ve'cP't. Pa:S l.i-i’'nl 
5 milliárd ÜC4 millió 

rúgni. A költségvetésben 810

Vllcy. 
pénztlgvi 
»vl k/Ul*  
uz előirányzat szerint 
Irniikrn fognak 
millió frai.k hhínj mutatkozik.
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TÖBBEN fordullak horránk nizni a lk- 
dówel, mikor torija mrg a Haltól Napló 
I'droa imnyverwnyét. KUzDIJuk ar drdek- 
löddkkel, liog, a Mllvilafg vegaenyprog- 
raníjdnak ddluniolt figyelembe ,Ave. novem- 
brr vígín vagy december riad hetében.

♦
AKI MOLNÁR IIARRY nr-t közelebbről 

ifmcrl, tudja, hogy néha mennyire bclc- 
mélyed eyy-cgy érdekes játszmába. .1 legrej
tettebb variánsokat. amelyekre talán senki 
sem gondol, analitikus elméje észreveszi és 
felszínre hozza.

Ebben a játszmában eleinte kevés szerep

I.SZAK

várt rá — asztal volt:
6 K 3 2
9 K D 2
0 A K 3 2
* K 4 3

0 10 8 G 4
<7 10 0 8 7
0 10 6 5
❖ 10 2

♦ D
9 6 5 4 3 
0 I) B 7 4
* D B R 5

♦ A B I) 7 5
9 A B
0 0 8
4. A 076

f»El.

A licit igy folyt le:

Dél: Észak: (Dr. Molnár)
/ pikk '2 káró
.7 pikk í pikk
4 szán 6 pikk

Kétségtelen, hogy Molnár dr. partnere
kissé oplimis:likason licitált, de a. is igaz,
hogy kedvezőbb eloszlásnál a kis szlemm
ni mán leljcsilhclö. No, de ezúttal nem
a liciten van a hangsúly . . .

Nyugat természetesen a kör 10-essel in
dult, amit felvevő <i kézben ütött, majd Zúl 
pikkel hívott és az asztalon beillőit a A/rrí///-1 
lyal, amire Keletnél esett a (láma. Fc/rí'i’éí I 
most abbahagyta az aduzást, lehívta a /.óról 
királyt cs ászt, hazalopoll egy kis Ávírd/,1 
majd kör bubiját átütötte a királlyal, lehívtál 
a dámát és ledobott rá egy treffet. A/os/l 
kézbe jött a treff ásszal, majd kihívta a /rc/H 
hetest és ismét asztalra ment a treff /.rró/:/-| 
lyal. Ezckután az asztal utolsó kúráját /liii/ol 
meg, amit a kézben az adu bubival iilütt. I 
Xyugatnál ekkor már csak három adu voll I 
és a kör kilences. Miután az'adu bubit ('dűlni I 
nem tudta, eldobta a kört. I'elvevő /.í/'.íp/«| 
a treff kilencest, Nyugat aduval vitte és fel-1 
vevő teljesített, mert Nyugat a pikk góbiiból | 
volt kénytelen hívni.

— Szépen látszotta — jegyezte meg re
zignálton Nyugat. - lla jól jálszil:. feltart
hatja - szólt közbe nyugodtan Molnár dr. - 
csal. éppen adut I. ellett volna dobni a pikk 
bubiba kör helyett' - lla ugyanis Nyugat 
a pikk bubi ütésbe adut dob be, a következő 
menetben Kelet kerül ülésbe és a felvevő 
egyet bukik'

— Ez valóban szép cllenjóték lelt volna, 
mert ezzel egyet bukom — szólt most Dél!

— Ennek ellenére is megcsinálható a parti, 
de akkor másként kell játszani szólt
ismét Molnár.

Hogyant — kérdezte meglepődve Dél:'\
Újra jálszoltók a lejátszást, de most már 

Molnár átült dél helyére és ő volt a felvevő. 
Nyugid ismét kór tízessel indult. Most is 
ütött a kör ásszal, majd pikk liivás követke
zett és erre esett a dáma l'lána folytatta az 
aduzóst és kiadta a: ülést Nyugatnak, aki 
kör kilencest hilüa meg. Felvevő lehívta a 
káró királyt és ászt, hazalopott egy kis 
káról, leaduzotl. utolsó aduját is lehívta és 
a- asztalról treffet dobott. Most treff<1 az 
asztalra ment és a kör dámát hívta. í rre 
Kelet be lett szorítva és Molnár dr. nevelve 
mutatta fel kárlijúil: hal p i k I. tel-

LONDONBAN vlsszntérl n regi hóké# hangu
lat. r./l léd" zik knrolnl, hogy nngy vitroakUzl 
l rld.e m rliö/ÓN készül Pilrls ön Ixmdon kl»- 
»Ott. Egyelőre nagy »lt« folyik ii felek l.llzlltl. 
inrrt n finnel: k plHÍimd-scrsciiyl srcrctnéni k 
p cu midénál. A» első mérkőzés l.nndnnbnn 
lest november első hetében, n második |i?dlg 
karácsony előli l’úrlnbau.

★

A NEMZETI KITA mérkőzések során nz 
l'nio I.Tt első csapata vasárnap vendégül 
Bilin Kppos'úr előkelő válogatott csnpnlát, 
melynek Icám kapitánya: llarcsny Ákos 
főispán. liigiai Stchaieh Pál alispán. llö- 
tt Irményi Nagy < egyetemi Irtrtár, Hir<> 
,Sándor giudnsági lolelíigyelő <s dr Nemet 
Lászlói városi liszllföorvos voltak. \ 
verseny lapzúrhmkor még nem fejeződön 
he. A versi nv 61 leosztásra megy. 32 leosz
tás után az Unió vezet .11 meccspontlal.

♦
.1 FESZEKIH.N történi. Egyik ügyvéd bará

tunk. oki bizonyára jóval különb jogász, mint, 
hridgcjáh'kos. szabályszerűen kllleilúlta a lap-, 
iát Némi pikket .ígért", de szokása szerint csak 
kettőt csiná l. A játék után szenvedő partnere 
oulalwsnn jegye'!? meg:

— No, ügyvéd ur, megint alulmúlta ön
Diagát.,.

Tizenhatezer pengő pénzbüntetés 
fahéj és szacharincsempészésért

Amióla az árdrágitási, órue.lrejtési bűn
cselekményeket szigorúan üldözik n büntető 
hatóságok, fokozott szigorral járnak cl az 
árucsempészésl ügyekben is. A büntetőtör- 
kényszéken működő jövedéki bíróság tegnap

drákói ítéletet hozott több Ilyen csem
pész felett.

A pénzügyőrség ellenőrző közegei meg- 
állapították, hogy Utasi Ambrus budapesti 
ügynök és Szabó Lantos Sándor pest kör
nyéki gazdálkodó

nagymennyiségű csempészett fahéjat 
hozott forgalomba a fővárosban.

A fahéjat a vámjövedék megkerülésével 
Romániából hozták be az országba teher
autókon és egy Czuczor-utcai házba szálli- 
tolták. Az ellenőrző közegek másfél múzsa 
fahéjat találtak a Czitczor-tilcal lakásban.

A jövedéki bíróság a bizonyítási eljárás 
lefolytatása után

Gomba?
Arzén ?

Arzénes gomba?
A nyomozást és a vizsgálatot végző hatósá

gok teljesen érthetetlenül állnak egy végzetes 
• zen iicsétlenséggi I szemben. amely szinte 
példa nélkül áll a hasonló mérge zésii balesetek 
törléncfélicn.

A llélfői Naplót megemlékezett arról a tra
gikus gombaebédről, nmelv három áldozatot is 
kívánt Először dr. lleinrich Tivadar MABI- 
tiszlvisclő ball meg. majd Naszlady Jánosné 
Halai uriasszony, néhánv nap múlva pedig 
Naszlady Jánost, az. ismert sportembert, a 
Műegyetem boxfrénerét kísérték utolsó útjára. 
Valamennyien — a feltevés szerint — gomba
mérgezés áldozatai létük. Naszlady János fe
leségével és 7 éves Attila nevű fiúval vendég
ségben volt özv. báréi liolhmer Ervinnénél. A 
liáróné ott tartotta őket ebédre és örömmel 
újságolta, hogv közeli rokonuk, egy magas- 
raiifu városi tisztviselő u Királyerdőben járt 
és onnan többféle gombát hozott. A gombát 
pörkölt módra készítették el és abból ebédnél 
különösen a Naszlady házaspár evett jó ét
vággyal. A I.isiin és Hothmerék alig egy két 
falatot lugyasziollak az ételből. Később dr. 
lleinrich Tivadar is látogatóba érkezeti, aki
nek a délről megmaradt gombát felmelegitet- 
lék. Röviddel később valamennyien rosszul 
lettek, sőt eszméletüket is vesztették Az orvo
sok nem ismerték fel azonnal a gombamérge- 
z.'s tüneteit. A Naszlady család tagjai közül 
csak a 7 esztendős Attila maradt életben.

A pcslvidóki ügyészség ulasitására a csendőr 
ség erélyes nyomozási indilotl annak meg
állapítására, hogy honnan került báró Bolii- 
merék asztalára a gyilkos gomba.

Titokzatos kiielentés 
a halálos ágyon

A llélfői Naplói munkatársa a szomorú csel 
után beszélgetést lolylatott a gyúszbaborull 
lleinrich család egyik tagjával.

— Szegény Tivndarl — mondotta informá 
torunk — helegágvánál I aggadtuk. hogy 
mondja meg mi történt vele. Emlékezzék, hogy 
evett-e gombái, vagy olyan ételt, amely elő
idézhette n súlyos állapotát.

Nem ettem gombát sehol — válaszolta él
haléi hangon.

— Másnap, amikor mfir az orvosok sem 
bizlak felépülésében s a pap feladta nz utolsó 
kenetét neki, egyikünket magához intett és je
lentőségtel icsen suttogta:

— ígérd meg, ha meghalok, akkor sem Csi
náltok semmit ..

lleinrich Tivadarnak ez a titokzatos kijelen
tése még rejtélyesebbé teszi az ügyel és arra

Darányi Ernőné ötezer pengő 
kaució ellenében szabadlábra 

helyezését kérte
Érdekes esemény történt most Darányi 

Emőné bünpvrélicn. Darányiné — aki szc- 
rclemféllésből agyonlőtte Kronstein András 
ügyvédet • néhány hét óta

Ismét ii Markó-utcal faghéi/ lakóju.

A gyilkos n.Mzonyt n revolveres dráma 
után ielarlózlallák és n bflnlelőiürvénvs/ék 
A rmrUlianávsa hat'éid (egyházra Ítélte. 
A tábla uj bizonyítást rendéit el a biinper- 
ben és Darányinál ‘ziUmdláhrn helyezte. 
A Kúria azonban ugv döntött, hogv

un aMzonyt Ismét le kell tartóztatni.
Dnrúnvinét ezckután Ceglédről, ahol ro

konsága körében tartózkodott, fdszéillilot-
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l'lasi Ambrust 45 napi fogházra és 
3135 pengő pénzbüntetésre ítélte. Ugyan
ilyen büntetést kapott Sz.abó Lantos 

Sándor Is.
Utasi Ambrust fivérével, Utasi Bélával 

együtt szacharincsempészésért is felelősségre 
vonták, mert kiderüli, hogy Bécsből

nagymennyiségű szacharint akart be
hozni az országba, 

de az osztrák pénzügyőrök a határon lefog
lalták a csempészett árut. A szacharin
csempészésért

Utasi Ambrus egyheti fogházbüntetést és 
4000 pengő pénzbüntetést kapott, Mig 
Utasi Bélát kétheti fogházra és 9500 

pengő pénzbüntetésre Ítélték. 
Összesen több mint 16.000 pengő pénzbün
tetést szabóit ki a jövedéki bíróság a szacha
rin- és fahéjesempészekre, akik fellebbeztek 
az ítélet ellen.

lehet következtet ni. hogy a 26 éves, életerős, 
társaságbeli fiatalember valami titkot vitt ma
gával a sírjába.

Arzénes tünetek
Még bonyolultabbá váll az ügy. amikor Hein- 

rieh Tivadar felboncolása után Ilire ment, hogy 
iK törvényszéki orvosok az arzénmérgez.és két
ségtelen szimplóináit észlelték. A garalüreg ron
csolt állapota, a gyomorban és az agyban talált 
vérpellyek csak az nrzénmérgezésné-1 tapasztal
hatók. a gomlamé-rgpzésnél egész más jelensé
gek szoktak fellépni Azonkívül a betegség le
folyása. n kibirbatallan szomjúságérzet is az 
arzén mellett szólt. A nyomozás és vizsgálat 
természetesen ezckután kiterjedi arra is, hogv 
öngyilkosság, vagy valamilyen véletlen baleset 
folytán kerülhetett az arzén lleinrich Tivadar 
szervezetébe. A bizonytalanságot növelte az a 
körülmény is. hogv a Niszlndy-házaspár bon
colásánál részint gotnbainórgezés tüneteit, ré
szint arzén jeleit észlelték a törvényszéki szak
értők.

A Kamaraerdő titka
A széleskörű nyomozás most már a gomba 

eredetére is kiterjedt Kiderüli, hogy a gombát 
egv székesfővárosi főllszlviselö szedte séta köz
ben a Kamaraerdőben. Régi gomhaszakérlő és 
kedveskedni nkart báréi Bolhmer Ervinnének. 
aki a vendégséget rendezte. Amikor a gomhn- 
szedö fővárosi tisztviselő meghallotta a hármas 
tragédiát, kime.il a Kamaraerdőbe és az erdő
őrökkel vah» beszélgetés során hallotta, hogy 
a kedvelt kirándulóhely egyes tisztásait még 
augusztus végén behintették arzénes porral, 
hogy a kártékony apróvndakat és a túlságosan 
elszaporodott patkányokat kiirtsák. Az egyik 
erdőőr sem tudott erről, ő is gombát szedett, 
rosszul lelt tőle, de a sürgős orvosi kezelés 
csakhamar tapraállitolta. Ezután derült ki a 
Kamaraerdő titka: az augusztusvégi esőzések 
nyomán gyorsan felnőtt gomba felszívhatta ma
gába a mérges port és igy kerüli az arzén a 
gombapörkölfbo és a vendégek szervezetébe.

A hatóságok munkája még nem fejeződött 
be, a jövő héten várják az Országos Bírósági és 
Vegwizsgnlóállomás jelentését a tragikus áldo
zatok belső részeinek vegyivizsgáhitáról, amely 
azután véglegesen eldönti, hogy gomba, nrzón, 
vagy arzénes gomba okozta-c ii Naszlady-háza«- 
pár és lleinrich Tivadar sozmoru halálát. S esek 
ezckután dönt a királyi ügyészség, hogy vád b 
einel-c valaki ellen gondatlanság elmén, vagy 
se in.

Iák Budapestre és bekísérték nz ügyészség 
Mnrkó-utcui fogházába.

Közben a törvényszék
lefolytatta az u|abb bizonyítási eljárttal 

és számos tnnut hallgatott kí.

A halálos revolveres dráma előzményei- 
léd és lefolyásáról vallottak az u| tanuk. 
Vallomásaikat jegvzökönvvbc foglalták és 
a bünper összes irataival együtt vissziiküld- 
lek a táblára, ahol másodfokon Ítélkeznek 
inaid a bűnügyben.

Darányi Ernőné most a táblai főlárgvn- 
lás előtt a törvényszékhez ujabb bondványl 
intéz és ebben azt kéri, hogv

ötezer pengi! kaució ellenében helyez
zék szabadlábra.

Ma. h Ifőn tcricszti a törvényszék elé 
Darányiné ügyvédje utján a szabadlábra- 
helyezési kérelmét és pár napon belül dön
tés történik továbbra is fogva marnd-c. 
va; v kaució ellenében szubudlábra kerül a 
gyilkos asszony.

Ingyenes
bridfle-tanfolyamot
randez kezdők haladók részére az
Országos Magyar Bridgs Club az Európa- 
bajnok magyar csapat Irányítása mel
lett A tanfolyam
1938 november 7-én
kezdődik. ,

Jelentkezés naponta 5—8-ig az 
gos Magyar Bridge. Club titkárságánál.

ERZSÉBETTERI KIOSZK

KÖZGAZDASÁG

Futura közgyűlése
A Futura, a Magyar Szövetkezeti Központok 

Áruforgalmi Hészvcmjlársasúga október 2ü-“i» 
tartottá meg XIX. évi rendes közgyűlését J erfr 
Béla nvug. miniszter elnöklése mellett. Daranyt. 
Béla miniszteri tanácsos, vezérigazgató részle
tesen ismertette az intézetnek a magyar tér- 
ményértékcsités minden ágát felölelő sokoldalú 
tevékenységét és további fejlődése terén elért 
ujabb értékes eredményeit.

Az intézet tevékenysége ugy bel-, mint kül
földi viszonylatban változatlanul nagy- 
aránya volt es bevásárló hálózatát is erősen 
fejlesztette. .1: Olasz , illetve Németország felé 
irányuló biizakivitell ez évben is a Futura bu
nyói.tóttá le s tetemes mennyiséget helyezett 
el az ugynevezrit szabad piacokon is. .X Fulu- 
rámik a 'hazai gyapjutermés érlékesitésébcn is 
változatlanul vezetőszerepe volt

Kovács János m. kir. kincstári főtanácsos 
< lisnierö felszólalása után a közgyűlés öröm
nél vette tudomásul, hogy az igazgatóság Da
rányi Béla dr.-t. az intézel vezérigazgatóját, a 
vállalat erőteljes fejlesztése körül szerzett ki
válói érdemei elismeréséül aleinökévé válasz
totta. A megüresedett igazgatósági tagsági he
lyet oppavári Nickl Alfréd dr. rendkívüli kö
vet és meghatalmazott miniszterrel töltötte be.

A közgyűlés a 328.651 pengő 80 fillér tiszta 
nyereségből u részvényeseknek az 1937—38. 
üzletévre 3% osztalékot állapított meg, az El
ismert Vállalati Nyugdíjpénztárnak 40.000 pen
gőt juttatóit, mig az alapszahájyszerü juttatá
sokon felül maradói összeget a jövő év szám
lájára vitte át.

A Futura érdekeltségéhez tartozó Nostra Ál
talános Áruközraktárak és Kereskedelmi Rt,. 
valamint nz intézet által irányifolt Mezőgazda
sági Termelők Egyesült Szövetkezete és az 
Olajmay Értékesítő Szövetkezet ugyancsak ked
vező eredménnyel zárták üzletévüket.

A közgyűlés előtt a Futura gazdaválasztmá- 
riya tartotta meg évi ülését.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Igar- 
gatósága a f. c. október 19-én dr. Telesjky 
János v. b. t. I. elnöklete nlalt megtartott 
ülésében dr. Lamotlc Károly vezérigazgató 
előterjesztésére kinevezte igazgatókká dr. 
(Irynaeus Dezső, Kovács Dénes, dr. Lányi 
József dr. I’odovszky József és Simontsils 
Elemér aligazgatókat, továbbá aligazgntók- 
kár Mikuska Géza, dr. Millos Endre, dr. 
Raisz György és báró dr. Doszncr Ervin 
«’égjegyzőket, cégjegyzőkké báró Hazai Mik
lós és dr. Siklóssy György titkárokat, végül 
ílókigazgatóvá Hudi József ural.

Vezetőváltozás a Tricstl Általános Biztosítói 
Tiírsulat (Asslcuinzioni Generáli) magyaror
szági igazgatóságánál. Mint velünk közük. 
bugás János magyar kir kormányfőtanácsos, 
ti Generáli magyarországi igazgatósága vezető 
i'inzgntoiiinnk triivlegcs szolgálati viszonya 45 
évi, érdemekben gazdag működés után íegkö- 
zc.ehb véget ér. Az intézet a magyarországi 
igazgatóság vezető igazgatójává vitéz téesöi 
Móricz Istvánt, a Magyar Általános Hitelbank 
igazgatóját nevezi ki. Vitéz Móricz István évek 
ma előkelő szerepet tölt be a magyar közgaz
dasági éleiben: különösen ismertté tette nevét 
a magvar biztosítási és pénzügyi világban, mint 
a Magyar Általános Hitelbank igazgatója és 
mint nz állam és a Pénzintézeti Központ meg
bízottja azokban a különböző ügyekben, ame- 
yeknek szabályozása az utóbbi években fog- 

lalkozlatta n magyar biztosítási piacot. Egyéb 
változásokkal, mint értesülünk, a Generáli ma- 
gvarországi igazgatóságán I közeli jövőben 
nem számolnák: a-régi és jól bevált tisztviselői 
kidóséi0 J° Ch ÍS Vi*ll0Zfl’lnnul fialja mű-

A» Unión d<-s U.lnes ,Ifs Explollalions 
. oresllores d, Nn.ic, „ t hó „ -n 
nicBIorloll iBa7Wlósáal (ik'sén clhalúroíla, 
"'“■v " '■ 1,0 31 íra ogyhohlvou küzRviil.-son 

re.ív6nyenkóut 2 50 svájci írónk oszlnlák kiíl. 
belesét fogja javasolni.

BEUGRATÓ— — _ — _ .. . válás téklmn
’^IIIMERVA,. , , . kossuih Lajoí-ii. 20,

|A " é ' « ' ■ r • «. b , n)

- Rádlrtlrtz Európnszcrlc. A hónapok óta 
tart., nemzetközi feszülbég, n rádión keresztül 

hihetetlenül 
borát

. 7 , " I>"’“ l,r‘”" uidlhl Minrlkclio 10.

szclckhvlfá, szohálvi.s.ívnl. A P, Orion rádlA .ulom.Uku,.„ hangolja b. .. ill’o^X,

"ORV nyilv. noa»óg rtOll l„„j|„n , k
’ll.olcllonul nicgn.-ycllák n ríi.llóballpnlók |J.

Mn mindenki bel |d|||,-,|,|| birekre 
rárllólá, uralkodik

kime.il
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Ourcsánszky szlovák 
mimsztereBnökhelyettes 

Sirovyhoz repült
Pozsony, október 23.

’flnf) Dr. Durcsdnszky szlovák miniszter
elnökhelyettes vasárnap reggel félnyolc óra
kor személyi titkára kíséretében

Prágába repült, hogy Sirovy tábornok

csehszlovák miniszterelnökkel megbe
széléseket folytasson

az aktuális kül- és belpolitikai problémák
ról. Hibátlan minőségek!

Tizenötezer pensjöt rakattak el
a te®9íiié kasszaiarók

darab női fehér vagy színes _ . P 3.90,2.48,1.98,1.28,-.98

Nyíregyháza, október 23.
M Hétfői Napló tudósítóidtól.) Vasárnap 

délután Nyíregyházáról nagyarányú falbon
tásos kasszafurásról érkezeit jelentés a bu
dapesti főkapitányságra.

Vasárnapra virradó éjszaka ismeretlen 
tettesek felbontották Freund Zsigmond 
nagykereskedő üzlet helyiségének

falát és az üzletbe behatolva, a Werl-

hclm-kasszát feifeszltették.

Tizenötezer pengő készpénz és egy arany 
pecsétgyűrűt zsákmányoltak a kasszalurók, 
akik a nyíregyházi rendőrség feltevése sze
ri pt

Budapest felé menekültek.
A nyíregyházi rendőrség jelentése alapján 
a budapesti főkapitányság erélyes nyomo
zást indított a kasszalurók kézrekeritésérc.

Daladier hatalmas méretű 
politikai terve

darab férfi fehér vagy színes ... . P 3.90, 3.20, 2.48, 1.98

darab gyermek vagy intézeti zsebkendő .

darab munkás vagy katonazsebkendo ..

p 1.28, -.98

P1.28, -.98

'Tisztaselyem mousseline vagy kézimunka zsebkendő, sok 
mintában

1 darab ------------------------- p 1.48, “.88, “.68 CORVIN
Páris, október 23.

Az Excclsior ugv értesül, hogy Daladier 
miniszterelnök hatalmas méretű politikai 
terv kidolgozásán fáradozik, amely

lehetővé fogja tenni Franciaország dip
lomáciai talpraállásót.

Franciaország 20 éven át súlyos hibát 
követett el azáltal, hogy külpolitikáját ál
landóan belpolitikai szempontoknak ren
delte alá, — Írja a lap. Ezalatt a bennün
ket körülvevő tekintélyuralmi államok

összhangot teremtettek kül- és belpoli
tikájuk között.

Daladier most jóvá akarja fenni a múlt té

Kanton lángokban áll
Honkong, október 23.

(Havas) A kínaiak gyújtogatása 
óriási tűzvészt okozott Kantonban.

'A legnagyobb épületek lángban állanak s 
az erős szél még növeli a tűz terjedését. At

Miniatűr repülőgépek
izgalmas versenye Budaörsön

A reménytelen szürkére komorodott ég
bolton karcsú, fehér repülőgép kering. Nin
csen motorja, de azért egyre emelkedik: 
a kegyetlen, hideg, csípős októberi szél 
emelgeti. Most mintha felágaskodna a leve
gőben, az orra morékén a felhők télé for
dul, azután nagy kanyarodással nekiiramo- 
dik és eltűnik a budaörsi légipályaudvar 
épülete mögött.

A repülőtér füvén ezernyi ember fordítja 
fejét ugyanugv, ahogy u repülőgép jobbra 
vagy búira kanyarodik és mikor eltűnik az 
épület mögött, szinte kórusban mondják:

— Most... ...
Ugyanebben a pillanatban az időmérők 

mcrjúililiák n stopperórákul: / P"C 20 m»- 
tmdnmel repüli. terjedt el ózonnal az 
tolt nézők közöli. A nézők levenlekordon 
niiriöll szoron.'tttnnk és ineslnllik n rrplllö- 
féri épület forraszait is. A kordon elolt pe
dig nagv sereg fiatalember diákok, cserke- 
,iek. tnnonnt. Mindegyik kezében vagy 
m-llcllc a földön ogy-egy miniatűr rcptilö- 
gép. vagy ahogyan hivatalosan 
repillMpmndell. A legnagyobbnak s ni 
több a szárnvlávolsága ISO renltmelrlinI 
A legtöbb lióf’hér. de ill-oll elulnrkallk 
olyan l«, amelyre ..alkotójuk" /rí-
s/glcMel f«le». Mo»t 'j • 
rrpiilö'tép, amely olyan millösuglelie'en 
körözött odafenn és nmeivel olyan nagy 
Izgalommal Ugyell mindenki, testvére ezek
nek, szintén modellgép, ar. egyik klM.uk 
késziletlr. Nagy rohanva fiilptl uz épület 
mögött „landoló- kicsiny fbp után es mar 
hozza is büszkén vissza.

Közben egyre-masra emelkedne, f< • R
pék. A vasárnap i'éelölli ram,h,mm eher-
suny rendezősége: -i .V. 'W ’ ,
IMmlli-Mnl szerkr.r.lcil
aviatikái folyóirat repiilömm.ellezu os, alj
páratlan görcUilckenvsvggel folytatja c,menyi. Az izgatott diákok és cserkeszek

vedéseit s a kormány politikáját a nemzet
közi helyzet követelményei szerint akarja 
irányítani. Az európai egyensúly megbom
lása csakis unnak tudható be, hogy Fran
ciaország egyfelől nyakra-főre vállalta a 
kölcsönös segélynyújtási és egyetemes biz
tonsági kötelezettségeket, ugyanakkor pedig

a belpolitikai demagógia állandóan alá
ásta az ország ellenálló erejét.

Daladier miniszterelnök Bonnet külügy
miniszterrel együtt erélyesen eltökélte, 
hogy a jövőben a belpolitikai kérdés komp
lexust a maga egészében a külpolitikai kö
vetelményeknek fogja alárendelni.

tól lehet tartani, hogy

a francia és angol engedményes terü
letre is átterjed.

A francia kórházat, melyet a tűz már meg
közelített, kiürítenék.

között felnőttek rendelkeznek: és a fiuk 
lelkesen engedelmeskednek. Iloszu zsinórt 
fektetnek le a repülőtér fiivére, egy fiú fel
áll a távolabbik végénél, ilf pedig kis ka
rika segítségével rákapcsolják az indulásra 
kész gépel a zsinórra. Az egyik rendező je
lére a fiú futni kezd és a kis repülőgép pil
lanatok alatt fenn van a magasban. A má
sik jelre a szaladó íiu megáll, a karika fönn 
a levegőben önműködően kikapcsolódik és 
a modell most már egyedül folytatja alját. 
X kikapcsolódás pillanatában megindulnak 
ii stopperórák és egészen addig járnak, inig 
a gép földet nem ér.

Folyik a verseny, százharminc vitorlázó 
modell röppen föl gyors egymásutánban. 
Nem mindegyik start sikerül és ilyenkor 
viharos derültséggel fogadja a dermesztő 
szélben izguló közönség a szerencsétlenül 
bukdácsoló kis gépek különös vergődését 
és előbb-utóbb bekövetkező lezuhanását. Az 
idő nem éppen kedvező, a hideg szél mind
untalan lenyom ja a gépeket, hol meg el
szakítja az indító zsinórt. De azért egyre 
nugvobb az izgalom és izgalomtól kipirult 
arccal üdvözlik a résztvevők Pold Elemér 
repülőőrnagvot, aki szeretettel vegyül cl az 
„avialikus" kisdiákok közölt Egyik-másik
nak egv-cgy tárnicsot ad . aztán üdvözli a 
'iákok lanárvczetőil. Nagy Julián bencés- 
gimnáziumi tanárt. Kunfalvy Rezsőt, a Fáv- 
gimnázium tanárát és dr. Cavalloni Feren
cet, a Málvás-gimnázium tanárát. Vidékről 
is sokan érkeztek a versenyre, igv Egerből, 
(igönni/ösről, Salgótarjánból pedig a Sirály 
cserkészcsapat, amelyet Kraft Aladár bánya- 
'Őlil'ár. cserkészparancsnok vezet.

Már folvt a verseny amikor sok más elő- 
kelős g közölt megérkezett a repülőtérre 
vité ', llrfciiflm'i-Czcidncr Ferenc vezer- 
I ári (. -■ ’-s n Lígügvl Hivatal fő'’..'e és 
nagy érdck'ődéssel ügyelte a repülés ílat il 
barátainak küzdelmét. »

A repülőtér másik helyén ezalatt hús: 
gummimotoros repillömodell versenyzett. 
X hat legjobb azután a repülőtéri épület 
előtt lévő betonon bemutató repülést is vég-; 
zett. Nagv sikert aratott az egyik kis mo
dell, amely — a legmodernebb elvek sze
rint — « felröppenés után behúzta guruló
szerkezetét és csak a leszállás előtt tiintek

Jól ápolt, jól öltözött 
fiatalember holttestét 
fogták ki a Dunából

Vasárnap reggel a Műegyetem előtt lévő 
alsórakpartnál a dunai mentőőrség legény
sége úszó holttestet pillantott meg a Dunán. 
Motorcsónakkal megközelítették, partra vit
ték és azonnal értesítették a főkapitányság 
központi ügyeletét, ahonnan rendőri bizott
ság szállott ki.

A halott 17—18 év körüli, mugasler- 
inetü, szőkéim jn fiatalember, sötétkék 

ruha és fekete félcipő van rujta.

A rendőri bizottság feltevése szerint, ön
gyilkosság történt, a halott már tiz-tizenkét 
napja lehetett a vízben. Jobb társadalmi 
osztályhoz tartozhatott, ezt bizonyítják jól 
ápolt teste és ruhája finomabb minősége.

Felmerült az a gyanú is, hogy
talán a Hz nappal ezelőtt rejtélyes kö
rülmények között eltűnt ifj. Flsch 
Gyula 17 éves tanuló holttestét fogták 

ki a Dunából.

A fiatal diák édesapja városligeti vállal
kozó és a Borostyán-utca 1. számú villában 
laknak. Az állandóan nagv terveket szövő 
fiatalember eltűnésekor levelet irt szülei
nek. kéri, hogy ne keressék, úgy sem fog
ják soha megtalálni. Felöltőjét, kalapját és 
aktatáskáját eltűnése utón pór órával n 
Margilhidon találták meg. Az eltűnt diák 
szülei áldozatot és fáradságot nem kímélve 
nyomoznak eltűnt gyermekük után,

vasárnap antón vidéki városokba men
tek és l?y csak hétfőn reggel nézhetik 
meg a törvényszéki orvostani Intézet

ben a Dunából kifogott holttestet.

Akkor tisztázódik majd, hogy tényleg ifj. 
Flsch Gyula holtteste kerüll-e elő a Du
nából.

-W—— ■

Észak-lrország 
miniszter elnöke 
De Valera ellen

London, október 23.
Lord Craigavon, fisiak-lrország minist 

lerelnöke, a Sunduy Dispatch számúra tett 
nyilatkozatban közölte, hogy

visznutasitotta De Vulerának a két Ír
ország egyesítésére Irányuló ajánlatát.

— Minden lívcn irányú kísérlet — mon 
’oit.i lord Craigavon — polgárháború ki

robbanására vezetne. Ha L'lstcr elég gyáva 

elő ismét a kerekek.
A késő délutánig tarló verseny nyerteseire 

pazar dijai: várlak. Az abszolút legjobb 
eredmény elérője egv Csepel motorkerék
párt kapott és nagyon szép dijat tűzött ki 
a Légügyi Hivatal, a honvédfőparancsnok
ság, a kereskedelmi miniszter, a polgármes
ter és több más hatóság. drei 

lenne ahhoz, hogy elfogadjon ilyen tervet, 
akkor felbcmlásj folyamatot indítana meg 
a birodalom szivében.

— Egyébként Észak-Írországban — tette 
hozzá — megtanultuk már. hogy

De Valera Ígéreteinek és biztosítékai
nak nem leket semmiféle őrlikét tu

laj doni tani.

azt hiszülc. ilf az ideje, hogy véget vesse
nek tevékenységének.

Letartóztatták 
a tavaszuccai posta 
sikkasztó altisztjét

A 7’nposr-ulca -I. száma házban lévő 3. 
szánni postahivatalba szombaton délben be- 
álliloll Jancsovics Arpádné nyugdíjas. Az 
Idős asszony a postahivatal vezetőjét ke
reste és

panaszt tett, mert egy részére átutalt 
összeget nem kapott kézhez.

Jancsovicsné elmondotta, hogy a cseneli 
IVriss .Vun/réd-gyárlól 112 pengő 85 fillér 
hirandósúga van. Ezt az összeget október 
17-én meg kelleti volna kapnia és a gyár 
könyvclöscge szabályszerűen értesítette is 
öt a pénz átutalásáról. A postahivatal fő
nöke meglepődéssel hallgatta az asszony 
nanaszát és azonnal intézkedett, hogy néz
zék át visszamenőleg a postai kiutalásokat 
és n nyugtákat is vizsgál iák felül.

Az október 17-i pénztárnaplóhan megta
lálták a H’eíss Manfréd-nyör 112 pengő 85 
filléres átutalását Jancsovics Arnádné ré
szére. Tovább kutasak és előkerült a cím
zett nyugtája is. Most lelt azután igazán 
nngy meglepetés. Kiderült ugvanis, hogy

a pénzt valaki felvette és rálnmlsllnlta 
a nyugtára Jancsovicsné aláírását.

Moroay Sándor 49 éves posbuilliszt van 
meghízva a ,7 postahivatalba érkező pénz- 
küldemények kihordásával. F.'ővctlék Mór- 
vayl, aki először hallani sem akart arról, 
hogy <"> követelt volna cl valami szabály ta
núságot. Később

sírva beváltotta, hogy hat esetben sík- 
kns’/loll. mintegy 1173 pengőt,

■íz első kisebb tételeket visszafizette az 
njabb sikk:iszln«okból és azt hitte, hogy 
nem fognak rájönni a visszaélésekre.

A megtévedt postást letartóztatta a rend
őrség.

SwmHIöG: 
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1. "Magyar stagaíonét a Fe1 vidékre !

Milyen 
kelleti 

magyar 
magyar

IPOLYSÁG VÁROS 
jöteren az elmúlt hét 

enyhe októberi 
szabadtéri 

'adási rendez
tek s a hangos híradókon kívül bemutat
ták az j f ö I d e s u r ‘ című filmet. 
Ez a mozielőadás első hiisilö és enyhítő 
cseppje annak az ollbatallan, gyötrő 
szomjúságnak, amellyel a Felvidék ma
gyar népe a magyar kultúrára áhítozik. 
Ipolyság közönsége tehát ismét élvezhette 
Jókai géniuszát és ismét szabadon el- 
ábrándozhatott Ankcrschmidt lovag cso
dálatos metamorfózisán, a magyar hu
musz átalakító erején. Erről a mozi
előadásról eszünkbe jutnak a romantikus 
hangulatú felvidéki városok színházai és 
újra /cl támad nak azok az aranyos
himporos diákcmlékck, amelyek igen so
kunkat a háboruelölti vagy a háború- 
alatti magyar vidéki színházakhoz fűznek. 
I (l’.l él emlékünkben például a kassai 
s:inház is, mint egy drága ékszer, amely
nek ékkövéből a magyar színházi élet szik
ráztál villogott, világított és elkáprázta
tott. F.s ha arról beszélünk, hogy az egy
kori felvidéki magyar színházak tagjai 
közül hányán lettel: a főváros büszkesé
gei, akkor fel kell mérni magunkban 
azokat a számunkra el nem képzelhető 
hatalmas erőfeszítéseket és heroikus küz
delmeket is, amelyeket az elnyomás hnsz 
esztendeje alatt a magyar színigazgatók 
tcljcsilcllek azokon a vártákon, ahol a 
cselük a magyar szó őrállását legfeljebb 
napokra, hetekre engedték meg. 
anyagi, erkölcsi drótakadályokon 
átvágniuk magukat a felvidéki 
színészeknek, hogy eljussanak o 
.beszéd lehetőségéig, hogy létezésükkel 
ébren tartsák a lángot! Ki tudja, itthon a 
Csonkaországban felmérni ennek a kullur- 
munkának óriási jelentősegét, amelyet 
Komárom utolsó magyar polgármestere, 
Szijj Ferenc így jellemezett-

, llogy ilyen magyarok tudtunk ma
radni, azt a magyar kultúrának, a ma- 
gyár könyvnek, a magyar színészeknek 
és a magyar dalnak köszönhetjük." Az az 
ember beszélt igy, akinek városában, 
ú-Komáromban a színházat cseh 
k a szár n y á n a k rendezték be*  Most, 
hogy minden okunk van remélni, hogy 
a felvidéki városok visszatérnek hozzánk, 
gondoljunk megillctödötlen és áhitat os 
alázattal a magyarság hősi pionírjaira, a 
húsz IV alatt is a Felvidéken küzdő, har
coló magyar színészeire! Gondoljunk arra, 
hogy a: idő ismétli önmagát, a visszatérő , 
magyar városokban sóváran, kiéhezetten 
várjál: o cenzurázatlan szabad magyar 
művészetet, húszéves hiányt akarnak pó
tolni és behozni! Nem üzleti vállalkozás, 
de a legszentebb kulturhivatásu, gran 
diozus missziónak gondolatát lanszirozzuk: 
készüljön cl a legjobb ma
gyar színészekből az a s t ag
yi o n c, amely a Dérynék és l.endvayak 
szellemében sorra belül ja majd a hazatérő 
magyar városokat, hogy egymásután élő 
lángra Ld'brntsa a magyar gondolat eddig 
hamu alá kapart, de állandóan Izzó 
parazsát.

2. Regi noteszla-b Jusnijrói
EVFNKINT CSERÉLEM noteszemet, 

amelybe itl-ott mindig jól jegyzek egy-egy 
szót, hangulatot, megfigyelést vagy él
ményt, amelyekről ugy érzem, hogy egy
szer szükség lesz rá nk. A n< teszt minden 
én januáriában álnézem, aztán eldobom. 
Emi rénebid noteszomból — talán a két év 
előttiből — azonban egy lapot kitéptem és 
betettem az ajb«r. Most amikor Prágából 
érl:e-< :t a hír, hogy mcg’ nlt Jusnij, a Kék
madár-kabaré vildghjrü megteremtője, elő
kerül ez a gyűrött papírlap, amelyre ak
kori.bán c l a négy szót Írtam: „Jusnij, 
S :!:b::rg, Kvffé Bizor" . Salzburg akkor 
Ihin' rdt Fcslspicljénai: lázában égett, a 

bák árát rn felemeltek és
a Kcffé Hazat volt a
min-'ir tájáról seregiéit
székiéi Mindenki Rcinh'-ri't.-a volt kiván
csi de Jusnij is ott vendégszerepelt társu
lat '.md a Ntadtthc'-tcrbcn, meg kell vallani, 
nem a legnagyobb sikerrel Amikor meg
látott a Kaffe Bazárban, világoskék oyer- 
mckszcméncl h’inyorgatva, önminnyal, de 
a inaoyero': iránti szeret t ben néhány 
mám/ r szót keverne bezédébe. valahogyan 
ezeket mondta

__ Akár csel: Pesten lennék, itt van 
minden magyar a Pazarban és nincs ott 
sen! i e:!c a srinhazban!. .

A rt .n mé egyszer hlálkozfam vele 
Pcsti n. c-itt'n egy kdvéházban, talán az 
idén é-rilisbf n. amikor szomorúan újsá
gol! • ‘ fS év alatt, amióta a Kékma-
dai't csinálja, tizenötször volt

a;

Budapesten, éppen most jubilált, de 
olyan részt.tétlenség mellett, ami szinte 
megdöbbentő. Kétségbeesve kérdezte, hogy 
mi ennek a: oka, az emberek megunták 
őt, vagy azt a magasabbfalta kabaréművé
szetet, amelyet ö produkál. Megnyugtat
tam, hogy általános krízis van, a többi 
színházak sem mennek jól. 11)38. már
ciusát irtuk! Hamarabb fejezte be egy nap
pal a vendégjátékát, csalódottan, remény
vesztve elutazott Prágába, ahol csakhamar 
feloszlott i a Kékmadarat.

MOST AMIKOR a szegény vándor Jusnij 
Prágában meghalt, eszünkbe jut, amint a 
biborfüggönybe szinte belekapaszkodva, 
mosolyogva ott állt a rivalda előtt és kc- 
délnesen-mérgtsen rászólt arra a Szeren
cs't enre, aki elkésett a színházból és most 
lábú j‘hegyen lopakodott be a nézőtérre.

— Tessék csak egészen nyugodtan — 
szólt mindig a későnjövőrc. aki igy pellen
gérre állítva, megszégycnülten botorkált a' 
kinyújtott lábakon keresztül a zsöllye 
felé —, tessék csak egész nyugodtan, ne 
zavartassa magát, mi megvárjuk, nekünk 
van időnk ...

SZEGÉNY JUSNIJ ilyenkor halálosan 
megbántva érezte magát. Művészet lebe
csülésének vélte a sajnos nagyon általá
nos pesti szokást, amit még az ő presztí
zse sem tudott megváltoztatni.

Akik közel álltak hozzá, tudják, hogy 
szinte korszakalkotó miiveszi tevékeny
sége után boldogtalanul, reménytvesztve 
és csalódva halt meg: fiatalon is túlélte 
magát.

3. Szív küldi szívnek
szívesen

Múlik lassan már a napom 
Késről ti2 én utilapom 
Akárhogy is kötöm bogom 
Stép világom csak itthagyom.

EMÖD TAMÁS irta ereket a halál sej
telmes sarakat nem is olyan régen, ami
kor az egyik színházi hetilapba beszámo
lót irt a János vitéz szabadtéri előadásá
ról. A költő prófétai előrelátásával meg
érezte saját halálát és elment elmúlni

Korda Mária vasárnap
a rendőrségen zsarolásért 
feljelentette soffőrjét, 

később kiegyezett az olasz fiatalemberrelde
Érdekes vendége volt vasárnap délelőtt a 

főkapitányságnak. Korda Mária, a világhírű 
filmmüvésznö, Korda Sándornak, a híres 
magyar származású filmrendezőnek külön
élő felesége, aki pár nap óta Budapesten 
tartózkodik. Panaszt emelt a soffőije ellen.

Zsarolás vádját
hangoztatta a filmprimadonna és kérte a 
rendőrséget, hogy sürgősen intézkedjenek, 
mert attól tart, hegy esetleg az olasz szár
mazású soITőr, aki heves temperamentumu 
férfi.

nagy

hosszút áll rajta.
Korda Mária, akit a pesti közönség is 

jól ismer, izgatottan adta elő panaszát. El
mondotta, hogy pár hónapja mint soíTört 
alkalmazta Essio C.asselgrandi 31 éves, 
lencci születésű, jó családból való 
A művésznő európc.i utazásai 
autón teszi meg és utjain az olasz 
vezette kocsiját. Pór nappal ezelőtt 
pestre érkeztek és Korda Mária a Gellért- 
szállóban bérelt lakoszálvt. Ugyanott vett 
ki szobát soíTőrjc részére is. Pihenni jött a 
magyar fővárosba .< itt keletkezett a nézet
eltérés sofforlévcl. Az olasz fiatalember úr
nője kívánságait már nem tcljesitelte olyan 
pontosan, mint előzőleg és több panasz me
rült lel ellene Korda Mária először

rcndrculasitolla n hetykén viselkedő 
soffőrt,

azután közölte vele, hogy elbocsátja és 
mást vesz tel helyébe. A soITőr, amikor szol
gálatba állt, ugy állapodott meg a film- 
müvésznővcl. hogy annak jogában van őt 
bármikor elbocsátani, de ez esetben bizo
nyos összeget kell fizetnie. Korda Mária 
300 lilát és llómáig szóló vasúti jegyet 
.íjánhtt fel sofTőrjéiiek. Essio Casrdgrandi, 
amikor meghallotta e. I nz. ajánlatot, kere
ken ki’rlentclle, hogy ö, akinek havi száz 
svájc 
lése.
md.i . .
re zni. A soITőr

"000 Ura azonnali kifizetését és Lón- 

ve- 
férfit, 
részét 
soITőr 
Buda-

•| franknak r egő'lclő ös.-r'i volt a fi ze
nről fogadja cl a háromszáz Urát és 
lilán fog követelésének érvényt sze

Nagyváradra, honnan elindult és ahol a 
világháború legszebb magyar költemé
ny e.t irta. Itt teljesedett ki benne az az ér- 
pusztithatatlan, kiirt hatatlan magyar ér
zés, amely Trianon óta egész költészetét 
uralta. Ki ne emlékezne a Mézeska
lács szivbemarkoló dallamára, amely 
igy kezdődik: „Szív küldi szívnek szíve
sen ...“ Gyönyörű, zcngőnyelvü, izig-vérig 
magyar költő, harcosa volt annak a nagy
váradi gárdának, amely kezdetét jelen
tette a magyar irodalom uí jász ölelésének 
Hogy milyen büszke volt Nagyváradra, 
erről van egy kis történetem. Annak ide
jén, amikor T ö r ö k Rezsővel együtt „Két 
lány az utcán!! cimü darabját a Vígszín
ház kiosztotta ugy volt, hogy G aá l Fran
ciska játsza a főszerepet. A művésznő 
azonban itthagyta a Vígszínházát, Ber
linbe utazott filmezni, amikor a színház 
igazgatójának eszébe jutott, hogy egy 
Dayka Margit nevű fiatal szegedi színész
nőt jó lenne megnézni és Pestre 
hozni.

— Ugyan, ugyan — hüledezett Ernőd 
Tamás —, hiszen ez a kislány rikkancs
gyerek volt még nemrég, ö hozta nekem 
mindennap a friss lapokat Nagyváradon 
a Koronába . . .

De azért elutazott megnézni Dayka 
Margitot és ő volt a legboldogabb, hogy 
a darabja főszerepét rábízhatta. Büszkén 
is mesélte később:

— Lám, lám, a nagyváradiak olyan te
hetségesek, hogy még a rikkancs
lányból is primadonna k e r fl l...

FEL KELL JEGYEZNI még róla, hogy 
nemcsak a szó, hanem a fizikai örömök 
gourmandja is volt, már ami az ételeket 
illeti. Odaáll! felesége mellé a konyhába, 
ételrecepteket kreált s fantasztikus ízű, 
finom csemegéket készített barátainak, 
vendégeinek. Felesége különben is valósá
gos heroinaként állt mellette, most ami
kor az utóbbi években sok anyagi ^só
pás érte. Egymásután indullak ellene és 
indított ő is pereket mások ellen, s ez bi
zony nemcsak anyagi, hanem fizikai 
omlásához is vezetett, felesége megta
nult szabni-varrni, szalont nyitott, hogy 
ilymódon is támogassa a férjét Ezekbe a 
perekbe betegedett bele, ezek őrölték fel 
lassan minden életerejét és ezeknek iz
galma hatalmasodott el szivén, amely vé
gül is megölte. Pedig a költő még nem 
régen ezeket a gyönyörű sorokat irta le:

Kint a szigeti fák alatt 
Felfájt bennem a < ondolat 
Igy malik cl, ami édes... 
Azr.ap lettem ötuen éves.

Szegény Ernőd Tamás tulkordn ment 
cl...

donba szóló vasúti jegyet, vagy Korda 
Sándorhoz szóló csekkel követelt.

A filmprima Ionná és a soITőr között egyre 
jobban kiéleződött a helyzet. Korda Mária 
oltói tartva, hogy a soITőr mérgében valami 
kárt tesz a luxusautóban, felszólította, hogy 
azonnal adja át az autó kulcsát és majd 
azután tárgyalnak az anygi ügyekről. Erre 
azonban nem volt hajlandó a sofTőr. Hatá
rozottan kijelentette, hogy addig, amíg 
pénzt és vasúti jegyet nem lát, az autó kul
csát nem adja ki.

Korda Mária, akit a történtek nagyon is 
felizgattak, gyorsan felöltözött, lesietett az 
utcára és taxin a főkapitányságra hajtatott. 
A biinü-vi osztály vezetője azonnal intéz
kedett. Két detektívet küldtek ki a Gcllcrt- 
szállóba, hogy

állítsák elő azonnal a soffőrt.
A rendőrségen Korda Mária és a soITőr 

között rövidesen béketárgyalások indultak 
meg. A soITőr kijelentette, hogy hajlandó a 
rendőrségen átadni az autó kulcsát, ezzel 
szemben arra kéri a hatóságot, tegyék le
hetővé. hogy megkapja járandóságát és a 
vasúti jegyet, hogy elutazhasson Budapest
ről és igy nj állás után nézhesen Korda 
Mária kijelentene, hogy ezekulán nem kí
vánja Essio Citsselgrandi megbüntetését.

A déli órákban — mint később a rendőr
ség értesült — megtörtént a megegyezés nz 
anyagi dolgok tekintetében, a soITőr ígére
tet telt, hgoy még vasárnap elutazik Buda
pestről és ezzel a fihnprimadonna izgalmas
nak indult pesti kalandja megnyugtató be
fejezést nyert. ____

* Mii kezdődnek a felvételek a Művész 
Színházban. A Hétfői Napló jelentette első
nek. hogy n Művész Színházat film céljaim 
lm beadták <’s n Varieté csillaga cimii ma- 
■•var-nérie ii'civil óri íslilmn k több jt lene
tel készítik cl n színház nézőterén és szilt- 
■jidún. Hétfőn kezdődnek meg ezek n fel
értelek, amclynik során valódi oroszlánok 
is n fcltcvőgép elé kerülnek. Ez lesz nz első 
magyar' film, ahol vadállatok szerepelnek.

Zdoutok

Nincs téma, amely el
csépelt lenne, ha művé
szek nyúlnak hozzá —* 
jutott eszünkbe akkor, 
amikor ki tudja hányadik 
változatban színpad és

film után megnéztük a Zsarnok cimü fián*  
cia filmet, amelyet Neumann Oroszország: 
cimü drámájából készítettek. Igazi művész. 
Tourneur a rendező, még nagyobb művész: 
Harry Baur, aki Pál cár tragikus figuráját 
mintázza meg. Harry Baur az emberi mo- 
tivumokat emelte ki a történelem e tragi
kus hősének alakjából, aki saját végzetének 
bélyegét hordotta homlokán. Kegyellensége, 
brutalitása, amellyel saját véres sorsát pro
vokálta ki, alapjában véve egy gyermekien 
.'élő, rettegő embert álcázott, aki szinte ku- 
tyahüséggel éppen ahhoz menekül véde
lemért, aki magában már halálra ítélte. 
Pahlen kancellár alakját is a legnagyobb 
színész, Pierre Renoir mintázta. íme egy je
lenet: A cár elrendelte, hogy kegyencnőjé
nek is jár a generalmars, amely csak a cári 
család tagjait illeti akkor, ha a palotát el
hagyják, vagy oda érkeznek. A kegyencnőt 
a cár megcsalatottságában markos kozák
jaival kidobatja s amikor a kapuhoz ér a 
furcsa menet, az őrség, amely semmit sem 
tud a dologról, rákezd a generalmafsra! Po
koli mulatság! A film, mint ahogy előre 
megjósoltuk, óri’si siker a Corsoban és a 
Décsiben. Élmény!

mojoiyag- a-z égxa
Aranyos, derűs film tör

ténet, tizenhárom kis
lányról. akik „Piri klu
bot*  alapítanak azzal « 

MAGYAR FILM <’é,la,« hoW lehetőleg: 
minden héten jót tegye
nek valakivel. A tlzen- 

'larmadik Piri T u r a y Ida igy talál rá egy 
itszéll csavargóra, akiről kiderül, hogy klfosz- 
l:(t és ruháiból klvet'ulztelett földbirtokos s 
’T’en nősülni készül fRádav Imre). A jétét az, 
Hogy ■ rossz házasság meghiúsul, viszoi:t... no 
c » em meséljük el a történetet, elég ha kon- 
tatáljuk, hegy igen jól mulattunk rajta. A film 

'á szórakozást

4tí tfat&Ht
a paiadícíOM&an?

A paradicsom nem a 
bibliai édenkert, hanem, 
egy alpesi szálloda, ahol 
mindenféle bonyolult é« 

NÉMET FILM fejeletejére állított dolog 
történik. De ahogy tör- 

:énik?l Micsoda pazar technikai tudási A szál
loda egyetlen díszletének árából egy magyar 
filmet lehelne megcsinálni Káprázatos felvéte
lek, mesteri rendezés, remek aláfestő zenei A 
szereplők közül Geprg Alexander és Osccr Sima 
régi barátaink. Hilde Kralt bemutatkozása jól 
sikerült. A kétméteres germán bonvivant Al
bert Matterstocli ni szerzeménye az UF/-nak, 
ö volt az egyetlen, oki még — no valljuk be —• 
czdöeske. A filmen jól mulattunk.

ibiiiis. öCupÍK vissnaU*.

AMERIKAI

Fiatalkorunk izgal
mas olvasmánya volt az 
elegáns francia vivör, 
ékszertolvaj, úri ban
dita. Arzén Lupin, akit 
Leblanc mester szült 

életre. Arzén Lupin most Hollywood*  
<’an támadt fel karcsúbban, kedvesebben, 
mosolygósakban és fölényesebben, mint 
ahogy számilotunk rá. A volt bandita meg
tért a becsületes élethez, <’e egy fantasztikus 
trlékü nyaklánc egy kicsit felébreszti benne 
az. nívó gengsztert Erről szól a történet, 
amely izgalmas és érdekes, fordulatos és 
sok helyen meglepő.

* Hol voltál az éjszaka? Az UFA szakmai 
bemutatója során már felfedeztük ezt a szel-

•rnes <s rnpvonó vigíntéHt. mn«.|v nz üFA 
élgárdáját foglalkoztatja. Willy Frilsch és Gusti 
llidar a főszereplő, de Iliidé Ih.debromi és 
licorg Alexander is jelentős feladatot kaptak 
a fi hűben. Egy elrabolt pyönpvnyakék, egy fia
in holRv és a kíihigvminiszfériuin vezetője kö
rül forog az a borsos, de mindvégig fordulntos 
'idain történet, amelynek során mindenki gya
núba keveredik, egy sereg ártatlan ember ke
rül kényes cs kompromittáló szituációba, mig 
'égre megoldódik a helyzet. A filmet az Uránia 
opia bemutatni.

* Az éllaml színházak neves színészei Kassa- 
•mzsonyl LarUrsalkért. Kassa és Pozsony n>a- 
A_ar színhazainak színészei kenyér nélkül, igen 

... ukos helyzetben maradtak, saj. t felscn.té- 
snkre m v< inher ló-én a Városi Színházban elő- 
.idust rendeznek. A Nemzeti Színház és az 
•h'crnb.'z legnevesebb művészei vállaltak sze- 
n U< t. hogy kart; rsaikon segítsenek, l)r Z óri

miselő “ ‘liszhargversennyel egy- 
i felvidéki«!•’S- beszédet mond,
7 f , íi iZin,szVl‘ Pcd,« előadják Babay Jó- 
-;f ez alkalomra irt egvfelvonésosát. Nem két- 
sínvl ÍSszeJ0';-1’0}- k,"zö"S!> «> Kas-n-po. 

rctctlcl fogja felkarolni?' * ° mc',íree,,ult »:e’
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Mérgezett vacsora 
a Kis János-prccai 
hármas mérgezés titka 

Vasárnap érdekes fordulat következett be 
a VVriaz-család mérgezése ügyében folyta-; 
Jött nyomozásba^. Weisz Ferenc huszonki- 
lenceves kereskedőt, a feleségét, valamint 
két és féléves Ági nevű leányukat szomba
ton délelőtt eszméletlen állapotban, mérge
zés tünetei között találták meg a Kis János-

Autca 7. számú házban lévő lakásukon, 
mentők kórházba vitték őket. Eleinte

az volt a gyanú, hogv talán öngyilkos
ság történt,

ey a föltevés azonban később megdőlt.
A kórház vasárnap délelőtt értcsitette .. 

főkapitányságot, hogy Weisz Ferenc eszme- 
- letre tért, mire detektív ment a kórházba és 
•kihallgatta:

— Szó sincs öngyilkosságról, — 
dotta a kereskedő, — semmi okunk 
volt arra, hogy öngyilkosságot kövessünk 
el. Pénteken este felvágottat és teát vacso
ráztunk,

•vagy a teába, vagy a felvágottba méreg 
került, vagy romlott volt az étel.

A detektív ezután Weiszék lakására ment, 
még megtalálta a pénteki vacsora maradvá
nyait, egy kevés teót és néhány szelet fel
vágottat,

ezeket az ételeket a rendőrség lefoglalta 
és az Országos Vegyvizsgáló Intézetbe 

küldte,
ahol majd megállapítják, mi okozta Weiszék 
mérgezését.

B Hazai szénnel \
\ HÉBER\

REKORD*  \ kál.vhagyar \ 
hist-. korom- és \ Vilmos császár út 30 \

— KEMAL EGÉSZSÉGES. Ankarából je
lentik: Ke mái Atatürk köztársasági elnök 
egészségi állapotáról a következő orvosi je
lentést adták ki: A betegségre valló tüne
tek egy hét alatt teljesen megszűntek. Az 
árverés szabályos, 80, légzés 19, hőmérsék
let 36. A betegség lefolyása most már telje
sen normális, úgyhogy több orvosi jelen
téit nem adnak ki.

— Rejtélyes sebesült a kerepesluti HÉV- 
síneken. Vasárnap hajnalban a Kerepesi-ul 
Iá. előtt a //ÉV sínek között a vasutasok 
eszméletlen állapotban, sérülésektől borítva 
találták Komjáli Győző 15 esztendős vegyé
szeti gyári alkalmazottat, aki a Vajdaiul- 
nyad-utcában, a, VörösA-crc.srt-menhelyen 
lakik. Súlyos állapotban a /íóAus-kórházba 
vitték Koinjátit. Délelőtt rövid időre visz- 
szanyerte az eszméletét. Amikor megkér
dezték tőle, hogy mi (•kozta sérüléseit, nem 
tudott feleletet adni, azt hangoztatja, hogy 
nem emlékszik semmire és nem tudja, ho
gyan került a vasúti sínek közé. A rejté
lyes ügyben a rendőrség megindította a 
vizsgálatot.

__ Veszprém uj temploma. Rótt Nándor 
megyéspüspök a Szent István-éyre a vesz
prémi Újtelepen templomot építtetett ar- 
pádházi Boldog Margit emlékére. Az uj 
templom ünnepélyes megáldása ma dél
előtt ment végbe a város katolikus társa 
dalmának löbbczorfőnyi részvételével. A 
megyéspüspököt, aki Tóth Tihamér segéd
püspök kíséretében érkezeti, az egyházköz
ség élén Serük József prépost-kanonok, vá
rosi plébános és Jánosffy József törvény- 
széki tanácselnök fogadták. A szentbesze
det Tóth Tihamér segédpüspök, a szentmi
sét Rótt Nándor megyéspüspök mondotta. 
A megyéspüspök szentelte fel meg a múlt 
héten a templom két uj harangját is.

— Megölte magát — míg a csald templom
ban volt. Vajda János kocs.irdi gazdálkodó fe
lesége vasárnap, inig hozzátartozói a templom
ban voltak misen, felakasztotta magát. Mire 
fű találtak, meghalt. Vajdáné már hatszor ki 
•éréit meg öngyilkosságot s most hetedszer si 
került végrehajtania végzetes elhatározásai.

Világmárka!

— Mindent vissza. A magyar nemzet 
gyermekének leikét ez a szent akarat jnrja a . 
irait <u . kit .zó tejrz k>. 1 -SS "
din- í. miért kilvrlelfink vi,jz» min.kid. orra 
felni Cfco/noZ-tt .inna dr. csy. ny r;
tóher 30-ón díleWI • • nrkknr ■>> Urrar » l m 
uluhólban velllollkípH .1 
.ebbeknek • felvidékieknek WJ
kében n Felvidék feledb.-llen e» “ 
wl történetével me««i nfell k.-pclf Az ’O" ’ 
I.Un nem i» Hmeri ett . |W«™ ' "T'n 
Neki mén kell ismernie Chilin ik. dr, .Inad, sí 
iránt a legnagyob érdeklődés nyilvánul.

HÉTFŐI NAPLÓ_______________

Letartóztattak két kölcsön- 
szélhámos álügyvédjelöltet

Gross Mihály női konfekcióüzlet tulajdo
nom feljelentést tett a főkapitányságon két 
fiatalember ellen, akik mint dr. Szabó 
László és dr. Scheer László ügyvéd jelöltek 
keresték fel őt üzletében és

vállalkoztak arra, hogy előnyös feltéte
lek mellett kölcsönt szereznek számára, 

mert tudomást szereztek arról, hogy Gross 
Mihálynak szüksége lenne átmenetileg pár
ezer pengőre.

A kereskedő bizalmát teljesen megnyer
ték. Gross közölte velük, hogy hatezer pengő 
értékű áruról kiállított hét darab zálog
jegye van és ezekre szeretne kölcsönt fel
venni. Az „ügyvédjelöltek" mindent meg
ígértek, de mielőtt hozzákezdtek volna a 
kölcsön megszerzéséhez, különböző

ti

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap:
Hazánkban különösen a keleti megyék, kapták már az erős, sőt helyenként viha- 
északi-északkeleti szelet; ugyanott már kisebb eső is volt. A Dobogókőn ma reg-ros -----^.r.r------ ■ w

gél plusz 1, a Kékestetőn mínusz 1 fok volt a hőmérséklet és ma délben a Kékestetőn 
havazik.

Budapesten ma délben a hőmérséklet 7 Celsius-fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 760 mm., kissé süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő huszonnégy órára:
Élénk, keleten viharos északi-északkeleti szél. Több helyen — főként a kele.ti 
megyékben — eső. A Mátra és Bükk magasabb csúcsain részben havas eső, 
bő. A hőmérséklet alacsony marad.

— Gyá^zünuepély az első magyar orvos
nő sírjánál. A Magyar Orvosok Nemzeti 
Egyesületének orvosnői csoportja vasárnap 
délben féltizenkét órakor gyászünnepélyt 
tartott az első magyar orvosnő, gróf Hugón- 
nay Vilma dr. sirjánál, a rákoskeresztúri 
uj köztemetőben. A magyar orvosnők nevé
ben dr. Kokas Eszter egyetemi adjunktus 
mondott ünnepi beszédet, a .WA.VSr képvi
seletében dr. Csiky Jánosné országos al- 
elnök beszélt, a Csaba Bajtársi Egyesület 
Hugonnpy leánytörzsének megbízásából p.e-, 
dig Kuhár Gabriella orvostanhallgatónő. 
törzsfő emlékezett meg a magyar orvosnők 
úttörőjének érdemeiről.

— Llpót király visszautazott Belgiumba. 
Llpót belga király rövid londoni magánlá
togatásáról visszautazott Belgiumba.

214 pengőt vettek fel a kereskedőtől és 
elvették tőle az összes zálogcédulákat.

Többé nem mutatkoztak a kölcsönszerzök. 
Gross Mihály a megadott címeken hiába ke
reste a két fiatalembert, azok ott sohasem 
laktak. Végül is a főkapitánysághoz fordult 
és a detektívek megállapították, hogy a 
rcskedö

kc-

szélhániosok áldozata lett.

fiatalemberek nem ügyvédjelöltek, 
ügyvédi irodában dolgoztak mint irno- 
A zálogcédulákat eladták és nem is a 

Vasárnap 
elfogták és 

letartóztatásba

A 
nem 
kok. 
valódi nevükön szerepeltek, 
kereskedő szélhámosait 
rendbeli csalás cinién 
lyczték őket.

— Gyógyíthatatlan betegsége miatt ön
gyilkos lett egy újpesti háztulajdonos. Új
pesten, a Vasvári Pál-utcn 2. számú házban 
lévő lakásán felakasztva, holtan találták 
Herse Gyula -16 éves háztulajdonost. Búcsú
levelet hagyott hátra és azt irta, hogy gyó
gyíthatatlan betegsége miatt megy a halálba.

A párisi expressz szerencsés szeren
csétlensége. A Paris- La Rochelle közötti 
közötti expresszvonat Breuil-Barrot állo
más közelében kisiklott. Három személy
kocsi a töltésről lefordult s öt méter mély 
árokba zuhant. Csodálatosképpen a három 
kocsi utasai sértetlenek maradtak, csupán 
egy asszony szenvedett jelentéktelen bor 
zsolúsokat. Az anyagi kár viszont jelenté
keny s a forgalom a vonalon több óra bősz- 
szat fennakadt. A kisiklást sin-törés idézte

Egy kis diák 
katasztrófája a Dunán

Vasárnap délután Óbudán az Arpád-utja 
irányában a Dunába fulladt Vándori Jó
zsef tizenkéléves gimnáziumi tanuló, egy 
tanító fia, aki édesapjával együtt a Csere
pes-utca 4. számú házban lakott. A fiatal 
diák a Duna partján játszott, azután egy 
magános csónakba szállt és a csónakot el
lökte a parttól, de alig haladt nébánv mé
tert, a csónak felborult és Vándori József 
a vizbecsctt. Mire segítségére siethettek 
volna, végleg elmerült. Holttestét még nem 
találták meg.

há
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— Elfogták a kórházból megszökött be
törőt. Szabó László 28 éves cukrászsegéd 
betörés miatt kirótt büntetését töltötte a 
váci fegyintézetben. Nemrégiben megbete- 
gcdelt és ápolásra egy budapesti kórházba 
utalták. Szabó egy óvatlan pillanatban ki
szökött a kórteremből, feltörte az egyik or
vos lakószobáját, felöltözött az orvos ruhá
jába és elillant a kórházból. A rendőrség 
azóta kereste. Az újpesti kapitányság delek- 
livjei vasárnap megtudták, hogy az An
gyalföldön rejtőzik egy ismerősénél. Mikor 
a detektívek betoppantak a lakásba. Szabó 
székkel támadt rájuk, de ártalmatlanná 
tették, megkötözték és előállították a kapi
tányságra. Szabó bevallotta, hogy mióta a 
kórházból megszökött, barátjával, Pobuda 
József 32 éves cukrásszal több betörést kő- 
vetett el. Pobudát is elfogták s most igye
keznek összeállítani biinlastromukat.

— A Magyar Katonaujsóg uj száma. .Szomba
ton jelent meg a Magyar Katonaujsóg negyedig 
száma vitéz Rózsás József őrnagy szerkesztésé
ben. A lap első oldalán 11 Rákóczi Ferenc, 
képét közli és Rákóczi hív! címmel lelkes sezér- 
cikkben foglalkozik a ruszinföld szabadság
harcával. a fejedelem hűséges szlovák talpasai
val. Érdekes térképekkel illusztrált közleményt 
közöl az ezeréves magyar-lengyel fegyver 
barátságról, ügyesen foglalja össze a mull hét 
eseményeit és oldal kép számol be a nagyszerű 
magyar honvédségről. A lap érdekes közlemé
nyeiből ki kell emelnünk még a szovjet
hadseregről szóló ismertetést.

— Hősi cmlékmiiuvatás Pándon. A pest 
megyei Pánd község hősi halottainak emlé
kére felállított szobrot vasárnap ünnepélye® 
keretek között leleplezték. Az ünnepség 
vitéz Endre László pest megyei alispán, Xo- 
tolcsy Mátyás országgyűlési képviselő és 
Perczel Miklós főszolgabíró mondtak beszé- 

I det. Az első koszorút Tusnádi Ferenc al
ezredes helyezte el a honvédség nevében.

— Felakasztotta magát egy kisfiú — mert 
éhezett. A debreceni Károly Ferenc József- 
utón vasárnap a járókelők egv fa ágán egy ti- 
zenkéléves fiút talállak felakasztva. Levágták 
n kőtélről, szerencsére még volt benne élet. 
Beszállították a debreceni klinikára, ahol esz
méletre térítették. Ekkor elmondotta, hogv 
azért akart meghalni, mert odahaza éheztek 
és nem bírta a nélkülözést.

— A Keszthelyi Premontrei Diákszövetség 
hudaoesti osztálya folyó évi október hó 27-én 
(csütörtökön) este fél 8 órakor a Carlton 
szálló vörösterméhen tartja évi rendes köz
gyűlését. A közgyűlés lilán 
társasvacsora keretéi,-.. 
elnöke Kelemen Krizosztom pannonhalmi 
np.'t ur őnagyméltósága „Szent Norbert” 
legbeszédet mond.

— Tömeges husmérgezés Dombóváron, 
meges husmérgezés ügyében indított ny« 
zást a dombóvári rendőrség. Vasárnapra 
radó éjszaka tizenöt suylos husmérgezés tör
tént a városban. Megállapították, hogy a be
tegek mindnyájan egy mészárszékben vásárolt 
hústól lellek rosszul. A mészárszék íirukészle 
lét lefoglalták és a húst vegyvizsgálóira fel- 
kiildték Budapestre. A husmérgezés tizenöt ál
dozatát kórházba szállították, közöttük négy 
gyermek van, akinek állapota nagyon súlyos. 
Az ügyben a rendőrség tovább folytatja a nyo
mozást.

— Bicskán, szódaüveges éjszakai csendélet. 
Vasárnapra virradó éjszaka a Déri utcában 
Cseh Árpád autószerelő összeverekedett Ta
kács István magántisztviselővel és bicskával 
hátbasziirlu. Takácsot a Rókus.kórházban ápol
ják. Cseh ellen eljárás indult. - • A Bulcsii- 
ulca 19. számú házban lévő vendéglőben töb
ben összeverekedtek. Tábori Zoltán szabósegé- 
det és Bálint Imre napszámost szódásüveggel 
fejbeverték. A mentők a Rókus-kórházha • il
lek őket. — Genzmann Károly házfelügyelői a 
Ráday utcában egy ismeretlen ember megszűr- 
kálla, azután elmenekült. Genzmannt a laká
sán ápolják. Szabd Zsigmond gépkezelőt az 
Erzsébet királyné utón bicskával fejbeszm-ta 
egy ismeretlen ember. Szabói kórházba vitték. 
A támadó elmenekült

— Asszonyom, vllloiiytüshelyen olcsón, gsor- 
san és a legkisebb fáradtsággal főzhet, s .thet. 
• rről minden érdeklődő meggyőződhet az elck- 
tromosmüvek V. Honvéd utca 22. szám alatti 
bemutatójának ingyenes gyakorlati főzöelóadá- 
sain. Délelőtti főzőgyakorlali előadás: hétfőn, 
csütörtökön és pénteken fél 10 órakor, dél
utáni főzőbemtifató szerdán 17 órakor. \ vil 

háztartási készülékek ismertetése sorón 
hérsiszelel, rigójancsi, pozsonyi kifli, 
különféle húsételek ,készítését mutat

ják be. Ruhatár díjtalan.

évi
.te fél 8 órakor 

évi rendes
.................. ugyanott tartandó 
etében diákszövetségünk disz- 

' 1 ’ fő-
ser-



A forduló legpikánsabb rejtélye

Se Cseh, se Titkos 
és mégis fölényes győzelem?
A Hungária „szürke-csapata**  Szolnokon nagy formában győzStt — 
A Ferencváros fiataljai is megállották a helyüket

hálóba a két pontot jelentő (jóit. 3:2. A mér
kőzés utolsó pillanatáig gyilkos iramban 
folyik a változatos és nagyon szép küzde
lem. A Kispest csapatában ismét játszott 
hosszú évek után Somlai, de játékán na
gyon meglátszott a meccshiány*  Gombos 
biró.egy-két tévedéstől eltekintve, jól ve
zette le a rendkívül nehéz és hevés mérkő
zést.
AMIT ÉRDEMES
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szezon folyamán ez. volt az NB első „vizesfordulója“. A fővárosi 
pályákul bőven locsolta az őszi eső és a síkos talajon óvatosan 
játékosok. Talán ez az oka annak, hogy végig a papírformának 

Az egyetlen meglepetés: a Hungária sima, izgalommentcs győzelme

Az őszi 
és környéki 
játszottak a 
lett igaza, 
a szolnoki pont vésztőben. A Fradi legyőzte a nagy csapatok mumusát, a kiliinő 
Budafokot, de győzelme csak minimális gólarányu volt. A Phöbus biztosan 
nyert az összeállítási gondokkal küzdő Bocskai ellen. A mélvlalaju zuglói pá
lyán egy mérkőzés alatt kétszer is veszélyben forgott a Kispest féltve őrzött 
veretlensége. Az. Elektromos lanyha jót ókban osztozkodott meg a Nemzetivel 
testvériesen a bajnoki pontokon, mig a Taxi csak verejtékezve tudott győzni 
a magyar virtussal játszó salgótarjániak ellen.

A Fradi kolosszális győzelme 
a papírforma felett

FERENCVÁROS—BUDAFOK 2:1 (1:0)
A véletlen sorozatos produktuma, hogy a 

Ferencváros egymásután kapja a Hungária 
előzőheti ellenfeleit partnerül a bajnoki 
pontok ádáz harcában. A Fradira ez nem 
éppen lelki megnyugvást kellő kellemesség, 
mert a formájában hanyatlott kékfehérek 
önkéntelenül is megduzzasztják a csapatok 
önbizalmát és fcllovalják harci kedvüket. 
Így volt ez az Elektromosnál és most a Bu
dafoknál is.

A zöldfehérek öltözőjében azonban pon
tosan ellenkező a hangulat a meccs kezde
tén. A papírformának, amely 6:0-ás erő
viszonyt állapit meg a Hangária-mérkőzésen 

".................... semmi lát-
k őzben vi-

virágéletü, mert a 13. percben Gyetvai el
csípi a labdát, ellenállhatatlanul száguld s 
máris korner a Budafok portája előtt A 
jól iveit labda a védőjátékosokról Sárosi 
Gyurkához perdül, aki kénytelen-kelletlen 
teljesen a balszélre driblizi át magát, min
denkit leráz magáról, szétnéz, mint egy 
hadvezér a csatatéren, még egy váratlan 
testesei és máris röppen a labda a fejek fö
lött a közép felé, ott már várja Biró s csak 
oda kell tartania a fejét s már bent láncol 
a labda a sakkmattolt Budafok hálójában.

2:0. Gyurka jeleskedik a továbbiakban is, 
de hallatlan balszerencséje van, ugylátszik. 
az őszi szezon elején elvesztett „góllövő- 
cipőjét" nem tudja megtalálni. Szemre szép 
és ötletes játékban van része a hidegtől 
taktusban tipegő közönségnek. 30. percnél 
tart a játék, amikor Budafok kornerhez jut. 
Fodor küldi középre a labdát, ahol Király 
átemeli a Fradi-védökön, majd lábak közt 
ide-oda pattog a labda, mig végül Frézler 
kapja, aki közvetlen közelről a felsőléc alá 
küldött védhetetlen góllal szépít az eredmé
nyen. 2:1. Gyetvait ugy ..felvágják", mint 
a parizert. Rövid ideig áll a játék, Rubint 
odafut, hogy a büntetőterületen belül volt-e, 
vagy kibűi. Végül szabadrúgást ítél. Az 
utolsó pillanatban a Fradi növelhetné gól
arányát. de Jakab két lépésről a kapu ke
zébe bombáz.

AMIT ÉRDEMES
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I
Az utánpótlás diadala volt ez a mérkő
zés, mert a Ferencváros dicséretre- 
méltó bátorsággal fiatal játékosait 
dobta harcba. Érdemes megjegyezni a 
nevüket: Tihanyi, Jászberényi, Pósa, 
Biró, Jakab és Gyetvai.

I
A csupasziv zuglói csapat legalább e«y 
pontot szerezhetett volna, ha l.inek 
uralkodni tu<l az idegein. Ezen a tény
megállapításon elgondolkozhatnak a 
tulvérmcs játékosok. Az igazi klubsze
rűtől sportszerű játékra kötelez.

keresztül — a Budafok javára, 
szata a kedélyeken. Öltözködés 
gan dúdol a társaság:

— Nem félünk a mumustól, 
mumustól...

A Budafok uj dresszben: szépen feszül a 
múltbeli győzelemtől duzzadó melleken n 
harántcsikos fehér trikó s jól fest az égszín
kék nadrág is. Éppen megered az eső, ami
kor a négyezer főnyi közönség harcrabuz- 
dltó hajrázása közben Sárosi Gyurka elin
dítja n labdát. Máris szabadrúgással ré
misztgeti a Fradi-kaput a budafoki csatár
sor, Rubint biró azonban szabálytalanság 
miatt megismételteti. Nagv veszélyt jelent 
Sárosi Gyurkának a kiugrása, de a labda 
menetűt. Kissé vérszegény iiz. első tiz perc 
s bizony libabőrös lesz a Fradi tábor hála, 
lm Jászberényi oldalán cikázik a labda. 
Polgár művészi tökéllyel old meg egy ve
szélyt. 
Fradinak: 
kifut, nem éri cl a magasan 
amely l'ézler fejére röppen, ni 
üres kapu jobboldali lécére pattan. 
vetkező pillanatokban már n Fradí-c*  
sor ndja vissza a 
fokiak

mumustól,
Sárosi dr.

\ Gyetvai
Gyetvai

A GYURKA ESZE UJABB GÓLT HOZ!
Vági kapus nem éri el a labdát, amely Bánkutitól Gyurka dr. elé

cikózik
im

A 13. perc nagy szerencséi hoz a 
Kovács III. beadására Tihanyi 

ívelő labdát, 
mnan pedig az 

kapu jobboldali lécére pattan. A kö- 
pilíanatokbnn már a Fradi-csatár- 

Szítét s most már a buda- 
örvendhetnek Fortuna kegyének. 

Remek, izgalmas küzdelem, 
iram is óriási.

Pompás dolgokat csinál u 
jobbszárny 

és Gyurka dr. is izeiből ad 
nyélből. Lázár negyvenméteres lövését Vrfpl 
csak nagv nehézségek órán tudja parírozni. 
Polgár bombája is nehéz munkát ad m ki 

Frndi-nyomás. remek csatár elgondo- 
merész ötletek teszik változatossá a 

játékot.
Remekel a Fradi haltso- 

ólén. A 31. percben 
Toldi továbbit /o Gyctvmho: 
Sárosi gyengén ejtett 
Vági nyugodtan várja 
módra hámorit és pú 
azonban keze küzdi 
is dühében a fejét, 
könnyelműség iskolapéldája volt.

Biró—Jakab

müvéül éré-

..... Polgárral az 
Jakab keresztlabdáját 

, a 
fejessel 

a labdát,
zol, a csín 

itt átsiklik s
.4 potyagól s a kapus- 

", 1:0. Most •» •••••...... .........> - .
már bombázó kedvében játszik a l-radi. a 
Budafok a saját tizenhatosán belül kiizko 
dik a végzet ellen. Az utolsó percben van 
egy sikerrel kecsegtető budai*  k tamadas is, 
de Tihanyi komorra honolja a labdát

Alig kezdik u második félidőt, a I radi 
azonnal kutyaszorítóba kergeti n budatoki 
védelmet. Potyognak a kornerok. Lázárnak 
van egy félpályáról küldött

rsoilúsun leszorított lövése.

Toldinak egy bombája, de ujabb gól esik
nem akar megszületni. Hosszú percekig
leírt a „pcrlnrlhuii" ostrom, amikor hirte
len fellángol n budafokiak!*-n a múltbeli
virtus é« i'-vincsak megm ’f ók no-zlán-
körmeiket. De ez a nngy akarás csak lisz.i

centerezést 
továbbit ja. 
sőt Szabó- 

;;ds labda 
már fogja

végzet

ujriTái kvíiifFt rag. Vági kapus nem éri el a labdát, amely Bánkutitól Gyurka dr. elé per
dül. Sárosi egy egész sorfallal talúlju magát szemben, minthogy passzolásra nincs alkalom, 
hirtelen elhatározással végigldgyóz Sós, Király, Fézler és Szebehelyi mellett, majd teljesen 
halszélre kanyarodva, hirtelen középre Ivei s u Jól helyezkedő, szemfüles Biró fejéről az 
üres kapuba potyog ii jól megérdemelt gól. Gyurka furfangjának és eszének küszüiihetl a 
l-radi. 2:0. (II. félidő 13. perc.) (Copyright by Hétfői Napló. — Systcm Horváth.)

Gyetvai kémért rúg.

Az Elektromos már ]avul
NEMZETI—ELEKTROMOS 1:1 (1:1)
Pompás csemegének Ígérkezett a jó formá

ban lévő Nemzeti és a nagy kvalitású Elek
tromos küzdelme, de a játék képe egyálta
lán nem igazolta ezt a hiedelmet. A nedves, 
csúszós fül is sokat rontott a játék szépsé
gén.

A játék elején Kisalagi csúnya talpalása 
megijeszti a közönséget, mert Pázmándy jó 
ideig a földön marad és ott tapogatja a cen
ter lábanyomát. A biró figyelmezteti Kisala- 
ait, de ez nem használ, végig erélyesen 
játszik. Váratlan akcióból szerzi meg a Nem
zeti a vezetést. Füzy a 16-os sarkánál fel
löki II orvát hot s a szabadrúgást Szalai a 
sorfalba lövi. Innen

Kisalagi felé pattan a labda, aki öt mé
terre egyedül áll a kapussal szemben. 
Dermesztő farkasszemnézés. azután zug 

a bomba a sarokba. 1:0.

Az Elektromos sokáig nem tud magára ta
lálni, de Rozsáli fényes huszárvágása meg
hozza a csatkedvet játékostársaiba.

Páratlan egyéni játékkal átkígyózik 
négy védőjátékoson, a vonóiról éles la
pos beadást küld a kapu elé, s a labda 
Füzy IV. lábáról a sarokba pattan. 1:1.

Egy perc sem telik el, máris ujabb pomjás 
helyzet melegíti fel a drukkereket. Rozsáli 
ujabb beadását Lovas a kifutó kapus mel
leit kapu'ára lövi, ahonnan az Búzássá elé 
naltan, aki újra kapufára lövi a labdát. Most 
megjön z Elektromos-drukkerek pangja, jó 
ideig támadásban marad a csapat, Pázmán- 
dy a 16-os sarkáról hatalmas erővel a kapu 
fölé küld egy szabadrúgást,

a labdát a labdaszedö gyerek jó busz 
méterrel hátrább mellre akarja fogni, 
ez azonban f"Idhözvárt.ja s jó Ideig hen

tereg a fűben, mig magához tér.

közönség hangja azonban kevés ahhoz,

Gyilkos iramban a csonka Zugló 
kétszer is vezetett

KISPEST—ZUGLÓ 3:2 (1:1) 
öv-utcai pálya feneketlen homok ten-Az

gere derűsen mosolygott az őszi zápor sze
mébe. Ennek a talajnak ugyanis egy víz
özön is kenés lenne, hogy megnedvcsitsc. 
Bokáig érő homokban gáz.oltak a játékosok 
es a vendéglátó P.igló szemmelláthatól.ig 
ambicionálja a játékot. Már az első percek
ben Rátkai kapu előtt kézzel hárít el egy 
beadást, de Gombos biró nem jól lát. A 
Zugló erősen szorongat. Különösen a kis 
Fekccs minden megmozdulása veszélyes. A 
nagy igyekezetben oíTszájd-gólt is ér el a 
Zugló, de a biró természetesen nem Ítéli 
meg. Az iram pokoli! A játékosok egyik 
részről sem kímélik egymást, igazán nem 
kisasszonvfulhall folyik a 800 főnyi közön 
ség állandó zajongása mellett.

Nemest Horváth közelről 
labdával

és bár folyik az erőteljes 
a masszőr befut a pályára 
kénytelen a szabályok szerint leállítani a 
játékot. Nemest végül is eszméletre masszí
rozzák. A játék gyors és változatos. Fekccs 
II elfut a halszélen. Olajkár nem bír vele, 
mert Békcfi is segítségére siet. .1 hosszú 
csatár kerül ki győztesen a labdáért vívott 
ayilkos harcból és bár elesik, estében reme
kül irányitól I sár kos góll lő 0:1. Boldizsár 
sokáig habozott, mert gvors beavatkozással 
megmenthette volna a helyzetet. A félidő 
utolsó percében Lineknck nem tetszik Kürti 
testeseié és

a Imlszélsot arcon hoxolja.
\ bíró nyom lan kiállítja n boxn’ó futballis

tát. ''cm 'okáig < r T ■'( a Zugló n vezetés
nek. mert Fekccs III. f:v',nl pH ni '•őrrel n 
kapu dőlt. Vig mesteri irányzókkal küldi a

szivén lövi a

támadás, 
n biró

csomóba a labdát és Olajkár 11. fejese fel
tartóztathatatlanul száll a jobb sarok felé. 
,4 kapus rosszul helyezkedik, Deli me«vró- 
bálja védeni a sarkot fejest, de csak jobban 
besegíti a hálóba. 1:1. Szünet után még iz
galmasabb és meg pokolibb iramban folyik 
a játék. A Zugló 10 emberrel remekül ro
hamoz s e«y pazar akció befejezéseként 
Fekccs III. 20 méterről kapásból szörnyű 
erejii bombát zudit a balsarokba. 1:2. Is
mét vezet a Zugló! A közönségnek szemmcl- 
láthatólag tetszik a pikantéria és a kispesti 
nézők is a csonka zuglói csapatot biztatják. 
De hiába, az emberi tüdő véges, mert a 10 
ember rövidesen visszaesik. A Kispest most 
korlátlan ur a pályán és Kürti beadását 
Olajkár II. biztosan irányzott lövéssel a há
lóba küldi. 2:2. A Zugló nem adja meg ma
gát s most már mind a 10 ember támad. 
Mindenáron meg akarja fosztani a Kispes
tet a veretlenségtől. Ez. n merész offenziva 
válik vesztére, mert Kincses villámsebesen 
húz el és átvágott labdáját Kürti a kapu elé 
íveli. Nemes szinte a kapuvonalról fejeli a

A .. ...
hogy állandó támadásban tartsa az Elek
tromos játékosokat, mert láthatóan gyen
gébb formában vannak. Kisalagi a megin
duló Nemzeti-támadások során gólt lő, do 
a biró lesállás miatt érvénytelennek nyil
vánítja.

Szünet után az állóhelyről feltódult kö
zönség miatt nem látnak az ülőhelyen lé
vők. A Nemzeti erős fölényben játszik szü
net után és csak óriási szerencse menti meg 
az Elektromosokat a góloktól. Pálya hatal
mas lövését Bakon kapufára üti, onnan a 
labda Fenyvesi elé rnttan s a szélső lövé
sét Bakon Kisalagi lába elől az utolsó pil
lanatban szedi el. Egyre nagvobh csuszká- 
’ás a pályán, Kisalaai belerúg Bakimba, ami 
miatt sokáig zug a tömeg.

AMIT ÉRDEMES
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I Évtizedekig harcoltak a ma"var pálvák 
füvesítéséért s most, mikor végre gye
pen játszthalnak, kiderült, hogy 
nem tudnak gyepen játszani. Illene ezt 
is megtanulni már.

Törös
Szálán

ROZSÁLI LETESZI A MESTERVIZSGÁT
T«r0. laWllJ.k.l IKuaAll TtklpyuzIK Sül,,. Tóth. n.lc, t. Elír. ir„.
bead s o labda Füzy IV. lábáról n l'itpubn pattan. 1:1. J. fétidó zz" ’ v.nr’n,röl
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Kardos - ugy látszik - 
gőlmirigyeket kapott

HUNGÁRIA—SZOLNOKI MÁV 4:3 (3:2)
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentése.) A Hungária multheti veresége után 
a Szolnokiak abba a hibába estek, hogy 
könnyű győzelemre rendezkedtek be. Ugy 
várták a kékíehéreket, mintha azok köte
lező udvariassággal hoznák magukkal a két 
bajnoki pontot. Egész nap esett az eső, de 
igy is 4500 néző várta a csapatokat s a 
küzdelmet.

A Hungária Cseh nélkül lépett a pá
lyára.

Csatársorának összeállítása a következő 
volt: Vidor, Müller, Kardos, Kisuczki, Ver
mes. Kezdés után nyomban a kékfehérek 
támadtak, de a 3. percben már leeshetett 
az álluk a csodálkozástól. Korom váratlan 
beadását Kövesdi bombagóllal fejezte be. 
0:1. Á siker a MÁV-csapatot továbbra is 
lendületben tartotta, de percek múlva ha
sonló recept szerint szenvedték el az egyen
lítés keservét. Vidor futott le és beadását 
Kardos tökéletes nyugalommal küldte a há
lóba. 1:1. A csúszós pályán nehezen alakult 
ki a határozott játék jobbra vagy balra, s 
az ujabb szolnoki gól sem akcióból esett. 
A 14. percben komért rúgott a MÁV s eköz
ben Kis hendszet véteti A megítélt 11-es Ko
rom lőtte a hálóba. 1:2. Ettől már ideges 
lett a budapesti csapat s az Idegességét lök- 
döséssel igyekezett levezetni. Tartott ez a 
20. percig, amikor pontosan megismétlődött 
az előző gól története azzal a változással, 
hogy most Retkes Kardos kitörését csak 
visszahúzással tudta ellensúlyozni. A 11-cs 
is jogerős volt, csak ugy, mint Kardos pon
tos lövése. 2:2. Ezután néhány kellemetlen 
támadás ellen védekezett a Hungária, a me
leg helyzetek egész sora alakult ki s egyút
tal kialakult a MÁV tagadhatatlan fölénye 
is. Kardos ugyan lőtt egy góll közben, de 
ez érvénytelen volt, mert fütty után tör
tént. Az eredménytelen gólratörés felvilla
nyozta a Hungáriát, s a 44. percben hosz- 
sznbb ostrom után végül is Kardos egyéni 
játékkal tudta megszerezni csapatának a 
vezetés gyönyörét. 3:2.

A szünet után eleinte a MÁV védekezés

A láthatatlan pofon rejtélye
SZÜRKETAXI—SALGÓTARJÁNI S. E. 

3:2 (1:1)
Az Elektromos-pályán lefolyt, mérkőzés 

nem sok érdeklődőt hozott erre az előcsata- 
rozásra. mett a sereghajtó salgótarjáni csa
patra nem sok pesti drukker volt kiváncsi. 
A mérkőzés ezt a lecsepülést egyáltalán nem 
igazolta be, mert a megjelentek nagy küz- 
delemnek voltak szemtanúi és csak kevés 
híjjá, hogy a salgótarjániak nem szereztek 
pontot.

A füves talajhoz, ugy látszik, a salgótarjá
niak jobban hozzá voltak szokva, mert a 
mérkőzés elején az esőtől is nedves és csú
szós füvön sokkal jobban mozogtak, mint a 
sokat farolgató taxisok. A játék elején nem 
is keltett nagy meglepetést, hogy a salgó
tarjániak szerezték meg a veztést, Szófián 
balszélső egy hosszú labdával behúzódik. kö
zépre és onnan hatalmas csörözött lövést 
küld a kapuba. 0:1. A taxisok sokáig cset- 
lcnek-botlanak mig magukhoz térnek, de 
akkor sem tudnak határozott fölénybe ke
rülni, mert a rendkívül friss és fürge salgó
tarjáni játékosok minden akciói csirájában 
elfojtanak. Hosszú és kinos bukdácsolás köz
ben váratlan góllal egyenlít ki a Szürketaxi. 
Takács 11., a rutinos összekötő fordulásból 
lőtt labdája váratlanul a felső sarokban köt 
ki. *1:1.

Szünet után hatalmas küzdelem indul meg 
a vezető gólért. Ennek során

Szafliln egy alkalommal eldobja a jós
ba drogoshoz letett labdát, mire Odry 
odaront és hatalmas pofonnal tanítja

A kutya szereti
PHÖBUS—BOCSKAI 3:1 (3:1)

Szemerkélő esőben, mintegy háromszáz 
főnyi közönség előtt találkozott a két 
sárga csapat. A méiközes Bocskai-roha
mokkal kezdődik. Takács messziről küldött 
lövése az első esemény, de felnyomni a 
Phöbus is: Turay II Soltit ugratja ki. A 
center lövését Kertes könnyen védi. A 8. 
percben Béky átmegy Nádason, Belesik 
sem akadály neki. .4 beadás pompásan 
röppen Soltihoz s a center fél magas lövése 
védhctetlenül csapódik öt méterről a meg- 
rettent Kertes mellett a jobbsarokba. 1:0. 
A Bocskai rohamait Csókái vezeti. Pompás 
lendülettel dolgozik n kis szélső, egy be- 
adásszerü lövése centiméterekre suhan el a 
kapu felelt. A Phöbus ezután fölénybe ke
rül, de az eredmény nem változik. Formás 
Bocskni-akció váll ja fel a Phöbus ostromát, 
de í < físzújdja nihilt a be.’ojez.s el
marad Elmarad egyúttal a k'iö-r-cg el
ismerése is, amely felzug a csatársor gyö
nyörű kombinációi nyomán. A 32. percben

sel próbálkozott, de aztán támadásba len
dült és tartós' fölényt hacplt ki. Szabó egy 
Ízben csak Kolláth lábáról tudta leszedni 
a labdát. Jó negyedórán keresztül gyúrták 
most a.. Hungáriát oly erőteljesen, hogy

a labda csődöt mondott éa kilehelte a 
lelkét.

Az uj labda mintha szerencsét hozott volna 
a Hungáriának, mert most már egyre job
ban ment a játék. Ezt a periódust arra 
használták ki a kékfehérek, hogv bebizto
sítsák a győzelmet. Mint az előző három 
gólban, ebben is

Kardos jeleskedett,

mert tökéletesen kiadott labdájával Vidor- 
nak semmi gondja nem volt, pusztán a lö
vés irányára és erejére kellett figyelni. 
Mindkettő jól sikerült s a befejező gól vi
haros erővel röppent a sarokba. 4:2. A Hun
gária ettől kezdve a megszállottak belső tő
rével vezetett rohamot rohamra és valóság
gal elsöpörte a sorsa ellen hasztalan hada
kozó, egyébként dicséretesen lelkes szol
noki gárdát. Ujabb gól nem esett, a játék 
azonban kétségtelenül szórakoztatta volna 
a szolnokiakat, ha azt történetesen nem a 
Hungária, hanem a MÁV csapata mu
tatja be.

Érdekes, hogv a mezőny legjobbjai ezen 
a mérkőzésen a fedezetsorokból kerültek 
ki. Első helyen áll Sebes s utána követke
zik Bujáki. Kardos pompás formája és 
eredményes játéka budapesti híveit bizo
nyára meglepi és a hét oknyomozó törté
nészeire vár az a feladat, hogy ezt a rejtélyt 
és szokatlan jelenséget a jövő számára kel
lően kikutassák.

amit szükséges 
MEGKÉRDEZNI..,

A Hungária csatársorának forma- 7 ingadozása hétről-hétre megfejthetet- 
lenebbé válik. Szolnokon az önbizal
mában bizonyára megfogyatkozott 
kékfehéT csapat Cseh nélkül is, sőt 

■ Kardossal győzni tudott. Olyan rej
tély ez. amit szükséges megkérdezni.

rendre a rakoncátlan szélsőt. Szófián 
szó nélkül a bíróhoz rohan, mutatja 
Odry kezének nyomát az arcn, a bíró 
azonban nem fogadja el a corpus delic- 
tit s a közönség zúgását, hanem a taccs- 
birót kérdezi meg, aki azonban azt 

mondja, hogy nem látott semmit.
A játék emiatt jó ideig szünetel s a közönség 
hatalmas zsivajgásu között indul meg újra. 
Serfőző óriási védelmi hibát kihasználva, 
megszerzi a vezető gólt. 2:1. De a salgótar
jániak még mindig nem adják fel a harcot. 
Szaftén kornerét a soíTőrök kapusa kapuba 
ejti s a rárhonaó salgótarjáni csatárok biz
tonság okáért még őt is a hálóba nyomják. 
2:2. Újra fellángol a harc, de nem sokáig: 
Takács II. Várnáihoz adja a labdát, aki be
adja és ennek nyomán óriási kavarodás tá
mad a kapu előtt. Kiszcly Hódy elé küldi 
a labdát, akiről a védők elfelejtkeznek és 
teljesen üresen áll. A szélső nem sokat teke
tóriázik, hanem a hálóba zúdítja a labdát. 
3:2. Most már kevés az idő. a taxisok eré
lyesen védekeznek és nem változik nz ered
mény.
AMIT SZÜKSÉGES

MEGKÉRDEZNI...

Vájjon elegendők-e a 20 és 30 pen- 
?gŐs büntetések ahhoz, hogy végre 

már eltüntessék a magyar futball- 
púlyákról a pofozkodó „labdarugó*  
iparos'- visszatetsző típusát? Odry 

■ esete utón ez az, amit szükséges meg
kérdezni.

a Phöbus-pályát
Béky faképnél hagyja haliját, beadására 
Turay és Solti egyszerre érkeznek. Turay a 
szerencsésebb és bombafejese fierhs keze 
között nag ycrővel csapódik sarokba. 2:0. 
A Bocskay felnyomni és három perc múlva 
Pacsai Horvát hot ugratja ki. a center Ko
rányi mellett Pásztorihoz csúsztat és a 
szőke csatár nyolc méterről Csikós mellett' 
a hálóba talál. 2:1. A Bocskai támad, 
mégis a Phöbus ér cl gólt. Turay labdájá
val Tóth száguld a szélen s mintegy tizen
négy méterről ló, a labdát mintha zsinóron 
húznák és nagy erővel a hálóba fúródik. 
3:1. A második félidőben

m nevetés hulláma
söpri végig a pályát, váratlan vendég érke
zik: egy kiskutya besétál a futballisták 
közé és csak percek múlva hagyja cl a 
játék terel.

Ugylátszik, a Phöhus-pályára nemcsak a 
nagykutyák. d, -/ 1 ’et.b kutyák is állón 
dóan vissz-térn>k E: a Itilya-motívum 
már főbbsör előfordult

Közben u Phöbus támad, Tóth fut pom

pásan a szélen, kitűnő a beadás is, de 
Törös II. és Solti másként mérik a pillana
tokat, mint a forgalomban lévő órák: sorra 
lekésik a jó helyzetet. Tiz percre felvillan 
a régi Bocskai virtus: idegőrlő három- 
szögellések cikáznak, a közönség fergete
gesen biztatja a debreceni fiukat, de For
tuna istenasszony kegyeibe fogadta az 
újpestieket és igy megmenekülnek az ujabb 
góltól.

AMIT SZÜKSÉGES 

MEGKÉRDEZNI...

?
 Meddig bírja a magyar futball a

keserves és megdöbbentő anyagi 
helyzetet? Olyan csapatok játszot
tak, amelyek sok pénzbe kerültek s 

_ mégis csak 300 néző jelent meg...
" a fele annak is potyán ..

|44t<k Gól Pont

1 HUNGÁRIA 8 21:12 14
2 KISPEST 7 24:10 13
3 ÚJPEST 7 24:8 12
4 NEMZETI 8 23:11 11
5 FERENCVÁROS 6 18:0 10fi PHÖBUS 8 15:13 j0
7 BUDAF03 8 11:9 8
8 SZt'RKF.TAXI 8 24:20 fi
II SZEGED 7 12:12 6

10 SZOLNOK 7 12:17 5
11 ELEKTROMOS 8 1?:22 4
12 BOCSKAI 8 13:21 3
13 SALGÓTARJÁN 8 13:35 2I 14 ZUGLÓ 8 9:32 2

Zsengellér iátéka kétséges 
a Kontinens 

válogatottjában
KONTINENS VÁLOGATOTT—HOLLAND B-VALOGATOTT 2:1 (0:0)

Amsterdam, október 23.
Az angol válogatott ellen készülő kontinens 

csapat vasárnap délután mintegy 25.000 főnyi 
közönség előtt Amszterdamban ■ Holland B- 
válogatotl ellen jtászott tréningmérkőzést. Ez 
főleg arra volt szánva, hogy a különböző orszá
gokból összekerülő válogatottak egy kissé össze
szokjanak. Pozzo kapitány a következő csapatot 
küldötte első félidőben pályára: Olivieri — Főni, 
Rava — Kupfer, Andrcolo, Kllziuger — Aslan. 
Zsengellér, Plola, Bralne, Brustad. Már az első 
negyedórát játék után kiderült, hogy a Konti
nens válogatottá) nem igen értik meg egymást. 
Szinte állandóan a holland B-válogatott támad 
és Ollvierlnek nem egy alkalommal kell meg
mentenie a kapuját bravúrral a már gólnak lát
szó lövésektől. A két hátvéd főleg a szép játékra 
fekteti a fősulyt, a halfsor tagjai nem tudják 
megérteni vezérüket, Andrcolot, a csatársornak

SMm——

Barátságos gőlözön Szegeden
ÚJPEST—SZEGED 5:5 (3:2) 

Szeged, október 23.
(A Hétfői Napló tudósító jónak tcle/onjelen- 

lése.) Zsengellórnek » Kontinens válogatottja 
bán való kitüntető szereplése miatt ar Újpest 
nem vállalkozott az esedékes bajnoki mérkő
zés abszolválására, minthogy a kitűnő játékos 
elutazása úgyszólván csak az utolsó percben 
történt. A lila-fehórek vezetősége — kártalaní
tás címén — vállalkozott egy barátságos ven
dégszereplésre. Erre azonban alig ötszázfőnyi 
közönség volt kiváncsi. A játék közepes szín 
vonalon mozgott. A 6. percben az Újpest érte 
el a vezető gólt. Temes révén, akinek a lövése 
a kapufáról perdült a hálóba. 1:0. Röviddel 
később Nagy beadásából Bognár egyenlített. 
1:1. Ezután Bognár fejesgólja a Szegednek 
hozta meg a vezetést. 1:2. Temes erős lövése 
kerül Tóthnak. a szegedi kapusnak kezéből a 
hálóba. 2A Befejezés előtt tiz perccel Temes 
fejesgólja ismét nz Újpestet juttatja előny
höz. 3:2.

A Hét Hőse: Lovász, Haladás
Az NBB nyolcadik fordulója alkalmából 

a Hétfői Napló „Hét hőse" plakettjét Lo
vász, a Szombathelyi Haladás fiatal és nagy-- 
tehetségű csatára nyerte. Lovász nemrég 
tűnt fel a futball egén, de a szakértők sze-

A WMFC ujabb pontot vesztett 
most Csepelen

NYUGATI CSOPORT
I SZESZÉLYES LAMPART PONTOT 

MENTETT TATABÁS) í. V
Iaimpurt—Tatabányai SC 2:2 (2:1). Tata

bánya, 1500 néző. Változatos játék vezeti 
be a mérkőzést, n 14. percben nz ördöngős 
Blaskó kétszer egymásután eredményes. A 
Lampart szerint n mérkőzés most már cl 
van intézve, csatárai igazi öreguras tempó
val mennek minden labdára, természetesen 
le is maradnak róla. Az újonc Smudta. a 
bányaváros uj üdvöskéje szerzi a TSC első 
gólját. A második félidőben ragyogóan ját
szik a helyi csapat, de csatárait a kapu 
előtt elhagyja a szerencse. A 25 percben 
ismét Smtidla eredményes. 2:2-. Most mind 
a két csapni, mintha összebeszéllek volna, 
egyszerre kapcsolnak rá. de eredményt 
elérni nem tudnak. Lampart figyelmébe 
ajánlhatjuk azt a régi bölcs mondást, hogy 
egv mérkőzés 410 percig tart!

SIRALMAS. , SIRALMAS
Egy dérién—Tokod 1:1 (0:0). Győr. fiúit 

néző. Azok a győriek jártak jól. akik rém 
mentek ki erre a mérkőzésre, mert amit n| 
két csapat futball jelige alatt összejátszott, |

pedig mind az öt tagja másképpen akar ját
szani.

így nem is csoda, bogy az első félidő gól 
nélkül telik el. Szünet után a következő vál
tozásokat eszközölt a FIFA kapitánya: Olivieri 
helyet cserél a holland kapussal, Aston he
lyére Colaussi, Bralne helyére Hanemann, az 

»utazástó| kissé mereven Játszó Zsengellér he
lyére Bralne kerül. így már lényegesen Jobban 
megy a Játék a Kontinens csapatnak. A 19. 
percben Brustad vlllámlefutása után megszü
letik az első gól. 1:0. De két percre rá Font 
öngólja egalizálja az előnyt. 1:1. A 33. perc
ben szép kombinációs csatárjáték után Hane
mann rúgja a győztes gólL 2:1. A Konllncns- 
válogatott már hétfő délután Londonban lesz 
és Pozzo kapitány hétfőn este fogja összeállí
tani az Anglia ellen kiálló végleges válogatott 
csapatot

A második félidőben mi-őkét csapat válto
zásokat eszközöl: Futó helyén Seres, Devecserl 
helyett Hidas, a Szeged csapatában eddig 
Párkányi és Varga jutót! szóhoz. Baráti. 
illetve ördögh helyén. Már a 3. percben Hidas, 
a kifutó szegedi kapus mellett ujabb gólt ért 
el. 4:2. Röviddel később azonban Seres a bün
tető területen belül elbuktatja Nagyot a a 
megítélt tizenegyest Harangozó a rendeltetési 
helyére juttatja 4:3. Két perc múlva Nagy 
ujabb gólt szerzett, Kohautek játékvezető 
azonban lesállás miatt ezt érvénytelenítette. 
Ezután Bognár jeleskedik at újpesti kapu előtt 
és lövése a kapufáról jutott a lilák hálójába. 
4:4. Majd korner után Kállai fejelt ujabb gólt 
3:4. Röviddel később pedig Nagy a kifutó 
Sziklai mellett ismét helyrebillentette a sze
gedi becsületet. 5:5. A 33. percben a biró a 
beállott sötétség miatt véget vetett a nem sok 
élvezetet nyújtó barátságos eugkapálődzásnak. 
November 13-ún a bajnoki küzdelem során 
bizonyára nagyobb lesz, az izgalom...

rint máris egyike a legtehetségesebb csatá
roknak. A győztesnek ősi Blazsck László 
szobrászművész művészi kivitelű plakettjét 
a hét folyamán fogja eljuttatni a Hétfőt 
Napló szerkesztősége.

az több volt a siralmasnál. Kár ilyen mér
kőzésekkel az NBB színvonalát tönkre
lenni. Reméljük, hogy az. egyesületi vezc*  
tök megtalálják a módot arra, hogy a ját
szani nem akaró futballisták még felszere
lést se kaphassanak. Selméczi szerzi meg a 
vezetést az Egyetértésnek, majd 11-cshcz 
is jut a győri zöld-fehér csapat, de Farkas 
bemutatja, hogyan nem szabad büntetőt 
rúgni A 25. percben Sárái I irgalmatlan 
bombalövése majd szétszakítja a hálói. 
11 Tovább unatkoznak ezután a csapatok 
a pályán s szinte megváltás, amikor a biró 
a fulbalinak nem nevezhető mérkőzés vé
gét jelzi.
ÖNGÓLLAL. MEGÉRDEMELTEN \ } I RT 

.1 BESZKÁRT
Beszkárt—Álba Regla 2:1 (1:1). Sporl- 

•:lca. 300 néző. A Bcsr.kárlbnn ma bemutat
kozó Énekes az ..nj seprő jól seper" elve 
alapján zugó bombagóllal biztosítja be « 
helyét a csapatban. Lanyha az iram, a fe
hérvári csatársor • «ak árnyéka •innak a hí
res kvintettnek, ami tuvnlv olvan félelme!^ 
volt a II. ligában. \ Beszkárt sem játszott- 
igazi futballt, a csúszós fii erősen zavarta 
mind a két csapatot A félidő végén várat-
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lan. zöld-sárga támadás után Varga I. egyen
lít. A második félidőben n Heszkárt jatsza 
a- primliegediit. Tánezos 35 méteres szabad
rúgása nz összefutó Álba Régin hátvédek 
egyikének, Kissnck n hátáról pattan a tőbe 
tétlen kapus melleit a hálóbú. ‘2:1 óngól' 
Kétségbeesetten támad az Álba Regín s a 
nagy erőfeszítés közben Blczsur fennhangon 
méltatja a különben kiválóan miiködő já 
tekvezítő Ítéletét, mire nz kizárja a játék 
ból. A Beszkórt ineg< rdeim He a győzelmet, 
mert csatárai az első félidőben kél mérkő
zésre való gólhelyzet.! rontottak el.
KÉTSZER VEZET III. Ml:.GlS VESZTETT

alig 19 éves gyerek csnk hét gólt rúgott, az 
a nagyszerű VSE védelemnek és a jól mű
ködő kapufáknak tudható be. A VSE egyet
len gólját Dobó szerezte. Palatínusra Diet: 
kapitány figyelmét is felhívjuk.

KEMÉNY KÜZDELEMBEN NYERT A

.FRADIKA ‘

.1 postás
Pénzügy-— Postás 4:2 (1:2), Lóversenytér, 

500 néző. Hatalmas iramban indul a mér
kőzés. Cscrvenka szerzi meg n vezetést a 
Postásnak, amire Oláh ógyuszcrü szabadrú
gással válaszol, 1:1. Most tovább ii Postás 
rohamoz, llerzi helyezett lövése állítja be 
n félidő eredményét. A második félidőben 
a Pénz igy a Postást valósággal boszegezi a 
I. r iii.áb i és Zalai timlor -Borból révén 
b( biztosítja a győzelmet, örvendetes a Ha
tni pénzügyi csapat hatalmas forínajavu- 
lása. Annál érlhclellem hl*  a Postás váratlan 
bbtJáÁR

FÉLELMETES EGYÜTTES a SFAC

FTC—Szegedi Ali 1:0 (0:0). Üllői-ut,
1000 néző. Hatalmas küzdelmet vívott a két 
csapat, ami a biró gyenge működése követ
keztében helyenként túllépte a keménység 
határát is. A szegedi csapat, amely először 
játszott Budapesten és füves pályán, meg- 
I. betűsen nehezen talált magára. Az első 
félidőben mindkét csapat rúghatna gólt, de 
csatáraik a kapu elölt bizonytalanok. A má
sodik félidő 7. perce hozza a mérkőzés 
egyetlen gólját. A nagyszerűen játszó Hor
váth szabadrúgását Pyber előírásszerűén 
küldte a léc. alá. A SZAK most mindent el
követ az egyenlítésért. A nagy nekihevülés- 
nck az eredménye, hogy Pólyák ugy találja 
megrugni Koczót, hogy az negyedóránál to
vább volt kénytelen a pályán kiviil pihenni. 
Az FTC. megérdemelte a győzelmet, amiben 
nagy része van a kiválóan védő Krasznal*  
nak.

HINTVÉN PERI.IG .TÁMADT .1 DVSC -

I. osztály.

Chinoin—M- Acél 2:1 (2:0- Béke-utca, vezette: 
Skalitzcr.

Kábelgyár—Budauidéki Posztó 5:0 (1:0), Fe 
hi’rvúri-ut, vezette: Skultéti.

M. Pamutipar—Werthetm 0:0, Nagyszombat
utca, vezette: Strompf.

Danuvla—Flóra 4:2 (2:0), öv-utca, vezette: 
Vics.ár.

III. osztály (löntő.
Fiat -Dr. Wander 2:0, Rákospalota, vezette: 

Bori. Félbeszakadt a 2-ik félidő 5. percében a 
közönség magatartása miatt.

Dre.her—Haggenmacher 4’2 (2:1), Kén u., ve
zette: Muráró.

Elnökségi dij.
Kammer—Universit 11:1 (4:0), Gyömrői-ut,

vezette: Pintér.
Stadler—All. Fonó 2:2 (0:1). Tataim, verettel 

Istenes.
Hétfői Napló vándordíjáért.

Vincze bőrgyár—Gamma 2:2 (1:1), Újpest,
vezette: Rosta.

,W. Vasfonal—Gizella Gőzmalom 4 2 (0:2), 
Pcstszenterzscbel, vez-ette: Gillányi.

Ottl Vasöntöde—Dixi cipőgyár 4:2 (2:1), Cip- 
rus-u., vezette: Fibinger.

Itt említjük meg. hogy n Cégliga igazgató ta
nácsa okt. 21-én tartott ülésén a Horthy Mik
lós repülőalnpra 100 pengőt szavazott meg.

Siva nyerte a honvédelmi miniszter di át

Soproni FAC—Pécsi DV 2:1 (1:1), Pécs, 
40.') néző. Az elsii pillanattól utolsóig
szívvel, lélekkel, hatalmas akarással küzdő 
soproni csapat méltón és megérdemelten 
vitte e la pontokat Péc.srtH. A DV csatár
sora ismét beleesett a tologatás hibájába, 
holott a fntballnak és a győzelemnek első 
parancsa: gólt rúgni. A kiváló soproni FAC 
góljait Sálamon és Soproni 11.. a DV gólját 
Csirke szerezte.
KEMÉNY ELLENÁEE^[ST__T INUSITOTT 

A RÁKOSKERESZTI'R.

Haladás- BTE 4:2 (2:0). Szombathely. 
2000 néző. A jóformában lévő kercszluri 
csapat nagy küzdelemre szította az N'BB 
egyetlen veretlen és ponívesztcség nélküli 
csapatát. Hogy a zöld-fehérek mégis győze
delmesen kerültek ki ebből a csatából, 
abban oroszlánrésze van kovásznak, aki 
egymaga három gólt rúgott. Rajta kiviil 
még Gazdag volt crc ’ményes, a kereszt
úriak góljain Zappert és Marosi osztozott.

.4 RENDŐRÖK VÉDTÉK MEG 1 BÍRÓT

a béké-utc íban

ÉS KIKAP!ITT'

Peremi TK DVSC. 1:0 (1:0). Debrecen, 
ötszáz néző. A téli ha vascső erősen befolyá
solta a játék kimeneteléi. A debreceni 
együttes több ••mint hetvon percig egy ka
pura. játszott, olyannyira, hogy kapusuk 
hosszú tiz[?ercekig még labdához $em. ju
tott A mérkőzés egyetlen gólját Kuckó II. 
váratlan lefutással szerezte meg. A mérkő
zés végén Kántor révén 11-cshcz jut a 
DVSC, ő jelzés elölt a hálóba rúgja, mire 
a kiró természetesen újra rugatja, ez már 
nem sikerül Kántornak. Mérkőzés után a 
közönség heveién tüntet a játékvezető ellen.

NEM SIKERÉLT .1 TIZEDIK GÓL!...

Diósgyőri MlVAG-VácI Remény 9:1 (5:1) 
Diósgyőr. 2500 néző. A Telekivel megerő- 
‘ödött diósgyőri együttesnek gyenge ellen
fele volt a Váci Reménység. Legnagyobb
részt egy kapura jtászott a diósgyőri csapat 
s a második félidőben alig huszpérces játék 
után már a tizedik gól dicsőségéért küzde
nek a diósgyőri csatárok, de hiába követ
nek cl mindent, ez sehogysem akar sike
rülni. Góllövők: Ltpták, őri 3—3, Bonghat, 
Teleki, Magyar 1—1, illetve Béres.

FÉLTI GAT GÓL VIRAVALÓT KAPOTT

Az őszi évad legjelentősebb akadályversenyét 
nagyszerű tempóban végigfutott verseny után 
Siua nyerte. Az. ut nagy részén Lcctica veze 
lett, majd a verseny utolsó fázisában Honvéd 
került élre. Az utolsó ugrás után óriási küzde
lem keletkezett Honvéd, Lcctica, Monopol és 
az itt versenybe dobott Siva között. Pillana
tokként más és .más nyerője volt a versem
nek. Az utolsó ugrásban Siva került élre s igy 
az ő javára dőlt cl a szezon legérdekesebben 
alakult akadályversenye.

Részletes eredmények:
I. Hndfercgl .sikvcrscny-handicap. 1. Carmen 

Ö2‘/«) v. Cánth h. 2. Simpang (5) Stieily h. 
3. Maros íp.) Muhr száz. F. in.: Baktcr (4) 
Mészáros h., Fullánk (12) Machánszky h., 
Lubló (31 Vnlkó fh. Fejű , nyakh. 10:33, 21, 
55. Befutó: 10:393.

II. Hg. Taxis Miksa Egon-cmlékverseny. 
1. Szél (2) Szoválai. 2. Páncél (5) Szele. 3. Te
kergő (3) Horák. F. in.: Hádrian (5) Fetting 
K., Albilsz (101 Wolbcrt. Csilla (2’/s) Dara. 
% h., 8 h. 10:25. 16. 34. Befutó: 10:182.

III. Gr. Batthyány Elemér-emlékvercny. 1. 
Slber (2*/«)  v. Muhr száz. 2. Adisababa (61 
v. Czánth. 3. Nóra (6) Stieily h. F. m.: Dongó 
(12) Zaegen. Rohanj (6) Mészáros h.. 
(p.) Laitos fh.. Leaguc of Nations (4) 
fh„ Indíena (6) Prehál. ’/* h., l’/i h. 
15, 28, 17. Befutó: 10:523.

Pali (4) Wc ssbach, Fiúméra (10) Horv. K. II., 
Hajrá ill) Dósai. Nastja (8) Keszthelyi, Da- 
nac (12) CsEla. Guba |8) Klimscha, Lomnic 
(16) Baranvi, Pásárfla (16) Grosz. 1 */i  h., 1 h. 
10:95. 55. -18. 91. Befutó: 10:872 és 5889.

VII, Rákos'-alolal handicap. 1. Óha| (6) 
Pfendlcr. 2. Pandora (12) Sz.eltner. 3. Dálnok 
(5) Keszthelyi F. in.: Kópia (12) Fetting A., 
Tisane (5) Csuta. Viszla (10) Szép, Nicolette 
(5) Balog. Padisah (4) Dósai, Csatártó (8) 
Esch I., Nincs több (8) Kajári, Bomba (3) Ko
lonics. Limanova (121 Krcdlcr, 
Klimscha II., Trude <16) Grosz, 
(14) ~ .............................. ..

Fiiykös (81 
Dugó Dani 

Burányi. 1 h., Ni h. 10:143, 14, 56, 26.

Hédié 
Vaikó 
10:34,

ÜTE—Vasas 3:2 (2:1). Béke-utca, 600 
néző. Kemény, durva mérkőzést vívott n két 
csapat. Minden durvaság kezdeményezője 
csodálatosképpen a lilafehér legénység volt. 
Ugy látszik, Rákoskeresztúron az elmúlt hé
ten nagyon eltanulták a szabálytalan játé
kot. A Vasast nem vette kegyeibe a szeren
cse istenasszonya, támadlak, támadtak . . . 
de lőni aztán elfelejtettek. Az első félidőben 
az IJTE kétgólos vezetésre tesz szert, majd 
egy szerencsétlen öngól javít a Vasasnak. A 
második félidőben isni’l a lilák szereznek 
előbb gólt és ll-esbő| hiába rúg gólt a Vasas, 
hk egyenlítés már nem sikerül. 
Vng'vári, Nagy, Róna, 
(1 l-es), Fóris öngól. A 
egészen gyengén jniiködő 
Z4ji várták a kijáratnál é*  
őreinek köszönheti, hogy

A MÁVAG!

Góllövők: 
illetve Sarovcczki 

mérkőzés után az 
bírót a nézők szú

várták a kijáratnál és csak a rend éber 
•inek köszönheti, hogy sértetlenül hagy

hatta cl n bek*-utcai  poklot.

Salgótarjáni BTC -MÁVAG 6:0 (3:0).
.Salgótarján. 1000 néző. A nagyszerű formá
ban lévő SBTC nek csak tréningparlnere 
volt a futballról lassan teljesen elfeledkező 
MÁVAG. Nem tudjuk megérteni, hogy az a 
csapat, amely csak harmadik mérkőzésen 
cselt el az. NB-bc jutás büszke elmétől, 
hogyan állhat a B-liga utolsó helyén győ
zelem nélkül?! Az Az SBTG végig támadott, 
góljai közül Lukács II. hármai, Selmeczi, 
Jenőfi és Varga (öngól) szerezték.

IDEGENBEN IS GYŐZÖTT I SZENT-

,egi"ogX5Bauer Aladár
bookmakertKid&iban.Hu'iapes’, Kossuth Lii(os-u. 14— h 

Felelőn: 18U-7U4. ItÖ—724
Fiókirodái Budán, Horthy ililklós-ut IS.

F-letonun Wél.-i*  =
leadod i<>gmiö8ofcai mindenkin nzonnal k!kézl>efli:0i>k

Rianás és Credo 
holtversenyben nyerték 

az Ausztrla-diht
Az alagi négy résztvevőn kívül más ló nem 

is állt starthoz az Auszlria-dijban. A kis me
zőny ellenére sem sikerült jól az indítás és 
Credo öl hcssz veszteséggel került el a start
tól. így megérthető, hogy Rianás holtversenyt 
tudott vele futni.

Részletes eredmények:
I. futam. 1. Eísvogel (5:10) Takács. 2. Def- 

regger (16) Hciling. F. m : Melus, Élharcos, 
Die Gretl. 1014. 13, 51.

II. falam. 1,. Szántás (PA) Klimscha. 2. RiL 
diger (IV4) Schejbal. F ni.: Lampadius, Dankó 
Pista, Gránát. 10 22, 14, 13.

iaírim:

KELETI CSOPORT
AKÁRMILYES II III ET E T I.E\ 

MDVE-NAK KELLETT VOLNA
<X~ Mi)VE-— WMI ( 2:2_(1:1).

25C0 ni'zöi. Amire senki Min mert 
számítani, talán a legvérmcsobb MOVE- 
drukkiTek .sem, kvhzer vezetett és döntet
lent ért el az r.lsó régióba tartozó rózsaszín 
csapul a liajixikjclólt WMl t. cll.ii. M:ir a 

gólt hoz, a még ifjúsági Most 
•vei szemben tehetetlen 
nagyszerü',n játszó Monos- 

gycnliloni .1 \VMI’(í. majd 
továbbra is nagyon szépen támad a MOVE, 
dr cs.iláraikiu'k nincs ma szerencséjük. A 
második félidői en 11 eshez jut a rózsnszin- 
fvkele ('.sápul, amit Pap é: ti'késit. 2:1 Kél- 
s |:e i cn röl am ■ • m >st 11 WMb’G. Mint 
a felbőszült oroszlánok, rol niinak minden 
egyes Inl dúrn. De n hihetetlen csodál levő 
M i\ r 5t|v ,1/ utolsó percekig tudjn tör*  
tani 11 (’yéi; elmet, amikor ismét az örök- 
ilju Mono .lori cik-cukos h-v. s, v<-| pontot ve 
sőt a hajnnkjelöltnek \ GS MOVE évek 
óla nem játszclt ilyen ragyogó futballt, 
lucgérdeinellc volna 11 ?.yőzclmcl.
P \I ATINI 'S HÉT Gól.l I SZÉTTÉPTE I

Szentlőrlnc—Mezőtúri AFC 2:0 (0:0). 
Mezőtúr, ötszáz néző. Az erősen tartalékolt 
MAI (. támad az első félidőben, de gólt lőni 
n?in tud. A második félidőben fölénybe ke
rül a pesti csapat s két remek csatár-akció
ból ” ” ..............biztosan n .verik a mérkőzést.

IV. Magyar kir. honvédelmi miniszter dija. 
1. Siva (10) Frosch. 2. Honvéd (2’/i) Szoválai. 
3. Lcctica (2’/2) Dara. F. in.: Monopol (4) Ste- 
cák. Csirkefogó (12) Wolbcrt, Rcsista (2’/») 
Slankovics. Cigánybáró (4) Hauser. Fejh., két 
hossz. 10:89, 20, 14. 14. Befutó: 19:542.

V. Eladók huncíicnpja. 1. Bokréta (4) Kolo- 
nlcs. 2 Crataegus (4) Esch I. 3. holtverseny
ben Kékes II. (5) Fcltii’g A. és Argument (6) 
Dósai. F. in.: Mécs (10) Kupái K„ Minek? (5) 
Horváth K. II, Cassander (20) Dalia, Lagúna 
(8) Mihálovics, Dánná (10) Kajád, Gyergyó II. 
(10) Grosz, Salnme (6). Pfendlcr, Tékozló (2) 
Klimscha II. 1 Ir. nyakh. 10:79, 22, 23, 18, 13. 
Befutó: 10:475. 201 és 136.

VI. Kétévesek kaniKeapja. 1. Scnoritas (6) 
Kolonics. 2. Mutasd meg (6) Balog. 3, Ama
zon (14) Fodor. F. m.: Sanbloc (4) Vondra, 
Szalmaszá! (10) flórák, Hárfa (4) Tcltschik, 
Blagucur (6) Félix, Ékszerdoboz (12) Kajári,

1|1. futam. (Ausztria-ellj.) 1. holtversenyben 
Rianás (3) Esch és Credo (4:10) Klimscha. 
3. Puczur (2) Rózsa. F. m.: Ezredes. Holtv., 
l'/j h 10:13, II. 18, 12.

IV. futam. 1. Cirnno Í5:IO) SchöfTer. 2. Marim, 
Dciri (2’/?) Schneirier. F. in.: Mm. Récompense, 
Blumc. 10:12. 11. 12.

V. futam. 1. Flimsv (1 '/<) Hagclin. 2, Carta- 
béllé (2) Vas is. 3. Charce (0) Simonok. F m.: 
Souvenir. Reinc Hercdinc, Kit-Kal. Mandariné, 
Kalugyer, Kinonixe. 10:27, 15, 17, 60.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébet kíirul 28. 
Tc1e:on hétköznap és vas. déli 12-ig: l-Sas-M. Vas. d. n. 
1 ór_tól (Aradi-u. s. Göibus-n’oinda): 1-198-4.1, 1-245-81. 
Vas. d. u. %5-tól lapzártáié: I IOá 42, 1-130-43. I-ICÍ44, 

I-2«_S1.
ELŐFIZETÉSI AR: Ecy évre 5 rcn<?«. _ EGYES SZÁM 
íra: Magjarország 10 fillér. Wicnben és a német O$t-
mariiban RM —.11. Franciaországban 1.5o frank. Jugo
szlávia 2.5(*  dinár, Nóm'tország 15 I’.’.. Olaszország 

1 líra, Románia 5 lei, Csehszlovákia 1 ck.

Történelmi erőoróba
SZTANKOVITS SZILÁRD VÁNDORDÍJ 

PARISBAN
A francin atlétikai szövetség elhatározta, 

hogy vándordíját alapit a Magyar Atlétikai 
Széivels'.'g nemrég elhunyt kitűnő elnökének: 
Sztunkoints Szilárdnak emlékére.

r uj /'om 11. 111.! \ i> ij.-'r

1 (3:0) Vác, 
isse szorongó szívvel engedte 

zöns :e kedvenceit a ..váci t 
De I’nlalinrs. akiről már évekki 
m oirla a Hétfői Napló. hogy a 

egvik legnagyobb le! <■ 
minlagó’lal széf.a '..ei prk< 

j’.ít és l e! i.onVilotia. hogy nz a 
a tör, Várról. a Po!. 

pontokat. A

A Sl LYEMELÖ VILÁGBAJNOKI 
VERSENYEKET

vasárnap is folytatták Becsben. A félnehéz 
súlyban az amerikai Davlcs győzött 387.5 kg-cs 
teljesítménnyel A közfpsulybnn a német lVa$- 
rter 337.5 kilogrammal lett első.

A Kispesti Atlétikai Club automobil és mo 
tor szakosztálya szombaton este tartotta klub 
helyiségében szokásos klubvncsoráj.it, amely ni- 
kakimmal kiosztották a szeptember 11 én meg
tartott mol< rés róknvndászvcrscny és a szep
tember 13: n megtartott KAC háziverseny mii- 
iészi kivitelű dijait. Az cgybcgytilt nagyszámú 
vendégsereg hosszasan is melegen ünnepelte a 
gs o.-ti seket.

A Münkds Testedző Egvcsület vasárui'*  (li l
éiéit l'.ftO méteres i. c ; ri vírso xl rer<’< zetl,' 
umclvit Ki-Tel MTE ívért m g. I p. 178 
ivp -cs Idővel, Gcrc MTE és Zrmanek MTI.

Tllrelc vés-Váci SE
néző. Ki'
bánva l<
ha*'.
előli
gvar futball
hét
g<ii’.i . t o I e! i.'onvilt’l .í. I< m a csu-| |.<is t !n!:da hnnel I mérkő.r-.'rek ercdm'ryc:;
pal. anu ’vik i’ólr.i tör, '. rról. a Po!;ol‘'i- v.\( FTE 11.11. Bl E - Beszkúr 4:2. Elcklro- 
gélről is h >/ul <»zh;it |;i a rmitoknl. A 7 <" mos--.MAIT 6:0. Wn kér Hungária 13:1. Kis- 
reki’és csatársora írvvon helyesen minden > pest—BTK 7:3 Nőt mérkőzések: MIK-.MIL 
|n’> l.'tl l’.t'.ilim-srn tutsn.fl és bovv__ ez IP 'U \M(. 5.1______________________

VÍZSZINTES:
. Magyar pénzügyminiszter 

volt. 12. Kél és félpár kéz. 
14. Érvénytelenné tesz. 16. Lé
tezik. 17. Amerikai asszony 
neve élőit á'l. 20. Cégtáblákon 
olvasható rövidítés. 21. Zár, 
nem egyéb. 22. Felfogás, nmely- 
hez rendszerint ragaszkodni 
szokott az ember. 23. Ékes 
mu!a!ós::ó. 24. Lóg párja. 25. 
X. A. D 20. Ipso előtt á!l. 
27. Több 28. ................. oda
kellő (két szó). 20. Éktelen 
korszak 31. Szemilbevaló
holmi 33. A kukorica tudo
mányos neve. 34. Vékony
deszka 35. A leckét
.lO.' 
szó.
40-
Sark. 42 Harmat — németül 
44. E. I). S 45. Esek. 48. A föld 
van néha ilyen állapotban — 
még szervese, hogy e ég rit
kán. 50. A ló lovasa 51. Római 
uralkodó volt.

34.
35. 

írással ..........
37. R. 0. .1. 38. Kérdéi- 

F.i'entélcs kötőszó. 
A kigvó és a kutya. 41.

FÜGGŐLEGES:
1. E r 'vényünk f'mn’ö-

’> riilb’lül itt kulminál — n kisdiák szempont-' zunk, igv példá d a m-gyar hislór

l>. v',|l! t.t. 'Á rr.-Áíö'..ir'"nak ejti ‘11.'Töi-. k' | “' A ''rl

v Hl l,:ulv.'Z. r volt IX XaRV mnsv.ir urolkml... ■' ' " ':I ''""nu.k rfivc ,
H. liómn uraik, lójn volt. IX NŐI núv. | '«• "«nmllyr,ní > mi,, la. s s. f 
11*.  A történelem során sz. inos ilyennel tnlúlko- i A szabadba. 4:1. Száj — latinul.
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