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A budapesti olasz és német 
követek vasárnap közölték^ 

hogy a két nagyhatalom 
elvállalta a döntőbíróságot 
Kikötés: a döntést feltétel nélkül el kell fogadni 

Magyarország és Csehszlovákia már értesítette 
beleegyezéséről Berlint és Rómát

A legközelebbi napokban összeülnek a döntőbirák 
A magyar és csehszlovák katonai szakértők 
valószínűleg már ma tárgyalnak Pozsonyban

Vasárnap megérkezett Budapestre az 
ólasz és német kormányok válasza, 
amely közli a magyar kormánnyal, 
hogy eleget tesz a magyar kormány és 
a csehszlovák kormány egybehangzó 
felkérésének és hajlandó a felvidéki 
kérdésben beölleni a döntőbíró szere
pét. Amint értesülünk,

vasárnap délelőtt gróf Vinci buda
pesti olasz követ nyújtotta ás Kánya 
Kálmán magyar külügyminiszter
nek az olasz kormány válaszát, 
kora délután pedig Werkmeistcr né
met ügyvivő a német választ adta 
át a magyar külügyminiszternek.

Mindkét válasz azt tartalmazza, hogy a 
magya; es csehszlovák kormány felké
résére fogadta cl az olasz és a német 
kormány az indítványt, hogy a felvidéki 
kérdés vitás pontjait döntőbíráskodás 
utján Intézzék el s egyben úgy Olasz
ország, mint Németország elfogadta a 
döntőbírói tiszt szerepét, természetesen 

azzal a szokásos feltétellel, hogy az 
érdekelt felek feltétel nélkül aláve
tik magukat a döntőbíróság határo

zatának.
Kánya Kálmán külügyminiszter, amint 

megkapta az olasz és német kormány 
állásfoglalását, megtárgyalta azokat lm- 
rédy Béla miniszterelnökkel. Megbíz
ható helyről nyerte a Hétfői Napló 
munkatársa azt az információt, hogy 

a magyar kormány már vasárnap 
délután elküldte Rómába és Berlin
be válaszát, amelyben közli, hogy
aláveti magát az olasz és német 
kormányok ama kikötésének, hogy 
a döntőbíróság határozatát feltétle

nül elfogadja.
Késő este érkezett Prágából Buda

pestre az a hír. hogy éppen úgy mint a 
magyar kormány, a csehszlovák kor
mány Is elfogadta az olasz és német 
kormányok ama kikötését, hogy a dön
tőbíróság határozatának feltétel nélkül 
aláveti magát. Prágának az ezt tartal
mazó válasza, éppen úgy mint a buda-

pesti válasz, már vasárnap délután el
ment Rómába, illetőleg Berlinbe.

Miután Kánya Kálmán külügyminisz
ter Imrédy Béla miniszterelnökkel meg
tárgyalta az olasz és néniét állásfogla
lást, ugyanebben az ügyben miniszteri 
értekezletet hívtak össze.

Miután Imrédy Béla miniszterelnök 
Kánya Kálmán külügyminiszterrel tár
gyalt az olasz és német állásfoglalásról,

a miniszterelnök kihallgatáson je
lent meg a kormányzónál, akinek 
jelentést tett a két nagyhatalom vá 

(ászáról.
,Vasárnap este félhét órára megje

lent a Sándor-palotában a magyar 
kormány valamennyi tagja,

a miniszterek fölsiettek Imrédy Béla 
miniszterelnökhöz, azután megkezdő
dött a nagy fontosságú miniszteri érte
kezlet.

A miniszteri értekezlet, amely mint
egy félórás tanáeskozás után végétért, 
nagy megelégedéssel vette tudomásul 
Olaszország és Németország döntését. 
A miniszteri értekezletnek ugyanaz volt 
a kérdésben az álláspontja, ami az ille
tékeseknek: az olasz-német döntőbíró
ság elé utalás a legmegfelelőbb megol
dási módja a kérdésnek és egyben ga
rantálja azt is, hogy a probléma gyor
san oldódik meg. A döntőbíróság mű
ködése elé a legnagyobb bizalommal te
kint a magyar kormány, de egész Ma
gyarország közvéleménye Is, amely bol
dogságtól eltelve várja Olaszország és 
Németország döntésétől az elszakított 
magyar területek visszacsatolását és 
elszakított magyar testvéreinknek az 
anyaországhoz való hazatérését. A kö
zel húsz évig cseh megszállás alatt ál
lott Felvidék lakossága nehezen viselte 
el a prágai taktikázást, amely a kérdés 
eddigi tárgyalásai során nyilvánvalóan 
bontakozott ki. A magyar kormánynak

rendkívüli érdeme és eléggé nem mél
tányolható diplomáciai sikere, hogy a 
túloldali taktikázásai ellenére is sikerült 
megrövidítenie a müncheni egyezmény
ben előirt hároinhónapos terminust. Az 
egész ország közvéleménye örömmel és 
lelkesülten üdvözölheti a magyar kor
mányt ezért a jelentős sikerért.

Értesülésünk szerint a döntőbírásko
dás még c hét folyamán meg fog tör
ténni.

Minden valószínűség szerint még 
ennek a hétnek közepe táján ösz- 
szeülnek a két nagyhatalom képvi
selői és ennek a hétnek vége felé 

esetleg már döntés is várható

az egész világ érdeklődésének kereszt
tüzében álló kérdésben. A döntőbírás
kodás körülményeiről és az olasz illető
leg német kormány idevonatkozó elha
tározásairól az olasz és német félhiva
talos hírszolgálati irodák, tehát a Stc- 
fanl ügynökség, illetőleg a Német Táv
irati Iroda adnak ki hivatalos közlést.

Itt említjük meg, hogy értesülésünk 
szerint,

a területek átadásának kérdésében 
már ma, hétfőn összeülnek a ma
gyar és csehszlovák katonai szak
értők, hogy a legfontosabb katonai, 
illetőleg technikai kérdéseket le

Imrédy miniszterelnök 
sorozatos vasárnapi tanácskozásai 
Rátz, Kánya és Keresztes-Fischer 

miniszterekkel
Mint már hetek óla minden vasárnap, ez- 

ullnl is igen élénk volt már koradélelött az 
•'•let a Sdnrfor-pulolábnn és a külügyminisz
tériumban. Imrédy Béla miniszterelnök va
sárnap már kúra reggel megjelent hivatali 
helyiségeiben. Tizenegy óra elölt néhány 
perccel

vitéz Rátz Jenő honvédelmi miniszter 
érkezett autón n Sándor-pnlotálmz.

A honvédelmi miniszter tüstént fcisielell 
vitéz imrédy miniszterelnökhöz, akivel 

tárgyalják. A fontos tanácskozás 
minden valószínűség szerint Po

zsonyban lesz.
A vasárnapi fordulattal, tehát azzal, 

hogy az olasz és német kormányok el
vállalták a felvidéki ügyben a döntő
bírói szerepet, hatalmas lépéssel ha-, 
ludt előre a magyar igazság teljesítésé
nek kérdése. Azért, hogv e probléma 
megoldása milyen előrehaladott stá
diumba jutott, mindenekelőtt a magyar 
kormány erőteljes, energikus és cél
tudatos diplomáciai munkáját illeti 
nagy dicséret.

A probléma megoldásának ez a nagy 
előrehaladása azonban jelentékeny 
mértékben köszönhető a baráti nagy
hatalmak jóindulatának is. A vasárnapi 
fordulat mindenesetre igen jelentős fe
jezete a Felvidék visszacsatolása törté
netének. Remélhető, hogy azzal, hogy a 
legrövidebb időn belül döntőbíróság elé 
kerül a probléma, hatalmas mértékben 
meggyorsul ennek elintézése.

Vasárnap este gróf Vinci budapesti 
olasz követ megjelent a külügyminiszté
riumban és megbeszélést folytatott gróf 
Csáky István meghatalmazott miniszter 
rendkívüli követtel, a külügyminiszter 
kabinetfőnökével.

több min félórás tanácskozást folytatott.
Ifátz miniszter eltávozása után előállt u 

-miniszterelnöki palota kapubolioznla alá 
imrédy Béla gépkocsija. Néhány perc 
múlva

lejött a miniszterelnök, beült az nulólin 
és a küliigyminlsztérhiniba hajtatott.
Amikor Imrédy a külügyminisztériumba 

érkezett. Kánya Kálmán külügyminiszter 
mór bent tartózkodott hivatalában és nála 
volt gróf Csáky István rendkívüli követ,
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nieghatnlin i/olt miniszter, a külügyminisz
ter kabinetfőnök!- is. Imrédy miniszterel
nök Kánya Kálmán dolgozószobájába sietett 
és

ináslcl óra hosszat tárgyalt részben Ká
nya Kálmánnál kettesben, részben » 
ktiltiayrninl.szlcrrel és gróf (-sáky Ist

vánnal hármasban.

Negyedkcltő is elmúlt már, amikor /in- 
ri'ln Béla visszaérkezett a .W/lí/or-palotába. 
I jni dolgozoószobájóba ment, ahová né. 
hánv perccel később megjött Kercszlcs-FI- 
teher I'erenc belügyminiszter.

Letartóztatást végzés Bródy 
volt párttitkára ellen — Véres 
harc Munkácson, hat halott

Varsó, október 30.
(Magyar Távirati Iroda.) A Dobry Wicczor 

ungvári jelentése szerint Ritszinszkóban to
vább tart o nyugtalanság és ti felháborodás. 
A lakosság az uj kormánnyal szemben ha- 
tározoltan ellenséges magatartást tanúsít. 
Ennek bizonyítéka az is, hogy

Baesinszky miniszter házán legutóbb az 
összes ablakokat keverték.

A miniszter lakásába bedobott köveket pa
pirosba csomagolták és a papiroson ez a 
ruszinnyclvii felirat állóit:

Gyalázatos áruló, Prága szolgája!
Kacsint zky miniszter szombaton négy mo
torkerékpáros csendőr kíséretében mert 
csak a hivatalába menni.

Az őslakosság körében rendkívül nagy a 
nyugtalanság a cseh rendőrök és csendőrök 
terrorja miatt. Szombaton köröző leveleket 
bocsátottak ki Hródy volt miniszterelnök 
pártjának vezetői ellen,

n párt titkára ellen letartóztatás! vég

Napirenden vannak a verekedések 
a szlovákok és csehek között

Miskolc, október 30.
A halár menten álló csehszlovák csapatok

nál fokozódó nyugtalanság tapasztalható. A 
bátrabb lévő erődítések felöl az éjszakai 
órákban időnként

■váratlanul cldörren néhány lővén, ame
lyet azután átvesznek a szomszédos cseh 

csapatok Is

úgyhogy hosszú időn át lurló tüzelés és ra- 
kélázás harapódzik végig a löbbkilomélcr- 
szélességű arcvonalszakaszokon. A határon 
áilopodzó magvar és szlovák katonák sze
rint

a csapatok hangulata, különösen a leg
utóbbi esős napok óta romlik.

Pozsonyi riport a kétarcú 
szlovák uralomról

A miniszterelnök és a belügymlnisz- 
tér rövid Ideig tartó megbeszélést foly

tatott.

Keresztcs-I'ischer Eej-enc belügyminiszter 
eltávozása után Putaky Tibor miniszterel
nökségi államtitkár, a kisebbségi ügyek in
téző jé érkezett Imrédyhoz.

Délután félhárom tájban fejezte be va
sárnap reggel óin szakadatlanul tartó soro
zatos tanácskozásait a miniszterelnök.

Imrédy Béla miniszterelnök délután báró 
Vay László miniszterelnökségi államtitkárt 
fogadta és hosszabb eszmecserét folytatott 
vele.

zést adtak ki.

A. cseh hivatalnokok már elhagyni készül
tek ezt a vidéket, most azonban

újra erélyesen működnek, ami még csak 
jobban hozzájárul az elégedetlenséghez 
és a lakosság c.schellenes magatartásá

hoz.

Szombaton heves ■összeütközés keletkezett 
Munkácson a rohamcsapalok kíséretében 
felvonuló görögkatolikusok és a lakosság 
többi része között. A görögkatolikusok 
ugyanis ukrán zászlókkal rendeztek felvo
nulást n városban és azt követelték a la
kosságtól, hogy

a zászlókul felemelt karral Üdvözölje.

Miután az utcai járókelők ezt megtagadták, 
összeütközésre került a sor a rohamcsapa
tok leifegyverzett tagjai, valamint a ruszin 
és magyar lakosok közölt.

Hat ukrán rohamosztagosl megöltek.

A verekedés 23 résztvevőjét letartóztatták.

A szlovákok és csehek között civódások, 
éles szóváltások és verekedések napirenden 
vannak. (MTI.)

Elég k titkos irataikat 
a csehek

Ipolyság, október 30.
Ipalynékcn a csendőrök minden iratot 

elégetlek. A kerítésen kívül szuronyos ka
tonák őrködtek, hogy semmit el ne vigyen 
a szél. Egy papirszelct mégis kikerült, a 
szuronyos katona Ijedten dobta vissza. Első
sorban

a titkos iratokat

semmisítik meg. (MTI.)

Legnagyobb rokonszenv és 
szolidaritás Magyarország 

jogos érdekei iránt 
— írja az olasz sajtó

Róma, oki. 30. (Magyar Távirati Iroda.) 
A ma reggeli olasz, sajtó részletesen fog

lalkozik Ribbcnlrop német külügyminiszter 
tárgyalásainak eredményével. Bár a lapok 
még nem közölnek pontos Útmutatást arra 
nézve, hogy miben áll a megegyezés a ma
gyal cseh kérdésben, itteni diplomáciai kö
rök egyöntetű benyomása szerint

a két nagyhatalom teljesen egyetértett 
abban, hogy magukra vállalják a döntő
bírói eljárást és hogy a magyar kérdés 
gyors, békés és kielégítő megoldás felé 

halad.

A Popolo dl Roma ismerteti a magyar és 
cseh kormány álláspontját, majd megálla
pítja. hogy minden jel arra mulat, hogy a 
megoldás már nem késhet soká.

A Messaggcro ismerteti a magyar-eseh 
viszály jelenlegi állását. Hangoztatja, hogy 
a róma-bcrlini tengely mérséklő hatása 
minden bizonnyal hozzá fog járulni a mél
tányos megegyezéshez.

Virginia Gayda a Voce dTtalia mai vezér
cikkében a következőket írja Ribbentrop 
tárgyalásainak eredményéről:

Rejtélyes öngyilkosság
a Bellevue-szállóban

Vasárnap délután a. flef/cuuc-szállóban 
öngyilkosságot kísérelt meg egy elegáns 
külsejű uriasszony, aki Gábor Endréné 13 
éves jászberényi földbirlokosnő néven vett 
ki magának szobát a Hotelben. Tegnap 
este 8 órakor kis kéziútskúval érkezeit 
Gáborn a szállóba. Azt mondta, hogy 
Jászberényből jött és mindössze cgy-két 
napig akar Hudapcslen maradni. Az egyik 
elsőemeleti szobát nyitották ki az állítóla
gos Gábornénak, aki

a személyzetnek meghagyta, hogy va
sárnap délelőtt ne zavarják, mert fá

radt és sokáig akar aludni.

Vasárnap délután még mindig zárva ma
radt Gébornó ajtaja, a szobaasszony gyanút 
fogott, de nem kapott választ. Megállapitol-
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A magyar-csch kérdésben
Berlin és Róma egyetértése a követ
kező húrom pontban foglalható össze:

1. Mindkét ország azon a véleményen 
van, hogy a Magyarország, Lengyelország 
ét Csehszlovákia közötti vitát a lehető leg
gyorsabban meg kell oldani, ami érdeke 
nemcsak magának Csehszlovákiának, hanem 
az egész európai békének.

2. Legnagyobb rokonszenv és szolidaritás 
Magyarország jogos érdekei Iránt.

3. Szívélyes megértés azok iránt az erő
feszítések iránt, amelyeket a cseh kormány 
az uj Csehország feiépitésc érdekében ki
fejt.

Olaszországot és Németországot — írja 
Gayda — felkérték, hogy segítse elő ennek 
a bonyolult vitának a megoldását. Olasz*  
ország cs Németország együttműködési po
litikája tehát ezt a kérdést feltétlenül arra 
az útra fogja terelni, amely

megfelel a tengely céljainak és a dunai 
népek jól felfogott érdekelnek.

Ma még erről többet nem lehel mondani.

lák, hogy a szobát magára zárta. Rendőrt 
hívtak,

feltörték az ajtót

s y szobában az ágyon eszméletlenül talál
ták a Iiellcvue-száUó szombatesli vendégét. 
Kihívták a mentőket, akik megállapították, 
hogy

nagymennyiségű lumlnállal mérgezte 
meg magát.

Beszállították a ZíóAus-kórházba. Állapota 
életveszélyes és kihallgatására nem kerül
hetett sor.

A rendőri bizottság átkutatta az öngyil
kos uriasszony szobáját, de sem búcsúleve
let. sem pedig más írást nem találtak, ami
ből személyazonosságára s az öngyilkosság 
okára lehelne következtetni.

Pozsony, október 30
M: Információ kídóntiidósilájától.) Az 

uj. úgynevezett „szlovák" uralomnak két 
arca van: az. egyik dühösen lordul a ma
gyarság < s németség ellen és minden esz
közt megragad, hogy Pozsony őslakosságát 
cl némi Isii, ii másik arca — legalább lát
szólag —

Prága ellen fordul <■» igyekszik mugál 
szlovák nemzeti érzelműnek kendőzni.

Hogy mennyire két.zlmi játék és mennyire 
a benesl hagyományokon épül fel ii 7 iso- 
kormány egész viselkedése azt mindenki 
megérti, aki csak egyetlen nap intézkedéseit 
és hivatalos nyilatkozatni! áttanulmányozza 
ina Pozsonyban.

Kovács dl. (tévedés elkerülése végett 
sietünk megjegyezni, hogy iiz illető nem 
magyar), az újonnan kinevezett pozsonyi 
korinnnvlii/los. beiktatása alkalmából be
szédet mondott, amelyben

a keresztény Idcállzmust hirdette.

Egyamikkor a szlovákunk novezell rádióban 
'Macii propiig.'indnfönök beszédet tartott, 
amelyben felhív la a szlovákokul, hogv a 
v .írásokban lllinkáról nevezzék r| az eddig 
cseh szal'iidkömives uagyságok nevét viselő 
utcákat és tereket Ezek a nicgnyihilkozá- 
sok art n láls/.alol keltik, mintha ux Ili re
zsim teljesen más politikát folytatna, mint 
elődje. Mingvárt másképpen látja azonban 
ez ember a dolgokat, lui tudomása van 
arról, hogy a szép szavak mögött viszont 
mik történnek a valóságban

A kormánybiztos mellé hattagú köz
igazgatási tanácsot Is szerveztek Po
zsonyban, ennek a tanácsnak azonban 
c.Mik' egyetlen mHfvHr tagja van, liléivé 

Dr. Kérési Tibor réndórkupliAn*
megánnyomezó irodája
megfigyel, nyomoz, Informál
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lett volna dr. Neumann Tibor .személyé
ben. aki azonban máris kijelentette, 
hogy ezt a tisztséget nem fogadhatja el. 
mert a magyarság számarányát a ki

nevezésnél nem vették figyelembe.

Ugyanakkor kormánybiztosokat nevezlek 
ki a lapok és nyomdák élére.

A szlovák lapok aggódva kérdik, hogy 
mi szüksége vau ijz uj föderációs köztársa
ságnak olyun túlméretezett központi kor
mányra, mikor az önálló kormányok fölött 
elég volna, ha a közös hadügy, kiilügy és 
pénzügy intézésére neveznének ki meg
felelő miniszterekéi.

Gyanús az is, hogy
az uj kormány csak Magyarországgal 
szemben ragaszkodik unnyira a szlo
vák területekhez és igyekszik meg
hamisított statisztikákkal alátámasz

tani vélt jogait.

ugyanakkor pedig olt. ahol tényleg nép*  
rajzilug összefüggő szolvók területekről 
van szó. a morvnnrszágl szlovák lakosságú 
vidék cselében, egyáltalán nem nnnyira 
bajlhalallnn.

Ksgyetlsnkodnak
a csehek a leszerelt Ipoly
sági magyar katonákkal

Ipolysú; . október 30.
Ipolyság vendégei szombaton is mcg'e 

pelve nézték a minden cm! éri érzést meg- 
csufoló jelenetet, műikor a cseh limiiicok 
•i leszerelt inolysfpi illelös.é,;ü katonákat n 
majdnem

fe-rypen' l.iil'dt hl’c ’. ra ! • ki - 
IrlV'k

r»al. ükkor engedi I. á*  a b - ’.or
4 leszerelt katonákat polgári ru!. I u;\v 
ahogy cl tudták látni. (MTI )

A Felvidékért!
A Felvidékiek és Kárpátaljaiak Egyesülete 

vasárnap a vármegyeházán tartott megneszélé- 
són elhatározta, hogy társadalmi akciót indít 
a Felvidék visszacsatolásáért. — A Szegeden 
élő felvidékiek szombaton este gyűltek össze 
első ízben. Kozma Fcronu vezérigazgató mon
dott megnyitó beszédet, majd vitéz Méreg 
Lászlódé emlékezett meg a Ruszinfőldön hősi 
halált halt felkelőkről. Elhatározták, hogv a 
Felvidékre induló magyar honvédcsapat szá
mára zászlót hímeznek. — Az ablakosok és 
drótosok ipartestületi: összejövetelt tartott, 
amelyen kijelentették, hogy a szlovákoknak 
nincs szükségük a csehek állal adóit beteg 
autonómiára és követelik az egész Felvidéken 
az általános népszavazást. A felvidéki szárma
zásit drótosok és ablakosok hangoztatták meg
győződésükéi. hogy a szlovákok csakis az ezer
éves Magyarországhoz való tartozást akarhat
ják — Tubler János országgyűlési képviselő 
és I.HIin Józsei központi főtitkár a magyar 
keresztény szocialista szakegyesületek megbízásá
ból a liégii kereszlénysroeialilla nemzetközi 
tanácskozáson a világ munkásaihoz fordulnak, 
hogy kormányaiknál járjanak közbe a magyar 
igazságos követelések mielőbbi teljesítéséért. — 
A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara vasárnap 
délelőtti ülésén elhatározták, hogv a vissza- 
csatolandó területek lö’.dmü ve;,lakosságának 
megsegítésére akciói indít.

.1 Magyar Színház a ..Magyar a nm|

Eső “■ csökken a hőmérséklet
A Meteorológiai Intézet jelenti:
Koz.< p-Euróna nyugati felét, .söl még a Földközi-tenger medencéjének idenlékenv 

nszcl is hidegebb, északi e.zármatásu légtömegek foglalták el és esőzést okozlak A 
nr. gvar in-.<’.'i'e.he is los/ivár-oll egy kevés hüvő«chb levegő. Említési érdemlő íehü- 
h ’l I.! . irrriB mi.-ll mm < knz.lmlnti, de sok helyen záporéiul és ma reggel az 
•dióid e.'vvs vjd len imliirl idé/ell elő \ <--midik m"iinv ts'-n*  általában csak 11 
miliim.le , < ■• m’ únv ki ebi. Icuile'.en suk'el jelem.;- I b is \«li.

Vár'mló időjárás
Mérsékelt szel, tok helyen köd, több helyen eső. A hőmérséklet csökken.

gyárért ‘ mozgalom 
pénteki főpróbájának 
riac hírneves francia 
müvét mutatják be,

céljára ajánlotta fet 
teljes jövedelmét. Ma»- 

iró „Démon" cimil Min- 
valószínűleg az író sze

mélyes részvételével. A péntek esti főpróbára 
nem adnak ki potyajegyeket, sőt a színház re
méli, hogy n főpróba hitogulói felülfizeléssel 
áldoznak majd a nemes célra. A „Démon'*  
premierje egyébként nagy társadalmi esemény 
lesz, amelyen részivesz a francia követség és 
a pesti francia kolónia is,

Magyar a magyarért!
A kiskőrösi adófelszólamlási bizottság tagjai 

tUzlelcldljaiknak teljes ősszegét felajánlották 
u Mag var a magyarért mozgalom céljairu. — 
Az OMKE-ban tömörült nagykanizsai kereske
dők 4.74Ó pengős takarékkönyvet nyújtottak át 
n polgármesternek a mozgalomra. — Szeged 
város kisgyüleso .5000 nengiit szavazott meg 
az akció javara. — Polgár Miklós szecsényi 
gyógyszerész és felesége bejelentette n főispán
nak. hogv harminc évvel ezelőtt házassági év. 
fordulójukra kapott lizenkélszcmélyes ezüst
készletüket a Felvidék felsegélyezési akciójára 
felajánlják.

Dr, Horváth István, az Ipolysági járási ka
tonai parancsnokiig tanügyi összekötője kod- 
vés haziiinneps.g keretében átadta a polgár] 
iskola tanulóinak a Magyar a magyarért akció 
ullal ajándékozott tankönyveket.
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Beck lengyel külügyminiszter:

Lengyelország támogatja Magyar 
országnak a Ruszinföldre vonat 

kozó törekvéseit
Varsó, október 30.

(Magyar Távirata Iroda.) Bcck lengyel 
külügyminiszter nyilatkozott a Ilearst-\a- 
pok külpolitikai szerkesztőjének, Hillman- 
nak, Lengyelország külpolitikájáról.

— Európa megelégelte — mondotta a 
miniszter —, hogy minden este fegyverrel 
a párnája mellett feküdjék le. Legutóbb sú
lyos megrázkódtatásokon mentünk keresz
tül, amelyeknek következményei még min
dig nem múltak cl.

A továbbiak során lieck külügyminiszter 
kijelentette, hogy bizonyára előnyös a sta
tus quo fenntartása még az esetben is, ha 
rossz, mert a politikai térkép állandóságá
nak megvan a maga értéke. Éppen azért 
érthető, hogy erőfeszitések történnek c tér
kép megváltoztatásának a megakadályozá
sára. De abban a pillanatban, amikor a sta
tus quo megváltoztatása már megkezdő
dött,

sokkal jobb véglegesen elintézni a kér
dést, nehogy újból olyan átmeneti hely
zet álljon elő. amely konfliktusokkal 

fenyegethet.
— A mi politikánk — folytatta 

niszter — a szomszédokkal való 
egyetértés helyreállítására irányul.

Csehszlovákia ügyében azonban 
lyes fellépésre volt szükség.

a mi- 
békés

eré-

mint néhány 
kérdések Ál
megoldásától

Lengyelország mindig 
vonakodott csatlakozni 

a kisantanthoz
A továbbiak során Beck külügyminiszter 

a következőket mondotta:
<—• Közép-Európa térképe megváltozott. 

Remélem, hogy minden ügyet ugy sikerül 
elintézni, hogy legalább egy nemzedék szá
mára tartós békét lehet biztosítani. ,

Lengyelországnak elég volt a háborúk
ból

erre a nemzedékre, Ugyanúgy, 
szomszédjának is. Most olyan 
lanak előttünk, amelyeknek 
függ ezen a vidéken az u j konfliktusok el
kerülése Lengyelország mindig vonakodott 
csatlakozni a kisantanthoz és szembe szállt 
annak politikájával, mert az csupán az el
lenségeskedésen alapult.

Tagjait olyan politika kapcsolta ösz- 
sze, amelynek célja az volt, hogy sakk
ban tartsa Magyarországot és fenn
tartsa Magyarország sérelmes helyze
tét, ami nem engedte meg a tartós béke 

kialakulását

Lengyelország szívesen látná, ha a Kár pó
toktól délre élő nemzetek ügyeit barátságo
san rendeznék.

— Lengyelország támogatja Magyar
országnak a Ruszinföldre vonatkozó tö
rekvéseit, mert ezek a követelések al
kalmasak a tartós béke megalapozá

sára.

ólki étá a
aki Jaavetí a íúiotnai, S/zjei£e»we.iet, iihatnióiaL ii 
tn.ig.Li tnütáiui — ohmJí gyütv/ÖKiiiig taii végigné/zM.

SACH A GUITRV
EGV MOZGALMAS ÉJSZAKA

(Desiré)

Premier ma 10-Kor Hé ártlag RADIUS

Ruszinszkót annakidején letétként adták át 
Csehszlovákiának a régi orosz rendszer ré
szére. Ruszinszkó helyzete olyan voll, mint 
a Közép-Európa e részében üresen hagyott 
széké: háttal fordult nyugatnak. Ez a meg
oldás inkább politikai, mint gazdasági vagy 
néprajzi jellegű voll. Ruszinszkóban nin-

csenek csehek. A lakosság politikailag 
nagyrészt kialakulatlan. A lakosság közül 
egyedül a magyarok tanuslanak 
magatartást. E vidék lakossága

népszavazás esetén kétségkívül 
gyaországhoz való csatlakozás

döntene.

Kívánatos, hogy Ruszinszkót 
Magyarországhoz kapcsolják

— Csehszlovákia — folytatta Bcck kiil-1 
ügyminiszter — már beleegyezett abba, 
hogy

átad Mug.varországnak egy hosszú vas
úti szakaszt.

Ez a vasútvonal a magyar határokkal pár
huzamosan fut s igy a megmaradó

Ruszinszkó gazdaságilag elszigetelt lesz 
és az általános egyensúly szempontjából 

tehetetlenségre lesz kárhoztatva. Kívá
natos volna tehát, hogy Ruszinszkót 
unió alapján Magyarországhoz kapcsol

ják.

Hillmann szerkesztő felvetette, hogy 
Bcck külügyminiszter politikáját bizonyos 
nyugati hatalmak nem kisérték kellő meg
értéssel. Beck erre igy felelt:

— Midőn a lengyel-szovjet megnemtá
madási egyezményt aláirtani, a nyugat kul
túrájának elárulásával vádollak meg. Köz
ben néhány évvel később maguk a nyugati 
hatalmak követeltek egy általános keleti 
Locarnót Oroszország bevonásával, sőt maga 
Franciaország kötött szerződést a szovjettel.

Gyújtogató banditák okozták a 
gyilkos marseillei tttzpoMot, hogy 
a pánikban kifoszthassák a várost 
Bonnet minisztert is meg akarták lopni, több 

betörés történt a tíiz közelében
mint hetven

Marseille, október 30.
(Inf.) A C.annebierc kikötőnegyed tűz

vészének az eddigi megállapítások szerint
legalább 75 áldozata van, könnyen 
lehetséges azonban, hogy ez a szám túl

haladja majd a százat is.
Az eltakarítási munkálatok még mindig 
folyamaiban vannak s még napokig is el
tart, amig minden romhalmazt felkutatnak. 
Az előhúzott holttestek

a felismerhetetlenségig eltorzullak,
úgyhogy a személyazonosságot csak elvétve 
lehet megállapítani. Ez a körülmény meg
nehezíti a halálos áldozatok pontos számú-

uj puinda KanekmüKét:

Mikor Németországgal kötöttem megnemtá
madási egyezményt, a kritika azt állította, 
hogy a lengyel-német viszony bizonyos 
európai államok biztonságát fenyegeti. Ma 
ugyanezek a hatalmak meggyőződtek arról, 
hogy

a tartós európai béke lehetetlen a Né
metországgal való megegyezés nélkül.

Lengyelország gyarmatot
akar

Varsó, október 30.
Az lllutroivany Kurjer Kodzicnny feltűnő 

cikkben hangoztatja: hogy Lengyelország
nak már most erélyesen követelnie kell 
gyarmatokat. Az országban 35 millió lakos 
él, hiányoznak a megfelelő nyersanyagok 
— irja a lap — és a lakosságnak nincs ki
vándorlási lehetősége.

A legutóbbi lengyel-olasz megbeszélé
seken már szóba is került ez a kérdés

és az olasz kormány támogatási ifiért.

nak megállapítását is.
Az egész francia sajtó 

zalmas tűzvész hatása
vasárnap is a bor- 

. aluli áll és a köz
vélemény felháborodása nem hagyott alább 
amiatt, mert kiderült, hogy Franciaország 
második legnagyobb városa csak

egészen kezdetleges tüzoliófehzcrelések- 
kel rendelkezett.

A lapok nagyrésze hallatlan botrányról ir 
és különböző intézkedéseket követel a ha
tóságok mulasztásainak megtorlására.

A lapok közük Sarraut belügyminiszter 
nyilatkozatát, aki maga is hangoztatja 
ebben a nyilatkozatában, hogy az ország 
második legnagyobb városa

politikai

a Ma- 
in (llctl

WfflW

legsürgősebben

özönvíz előtti tüzoltófclszereléssel ren
delkezik

és ezen a hiányon 
segíteni kell.

Marseille tűzoltóságát szükséges esetben 
államosítani kell s ha a város nincs abban 
a helyzetben, hogv ezt megtegye, ugy meg 
kell szervezni a tüzek leküzdéséhez alkal
mas intézményt — mondotta a belügy
miniszter.

Másrészről a lapok újból foglalkoznak 
a gyújtogatás lehetőségével 

is. Az Oeuvre különböző gyanús mozzana
tokra hívja fel ;i figyelmet, amelyekből 
gyújtogatásra kell következtetni. A lap fel
tűnőnek találja, hogy

a hírhedt marseillei alvilág tagjai köz
veik-.ül a tűz kitörése után máris a 
bel,.szilien voltak és fosztogatni kezd
tek. A tiiz közelében több mint hatvan 

betörés történt,
még mielőtt a rendőrség a helyszínre érke
zett volna. A lap arról is tud, hogy a 
rendőrség a marseillei alvilág egyik hírhedt 
tagját abban a percben fogta el, amikor

cl akarta hagyni u Noaillcs szállót 
Bonnet külügyminiszter irattáskájával.

Mint ismeretes, Daladier miniszterelnök és 
Bonnet külügyminiszter a radikálisszocialista 
kongresszus ideje alatt a szállodában 
lakott.

y— nme

A kisgazdapárt 
erélyes cáfolata

A Magyar Tudósitó jelenti. Egy szélsőjobb
oldali újság vasárnapi számában célzatos poli
tikai szenzációi közöl a független kisgazdapárt 
vezéréről, Eckhardt Tiborról és cikkében utal 
Bajcsy-Zsilinszky Endre személyére is.

A független kisgazdapárt vezetősége a cik
kel kapcsolatban a maga részéről a következő 
nyilatkozatot telte:

— A nyilas napilap vasárnapi számában 
olyan közlemény jeleni meg, mintha a függet
len kisgazdapárt jelenlegi vezetésében és Eck
hardt Tibor pártvezér eddigi szerepében vál
tozás készülne, ügy a független kisgazdapárt 
országos központja, mint Eckhardt Tibor sze
mélyesen is kijelentették, hogy ez a híreszte
lés az első szótól az utolsóig valótlan és szer
vesen beleilleszkedik a nyilasok hazug és rossz
hiszemű taktikájába. A valótlan
rágalmazó kitételeiért Eckhardt Tibor 
han megindítja a büntető eljárást.

I Ilajcsy-7.silinszky Endre az üggyel 
| latban ugyancsak nyilatkozatot tett a 

Tudósitó munkatársa előtt, amelyben 
,1 hangon visszautasítja a cikk állításait.

híresztelés
nyom-

kapcso- 
■Vf/pyar 
erélyes



1.
•1 modern törők köztársaság tlzenöléves 

jubileuma alkalmából ünnepi fogadót voll a 
budapesti török követség Andrássy-uti palo
tájában. Magyar /elköszöntök Is hangzottak 
el. Bellid j Erkin bej, török követ a Áős:ö/i-i 
tőre adott válaszát tiszta magijar kiejtéssel 
iflll fejezte l>c: „Éljen Horthy!"

IfnSslK-sl. IMA oMób.-r St

ZENE

Az Operaház „Mária 
Veronika" bemutatója

II.
.4 volt szegedi 3-as lionvédhiiszárok tiszti

fara és legénysége csütörtökön tartja emlék
napját. Délelőtt tíz órakor gyülekeznek a 
Várban a Kapisztrán János helyőrségi temp
lom elölt. A templomban gyászmisét mondá
nál. a hősi halottak és nemrég elhunyt egy
kori ezredparancsnokuk, gróf Andrássy Géza 
ezredes lelkiüdvéért. Utána megtekintik a 
Hadimtizeumot. majd közös bajtársi ebéd 
lesz a budai Hubertusban.

III.
Egy ignzl, ériékes magyarbarát diplomatá

it jságiró jubileumát ünnepeljük: most tizenöt 
éve foglalta el hivutulút a budapesti olasz 
követségen Wldmar Antónia sajtóaltasé. 
Azóta rengeteg tisztelőt és barátot szerzett 
és még ennél is többször mutatta meg, hogy 
igaz szívvel szerel bennünket. Sokat tett a 
magyar kultúra olaszországi ápolásáért is. 
ö fordította olaszra Petőfit, Adyt és megis
mertette uz olasz közönséggel a két magyar 
költőóriást. Amig igy dolgozott a magyar 
kultúráért, közben a budapesti egyetemen 
még doktorátust is szerzett. Legutóbbi nagy 
munkája, hogy olaszra fordította Az ember 
tragédiáját, sőt nemcsak lefordította, hanem 
azon fáradozik, hogy minél előbb be is mu
lassák Olaszországban Madách nagy müvét. 
Már három olasz direktor is tárgyal Az em
ber tragédiájának szlnrehozataláról. 4: 
egyik Budapesten is járt és tárgyalt Wldmar 
Antóniával, valamint Németh Antallal, a 
Nemzeti Színház igazgatójával. Amilyen ön
zetlen és az ünneplést kerülő embernek is
meri mindenki. Wldmar Antóniát, legszebb 
jubileumi ajándéknak biztosan azt tartaná, 
ha kinyomtatva látná Az ember t r a g é- 
<1 iá j á n a k olasz szintapját.

IV.
Rátkal Márta, a legeredetibb magyar di- 

zői — akinek külön nevezetessége, hogy 
érti is, amit idegen nyelven énekel és aki 
temperamentumban, hangérdekességben bát
ran versenyre állhat ki a súlyos dollárkölt- 
ségekkel fizetett leghíresebb amerikai rádió
sztárokkal is — november elsejétől minden 
este a Puriscltcbcn lép fel.

V.
A Műcsarnok idei őszi tárlatának kereté

ben külön termeket szentelnek azoknak az 
elhunyt régi magyar kiváló festőknek, akik 
a Felvidéken születtek, vagy akiknek művé
szetében a Felvidék hivatott megörökítésre 
latált. 4 Tálra, a Szepesség, a Felsőduna- 
vidék és a Huszinföld tájképi szépségei, né
pének élete, az ottani városok festői részle
tei, a Felvidék történelmének hősei és ese
ményei élednek meg a színekben a Műcsar
nok falain. Csánky Dénes dr, a Szépművé
szeti Múzeum igazgatója rendezi az őszi tár
latnak ezt a retrospektív részét, zt régi nagy 
mesterek sorában képviselve lesz a kidllitá- 
son Munkácsy 'Mihály, Szinyci-Merse Pál, 
Mednyánszky László, az újabbak közül Kar- 
Iwszkg Bertalan, Katona Nándor, Palló Ede, 
'Perimutter Izsák és még sokan.

VI.
Linz Márta, a Berlinben élő európai hirii 

hegcdüinüvésznő nopcmbír 10-én Budapes
ten hangversenyt ad az Újságírók Szanató
rium Egyesülete javára. Kánya Kálmán kül
ügyminiszter lesz a hangverseny fővédnöke.

VII.
Levél érkezett tegnap Kolozsvárról. Ináig 

Olló apjától, Ináig Arlhur nyugalmazott 
vasúti főfelügyelőtől. Beszámolt a levelében 
arról, hogy egy kis baj volt betörök kifosz
tották kolozsvári lakását, kétszázezer lel ér
tékű ékszert, értéktárgyat és még készpénzt 
is vittek cl. .4 levél vége azonban jó: elfog
ták a betörőket, kél suhnneol és az elvitt 
holmik egyrészt Is megkerült.

BAKTER: Iiiaj szoltyom, Lepcses szom
széd, fogaggyunk e* lavór tüdőandalíltó 
szilvapálinkába, hogy maguk megen csak 
Pestről gyünnek.

ÖRZSI: Onnan hát, ha valaki kérdi.
BAKTER: Oszlón millen újságot hallot

tak odaföl, ha szabad érdeklődést esz
közölni?

ÖRZSI: Hál aztat. hogy abba a Palesz
tinájába, aminek a kórmányzásál az án- 
golokra bízták, igen szép fölfordulás van.,

BAK1ER: Gonduloni, millen nagy öröm 
lehet az Angol sógoroknak ottan kórmá
nyozni!

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy 
eccer külhonba járt egy pápóczi illetőségű 
pógár, neve szerint Pihentfejű Mácsik Jó
zsef, oszlón valahun résztvett a tombola
játékba, de ollan szerencsével, hogy nyert 
egy óriási elcveny krokogyélust. Persze 
igen vakarta a kobakját, mer nem tutla 
mlcsinyájjon a nagy rusnya boramval, 
egye-e, vagy igya. De azér haza vonatoz- 
talla c‘ ménkű ládába s elheleztc az istálló 
mögött.

BAKTER: Ilinnye a túlintójál! Erre mán 
igazán kéváncsi vagyok.

LEPCSES: Várjon csak, llát tuggya, vót 
ennek a Pihentfejűnek egy anyóssá, aki 
állandóján rettentő virgál csapott a házba, 
úgyhogy ottan soha békesség nem vót. Ez 
a derék szappanyn.ikvaló asszonyság egy 
nap véletlenül olt matatott a nagy láda 
körű, oszt elfáradván a sok veszekedéstől, 
leült a szélire. Hát azon percbe nekiugrott 
a krokogyélus. oszt kiharapott a sunkájá- 
bul vagy másfél pofára valót. Persze igen 
nagy csend lett azontúl a házba s a boldog 
vő eztet a cédulkát ragasztotta ki a kapura: 
„Inteligencs krokogyélus, családi béke 
helre állíltása végett, jó áron köccsönybc 
adatik.’*

BAKTER: Nono, hát hiszen. S azontúl 
mi újság Pesten?

ÖRZSI: Még.mindig szaladgálnak a pó- 
gárok az ősök ki-kurkászása céljából. Akad 
ollan pesti egyén, aki mán húsz-harminc 
ükapjának a halotti levelit megszerezte.

LEPCSES: Ilajja, tuggya, bakterom, 
ennek a Ciccelvájsz fűszeresnek a Hja egy 
nap aztat tanúta az oskolába, hogy az 
ember valami Darviny nevű gorilláiul 
származik. Hál délbe hazamén s ebéd 
közbe hájjá, hogy az apjn büszkén említi 
a tizennyóc ősit, akirül mán megvan az 
okmánnyá. — „Édes tata" — kérdezte a 
gyerek —, „ebbe mán a majom is benne 
van?"

ÖRZSI: Hogy u fényé tulullu ki!
BAKTER: Hát arrul mi hír, hogy e*  pesti 

asztalos elvesztette a száztíz pengőjit, oszt 
másnap u megtaláló visszakűlte a bukszát?

ÖRZSI: Vissza hát a csalafinta, de 
iiressen!

LEPCSES: Nálunk Is vót eecer illen 
katasztróka. Borcsókuló Mágor Dani tavai 
télen három nap cgyfoltába mulatott s 
ollan butára illa magát, hogy elhagyta 
valahun a berzlijét. Hát másnap ott tanólta 
a péztárcál az udvaron, de egy levél is vót 
benne, aki így szólt: „Vén tréberkazán, 
ehun a buksza, de fölszólíttom, máskor 
kevesebbet szlopáljon, hogy a böcsiiletes 
megtaláló részire több péz maraggyék 
benne!"

BAKTER: Hát nem mondom, nem mon
dom. — Osztán igaz vóna, hogy valami 
mozirendező bölcs tanácsokat adott a há- 
zasságrul?

ÖRZSI: Igaz hát. Aszonta: senkise vegye 
el az első szerelmesit, mer akkor még nincs 
Ölég esze a választáshoz.

BAKTER: Buta lélek. Én a kilencedik 
szerelmesemet vettem el, a Julcsát, oszt 
mégse vót jó a választás.

LEPCSES: Nézze, hájjá, odaát Asszony
fán a Fellncr pék aszonta a legényfiúnak: 
— „Idehallgass ides fijam. Ha boldog 
akarsz lenni, ollan fehérnópet végy fele
ségül, aki szép is, csúnya is, kövér is, 
sovány is, szölke is, barna is, alacsony is, 
meg magas is!" — „Hun tanulok én illen 
jányt?" — csudálkozott a legény. — 
„Hájsze akkor sose nősülhetek meg!“ — 
„No — bólintott a Fellncr —, „akkor bol
dog leszól, fijam."

BAKTER: Ammondó vagyok, hogy annak 
a péknek vót sülnivalója.

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is, qptya.
BAKTER: Még csak eggyet: hallom, 

azok a francija diplomaták sokat rínak 
a kudarcok mijalt.

ÖRZSI: Pedig azelőtt igen nagyra vótak!
LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy 

eccer Bágyognyúzó Czemende Mi hál a híd
végi faluvégen hájjá, hogy az a Subri kódis 
így kántál: — „Legyenek tekintettel irán
tam tisztött népek, mer nem vólam én 
mindig illen magatehetetlen nyomorék!" — 
„Tudom, testvér" — szólt oda Bágyog
nyúzó —, „láttam magát vasárnap este, 
a kocsmába táncúni az asztal tetejin!" — 
Oszt Istennek ajállom, bakterom, pá, pá.

Vili.
.4 legétlcsebb legmodernebb gyermek

száj történet hőse, söl szenvedő hőse az a 
hétesztendős fiatalúr, akinek a papája ki
tűnő nevű honatya és a többi közölt arról 
is nevezetes, hogy leglelkesebb, legodaadább 
hirdetője a nemzeti egységnek, nemzeti ősz- 
szcfopdanak. Ifiu barátunk a minap annyi 
rossziái lett a tűzre, hogy <i papája végül is 
megsokallolta és szigorú testi fenyítésben 
részesileltc. -4 fenyítés — be kell vallani — 
térden történt, néminémü iskolai vonalzó 
igénybevételével. -4: exekució alatt a delik
vens felháborodott hangon. Iclilornkkal
kiabálta:

— Mi 
jdókben

az. hát czl is lehet, hogy 
magyar bántsa a magyart*!

FÉNYKÉP
Azonnal

útlevélbe, 
igazolványba, 
bérletbe 2 darab rendelésnél darabja

4Bnner

Parist Foto a Párisi Nagy Áruházban

Budapesten keresik
Európa első héliumforrását

Öt előkelő szakintézet vizsgálja

A Széchenyi-fürdő mellett föltárt uj 
mélyfúrásra felügyelő bizottság a minap 
ülést tartott. A szakelőadók beszámoltak a» 
eddigi eredményekről és az ujabb tervek
ről amelyek az uj hőforrás vizének felhasz
nálására és összetételének megállapítására 
vonatkoznak. Ennek a beszúmplónak olyan 
részlete is van, amely túlhaladja a helyi 
jelentőségét és európai, sőt világviszonylat
ban is valósággal szenzációszámba megy, 
arról van szó ugyanis,

lehel, hogy az u| hőforrás héliumot U 
tartalmat!

lla valóban igazolódik ez. a feltevés, 
akkor n városligeti uj hőforrás felbecsülhe
tetlen módon gazdagítja az. országot, mert 
ez lesz Európa első héliumforrása. Tudni 
kell például, hogv a Zeppelin léghajó tölté
sére héliumra van szükség. A német szak
körök sokat foglalkoznak a héliumgáz elő
állításának tervével,

kutatiák kercsik. hogyan lehelne héliu
mot á levegőből előállítani, de lasaan- 

lassnn már föladják a reményt.

A megállapításuk ugyanis az, hogv a leve
gőben olvan kevés a hélium, hogy .ölvén- 
milliárd köbméter levegőt kellene feldol
gozni cgv-egv Zeppelin gáztervnek megtöl
tésére. végeredményben pedig húsz-har
minc évig tartana, amig ennyi héliumgázt 
tudnának termelni A héliumnak a levegő
ből való előállítására tehát ólig van. re
mény,

héliumlartalmu földgázforrásokat vi-

a városligeti uj hőforrás vizét 
azon! eddig csak Amerikában találtak, 
Európában sehol semmiféle nyomára 

nem akadtak még.
A tudósvilág véleménye az, hogy a hélium 
elemek bomlási terméke, ezért jelen kell 
lennie nemcsak Amerikában, de a föld más 
részeiben is, csak eddig még nem talállak 
rá, holott végeredményben nemcsak a lég
hajózás terén van rá szükség, hanem igen 
fontos gyógyszer is, különösen a légzőszer
vek megbetegedésének gyógyitásdra.

A természettudósok nem is adták fel a 
hitel, hogy a föld valamelyik részén egy
szer mégiscsak fölbukkan a hélium és le
töri Amerika „hélium-egyeduralmát". Most 
azután nagy feltűnést kelt mnjd világszerte 
a hír, hogy a városligeti uj hőforrásban hé- 
liumnvomokat keresnek.

A székesfőváros vezetősége teljes tudatá
ban is van a kérdés nagy jelentőségének és 
nyomban meg is tette a szükséges intézke
déseket,

elrendelte a viz legpontosabb vegyelem
zését,

amelyet a Földtani Intézet, az Egyetemi 
Radiológiai Intézet, nz Egyetemi Bakterio
lógiai Intézel, a Fővárosi Vegyészeti Inté
zet. valamint a Fővárosi Bakteriológiai és 
Egészségügyi Intézet végez. A munkát 
akármilyen fokozott tempóval is végzik,

kél-három hónapnál előbb nem felez
hetik be.

itldig lati, amig az öl előkelő .szakintézet 
véleménye eldönti majd, hogv valóban 
van-c hélium a városligeti hőforrás vizében.

Köszönettel kell kezdenünk, M <í rkuf 
Lászlóhoz, az Opera igazgatójához intézett kö- 
szünettel, hogy az Opera színpadán magyar, 
szerzőket szólaltatott meg és pedig olyanokat^ 
akik az eddigi számtalanszor felhasznált for- 
máktól függetleníteni tudták magukat s ugy 
a téma kidolgozásában, dramaturgiai felépítés
ben, mint muzsikában és sccnáriában eredetit 
is tudlak adni.

Az originális mondanivaló, az egyéni formás 
képzés a művészetben mindig az egyetlen érté*  
ket jelentette. A legnagyobb sikerül másolat 
értéke teljesen jelentéktelen és a mérlegelésnél 
úgyszólván számításba sem jöhet. Tehát első-*  
sorban ezt köszönjük Márkus Lászlónak, 
hogy olyanok előtt nyitotta fel a lehetőség 
sorompóját, akik Operaházban eddig még nem 
használatos művészi meglátásokat és gondolat 
tokai tudtak nyújtani.

A Mária Veronika cimü zenés misztérium 
színházat, zenés átélést és teljes színházi 
illúziót kíván nyújtani. Az operamüfajnak kő- 
zönsége számban erősen zártkörű és aránylago- 
san nagyon kicsi; igen kevés azoknak a száma, 
akik a színházat elsősorban és főleg a halláson 
keresztül hajlandók elfogadni. Itt 'különbözik 
lényegében ez az uj műfaj a már megszokott 
operától, mert ez a zenének és nem az ének-*  
drámának a szem elölt tartásával, az abszolút 
szinházjátszás illúzióját tartja mint drama
turgiai törvényt, maga elé. Természetesen ez 
a törvény merőben meglepő helyzet elé állítja 
a közönséget és a rendes opera szabályaival 
méricskélő esztétákat tanácstalanná teszi; mert 
hisz ml lenne, ha az antik tragédia törvényeivel 
mérnök Sliakespearell...

A mű, mely Bethlen Margit grófnő emelt 
kedett szellemű szimbolikus novellájából fa
kadt. a sliakespearci színpad jelenetezési mód
szerét követi azzal a drámai célzattal, hogy 
a cselekmény pergetését feszültséggel és a kö
zönségre való lekötő hatással építse fel. A szín
ház egészséges célját követi, amikor hatást 
akar elérni. A végzetes szenvedélytől hajszolt 
Veronika asszony vergődik végig az élet és 
a tulvilági látomás minden fokozatán és bele
bukik emberi gyarlóságának végtelenségébe.

A zeneszerző Adóm Jenő, a nagykullurájtí 
muzsikus harmóniái, hangjai, zseniális hang
szerelése tökéletesen aláfestik Rékai András
nak, a kongeniális tendező-szöveglrőnak el
képzeléseit. Ez a mű. amely végzet és sort*  
tragédiának Is nevezhető, a színészi izzás lehe
tőségein kívül — ami a Mária Veronika sze
repe — talán csak a kórusnak nyújtja a fő
szereplőnek nevezhető lehetőséget. Ezen a két 
főszereplőn kiviil csak a színház, a scenlka 
játszik összekötő és átfogó szerepet a műben; 
de hiszen miért ne játszhatnál az összekötő sze
repel maga a színház, amikor máskor, nagy 
klasszikus müvekben elfogadjuk a prózát, mint 
összekapcsoló elemeit (Fidéliő, Varázsfuvola 
stb.) Különösképpen, mikor a színház játszás 
két olyan mestere oldja ezt meg. mint Rékát 
András a rendező és ifjú Oláh Gusztáv a dísz
lettervező. .4 kórus szerepével kapcsolatosan 
nem szabad elfelejtenünk, hogy egy eddigelő 
operában alig használatos kórusclcmet is fel
használ: a szavalókórust, melynek teljesítmé
nyét azonban ez alkalommal — sajnos — cgtj 
kissé elmosódott ritmusban kaptuk csak.

Szalag Karola éli át a hősnőt hihetetlen 
sok finomsággal és igaz asszoni/i ösztönnel, 
szerelmesét K ő s z c y Ii y Ferenc alakit ja Ízlés
sel. B a síi ides Mária lelket megrázó sira
tó ja az előadás maradandó emlékű eseménye. 
Rigó Magda örvendező angyala. L e n d v a y 
Andor tömören érceshangu és ideális szöveg*  
mondása vádlója. Dós a Mária szárnyaló 
hangja nagyon hatásosan érvényesüllek. .4 ki
váló komponista zenéjéi R u b á n y i Vilmos 
körültekintő művészettel é.: kitűnő karmesteri 
készséggel interpretálta a műhoz méltó cröneL 

SCHAFFER SÁNDOR
★

A bél zenei eseményei közül elsősorban fil
harmonikusaink első bérleti estjét kell ki
emelnünk, melyen Dolmányt nagyszerű Brahms 
tolmácsolásán kiviil Casadeus Róbert remek 
zongorajátékában gyönyörködhettünk. Mozart: 
D-dur versenyművé emlékezetesen szánon szólt 
értelmezéséből). — IV aldbaucrék nagyszerű 
kamnrazeiieegy  ilt lese Beethoven: B dur, G-dur 
és e-inoll kvartettjei! játszotta mélvenjáró mű
vészettel. — Karvaly Viktor a Székesfővárosi 
Énekkar, a Hangverseny Zenekar közremükö- 
(lése mellett Brahms: Hequlcmjét tolmácsolta 
megérdemelt nagv sikerrel. — A kivételes le- 
helscgii Kása Györgynek szerzői estjén különö
sen a cimbalomra szerzett Divcrtimcntojával 
volt elhatározó sikere, melyet Rác: Aladár 
tanár, a cimbalom Paganinije káprázatos bra- 
\ úrral adott elő. — Élménvszerü művészit 
nyújtott n nagyszerű Fisclier Anny a Mozart: 
A-flur es Liszt: F.s-dur versenyművek költőien 
ábráéit interpretálásával. A hangversenyt a ki- 
bírni ausztráliai Bemard llelnze vezényelte, 
aki a Haffner szimfónia és Sibelins. Finlundlá- 
jnnak stílusos értelmezésével külön is rászolgált 
a forro tapsokra. c »

r V- An-M.aR>:nr ,,l,es Kön>'vizsgálók Egvcstilete
2,»-en igen nagv érdeklődés mellett tar- 

H i T*  i nielven Simonlsits
B<la hites könyvvizsgáló kritika tóigvává telte 
kLvvU^r- CgVÍk ,:‘gjíl !'""1 '''fiiéit hites 
honp v zsgatoi kamarai tervezetei Ennek során romulatolt arra az útra, nulven .u .•uvJsftlet 
Hgiáinak a saját- és a köz érdekében hdad.'ia 
nVwk ,ÜI‘ C'a“dá’1 “ la‘ük ‘“W
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Rémdráma Dorozsmán
Felakasztotta kislányát azután magát hurkolta 
mestergerendára egy fiatalasszony — Pillanat
nyi elmezavar, vagy gonosz pletyka a háttérben

Klskundorozsma, október 30.
Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka egy 
kétségbeesett, siránkozó férfi rohant be a 
.dorozsmai csendőrőrsre:
~ Jöjjenek az urak azonnal velem, va

lami borzalmas dolog történt nálunk. Ami
kor hazatértem a szomszéd faluból, a la
kásom ajtaját zárva találtam, úgy kellett 
feltörni és benn a szobában,

a mestergerendán felakasztva, holtan 
találtam feleségemet és egyetlen gyer

mekünket, a négycsztendős Ilonkát.

A halálrarémült ember, Borbély József 
ÍI2 éves kiskundorozsmai gazdálkodó alig 
tudta végigmondani szörnyű felfedezését, 
utolsó szavai fuldokló zokogásba vesztek 
cl. Percekig tartott mire visszanyerte ön
uralmát és kezeit tördelve kiáltott fel:

— Istenem, Istenem, mi történt? Miért 
kellett meghalni az asszonynak és szeren
csétlen kislcánykámnak?

A kiskundorozsmai csendőrörs kiszállt a 
gazdálkodó házába. Velük ment a községi 
jegyző és az orvos is. Benn a szobában, a

mestergerendán ott találták felakasztva 
Borbély József 2G éves feleségét és a kisleá
nyukat. Az orvos megvizsgálta a két holt
testet és megállapította, hogy a gyilkosság 
és öngyilkosság már órákkal előbb történ
hetett:

az asszony először felakasztotta kisleá
nyát, aki valószínűleg alvó állapotban 
lehetett, azután egy másik szegre ma

gát hurkolta fel.

Hogy miért történt a megrendítő esemény, 
arravonalkozólag Borbély József nem tu
dott felvilágosítást nyújtani. Azt hangoz
tatta, hogy a legjobb házasélctct élték, 
másra nem is tudott gondolni, mint ar: 
hogy

az asszonyon pillanatnyi elmezavar 
vett erőt

és ebben a feldúlt lelkiállapotban köv 
hette el teltét. Olyan vallomások is hangzot
tak cl, mintha valami rosszindulatot pletyka 
lelt volna az elindítója a tragédiának, 
csendőrség erélyes nyomozást indított 
rejtélyes ügy tisztázására.

Súlyos autókatasztróta 
Kispest határában
Vasoszlopnak szaladt és felborult az autó

Vasárnap a kora reggeli órákban értesí
tették a kispesti mentőket, hogy Kispest 
határában súlyos autószerencsétlenség tör
tént. A kispesti mentők azonnal kivonullak 
a szerencsétlenség színhelyére, ahol az AK 
021. jelzésű budapesti magánautót teljesen 
.összetörve találták és

az autó roncsai mellett két jólöltözött, 
eszméletlen, több sérülésből boriloll 

férfi feküdt.
Először a legsúlyosabban sérül let emelték 
hordágyra és a mentöorvos megvizsgálta a 
sérüléseit. Megállapították, hogy az autó 
vezetője, akinek ti zsebében Zombori 
'Bruckner Zoltán 45 éves impresszárió, a 
Thália arlistaügynökség vezetője nevére 
szóló iratokat találtak, koponyaalapi tö
rést, agyrázkódást, borda- és lábtörést szen
vedett. Barátja, Kardos László 26 éves ma-

az

gántiszlviselö agyrázkódást és halcombtö- 
rést szenvedett.

A szerencsétlenségnek több szemtanúja 
volt és azok vallomásából állapította meg 
a helyszínre kiszállott rendőri bizottság a 
történteket. Zombori-Bruckner Zoltán, aki 
Budapesten a Teréz-körul 2. számú házban 
lakik, szombaton este barátjával, Kardos 
Lászlóval Peslkörnyéken volt vendégség
ben. Onnan igyekeztek haza hajnaltájban. 
Az artista impresszárió ült a volán 
és Kardos a hátsó ülésen foglalt 
Mintegy

80 kilométeres sebességgel 
jött a magánautó az országúton, 
egy

kátlovas kocsival találkoztak szembe. 
Zombori, hogy elkerülje az összciilköz. 
elkapta a volánt és az országát szél 
akarta hajlani kocsiját. Az csőtől feláz 
síkos utón azonban a magánautó lóvá 
szaladt és

nekivágódott az ut szélén álló 
oszlopnak.

Az autó felborult és utasai kizuhantak 
úttestre.

A mentők a kőbányai 
kórházba szállították a 
lasztrófa két sérültjét. 
Zoltán állapota továbbra 
a remény élelbcnmaradásához. Kardos 
László állapota súlyos, de az orvosok leg
utolsó jelentése szerint lid van az életve
szélyen.

mellett 
helyet.

vas

Pihenést, Üdülést, gyógyulást találhat a

NORDDEUTSCHER LLOYD ««

MAGYARORSZÁGI IRODÁI 
BUDAPESTEN:

Rendszeres járatok az Egyesült 
Államokba a közismert »BREMEN- 
»EUROPA« és-COLUMBUS" óriás 
expressgőzösökön.

Luxus gyorsjáratok Keletázsiába 
Scharnhorst", „Potsdam" és 
Gneisenau" trópusi express- 

hajókkal.

Különjárat Ausztráliába 
„Berlin" I
1938 december 17-én.

luxus ■ gyorsgőzös', .1

Társasutazások a Földközi ten
geren és az északi vizeken a köz
kedvelt „Generál von Steuben' 
luxusgőzösön. ,

Díjtalan felvilágosítással szolgálnak a

ár

Horthy Miklós- 
hajnali aulóka- 

Zoinbori-Bruckncr 
is válságos, kevés

Betörés közben, vasárnap elfog*  
ták az újpesti rendőrségről 
múlt héten autóbuszon meg
szökött revolveres banditát

Vakmerő betörőt tartóztatott le vasárnap 
délelőtt a rendőrség. Egy rendőr „munka 
közben" fogta el Poboda István .32 éves 
rovottmullu lakatos segédet, a pestkörnyéki 
betörőkirályt, aki pár nappal ezelőtt szökött 
meg az újpesti rendőrség épületéből és egy 
autóbuszon ismeretlen helyre menekült.

A AMrónyí-utcában szolgálatot teljesítő 
rendőr az éjszaka folyamán arra lelt figyel
mes. hogy egy gyanús alak álldogál egy 
divatáru üzlet előtt. A sötét, népiden he
lyen már jóideje várakozott az ismeretlen 
lérfi. A rendőr a túlsó oldalon, cgv kapu
mélyedésbe húzódott meg és onnan figyelte 
a gyanús alakot. Rövidesen észrevette, hogy 
a divatáruhúz elölt ólálkodó férfi a bejá
rathoz lép. óvatosan körülnéz és abban a 
hitben, hogy az utcában senki sem 
lózkodik,

álkulcscsal felnyitja a lakatot.

Pillanatok múlva már a redőnyt is

tar-

fcl-

húzta, a betörő beugróit az üzletbe és maga 
után ismét lehúzta a redőnyt.

A rendőr odasietett és a betörőt, aki a 
meglepetéstől védekezni sem tudott,

akkor fogta cl. amikor az üzlet belső 
ajtaját nyilogalta.

Összekötözve a főkapitányságra kísérte az 
elfogott embert és olt megírta jelentését a 
betörési kísérletről.

Éjszakára az őrizetes cellában helyezték 
cl az elfogott betörői és csak reggel kezd
tek hozzá részletes kihallgatásához. Polgár 
István napszámosnak mondta magát a pó 
ruljárt betörő. Azt hangoztatta, hogy

biínfellcn előéletű és a nyomor vitte 
a bűn aljára.

Nem sokáig hazudozhalolt azonban, mert 
cgv detektív felismerte és szemébe mondta 
valódi nevét. A betörő erre megtört és be
ismerő vallomást teli. Poboda István volt 
az, elfogott betörő. Újpesten. Pcslszenl 
crzsébelen és más környékbeli helységekben 
sorozatos betöréseket követelt cl az utóbbi 
időben.

A mull hél közepén elfogták

az újpesti detektívek és előállítás közben 
dulakodni kezdett velük, majd a hátsó zse

Vili., Baross tér 9
Telelóoszámok 133-412 

132-355

V.j VörösnriDí ty Cár f
Telelóoszámok 182-390 

183-059 
■■nuuBUDUBMMruw.'' -

béhez nvult és abból valamit ki akart huzni. 
A detektívek elkapták a kezét, megmotoz
ták és a betörő zsebében

töl lőtt revolvert találtak.
Azzal akart rálámadni a dcteklivekrc. A 
veszedelmes banditát órákon keresztül hall
gatták ki, majd a fogdába akarták kisérni. 
Közben

félrelökte kísérőit és sikerült kijutnia 
az utcára.

Szeder János, 
a MOVE uj elnöke

a : 
lója r 
zött . 
gyülét 
Zsindely Ferenc államtitkár képviselte. 
lésen részt vetlek Boczonádi Szabó Jmr

Gábor, Báloay Imre, 
in Lajos, Bonczos 

Miskolczy István és 
{gyűlési képviselők,

A jubiláló
Törökország

MOVE fennállásának huszadik évfordu- 
alkalmából vasárnap délelőtt a diszbeöltö- 
MOVE-székházban clnökválaszló országos 

■st tartottak. A közgyűlésen a kormányi 
államtitkár képviselte. A gyű- 
........................................... Ba

ross Gábor, Hálván Imre, Alföldy Béla, Zita- 
mermann Lajos. Bonczos Miklós, Ember Sán
dor, Miskolczy István és Végváry József or
szággyűlési képviselők, a MOVE lagegyesűlc 
leinek kiküldöttei és nagyszámú közönség.

Németh László pápai kamarás
a magyar hazáért mondott imával nyitotta 

meg a közgyűlést.
majd Bánkuli László dr. a főtitkári jelentést 
olvasta fel.

A közgyűlés ezután a .V ’E volt elnökét, 
vitéz Marton Bélát tiszte, .Deli taggá vá

lasztotta
és az elnökválasztás során

egyhangú felkiáltással Szeder János or
szággyűlési képviselőt választotta elnökké. 

Szeder János elnöki székfoglalójában kijelen 
tette, hogy egyetlen vezért ismer: a legfőbb 
liadurat, Magyarország kormányzójót. Az. az 

'elgondolása, hogy a MOVE I a napi és a párt 
politikától távol fogja tartani és a nemzetvéde
lem céljainak fokozatosabb szolgálatába akarja 
állítani. Alföldy Béla felszólal ása után távira
tilag üdvözölték a kormányzót, vitéz Imrédy 
Béla miniszterelnököt és vitéz Hált Jenő hon 
védelmi minisztert.

.Szt. Gellert Pezsgő®®
egészségét szolgálja

Olcsóbb árszabás a reggeli és esti órákban
délelőtt 7- 9-ig és este 5—3-ig.
Belépőjegy kabinnal: . P 1.20 
Belépőjegy szekrénnyel: P 1.

Fiion- JEpUID utoier 
ibsbs CEr nill retetien!

Átlag 10 kg. fával IUI
egy normál-szobát 24 Arán út.
ARI,APÓT küld HÉBER kályháinál
VllmoK sMUzár ut t elefon : 1-243-10,



HÉTFŐI NAPLÓ. Budapest, 1M8 október 8f.

Szőnyeg. takaró. átvető, paplan, vászon- 
áru sin. cikkeink hihetetlen otcso arait

A NEMZETI KUPA-mérközZ-sek elődön- 
bili jáls/ilk már a csapatok. A Diplomások 
nz M. T. K. II. vei, u B. E. A. C. I. TAI Á- 
v«l, a I>. S. C. I.—M. A. G-cal, és az 
M. T. K. I. az Unió I.-el került össze. A 
mérkőzések leiútszása után már csak négy 
csapat marad állva. Az Unió—.M. T. K. I.- 
nurkőzést közös megállapodással kedden 
délután 4 órakor játszók le az Unió Erzsé- 
hcl-körtiti helyiségeiben.

★

TorocakA Boaele ■zttnyeg .V»»fooP 
durhMiür BoucIA zMlínyeg 300x2'10 .. .. B 
Gyapjú llourie sxőnx'g JWOxíOO .. .. B 
J. vclour roltou BZÖnycg 300x200 .... B 
Gynpju Aimlmier nxonycg 300x20" _ P
NpArga futó H0 cn> í’ 65 cm .. .. P
Houclé II. futó 00 cm P 4.40, 05 cm.... B 
Kókuxx futó «0 cm P Ó.ÖO, (W cm piros P 
l'eraxa-utAnxatu ótfyeló 05xt3">..........  .. P
IG-nma-utóuzatu ŰMzekUttí M«)xlflf> .. .. P 
Perzsa-utAnxatu MMxekiltű 130x180 .. .. P

Strapa eafkoe pamlagAtvet*  ...... F 
Modern as öt tea pamtagátveM .... . B 
PersaamtBtAa pamlngZtvetif ...... B 
Selyemfényű mokett pamlagátvető.. B 
■selyemfényű mokett axxtalíerttő .. P 
MaMvet-fUggttny 3 ■sórny 1 orapárin .. .. F 
Lumberquen-halUna intődén aziabeo .. P 
Kétoldalas ctotb-paplao, Jó mfnteég .. P 
Finneltakaró, kétsiinQ P O-BO, mintáé .. F 
Gyapjutakaró . . P OS.—. *0. —, M-— P 
Ssemélysetl és Intését! 3-resies matrac PMagyar-perzsa, torontáli én minden létezd mlnőségtl natfyszőnyegek, Agy el ők. Összekötők és futószőnyegek, paplanok, matracok, pamlagátvetők, takarók, valamint mindennemű vászon- és frottlráruk meglepő olcsó árakban!

■I MAGASABB BRIÜGE egyik legnagyobb 
fegyvere a „kiszámolás" művészeié. Igazi 
kitűnő játékos a:, aki ezt a fegyvert jól 
tudja használni, A „kiszámolás" egyik leg
szebb iskolapéldáját mutatjuk itt be-
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Erősnek áll a világ
A hadseregre minden áldozatot meg kell hoznunk
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sz/inzadut játszik! Nyugat kór 
el indul, amit a felvevő beüt a kézben 

tztalra a treff ász- 
Szomorúan álla

tiéin sikerült. Nyugid 
amire Kelet a felvevő leg
esére pikkel ml Most egy 
övclkczik, mert már sejti, 

normális eloszlással áll szem- 
miközben megálla- 

körje és négy 
a volt. Tehát a hiányzó három lapban 

kél Ireffje és egy pikkje, vagy kél 
’-s egy Ireffje van. Ila dubló pikk

■ ■ • ■ ■ • ■ ■ (.gok
teljesíthető a parti, ha Idánk 
!l! Lehívta tehát a pikk ászt és 

i hat szanzadu!
azért nagyon szép és fii
ba a pikk király Keléinél 
nem kell impassz. mert 
öt lcáró. egy pikk és egy 
után Kelet kényszerdohásba 

IZ usnuu treff és a kézi pikk ellen.) 
partit sok nagyon jó játékos bakja cl 

felkiáltással: „Jaj, de peches va
két impassz közül egyik sem si-

Bél hal 
fizesse 
a királlyal. Lemegy az as. 
szál és káró Impasszt ad. 
pH ja meg, hogy ci 
újra kört hoz, 
nagyobb meglepőiét 
kis gondolkodás kő 
hogy nem 
ben! Lehívja a karóit, 
pltja. hogy Nyugatnak hat 
kárója 
vagy 
ptkkje ...................
király ül utána, a parti menthetetlen, 
egy esetben í.............. ..
a pikk király! 
igy sikerüli a

i L: a játék 
válságos, mert 
lenne. akkor 
a három kör. 
treff lejátszása 
jön az asztali 
1:1 a I 
azzal a 
•divk”, 
kcrülll

„Erős nemzeti érzéstől fütött és katonai 
szellemtől átitatott társadalomra van szük
ségünk. Katonai szellemnek pedig magva a 
hadsereg, melyre minden áldozatot meg. 
kell hoznunk" — hangzott a kormány
elnöki szózat.

A nemzeti érzésnek legfőbb őre, ideális 
lelkű hordozója mindenkor és minden ál
lamban a hadsereg. Ezért a mai időkben, 
mikor mindenütt a nacionalizmus gondo
lata diadalmaskodik, különleges pártfogást, 
szeretetteljes gondoskodást igényel a had
sereg.

Hazánkban hosszú ideig nem volt szabad 
a honvédelem kérdéseivel, annak lényegé
vel olyan mértékben foglalkozni, mint az 
szükséges lelt volna egy nemzetnél, amely 

féltékenyen őrködik, hadseregére 
i amellett súlyos nemzetközi prob

lémák megoldásán fáradozik nemzeti jövő
jének biztos felépítése érdekében. Ezért 
néhol tért hódiihatott az álpacifizmus, a 
defcklizmus ködös elmélete.

A mostani dinamikus fejlődéssel bekö
vetkező uj korszak hajnalán a nemzet vitá
lis érdeke követeli, hogy irtsunk ki ma
gunkból minden ál-békebarát jelszót, min
den iigynevezelt pacifizmust. Félre most n 
kishitűséggel, a gyáva mcghtinyászködással, 
a reménytelen tömeghisztériával.

★

SEI..MEC1 ERNŐ dr., a szövetség uj titkára. 
Egylinnguuii és nagy lelkesedéssel választották 
meg titkárrá n közszeretetnek Örvendő újpesti 
orvosi, akt szervezőképességét már fényesen 
liemiitalln » saját városában ahol Irányítása 
melleit élénk és nagy hridge élct van. öröm 
mii Üdvözöljük Selmeel dr.-t uj llazloégébcn. 
Az 11)38 39. szezónt tehát a kitűnő dr. Kótzián 
— dr. Selmcezl „páros“ fogja Irány Unni.

tárgyalnak 
illetve mii

egyik

SZÍNHÁZI BRIDGE-vcrscnyről 
két előkelő magánszínház művészei, 
vésznői. Kiszivárgott hírek szerint az 
csapat kapitánya a népszerű főrendező lesi, 
másik csapat egy kitűnő hölgy játékosát válasz- 
tolta meg kapitánynak ,t mérkőzés színhelye 
természetesen a Készek Művészek Klubja lesz.

felvidéki 
nak az illetékesek, 
óhajtják kapcsolni 
szerve: 
són, /'---------„------- —
városban igen intenzív biidgvélet 
innen a magyar bridgcszövclség is 
jálékosapyagot kap. A magyar 
lelajánlották, hogy szívesen 
mulató mérkőzésre is.

KVPA •mérkőzésről tárgyul*  
n melyen keresztül be 
a magyar hridgcsporl 

elébe a felvidéki magyarságot. Kas- 
tzsonyban. Léván és ii többi magyar 

.................... ‘ van és igy 
értékes 

csapatok 
leutaznnk be-

/t.sszn.vr — 
szigora rende- 

Miután már
......................... hogy a rossz 

bridgclúlékosl partnere lelőtte, most a halasiig 
bridgctilalvm alá helyezte nz asszonyokat és 
szamarakat.

— Milyen szerencse — válaszon nyugodtan 
n Nagyságos Asszony —, hogy mi kelten most 
nem vagyunk ott. ..

— HALLOTTA. NAGYSÁGOS 
mondja a partner, hogy milyen 
letet bocsátottak ki I erasbant 
gyakrabban megisméllMbtt.

Az erősnek áll ma a világ. Csak az erős, 
a jól felkészült, céljai érdekében minden 
áldozatra kész nemzetnek világit a siker 
csillaga. Ingyen eddig semmit sem adott a 
történelem.

A nemzetnek katonára van szüksége. Sok 
katonára. Katonákra a hadseregben, de 
katonásan gondolkodó, katonai szellemben 
nevelt és katonai lelkesedéssel átitatott 
magyarokra az irodákban, hivatalokban, 
üzletekben, gyárakban egyaránt. Sok-sok jó 
katonát pedig csak olyan nemzet tud kiál
lítani. amelyben széles rétegekben él, lán
gol a hazaszeretet és ezt a hazaszeretetei 
lettrekész, katonás gondolkodás uj és uj 
nemzedékek felnövekedése táplálja.

Ha katonai szellemű, erőteljes naciona
lista irányzatot akarunk, akkor neveljük 
nagyra a nemzet minden egyes fiában és 
leányában a katonás erényeket: igazság- 
szeretetet, nyílt és határozott gondolkodás
módot, tettrekészséget, egyenes, biztos fel
lépést.

Küldjük fiainkat örömmel a zászlók alá. 
Lelkesedéssel szolgáljon minden magyar a 
honvédségnél annyi időt, amennyire a hazá
nak szüksége van. Ne csak kötelességének, 
de élete legszebb idejének tartsa ezt min
denki. Ezzel a lélekkel, ezzel a hittel halad
junk a katonás nemzet céljai felé.

.1 különös, bonyodalmas pereskedts, ame
lyet Zollschan Ede gépészmérnök indított 
a postavezérigazg.ilóság több vezető főtiszt
viselője ellen.

Zollsc.han mérnök még 1923 bán ügyfelei 
meghatalmazása alapján eljárt a postánál 
különböző lelefonszerclési, átírási ügyek
ben. Báró Sznlay Gábor akkori poslavezér- 
igazgnló ugy intézkedett, hogy

Zollsclmnnak felvilágosítást adni nem 
szabad lelelonilgyckben, 

mert Zollschan nem igazolt tagja a mér
nöki kamarának. Ezek után Zollschan Ede 
kártérítési pert indiloll báró Szalag Gábor 
akkori poslavczérigazgaló és az ő ulasilásál 
végrehajtó poslaföliszlviselök ellen.

Negyvennyolcezer pengő kártérítés 
megítélését kérte n bíróságtól.

A törvényszék is a tábla előtt Szalay báró 
és a poslaföliszlviselök jóhiszemű eljáró-

-z—

vetés egyensúlyának biztosítására tehát más 
mód nem volt, mint a járulékok fölemelése S.li 
százalékról 5.24 százalékra. így sikerül elke
rülni az antiszociális receptdíjakat, ami kizá
rólag a biztosítottakat terhelné.

A vagyon kezeléssel kapcsolatban elismerés
sel szólott a MABI vagyonkezeléséről, mert 7É 
millió vagyonból

40 milliót biztos kamatozású kölcsönök- 
ben, a kösöleleknek folyósított

és igy hozzájárult a gazdasági élet fellendíté
séhez.

Beszédének végén bejelentette, hogy igen 
helyesli a székházépitési terveket és az egy
millió pengős uj .MABI bérház építését. Végül 
elfogadta a zárszámadási és a költségvetést

Kertész Miklós országgyűlési képviselő be
szélt ezután. Statisztikai adatokkal bizonyí
totta, hogy a MABI-nál nem lehet sző a szol
gáltatások tuldinienzionáltságáról. 43 százalék
kal emelkedett a legutóbbi években a tagok lét
száma. ezzel szemben mindössze csak busz 
százalékkal emelkedett a kiállított receptek 
mennyisége. Kijelentette, hogy Őrömmel fo
gadná az orvosi javadalmak megvitatását, mert 
tudja, hogy ezzel a biztosítottak érdekeit is 
szolgálná.

Ezután a MABI-biztnsitottak szomoru szo
ciális helyzetéről beszélt. A legutóbbi három 
vhen kilencezer uj taggal szaporodott a MARI 

taglétszáma és ezek közül
ötezernek száz pengőn alul van a jöve

delme.
Elsőrendű nemzeti érdek, hogy a legkisebb 
munkabéreket minden vonalon bevezessék és a 
fiatal alkalmazottak életszínvonalát megjavít
sák. Kifejtette végül, hogy a MABI öregségi 
szervezetét nyugdijbiztosiló intézetté kell ki
fejleszteni. Ezután vitéz Vágvölgyi Ferenc a 
költségvetéssel foglalkozott s megállapította, 
hogy az alkalmazott fizetések milyen jelentős 
mértékben csökkenlek az elmúlt esztendőben. 
A vidéki biztosítottak szociális helyzetét is
mertette ezután. Dr. Kutasi Ferenc n magán- 
bíztositóvállalatoknak megfelelő képviseletet 
sürgetett az autonómiában, Deutsch Jenő pe
dig az orvosok létszámának emelését sürgette. 
Ezakután több javaslatot és alapszabálymódo- 
sitást szavazott meg a közgyűlés, amely Zsem- 
bery István záróbeszédével ért véget.

sukra hivatkoztak, majd pergátló kifogást 
adtak be, azzal, hogy ez ügyben a közigaz
gatási bíróság hivatott dönteni.

A pergátló kifogásnak helyt is adott a 
tábla és most végső fokon a Kúria Tér ffy- 
tanácsa foglalkozott a perrel. A Kúria ugy 
döntött, hogy Zollschan mérnök kártérítési 
követeléséért

sem a kincstár, sem a postafőtíwtvi- 
selfík nem tehetők felelőssé, hanem 
kizárólag báró Szalay Gábor akkori 

postavezérigazgató.
Amennyiben kártérítési követelésnek van 
helye, ez Szalag báróval szemben állapít
ható meg. A Kúria a per összes iratait le- 
kiildtc a törvényszékhez, hogy itt határoz
zanak a 'kártérítés összegszerűsége ügyé
ben.

A tizenöt éve húzódó perben tehát most 
ismét a törvényszék tűz ki újabb tárgya
lási.

A Felvidék egymillió magyarja 
uj feladatok elé állítja, a M.ABI-Í 

állapították meg a Magánalkalmazottak 
Biztosító Intézetének vasárnapi közgyűlésén

\ Magántitkai mázolták Biztosító Intézetének 
iiilonómiájii vasárnap tartotta évi rendes köz
gyűlései Zsenibery István elnökletével. A köz
gyűlésen a kormányt vitéz Jósvay György mi
niszteri tanácsos képviselte, olt volt Huszár 
Aladár OT| \c/irigazgaló és Blaske Lajos dr. 
miniszteri tanácsos, az Országos Mezőgazda
sági Munkásbiztosltó Intézet vezérigazgatója is. 
Zscmbery István elnöki megnyitójában beje- 
leniette, hogv a MABI a Magyar a magyarért 
mozgalom céljaira 10.000 pengői adományoz.

Ilindy Zoltán a MABI igazgatója ezután be
jelentette, hogy nz 1937. évi költségvetés 
1M.000 pengő feleslegei mulat ki. Ez annyit 
jelent, hogy

n költségvetés a 
egyensúly

l if dfiűlőttlep ......... .
U ügyeleti lialósóg hoznijórulósa

pénzügyi és gazdasági 
legyében zárult.

é s ben mcgnvill ti hala- 
• ' és megér kezelt a íel 
...........  2 és % mii-

Legszebb és |Z’/>Qa9<^DI IIT 
legolcsóbb IVvOAUnUrV
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liós székház felépítésére. Kifejtette, hogv nz 
intézet a legmesszebbmenőkig akarja a bizto- 
sitotlak érdekeit szolgálni, mert hiszen ezzel n 
MABI célkitűzéseit valósítja meg. Ezután mél
tatta az adminisztráció érdemeit.

A következő felszólaló Kresz Károly, a TÉJJE 
Igazgatója volt. Megemlékezett a történelmi 
időkről, a Felvidék visszacsatolásáról s meg 
iillapitolta, hogy

a Felvidék egymillió magyarja uj felada
tok elé állítja a MABI-I.

Az egymillió. Idegen uralom alól felszabaduló 
magyar közölt rengeteg biztosításra kötelezett 
van. akikről a MABLnak kell majd gondos
kodnia. Igaz — állapította meg —, hogv a 
csehszlovák szo< iólis biztosító intézetek vagyo
nának egynyolcadrósze a nxigyar biztosítottak 
lárulékaibál tevődött össze.

Ezután a jövőévi költségvetéssel foglalkozott

CRONIN
Ezt látják a csillagok

A Réztábla a kapu alatt fulmhiáns sikere azt 
bizonyítja, hogy a közönség minden ellenkező 
állítás dacára igenis felismeri és megbecsüli 
azokat az Írókat, akik nemcsak szórakoztatni 
akarják olvasóikat, hanem a mesélömüvészet 
varázslatával elébük tárják s áttekinthetővé te
szik számukra az életnek azokat a körzeteit, 
amelyeket az átlagember csak hallomásból is
mer. Cronin ilyen iró.

Ekö regényének egyetemes sikere után ért
hető várakozás előzte meg Cronin uj munkáját. 
Az uj Cronin-regény nem egy hivatás ana
lízise, hanem egy kisvárosé. Félezer oldal ter
jedelmű, hatalmas körkép, zsúfolásig kitöltve 
alakokkal. Egy északangliai bányatelep életét 
vázolja fel, a kilencszázas évek derekától a mai 
napig. Feszülten izgalmas helyzettel indul a re
gény. A bányászok sztrájkolnak. A sztrájk 
a munkások vereségével végződik, a vájárok 
visszatérnek tárnáikba, a telep normális élete, 
a mindennapi munka folyik tovább, de az ok, 
amely szerszámaik letételére késztette őket, a 
tárnabeomlás veszélye nincs kiküszöbölve s 
mint fenyegető eshetőség tovább kísért az ese
mények hátterében. A regény maga az élet, ki
számíthatatlanságaival és meglepetéseivel, drá
máival és intimitásaival. Az egyforma benső- 
séggel bemutatóit figurák közül kiválnak a fő
szereplők. Elsősorban a regény két főszereplője, 
akik ki akarnak emelkedni sorukból, az egyik 
vasakaralu szorgalommal, a másik becstelenül, 
széthámoskodva. A lelkiismeretlen Joe Gowlan 
furfangosságára épit, gyermekkori pajtása, Fen- 
wlck Dávid képességeire. Mind a kettőjük életé
ben döntő szerepet játszik egy Jennv nevű él
veteg kalaposleány, akibe először Joe szeret 
bele, majd átjátssza Dávidnak, aki feleségül 
veszi a hivalkodó és hiú kis teremtést. Ez a nő
alak, ez a kártékony és kocses, elbűvölő és saj- 
nálalraméltó teremtés, ez a Jenny egyszerűen 
feledhetetlen. Ahogy az iró fellépteti, ahogy Jóé
val való ismeretségét elmeséli, ahogy bemutatja 
nagyzolásaival, kis ármányaival, s az élet tra
gikus fordulópontjain minden kúrhoztatása mel
lett lovaglnsan a védelmére kel — ahogy az ol
vasó előtt kiformálja ezt nz egyedülállóan 
összetett, nevetségességében is meghaló kis nőt, 
nz igazán az cmberábrázolás teteje. Dávid, aki 
halálosan beléjehabarodik, már nbbnn a veszély
ben forog, hogy belefullad kispolgári boldog- 
ságtlba, de Joe. n nyughatatlan bajkeverő gon
doskodik róla, hogy Idejében felborítsa azt — 
Dávid felszabadul és pályája egyre magasabbra 
ivei, a világháború és a világháborút követő 
nagy krízis fordulatai közepette. Közben sorsok 
(lakúinak, események szövődnek és az olvasó 
egész mélységében megéli az íróval a hatalmas 
körképei, amelyet regénye lapjain kitereget. 
Eleven emberek élellllkalval ismerkedett meg, 
imlg körükben Időzött és amikor a kimerít- 
heletleníil gazdag olvasmány utolsó lapjára ért, 
egv felejtholotlen élménnyel gazdagodott.

— Asszonyom, meggyőződött már arról, 
milyen kitűnően siit-föz a villanytűzhely? Aki
nek villanytűzhelye van. méltán büszkélkedik 
azzal, hogy tisztán, kényelmesen és olcsón főz. 
Asszonyom, lálogissa meg az elektromos müvek 
V.. Honvídulea 22. s, nlnlti bcmulaióJSnak 
mjjenea gyakorlati lörürlú adásait l)é|,;4n] 
(öiöátyakorlatl előadta: háirjn. caMrlőkön éa 
pénteken fél tő órakor, délutáni fői«b,inul,(ö 
iMrdán 17 órakor. A villamos bírzlarttal ké- 
arülékek hmerteléae során képvIselGfáiil;. kuolőf 
'oveles-vn in*  rinóina.... : •   ... *< s kifejtette, hogy a csökkenő járulékok mai- j 'cveles-vnjas tészta, rlgójancsi tini és' 1 ű'ftnMiá 

lelt a kiadások a régiek maradtak, a költség. I húsételek készítését mulatják be különfé,e
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Véres rablótámadás 
a régi Lóversenytéren

Vasárnap hajnalban vakmerő rablóláma- 
<lás történt a régi Lóversenytéren.

A 77iőÁ-ó7y-ulon szolgálatot teljesítő őr
szemes rendőr, amikor éjjel három óra táj- 
bán ellenőrző kőrútján az Aréna-ut sarká
hoz ért,

•egélyklúltásokra lett figyelmes.
A kiáltozás a régi Lóversenytér felől hal
latszott. A rendőr futólépésben sietett a 
hang irányába és a tér közepe táján, elha
gyatott helyen egy férfit talált, aki 

eszméletlen állapotban volt.
'Az ismeretlen ember fejét véres seb borí
totta, ruhája össze volt szaggatva, amiből 
arra lehetett következtetni, hogy támadójá
val dulakodott. Az eszméletlen férfi

összes zsebei ki voltak forgatva.
A rendőr élesztgetni próbálta a súlyosan 
sérült férfit, majd amikor ez nem sikerült, 
a mentőket hivta segítségül. A mentőorvos 
bekötözte az iparóskiilscjü férfi sérüléseit, 
nkíi azután a Rókus-kórházba vittek.

Tiz orvos és tíz ápoló
három és félórás közelharca 
az újpesti baraktelep lakóival

Hajnali öt óra előtt pár perccel két, rend
őrökkel megrakott budapesti riadóautó szá
guldott az újpesti baraktelep felé. Ugyan
ekkor az újpesti rendőrkapitányságról is 
rendőrök indultak el a telep irányába, ame
lyet

öt órakor már mintegy nyolcvan rendőr- 
bői álló kordon vett körül.

'A riadóautók szirénázására a telep lakói 
egy-kettőre talpon voltak és rémülten tuda
kolták, hogy mi történt. Pillanatok alatt ki
derült, hogy

az újpesti tisztifőorvosi hivatal által el
rendelt tífuszellenes oltást hajtják végre 

rendőri segédlettel.
A baraktelepről az elmúlt napokban hat 

tijuszmegbetegedést jelentettek és ezért ren
delte el a tisztifőorvosi hivatal, hogy

a telep mind a kétezerötszáz lakóját 
oltsák be.

Miután a rendelkezést más utón végrehaj
tani nem tudták, a tisztifőorvosi hivatal a 
rendőrség segítségét kérte. A szigorú rend
őri kordon mögött kezdte meg hajnalban az 
oltást dr. Pesta László főorvos tiz orvossal 
és tiz ápolóval.

A kötelező tifuszoltás hírére valóságos 
pánik tört ki a baraktelep lakói között. 
össze-vissza szaladgáltak, ismételten meg
próbálták áttörni a rendőrkordont, nagyon 
sokan pincékbe bújtak, sőt egyesek a félre- i 
cső helyre zárkóztak be. Több helyen viha
ros botrányokat rendeztek az oltás ellen 
tiltakozó baraklalkók úgy, hogy a rend

Mófusz József felmentése és szabadlábra helyezése után

vasárnap uj nyomozás indult 
az óbudai rablógyilkosság 
igazi tettesének 
kézrekeritésére

Az utóbbi esztendők egyik legrejtélyesebb, 
leBlzgnlmasnbb bűnügyében vasárnap érde
kes esemény történt: a királyi iigyíszsóg 
utasítására

PESTI SZÍNHÁZ
Szon’batoa, november 5-én először 

Fodor LAszló uj komédiája

MOvfiszpár
Mezey Mária,

Páger Antal, Básthy Lajos, 
Ladomerszky Margit,

Pártos Erzsi, T. Oláh Böske, 
Bárdi, Egry, Gárdonyi, 

Keleti, Körösy, Peti

Vasárnap reggel annyira javult az álla
pota, hogy ki tudták hallgatni. Máté Lajos 
36. éves üvegcsiszoló mester volt az éjsza
kai rablótámadás áldozata. Elmondta a de- 
tektiveknek, hogy hazafelé tartott lakására, 
és amikor a régi lóversenytér közepére ért,

két férfi ugrott elé,
akik felszólították, hogy adja át pénzét és 
értéktárgyait, mert különben leszámolnak 
vele. Máté szembeszállt az utonállókkal, de 
azok csakhamar leszerelték. Az egyik férfi 

valami kemény tárgygyal fejbevágta
és az ütés következtében leesett a földre. 
Támadói kiforgatták a zsebeit és elrabolták 
32 pengő készpénzét és más tárgyait. A sö
tétben nem tudta jól kivenni az arcukat és 
csak hozzávetőleges személyleirást tudott 
adni a rablótámadókról.

A rendőrség széleskörű nyomozást indí
tott a régi lóversenytér gengsztereinek 
ké7rekerilésére.

őröknek kellett az orvosok és ápolók testi 
épségét biztosítani. Az egyik barakban

székkel támadtak dr. Fadgyas Gyula 
tisztiorvosra, egy másik barkaban egy 
ember kikapta a jódos üveget az aszlsz- 

tensnő kezéből és az arcába öntötte.
A legnagyobb lármát egy fiatalember csi
nálta, aki tudomást szerezve a telepet kö
rülzáró rendőrkordonról, magára kapta 
zöld ingét és nyilasjeloényét, azután

kiszaladt az utcára és hangos kiabálás
sal Izgatni kezdett az oltást végző orvo
sok ellen. Nem sokáig kiabálhatott, 
mert a rendőrök Marosi György rendőr
főfelügyelő utasítására a gondnoki iro

dába zárták
és o.tt tartották az oltások befejezéséig. Na
gyobb zavart csinált egy elmebetg is, aki

szobája bútoraival bombázta az orvo
sokat, végül felborította a szekrényt és 
eltorlaszolta az ajtót. Hosszas küzdelem 

után sikerült csak megfékezni
és beoltani.

Az orvosok fáradságos munkája féltizen
egy óráig tartott. A kényszeroltásokkal kap
csolatos botrányos jelenetek tudomására ju
tottak dr. Pohl Sándor újpesti polgármester
nek is, aki ezzel kapcsolatban kijelentette, 
hogy most már

a legsürgősebben eltünteti az újpesti 
baraktelepct

és a város egy másik pontján fognak egész
séges munkáslakásokat építeni.

a főkapitányság megindította a nyomo
zást, hogy megállapítsa, ki az óbudai 

rablógyilkossá# tettese.

Az uj nyomozási az lelte szükségessé, hogy 
Mótusz János szabósegédet, a gyilkosság 
eddigi gyanúsítottját — akit a törvényszék 
ötévi /egyházra ítélt — a tábla jogerősen 
felmentette és szabadlábra helyezte.

Az óbudai rablógyilkosság áldozata Kiéin 
Rczsőné, egy idős óbudai háztulajdonosnö 
volt.

Az öreg asszonyt borzalmas kegyellen
séggel megölték, majd kifosztották.

A rendőrség hosszú heteken keresztül fá
radságos, lelkiismeretes nyomozással ku
tatott n lettes titán. Detektívek egész se
rege nyomozóit iu egész városban, míg vé
gül Mótusz Jánosra terelődött a gyanú.

Mótusz a rendőrségen beismerő vallo
mást tett.

Elmondotta, hogy valami régi ruhajavllás 
ügyében járt az öregasszonynál, akivel dif
ferenciája támadt, rárontott nr asszonyra s 
megölte. Később

visszavonta beismerő vallomását
I.Vófmt,  de oly sok gyanús körülmény szólt

Száguldó,lázas lüktetés, bombaként lecsapó esemé
nyek. E regényben az angol politikai és társadalmi 
élet hibái és erényei ép úgy feltárulnak, mint a 

„Réztábla a kapu alatt"-ban az orvosok élete.

DANTE Fűzve P 9.50. Kötve P 11.50

mellette, hogy tovább folyt az eljárás és n 
törvényszéken több, eskü alatt kihallgatott 
tanú vallomása alapján megállapították bű
nösségét. A tábla azonban úgy találta, hogy 
nem bizonyítható bűnössége és ezért fel is 
mentette.

Vasárnap szabadlábon volt Mótusz Jó
zsef. aki köze’ egy esztendeje ült a gyűjtő
fogházban vizsgálati fogságban, ügyész
ség már vasárnap intézkedett, hogy a rejté
lyes bűnügyben uj nyomozás induljon.

A főkapitányság detekllvjel hozzákezd
tek a nyomozás uj munkájához. Első
sorban a meggyilkolt Kiéin Rczsőné

Uriházakat fosztogatott,
nappal szolid házitaniió volt, 
éjszaka hölgyismerőseivel dorbézolt 

a szorgalmas tanárjelölt
Az utóbbi időkben több feljelentés érke

zett a főkapitányságra előkelő urak részéről, 
lopás elmén. Ismeretlen tettes ellen tették 
meg valamennyien a feljelentést és azl is 
közölték a rendőrséggel, hogy személyze
tükre egyáltalában nem gyanakszanak, sőt 
a gyanú árnyéka sem férhet hozzájuk, inért 
valamennyien hosszabb ideje vannak már 
alkalmazásban.

Magasrangu nyugdíjas állami tisztvise
lők, részvénytársasági Igazgatók és Jó
módú magánzók voltak a feljelentők 

közölt.
A rendőrség megindította a nyomozást és 
vasárnapra eredményt is értek cl. Érdekes
sége az ügynek az, hogy n módszerből ki
derült, valamennyi helyen ugyanaz a sze
mély követhette el a lopásokat. A nyomozó 
detektívek kihallgatták n házbelieket és 
mindenütt érdeklődtek aziránt, hogy kik 
szoktak gyakrabban megfordunt a háznál. 
így eljutottak egy fiatalember személyéig, 
aki

mint házltanitó volt bejáratos az urlcsa- 
ládákhoz.

Ennek a fiatalembernek az életkörülményeit 
is nyomozni kezdték és rájöttek arra, hogy

November 1-től, esténk Int

RÁTKAI MARTA 
kálmAn miklój— balAzs dodo 

a PARISETTE KÁVÉHÁZBAN

hozzátartozóit hallgatják ki tanúkép
pen.

Kleinné szomszédait és a környékbeli lako
kat Is sorra kihallgatják. Ujabb helyszíni 
szemlék lesznek, rekonstruálni próbálják a 
történteket.

Természetesen a rendőrség nyomozó mun
kája ma már igen nehéz, hiszen több mint 
egy esztendő múlt el a szörnyű bűncselek
mény óta. A detektívek azonban teljes 
energiával igyekeznek megoldani nehéz fel 
adatukat és nagy eréliycl uj nyomokon ku
tatnak, a rejtélyes rablógyilkosság igazi 

I lettese után.

fi napközben szolid, csendes házitaniió éj
szaka nagyobb dorbézolásokban vesz részt, 
ami messze meghaladja szerény jövedelmét. 
Először figyelni kezdték és csuk amikor 
kellő gyahuok gyűlt össze ellene, léptek fel 
vele szemben erélyesebben.

Pór nappal ezelőtt
isinél eltűnt egy értékes ékszer az egyik 
lakásból, ahol mint házllanltó megfor
dult n jócsnládból származó, érettségi
zett fiatalember, aki különben tanári 

vizsgára is készül.
Most már előállították a főkapitányságra, 
ahol eleinte önérzetesen tiltakozott a lopás 
gyanúja ellen, később azonban beismerő 
vallomást lett.

A rendőrség letartóztatta a megtévedt 
fiatalembert, aki összetett kézzel könyőrgött, 
hogy nevét ne közöljék a nyilvánossággal, 
mert édesanyja súlyos szívbajban fekszik az 
egyik klinikán és ha tudomást szerez letar
tóztatásáról, attól tart, hogy bekövetkezik a 
tragédia. A megtévedt úri tolvajt, aki

» lopott holmikért kapott pénzt nőisme- 
rőselre költötte,

vasárnap délután álkisérlék uz ügyészség 
fogházába.

Jegyrendelés: 115-488, 122-144
Rendes helyárak



8 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1938 tktóber 31.

/^öí/ví/e/v^eiv
1. Harsányi igazgató ur

A PEST! SZÍNHÁZI 
VILÁG nagy meglepe
téseképpen hétfőn reg
gel elfoglalja igazgatói 
irodáját a Vigszinház

épületében Harsányi Zsolt, az ismert 
• s kitűnő iró, akit a Vígszínháza! bérlő 
részvénytársaság nagy sietséggel, de annál 
szerencsésebb kézzel választott ki és nyert 
meg c rendkívül fontos poszt betöltésére. 
Mennyiben változik meg a patinás Vig
szinház eddigi rezsimje Harsányi Zsolt 
Igazgatói működésével kapcsolatban? Szo
báját most rendezik be, mégpedig Haboz 
Imre vezérigazgató, a színház gazdasági 
vezetője, J ó b Dániel, a színház művé
szeti igazgatója és főrendezője szobája kö
zölt. Ez az elrendezés egyúttal megjelöli 
Harsányi Zsolt helyét is a színház vezeté
sében. Amig a jövőben Koboz Imre min
den munkásságát a két színház (a Pesti és 
Víg) személyzeti és gazdasági ügyeinek 
'•zenleli, Jób Dániel pedig legfőképpen a 
színpadi munkát tartja továbbra is a ke
zében, addig II a r s á n y i Zsolt a színház 
irodalmi programmjónak összeállításában 
fejt ki majd tevékenységet. Beszéltünk 
II a r s á n y i Zsolttal, aki hétfői szék
foglalóját a következőkben össze
gezte:

— Csak azt tudom ismételni, hogy min
den célom és törekvésem: a magyar 
darabok előad á s a! Erősen hiszem, 
hogy sikerül is tervem, mert azt hiszem, 
hogy bírom a fiatal generáció bizalmát. 
Hosszú évek óta ülök az íróasztalnál és 
mindig óriási a postám. Soha nem hagy
tam változatlanul egy levelet sem és ez 
évtizedek alatt a levelek ezreivé nőttek. 
Megszokta tehát fi fiatal irógeneráció, hogy 
bizalommal fordulhat hozzám. Igen sok 
fiatal segítettem már előre, sokban igen 
komoly tehetséget láttam és remélem, 
hogy most már gyakorlati lehetőségem 
lesz arra, hogy ezek a tehetségek nap
fényre kerüljenek. Egy uj ember a posz
ton m i n d i g megmozgat egy b i z o- 
n y os u j rété g e I. Jób Dániel igazgató 
is kereste a fiatalokat és nem rajta mull 
mindig, hogy nem sikerült újakat prezen
tálni. Igyekszem összejönni az Írókkal, rá
beszélni őket, irányítani, biztatni, taná
csot adni nekik, amellett azonban elsősor
ban é n i s iró mar a d o k. Nem teszem 
le a toliamat és nem habozom kijelenteni 
azt sem, ha hivatásom és uj posztom kö
zölt választanom kellene, az i r ó k e r c- 
k c d n é k b ennem fel ü I. Éppen 
ezért kikötöttem, hogy a színház személy
zeti dolgaiba nem vagyok köteles bele
szólni. Koboz és Jób direktorok dolga 
lesz ezentúl is a próbák és a rendezés kér
dése, amely nem engem illet. Én ki
zárólag csak a színház irodalmi programm- 
jának összeállításában, a dramaturgiai 
munkákban óhajtok részlvenni. Azt hi
szem, roppant kellemes lesz munkám, 
mert évtizedek óta dolgozom együtt a Víg
színház. vezetőivel és jól össze vagyunk 
hangolva ugy ízlésben, mint művészi el
gondolásokban. Arra a kérdésére, hogy 
miért kellettem? — egyszerű a válasz, 
Itobo: és Jób direktor urak megszerezvén 
a Pesti Színházat is. olyan munkatöbblet
tel találkoztak, amelyet nem győznének 
tovább egyedül. Amit eddig kelten csinál
lak. azl most hárman végezzük.

Sok szerencsét Harsányi igazgató Ur!

r s

mető csontvázainak látomásától kísérve, 
ezeregy megpróbáltatáson át, mig egy ha
ranglábig eljut. Hl megtudja, hogy édes
anyja meghall. Menne már haza s mire 
hazaér, Piroskáját is elorozta a magyaro
kat sanyargató nagyhatalmú pasa. And
rás csak haldokolva látja viszont aráját, 
akinek lálomásos sugallatára újra elindul 
s most már meg is találja a tó vizében 
Szűz Mária képét, amelyet, mint egy 
főldretiporl nép feltámadásának zálogát, 
diadalmaskodva visz vissza a szegedi 
templomba. íme, ez a misztérium sok 
mindent felölelő meséjének rövid váza. 
Az ország első prózai színpadán bemutat
kozó szegedi iró Bcrcelli A. Károly darabja 
valóban misztérium, erényeiben és hi
báiban is. Sok rokonság érződik a színját
szás egykori kezdetleges formáival, ugyan
akkor pedig talán túlságosan felhasználja 
a legmodernebb színpadi hatásokat is. 
Az iró erénye a hevülő, vallásos érzés, 
amely lávaként hömpölyög végig a dara
bon, erénye az írói készség, sőt fantázia 
is, egyszerű, mégis színesen költői ma
gyar nyelve, amely képeivel és megjele
nítő erejével engedelmes, kifejező esz
köz az iró kezében. Berczellit, akinek 
azonban hibája is jócskán akad, a jövő
ben számon kell t a r t a n u n k. Hi
bája például, hogy bár tisztában van a 
színpadi hatások dinamikájával, a darab
szerkesztés helyes beosztásával és pontos 
szemmértékévcl nem rendelkezik. Ereszti

fi gyeptőt> engedi, hogy mondanivalója a 
darab keretein kívül messze, síkságokra 
áradjon és clömöljön. Meséje lomha já
rású ezért, ráérő epika, melyben a leg
több szereplő a kórussal együtt csupán 
az illusztráció szerepét tölti be, ahelyett, 
hogy tényleges részt venne a drámai cse 
lekvésben. A másik nagy hibája, hogy a 
két síkban mozgó drámai cselekmény 
nem mindig fedi egymást. S főkeret tu
lajdonképpen a török hódoltság alatti 
magyar nép szenvedése. Ezt a szenvedést 
jelképezi András szegedi legény és 
Piroska szomorú története. Nos, ilt And
rásnak egyéni (helyenként kissé Peer 
Gynt-izü) lelki és fizikai megnyilatkozása 
sokszor napfogyatkozást árnyékba bo
rítja az elnyomatásban fuldokló magyar
ság grandiózus tragédiáját, holott ennek 
a balsorsnak András kálváriája csupán 
alárendelt és érzékeltető kivetülése akart 
lenni. Ahol azonban a kétsiku dráma 
egymásra talál, mint az eget söprő két 
reflektor fénysugarainak keresztezése, 
ott megrendítő erővel hat.

A MISZTÉRIUM ELŐADÁSA nemcsak 
a közönséget tette nehéz próbára, ha
nem a színházid is. A nagy feladatot leg
jobban a díszlettervező Kontuly Béla ol
dotta meg, minden színpadi képében sze
rencsésen. T á r a y Ferenc mint színész, 
egyszerűen, tisztán és világosan beszélt, 
de mint rendező, nem igy beszéltetett. A 
végnélküli, bánatos kántálás erősen fe
szélyezte a főszereplőket és a közönséget. 
Somogy i Erzsi mesterkéletlen, termé
szetes őszintén ható varázsával, Juhász 
József a szelcskcdö legény ösztönös hu
morérzékével, brilliáns alakítást nyújtott. 
Figyelemreméltó színészi munkát teljesí
tett Csnrlos, a kisebb szereplők kö
zül pedig Pata k i Józsefet, V ár k o ny i 
Zoltánt, Hosszú Zoltánt dicsérjük meg.

•1 [•

VIDÁM TÖRTÉNET. BÉKEBELI JÓKEDV. KITŰNŐ FILM A:

BESZÁLLÁSOLÁS
Ilózsala »irit az ablakom alatt, 
Néked küldöm minden levelét, 
ItózRa levelén megírom néked azt, 
Hogy a szivem mindig n tiéd...

2. Fekete Mária
ANDRÁSNAK PIROSKÁJA azt ígéri, 

hogy övé lesz. ha megtalálja és vissza
hozza a szegedi templomból elhint Szűz 
Mária-képcl. Ezzel a: Ígérettel megy vi
lággá András, [elejtve mindent, még 
édesanyját is. akárcsak a tündérregék 
ben, menl-mcndegélt a vetített díszletek 
álomvilágában, bagoly-hahogástól, le-

Még meg sem jeleni a film, a Beszállásolás, 
amelynek ez a versike u slágere, de Szlatmay 
Sándor dalul már mindenki dúdolja. A siker 
valami lilokz-itos hullámhosszon terjed, szi- 
vekből-szi'x.nc lopja magút és egyszerre 
tele lesz vele a város. A Beszállásolásról, 
amelyet tegnap levetítettek előttünk a Corsó- 
moziban, első megállapításunk az, hogy nz 
ember jókedvűen és sokkal könnyebb szívvel 
hagyja ott a mozi nézőterét, mint ahogyan 
oda beült. Frissítő pezsgőfürdő ez. a film, a 
jókedv. vidámság. könnyű bonyodalmak, 
a piobléniátlan élet légen nélkülözött szén
sava bugyborékol abból az atmoszférából, 
amelyben a Beszállásolás jól megrajzolt és 
jól eljátszott figurái élnek. Nóti Károly irta 
a filmkönyvct Aszlányi Károllyal együtt: az 
egyik kiváló, bevált márka, a másik friss, 
fiatal tehetség. Szlatinay Sándor a rendező 
és miután egyúttal ö a muzsikus is. nagy 
súlyt fektetett a magyar filmekben eddig el
hanyagolt zenei ötletekre és aláfestésre. Van 
egy jelenet, ahol zenében beszél Szlatinay és 
ezt a közönség remekül megérti. Egy be
csükön üvegajtó mögött faggatja a górt házi
asszonyát az egyik szereplő, hogy hol van a 
kislány. Az üvegajtó mögül felcsendülnek 
Bob herceg melódiái, a következő pillanatban 
már Bob herceg kulisszáira kopirozódik át a 
kép. Ezen a színpadon különben ugy beszél
nek Fedők Sáriról, mint cgv tehetséges fiatal 
kölyök"-röl. akire nagy jövő vár és ez a meg
jegyzés egyúttal sligmálja a kort és hangula
tot is, amelyben a film lejátszódik.

Egyébként huszárok masíroznak.

MAGYAR SZÍNHÁZ
. Szombaton olöször

Iránból*  Mnuriac remekműve:

DEIYION

Három aranyos kis
lány ötezer dolláros 
örökségét nem tyuk- 
farinba, hanem sokkal 

VIDj^„.r,r jövedelmezőbbnek lát-*  
AM ERIKÁI FILM férj fogásba fekteti,

ök, a kis aranyásók, akik Floridába utaz
nak a milliomosok paradicsomába, ahol 
szomorúan tapasztalják, hogy a lesajnált 
férfiaknak is van annyi eszük, mint nekik. 
A horogra akadó férfiakról ugyanis sorra, 
kisül, hogy szegény flótások, akik maguk 
is gazdagon szeretnének nősülni. Mulatsá
gos bonyodalmakon keresztül azután ki-ki 
megtalálja a párját. Loretta Young játssza 
az egyik főszerepet, angyalian aranyos és 
valósziiúitlenüi karcsú. Feltűnő a kedves 
kis Marjoric Weaver aranyos arcocskája' 
és kitűnő a harmadik férjfogó leány, Pau- 
line Moore is. A film, amely mulatságos 
jelenetekben bővelkedik, egy kelekótya 
szőke komikát is hoz, akinek játéka is ala
posan megnevetteti a közönséget. A film 
maga kifogástalan és kitűnő szórakozás a. 
Scalaban.

Jfaí. voíJtál aa. éjszaka.

átirta/ováj

N E M E T

Alig hihető, hogy az 
franciásan szellemes 

jlies Caprice-szerüeit 
borsos, pokolian mulat
ságos film, amivel az; 
Uránia meglepte a kö
zönséget, német gyárt

mány. Már az indulás is remek. Gusti Huber 
éjnek idején bemászik Willy Fritsch hálószo- 
bájába, ledobálja magáról a ruhákat cs befek
szik a férfi mellé az ágyba. Hogy miért*  az 
soha nem derül ki, az nem is fontos, viszont 
a nézőtér gurul a kacagástól. Gusti Huber ft 
bécsiek kedvence és első filmjével erőien 
megközelítette Willy Fritsch népszerűségét.

* MA: SACHA GUITRY-PREMIER! A pesti 
közönség hétfőn Ínyenceknek való francia 
filmcsemegét kap: Sacha Guilry, a népszerű 
és utolérhetetlen francia szinésziró uj filmje 
Egy bonyodalmas éjszaka címmel kerül bemu
tatásra a Iládiusban. A film rendkívül sok' 
szatirikus éllel, frappáns és meglepő fordula
tokkal az urak és cselédek egymásközti . viszo- 
nyűt tárgyalja. A vasárnapi sajlóbemutatón. 
pillanatonként nevetett a közönség.

dicsérjük még a film egészen kitűnő halig- 
[elvételét. Uj mélységet, szint és szárnyalást 
kap c filmben a dal és a prózai beszéd.

Bánatos utca
IC*  éven felülieknek engedélyezett témákA ....................................................

mindig a legnehezebbek. Sohasem lehet pon
tosan tudni, hogy az igy osztályozott film hol 
súrolja azt n határt, amelyet nem lehet át
lépni. A „Bánatos utca" francia film, vagyis 
elég merész, de szerencsére elég mértéktartó 
is, amiben egész biztosan segített a francia 
rendezőnek a magyar dramaturgia. Témájával 
merészen és mélyen belenyúlt a fél-, sőt az 
alvilág rejtelmeibe, és amit egy mondain- 
találkahely iszapjából felmarkol, az a diilledt 
szemű pénz- és kéjsóvár alakjaival egyetem
ben, ha nem is szívderítő, de mindenesetre 
izgalmasa.!, érdekes látvány. Pontosan „hozza" 
a világhírűvé vált hasonló cimü regénynek 
fülledten izgalmas és vérlázitó hangulatát.

A törékeny Díta Parin, a pompás Albert Prc- 
jian és a rejtelmes Insikinoff a főszereplők a 
remek

Súlyos baleset érte Greguss 
Zoltánt a filmgyárban

Könnyen végzetessé válható baleset értő 
tegnap Greguss Zoltánt, a Vígszínház művé
szét, aki a Gyimcsi vadvirág most készülő 
film egyik főszerepét jútsza. A műterem
ben több méter magasan egy sziklát építet
tek fel, amelynek tetején a szerep szerint 
7 imár József, Greguss Zoltánnal verekszik. 
A verekedés hevében Greguss Zoltán lezu- 
hant a magasból. Bár Ráthonyi Ákos, a film 
rendezője óvatosságból a szikla alatti helyet 
zsákokkal párnázta ki. az esés olyan sze
rencsétlenül történt, hogy Greguss Zoltán 
súlyosan megsebesült.

karakterszínészek tömegében.

Jógija a kik démon.
U X 

hónap alatt 
a világ, de 

legnépszerűbb

dob 
pereg és... és diszszázad jobbra nézz! Meg
dobogtatja a sziveket nz aktuális hangulat is, 
amelyet az ilyen keményen vágtató, napbar
nított arcú, villogó szemű daliák felvonulása 
kell a nézőben. Nem kell felni- nincsenek el
csépelt katonaviccek, semmi sem triviális és 
sablon! Kitünően illeszkedik az ezredes 
unukahugónnk s a bevonult tartalékos had
nagynak bonyodalmas szerelmi hislóriájn 
ahhoz n jó! megfogott és kitűnőén fotografáll 
millióhoz (nagyon meg kell becsülni Eibcn 
Istvánt!). Nincsen semmi zavaró, nyugodt, 
egyenletes tempóban halad ti film az elhárít- 
hatatlan bappy and felé. Örömmel állapítjuk 
meg. hogy a cica fejű Szeleczky Zita a leg
vonzóbb és Icghájosnhl*  lihnnaivánkká nőtte ki 
magát és bár a kor és szerepe megkívánja a 
cukrozott sacharinédességef. a művésznő ifjú 
bája mégis keresztül ül ezen. Kiss Manyi el
ragadó humoros, szerelmi s görl ligurájavai 
Nagyon megdicsérjük Habos Gyulát, akit saj
nos, egyre kevesebbel látunk filmen, de aki 
minden filmnek nagy attrakciója l’áger Aulai 
tartalékos huszArhadnagya nem hanyagolja 
<1 a szituációk humoros oldalát sem s öröm 
volt mzni Rajnai Gábor szimpatikus, uri 
ezredeséi A kél pethes- Sándor <•» Ferenc 
apa- és fluszerepben enyhe Aiiszlid karriknlu- 
rút nyújtottak ellenállhatatlan hatással. Meg-

a

Dániellé D a r r 1 e 
néhány 
nemcsak 
Budapest o ,

7' Ü N E M E N 1’ E S wWrja lett és 
FRANCIA FILM «°.n “?*

pest nehez vári 
liezen szeret meg valakit, de akit megszeret, 
unnak tudni kell! Dániellé Darrleux-hUz 
hasonlítható fllmszinésznő nincs is a világon. 
Egyik pillanatról a másikra bukkant fel. Naiva, 
vagy tragikus hősnő, vamp, vagy szűzien fia
tal kislány, nem lehet tudni?! Nincs clskatu
lyázva egy szerepkörre, mindent tud. ská
lája szinte végtelen. A Hatjában, amely 
utolsó európai filmje, a film elején egy tizenöt 
éves kislányt játszik, zabolátlan, szeszélyes kis 
hercegnőt, akit még az a pillanat sem tud meg
hatni, amikor szembe kerül a minden oroszok 
cárjával. Csodálatos színészi metamorfózis, 
amikor a gycrmcklánybán bibmózó szerelem 
bontakozik ki két tündéden szép szem tiszta 
pillantásának tükrén keresztül, amelyben még 
a gyermeki játékosság kolloidjai Ingerkednek. 
Később, amikor II. Sándor cár és közte vég
zetes. minden válaszfalat ledöntő, elháríthatat
lan szerelem mennyországa és pokla támad, 
olyan tragikus hősnővé nemesedik, aki min
den szavát, sóhaját és gesztusát az élmény- 
szerii valóság erejével érzékelteti. A film maga 
is t ii nr mé n y esen szép. Rlbesco hercegnő 
regénye merész, szellemes, miután franciák 
készítették belőle a filmet, szolid fintorokat Is 
vág. Ilár a film minden kockája élmény, kira
gadjuk azt a jeleneiét, amikor Darrieux 11. 
Sándor cár feleségével kerül szembe. Mlekzet- 
ailitóan Izgalmas, a eár ellen elkövetett me
rényletek sora, pompás az IRft~-ikl párisi vi
lágkiállítás illusztrálása, de mindennél szebbek 
és gazdagabbak n szerelmi jelenetek, 
amelyeknek Ízzé*  és tikkasztó légköre majdnem 
lángra lobbanlla a knucsuk-szalagot. Dániellé 
Darrieux pnrtrere John I.odcr, a cár szere
pében mértéktartó és nemes. A film a szezon 
egyik legnagyobb eseménye, a Royal 
Apollóban.

KISLÁNYA SZÜLETETT INTIM PISTÁ
NAK. A pesti színházi és művészvilág nagy, 
szeretettel, rengeteg gratulációval keresi let 
Incze Sándort, a Színházi Élet főszerkesz
tőjét és feleségét. Az aktuális családi ese
mény ugyanis bekövetkezett: Inczéné pén
teken hajnalban a Frigyessy-klinikán gyö
nyörűen fejlett leánygyermeknek adott éle
tet. Incze Sándor — Intim Pisla kisleányát 
Marianncnak fogják keresztelni. A boldog 
apát az elsők között kereste tréfásan gra
tuláló sürgönyével Lányi Zsigmond főszer
kesztő: „Gratulálok az első gyermekszép- 
ségkirálynő megszületéséhez* 1 hangzott a 
távirat. Az egynapos hölgynek máris va
gyona van, mert a boldog apa első örömé
ben bankba sietett és tízezer pengőt helye
zett cl Incze Marianna kisasszony nevére, 
A nemes fogadalom állítólag ugy szól, hogy 
Incze Mariannc húszéves koráig minden 
születésnapjára megkapja ezt a tekintélyes 
ajándékot. Mindeneseire jól kezdődik. Gra
tulálunk. ♦

A SZÍNHÁZI FRONT menyasszonvi táborába 
lépett Márkus Margil, a Vigszinház’ tehetséges, 
finom művésznője, akit az ismert és előkelő 
sebész lonnrsesód jcfivicll cl. Esküvő a kőiéi 
jövőben.

LÓRÁNT VILMOST, a Magyar Színház nép
szerű rendezőjét nagv gyász érié: édesanyja 
meghall, Temetése kedden délután 3 órakor 
lesz, a rákoskeresztúri temetőben.

ZILAHY LAJOS, a kiváló iró, aki a Süf 
n nnp cimü darabjának filmváltozatának 

főszerepére Olasz János nevű gázóra leol
vasót fedezte lel és szerződlcllc le egv 
műkedvelő előadásról, azzal a tervvel fog
lalkozik, hogv miután most a fi|m fchéle- 
lei befejeződlek Olasz Jánosi darabjában 

a . enizcli Színház színpadán is bemutatja 
a nagyközönségnek. Az erre vonalkozó 
tárgyalások megindullak,

l-’ordltotta: HELTAI .IE.X'0
Főszereplők:

Makay Margit
Eöldényl I.Ah/Ió, Simor Érzel,
Somló Valéria. Pcrényl László,
Vándor? Gusztáv, Dávid Mihály,

HuttKul Iván, lluttkal Evl
lien'tezé: Bródy FAI — Dlulettemti; l'por Tibor



HuBapesI, TS38 ollóEcr ST< HÉTFŐI NAPLÓ, 9

Gyilkosság 
a tánciskola miatt

. Szeged, október <30.
(A Hétfői Napló tudósító fának tclcfonje- 

lenl'ése.) Vasárnapra virradó éjszaka Sán- 
dorfalvdn bál volt. A késő éjszakai órákban 
Csányl András és Gcre József 18 éves fiatal
emberek a bálból hazafelé indultak. Alig 
tettek a sötét utcán néhány lépést,

a sötétben körülfogták őket
s azután valaki megkérdezte:

— Ezek azok?
A következő pillanatban két lövés dör

dült cl gyors egymásutánban és a két fiatal
ember lövéstől találva eszméletlenül zuhant 
a fődre. Nagy riadalom támadt, orvosi hív
lak, de Csányin már nem tudtak segíteni, 
halott volt.

A golyó szíven találta.

Gerét mellén találta a lövés,
állapota életveszélyes.

Az éjszakai lövöldözés ügyében megindult 
a nyomozás. Félórával a gyilkosság után 
azonban jelentkezett a csendőrségen Csikós 
Lajos 19 éves sándorfalvai fiatalember és

bevallotta, ő lőtte le Csányl Andrást és 
Gcre Józsefet.

Ewütt jártak tánciskolába, a kél fiatalem
berre már régen haragudott és most elhatá
rozta hogy végez velük.

Törs Tibor -
kormányffttanócsos

Politikát és társadalmi körökben mindenütt 
nagy örömet váltott ki a Kormányzó elhatáro
zása, amellyel a miniszterelnök előterjeszté
sére Tör; Tibor orsz. képviselőnek, az Esti 
Újság főszerkesztőjének, a korniányfötanőcsosi 
• imcl adományozta. Törs Tibor gazdag közéleti 
és újságírói tevékenységét jutalmazza a leg
felsőbb elismerés, amely egyszersmind a ma
gyar sajtónak is öröme és külön eseménye, 
mert Törs Tiborban egyik kiváló és önzetlen, 
nagytelietségü és sokoldalú harcosát és bajlár- 
sát jutalmazta meg a kormányzói kegy. Törs 
Tibor minden kulturális újságírói akcióban 
előljárt, feltűnést keltő beszédeket tartott a 
parlamentben, kiváló munkát végzett az ame
rikai magyarok megszervezése és a filmművé
szet reorganizálása körül. Legutóbb, mint az 
Esti t/jsóp ' főszerkesztője, ismét bebizonyította 
lij pozíciójában is kiváló publicisztikai tehet
ségét. Törs Tibort kormányfőtanácsosi kineve
zése alkalmából a legszélesebb körökből szá
mosán üdvözölték.

— A margitszigeti Palatínus Hotel pihe
nésre a legideálisabb. Mérsékelt őszi árak.

— FELAVATTÁK PÉKÁR GYULA SÍR
EMLÉKÉT. A Petőfi Társaság volt nagy
nevű elnökének, Pékár Gyula volt minisz
ternek síremlékét vasárnap délben ünnepé
lyes külsőségek közölt avatták fel a Kere
pesi temetőben. Az avatóbeszédet Császár 
Elemér professzor mondotta. Utána meg
koszorúzták a művészi bronzsiremléket az 
irodalmi társaságok és a társadalmi egye
sületek képviselői. Befejezésül Kovács Sán
dor dr. evangélikus püspök lépett a sír
emlékhez, megáldotta és a koszorúk között 
elhelyezte a Luther Társaság virágokból 
font koszorúját.

a talpalás gondját, ha cipőjét 

PALIYIA OKMA tartóstalppal 
talpaltatja.

Amellett vízhatlan, nem ázik át.
Minden cipész szakszerűen talpal vele. 

qyArtja a magyar ruggyantaArugyAr

— A REFORMÁCIÓ EMLÉKÜNNEPE. 
A reformáció emlékünnepén a budapesti 
protestáns templomokban ma délelőtt min
denütt ünnepi istentiszteletet tartanak. 
A Kálvin-téri templomban rádiós istentisz
teletet lesz,'amelynek során Ravasz László 
püspök tart prédikációt. Este hét órakor 
pedig a Vigadóban tartanak nagy ünnepsé
get, amelyen részlvcsz a protestáns közélet 
számos egyházi és világi előkelősége.

— GYÖRGY GÖRÖG KIRÁLY UTAZÁSA. 
György görög király vasárnap reggel a 
Simplon-expresszel Párisba érkezett. A gö
rög királyt .Politisz párisi görög követ üd
vözölte a pályaudvaron. A király nem szállt 
ki szalónkocsijából és ugyanazzal a vonat
tal folytatta útját London leié.

—NAGYATÁDI SZARÓ ISTVÁN EMLÉ
KEZETE. Ma tizennégy évé, hogy Nagy
atádi Szabó István, az egykori kisgazda
vezér és miniszter elhunyt. Emlékezetére 
vasárnap délelőtt a földmivelésügyi mi
nisztérium árkádjai elölt felállított szobrá
nál ünnepséget rendezlek, amelyen a Nem
zeti Egység Pártját Mayer János volt mi
niszter, Patacsy Dénes és Plósz István 
országgyűlési képviselők képvisellek. Az 
emlékbeszédet Patacsy Dénes mondotta. 
Azt hangoztatta, hogy minden társadalmi 
osztály összefogását hirdette Nagyatádi és 
erre az összefogásra ma különös szükség 
van.

— Kereszténység és Ujpogínysíg. Cséty 
Dezső róni. kalh. lelkész, és hírlapíró Keresz
ténység és Vjpogányság címmel előadássoroza
tot kezd. Első 'előadása november 28-án este 
8 órakor lesz a Zeneakadémia nagytermében.

Életuntak. Visy Lajos 25 éves joghall
gató, az Vllöi-ut és Thaly Aa/món-ulca sarkim 
cgv pádon luminállal megmérgezte magot. 
Tettének oka ismeretlen. — Szalag Anna 17 
éves szobaleány a R ottenb Hl er-utca 7. szánni 
házban szerelmi bánatában kinyitotta a gaz
csapot és mire az öngyilkosságot felfedezték, 
meghalt.

— Éjszakai csendélet a Hungárln-körulon. 
A Niinodríu-körut és az Üllői-ut sarkán vasár
nap hajnalban egy ittas társaság összevereke
dett Előkerültek a bicskák is és nagy tömeg
verekedés kezdődött. Töröcsik István .>7 eves 
gyári munkást, Béres György 37 éves nap- 
siúmosl súlyos szúrt sérülésekkel a Szent Ist
ván kórházba vitték, Vörös Imre es kar kas 
József gyári munkásokat a helyszínen kötöz
ték be a mentők.

— Szivén lőtte magát szerelmi bánatában. 
Kati István lizenkilencévcs borvátkuli tialal- 
ember nemrégen vonult be Nagykanizsára a 
füzérekhez, önként jelentkezett katonának 
Ma a laktanyában szivén lőtte magul. Búcsú
leveléből kitűnik, hogy szerelmi bánatában 
kikelte cl az öngyilkosságot.

— Gyenge fény, gyenge inunkat 11a a rövi 
debb napok idején a természetes napfényt nem 
pótoljuk idejekorán megfelelő világítássá!, agy 
teljesítményünk és idegeink egyaránt meg- 
íinviik szemünk megerőltetései. Kifogiislalan 
világításról tehát idejében kell gondoskodnunk 
Hogy jutunk olcsón kifogástalan világításhoz. 
— A Tungsram Kryptonhímpa révén, mely 
nemcsak óvja jó fényével .^műnket, hanem 
gazdaságos árnmfogyasztasaval csökkenti a vi
lágítási költségeket. Nem megvetendő az sem, 
hogy az elhasznált gombaalak.i Kryplonlampu- 
kai, ha burájuk sértetlen, ncmcsguztartal- 
műkért visszavásárolják. 

— Varsóban csak az év végéig működ
hetnek zsidó orvosok. Varsóból jelenti a 
Lengyel Távirati Iroda: A varsói zsidó szár
mazású orvosok értesítést kaptak a városi 
hatóságoktól, hogy csak ez cv végéig foly
tathatnak orvosi gyakorlatot Varsóban.

— Párisban drágul a kenyér. November 
elsejével Párisban kilogrammonként 6 cen- 
time-val ismét emelik a kenyér árát. A ke
nyér kilója eszerint 3 frank 5 centimé lesz.

— A Nemzeti Repülő Alap megkezdte 
működését Mária Valéria-ulcai helyiségé
ben. A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap 
október 15-től kezdődően Budapest, V., 
Mária Valéria-utca 10. szám I. emeleti he
lyiségeiben megkezdte működését. A hiva
tal postatakarékpénztár! csekkszámlájának 
száma öá.080, lelefonszáma 183-800. Hiva
talos órákat 9-től 14 óráig és 17 órától 
20 óráig tartanak.

— Trócsányi Zoltán uj munkája. A ma
gyar irodalom a XVIII. századot nemzetiet
len kornak keresztelte — elöljáróban rög
tön valljuk meg, nem minden alap nélkül. 
Bcssenyeyék fellépéséig bizony alig akadt 
magyarnyelvű irodalom, magyar nemzeti 
viselet, magyar szokás. Ennek a korszaknak 
irodalmi vonatkozású emlékeit tárgyalja 
Trócsányi Zoltán, a kiváló iró es a magyar 
nyelv kitűnő művelője ,.A XVlll. , század 
magyar nyomtatványainak meghatározása" 
című uj munkájában, amely a Magyar 
Nemzeti Muzeum Országos Széchenyi-könyv- 
tára kiadványainak sorában most jelent 
meg. A minden tekintetben érdekes es érté
kes munka méltán tart számol mindenkinek 
az érdeklődésére, aki szeretettel szerel el
mélyedni a magyar irástudomány fejlődé
sének és kialakulásának műhelytitkaiban.

— Ausztráliába hívták az újpesti sakk
verseny győztesét. Vasárnap fejeződött be 
az Újpesti Sakk Kör hathetes nagyszabású 
sakkversenye. Első lelt Steincr Lajos sakk
mester. aki a verseny után ausztráliai meg
hívást kapott. 2. Trelicska István; 3. helye
zőit pedig Boros Sándor.

__ Kiesett a konyhaablakból és halálra 
zúzta magát egy klrálytitcal szobalány. 
Kristóf Lívia 30 éves háztartási alkalmazott 
vasárnap délelőlt a A’rrrf/j/ ulca 76. számú 
ház. harmadik emeletéről az udvarra zuhant. 
A leány kihajolt a konyha ablakán és el
vesztve eszméletét, zuhant a földszintre. 
A mentők kórházba akarták vinni, azon
ban nlközben meghalt. A rendőri vizsgálat 
megállapította, hogy a szerencsétlen cseléd
leány nem öngyilkosság, hanem véletlen 
baleset áldozata lelt.

— Ausztráliába Indul különjáratként 1938 
december 19-én Brémából a Norddcutschcr 
Lloytl „Berlin" nevű személyszállító gyors
gőzöse. Az ausztráliai járat fennállása óta első- 
izben történik, hogy a Norddcutschcr Lloytl 
cgv 15.000 br. reg. tonnás szeinélyszállitó hajol 
állít ebbe a járatba, ahol eddig csupán 
7—gOOO tonna ürlartalmu tehergőzösök közle
kedtek. A ..Berlin" gőzös menetideje Bréma és 
az első ausztráliai kikötő között 31 nap az. 
eddigi 18—>0 nap helyeit. Közelebbi felvilágo
sítással <s árakkal szolgál a Norddcutschcr 
Llovtl. Brcmeii magyarországi vezérképviselete, 
Budapest, Vili., Baross-lér 9.

__ Háztulajdonos, házgondnok urak! Ház 
kezelési nyomtatványok, nyugták, hatóságilag 
előirt Lákónyilv.iniartási könyvek Minerva 
Papirháznál. Kossuth Lajos-utca 20.
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Revolveres támadás a Conti 
uccában a rendőrőrszem ellen
A védekező rendőr rálőtt a támadóra — A golyó 
véletlenül megsebesített egy vendéglősnél is

Vasárnapra virradó éjszaka félhárom óra' 
tájban egyszerre többen is siettek a Nép
színház-utcában szolgálaton teljesítő Török 
István rendőrtörzsőrmesterbez. Arra kérték, 
menjen sürgősen a Conft-ulca 18. szám 
alatt lévő vendéglőbe, mert ott egy ittas 
állapotban lévő férfi nem akarja tudomásul 
venni, hogy záróra van, sőt revolvert vett 
elő, azzal fenyegette a tulajdonost és a sze
mélyzetet hogy

adjanak Italt, mert különben lelövi 
őket.

A rendőr azonnal elindult, hogy megfékezze 
a garázda részeget. Amikor befordult a 
Con/i-ulcába, már az utcán szembetalálko
zott a revolverrel hadonászó férfivel, aki, 
torkaszakadtából kiáltozott, szidalmazta a 
járókelőket és mindenkit halállal fenyege
tett. Török rendörőrmester csendre intette. 
A dühöngő ember azonban lövésre töltötte 
revolverét és rászegezte. A rendőr, látva az. 
egyre komolyabbra forduló helyzetet, le
vélte válláról fegyverét és elsütötte. A golyó

I

— Elfogták az újpesti kirukalok ■ rémeit. 
Vasárnap előállították a főkapitányságra Bakó 
Pál 26 éves. Németh Kálmán 28 éves szövő
segédeket, Handcl Pál 32 éves lakatossegédet. 
Beningcr Károly 22 éves gcplakotossegédet és 
Valkó József 29 éves állásnélküli egyént. Az 
újpesti kapitányság detcktivjel fogták el a 
fiatalembereké!, akik sorozatos kirakatfoszlo- 
gatásokat követlek el.

— Titokzatos haláleset Újpesten. Vasárnap 
reggel az újpesti Julagyár mögött hiányos 
öltözetű, idősebb nő holttestére bukkantak a 
járókelők. A rendőri bizottság megállapította, 
tiogy a halott özvegy Trunkmann Ádátnné 
hetvennégvéves asszony, egy kádármester 
özvegye. Az idős asszonyon a legutóbbi hetek 
ben súlyos idegbaj tünetei mutatkoztak. Szóm 
balon este eltűnt hozzátartozói lakásáról s 
ugylútszik valamilyen jármű halálra gázolta. 
Most tovább folyik a rendőri nyomozás a 
haláleset körülményeinek tisztázására.

— Orvosi hir. Dr. Ország Nándor főorvos
fogorvos rendelőjét Teréz-körut 25. szám alá 
helyezte. Telefon változatlan.

— Megszöktek a toloncházból. A nagykani
zsai toloncházhól megszökött Herceg Ferenc 
28 éves budapesti kertész és Schiff Ferenc 31 
éves budapesti napszámos. A rendőrkapitány
ság körözést adott ki ellenük.

— A Gyógyhelyi Bizottság a téli kúrák be
vezetéséért. A hazai idegenforgalomnak egyik 
légen érzett hiánya, hogy a nyári idegenforga
lommal szemben erős visszaesés mutatkozik 
a téli hónapokban. A Budapesti Központi 
Gyógy- és üdülőhelyi Bizottság a téli Idegen
forgalom fellendítése érdekében megállapodást 
létesített a budapesti gyógyfürdőikké’ és szál
lókkal méltányos egységárak bevezetésére, 
amelyek lehetővé teszik, hngv n szerényebb 
életkörülmények között élő középosztály is 
igénybe vehesse a budapesti gyógyfürdőket
í gy a gyógyfürdők, mint a szállók messzemenő 
kedvezményeket biztosítanak a vidékről fel
utazó közönség számára. A külföldi fürdőkkel 
ellentétben, amelyek üzemüket nagyrészt zárva 
'ártják. Budapestnek meg van az a vitathatat
lan előlije, hogy a kúrák lehetőségű a leli hó- 
impokbau is fennáll. 

megsebesítette a revolveres férfit, majd 
tovább repült és egy asszonyt is eltalált.

Mind a kelten ájulton rogytak le a földre^ 
Azonnal értesilették a mentőket, akik meg
állapították, hogy Kurucz AVillibald 40 éves 
munkásember az egyik sebesült, aki Iclö- 
vésscl fenyegette a rendőrt. A lapockája tá
ján szenvedett könnyebb sérülést. A másik 
sérült őzv. Vésey Jánosáé vendéglősnő, aki 
véletlenül került az utcai tumultusba. Az ő 
sérülése súlyosabb. A mentők Véseynét első- 
segélynu jtás után a ParÁ'-szanatóriumba! 
vitték. Kurticzot a /íóA’UJ-kórházban ápol
ják.

A rendőrfőparancsnokság vizsgálatot in- 
diloll a rendőrőrmester fegyverhasználata' 
ügyében és megállapították, hogy

Török szorongatott helyzetében a leg
végső pillanatban használta csak fegy

verét,
egy lövést adott le és a golyó Kurucz tes
téből távozva érte sajnálatos véletlenképpen 
a közvetlen mellette tartózkodó vendéglős
nőt. ;

— Vidéki fuvarosok gyűlése. Vasárnap dél
előtt az Érdkörnyéki Fuvarosok Társulata 
gyűlést tartott, amelyen Kovács Simon elnö
költ. A gyűlésen a szekérfuvarosokat érintő 
különféle időszerű panaszokat tárgyalták. 
Petőinek József országgyűlési képviselő ismer
tette a szekérfuvarozás kérdésének mai hely
zetét, majd Deffcnt István, Berger Tivadar és 
még több fuvaros gazda szólalt fel.

— Borzalmas imlókatiiszlrófa Német
országban. Genthln mellett vasárnap bor
zalmas szerencsétlenség történt egy vasúti 
átjárónál. Egy SA-embcrekkel telt autóbuszt 
elkapott egy személyvonat mozdonya. Az 
autóbusz pozdorjává tört, a mozdony és a 
vonat első kocsija kisiklott. A szerencsét
lenség következtében kilenc rohamosztagos 
éleiét veszítette és tizenkilenc súlyosan 
megsebesüli.

Koraöeli szeneit
szekreterek, kommódok és garnitúrák, üvog-
és egyéb csillárok, porzsuszőnyefrek elafók
Magyar Vacuum (’loaner berak tát ózó hc-
lylsecelbon. V.. Visográdi-u H2. Forgács
mükereskedés. Telefon: 290—698.



Netv^jnaradt^el^Sze^eden^aJortura:

A Hungária már
a harmadik pontját vesztette el

A Kispest csak egyet, Ferencváros 
és az Újpest kettőt-kettőt hullajtott el

.4 vasárnap délben vehemens erővel megindult nyári zápor ellenére a forduló majd
nem valamennyi mérkőzését lebonyolítót Iák. lágyellen NB mérkőzés maradt cl a ha
talmas zápor mial't a kispesti homokon. Az érdekesnek ígérkező Kispest—Nemzeti 
mérkőzési minden valószínűség szerint december á-én fogják lejátszani. A nagy csa
patok közül a Ferencváros biztosan győzőit a Tasi ellen, mig az Újpest félelmetes gól
aránnyal hengerelte le a Hungária legyőzőjét, a Budafokot. A Hungária Szegeden ha
gyott egy értékes bajnoki pontot, ami elkeseríti a Hungária nagyszámú drukkerhadát. 
Iliién ponlhullalás mellel! nem lehet bajnokságra törni. Az Elektromos megérdemel
ten győzte le a góliszonyban szenvedő és végképen letört villamosriválisát, a Phö- 
bnst. Zugló végre kér pontot keresett saját otthonában a sereghajtó salgótarjániak 
ellen. Szolnokon a helyi csapat kihasználva a honi pálya előnyét, a minimális gól

aránnyal legyőzte a nagy múlta Bocskait.

A Hungária pontot szerzett 
Szegeden

SZEGED FC—Hl NGARIA 1:1 (1:0)
Szeged, október 30.

(.1 Hétfői Napló lelefonjelenlése.) Az csőre 
hajló időben sokan meggondolták, hogy ki
men jenek-e n Hungária elleni mérkőzésre s 
igy aránylag kevés, mintegy 3500 főnyi kö
zönség jeleni meg a pályán. A mérkőzés 
azoknak adott igazul, akik nagy küzdelmet 
és sok izgalmat várlak a mérkőzéstől.

A játék elején a Hungária rendkívül ha
tározottan és fölényes biztonsággal játszott 
ugv. hogv a szegedi drukkerek már előre 
retteglek attól, hogv súlyos vereségben lesz 
részük. A 6. perc mintha igazolni látszott 
volna ezt a hiedelmet. Cseh II. páratlan ka- 
binclalakilással váratlanul hatul ms lövést 
küld a sarokba, azonban a fiatal Tóth hihe
tetlen lendülettel, vetődve, komorra üli ki a 
labdát, amiért hossza ideig zugó taps a ju
talma. A fiatal játékost a közönség elisme
rése még jobban feltüzeli s ettől kezdve 
egyik pompás védése a másikat követi ugv, 
hogv szinte lehetetlenség neki gólt rúgni. 
A l<’>. percben Cseh II. kitör az egymásra 
váró hekkek közölt cs egyedül áll szemben 
Tolhat. aki páratlan bravúrral a lábára veti 
magát s sikerül az ördöngős Matyitől cl
szednie a labdái. A szegedi együttes csak 
gyors letiltásaival tudja a Hungária fölényét 
megszakítani. Egy ilyen letiltás során Bog
nár éles szögből irgalmai lan nagverejii lö
vést zudil l.aniir.i. de csak a kapufa élét 
sikerült eltalálnia. Az újra meg újra fölé
nyesen támadó Hungária képtelen Tollúi! 
szemben eredményt elérni, viszont az utolsó 
percekben csak óriási szerencse menti meg 
kapuját ii gólltól Bognár eltilt Biró melleit, 
a korncrvonalról fii alatt' ‘csúsztatott me

sés, lapos beadása az üres.kapu előtt csúszik 
végig, Nagy teljéén üresen áll egv méterre! 
a kapu előtt, de a lövésre lendülő lába 
földbe akad. A nagy lendülettől a csatár 
maga is elesik és igv oda a nagy helyzet.

Szünet után az első percekben a Szeged 
megszerzi a vezető gólt. Nagy nagyszerű len
dülettel elhúz a védők melleit, ugylátszik 
azonban, hogy nem éri el a labdái. Kétség
beesetten rohan utána s a reménytelen hely
zetet sikerül kiaknáznia: a kornervonalról 
lapos beadást csúsztat Bárkányi elé, aki ha
talmas, éles bombával zudilja a sarokba. 1:0. 
A Hungária most minden erejét megfeszítve 
küzd a kiegyenlítésért, ami a 20. percben 
sikerül is. Sebes taecsdobásál Kardos továb
bítja, Tóth kifut, el is érné a labdát, de Baf- 
fay ügyetlenül beavatkozik az akcióba és 
elrúgja a kapus keze elől a labdát, pontosan 
Titkos elé. aki a védők feje fölött az üres 
kaimba emeli. 1:1, Most határtalan izgalmak 
közöli folyik tovább a játék, de a két kapus 
ragyogó védésein a csatárok minden igye
kezete hajótörést szenved. Befejezés előtt 
llertzka biró és llesser, a szegediek trénere 
közt nézeteltérés támad, ami miatt két per
cig szünetel a játék.
A1IIT ÉRDEMES
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fejezése elölt kís Sárosi negyven méterről 
küldött bombája csodásán fúródik ismét a 
Taxi hálójába. 3:0.

Szünet után szemmellálható Sárosi 111. 
és Pósa visszaesése. A többiek is leálltak, 
ugylátszik, a keddi mérkőzésre irányult a 
figyelmük. A Taxi szárnyakat kap és a 4. 
percben Takács kiugrasztja Kiszelyl, aki 
szépít az eredményen. 3:1. Miklósi kapus 
módjára fog el egy beadást, vita támad, 
hogy lizenegyes-c vagy sem. végül a tizen
hatosról rugut szabadrúgást Szigeti játék
vezető s a gólalkalom elvész. De már a 6 
percben Biró lenyargal, Izsó kapus pedig 
hiába veti magát, mert a labdát csak kiütni 
képes s a szemfüles Sárosi Gyurka nem té
veszt. 4:1. Most szuverén ur a Fradi a pá
lyán. szinte percenkint zuhognak a bombák 
és fel-felviharzik a közönség örömtapsa. 
Megsemmisítő a fölény, mint mondani szok-

fák, csoda, hogy nem billen le a félpálya. 
A 18. percben Sárosi 111. mintegy harminc 
méterre van a kaputól, szétnéz, hogy hova 
adja a labdát, de hirtelen meggondolja ma
riát, nagyot lendül a lába és Miklósi fejét 
súrolva, kapuba süvít. 5:1. Röviddel utána 
Toldi „csőrrel**  megszurja a labdát, amely 
a felfő lécről vágódik a kapuba. 6:1. Bár 
még csak a 25. percnél tart a játék, de leáll 
az egész Fradi, úgyhogy a Taxi azt csinál, 
amit akar. A 32. percben Takács révén és 
két perc múlva ugyancsak Takács révén 
máris 6:3 az eredmény. Újabb és újabb 
helyzetei adódnak a Taxinak, úgyhogy a 
Fradi végül örülhetett, hogy tartani tudta 
az eredményt. Az utolsó percekben Gyetvai- 
nak van egy gyilkoserejii lövése, amelyet 
Izsó kapus elvetéssel védett. A labda ereje 
rettentően megvágta a kapus kezét, aki jaj
gatva, hemperegve terült el a földön. Kide
rült, hogy súlyos kézficamot szenvedett, 
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A Fradi már 6:t-re vezetett s ugy- 
látszott, hogy két számjegyen alul nem 
adja a gólözönt. Ekkor azonban hir
telen leállt a csapat és a Taxi kénye*  
kedve szerint lőtte a gólokat. Ha sze
rencséjük van, talán még az egyenlítés 
is sikerült volna. Tudomásunk szerint 
kilencven percig tart a játék. Nem le
het leállni, nem lehet lazsálni. Tessék 
becsületesen és teljes komolysággal 
küzdeni. Vagy nem fontos a gólarány?

A zuglóiak lelkesedése kipréselte 
az első győzelmet

I
A közönség nagyon helyesen cseleké- 

ilett, amikor a fiutal, kezdő kapust első 
ragyogó védése alkuiméval hatalmas 
tapsviharral jutalmazta, mert ezzel ha
talmas Önbizalmat és nagy játékkedvel 
öntött a játékosba. Végeredményben 
ez az okos taps egy pontjába került a 
Hungáriának.

ZSE—SALGÓTARJÁNI SE 2:1 (0:0).
300 főnyi közönség élőit kezdődött a két 

umatőrcsapat érdekesnek Ígérkező mérkő
zése az Ov-utcában. Heves Zugló-rohamok- 
kal kezdődik a mérkőzés és a 2. percben 
Fekecs III. jóvoltából máris nagy helyzete 
van a festi amatőröknek, de Békefl elké- 
nyelmeskcdi a befejezést. A zuglóiak van
nak frontban, a salgótarjániak főként Szaf- 
fián révén vezetnek támadást. Ismét Fekecs 
Hl. vezérkedik, Vajdához gurít, beadása 
pompásan száll a középre, de Békefl most 
is ront. Deli II. rémíti meg a hazai közön
séget: rosszul sikerült hazaadása Kása elé 
pattan, CsúnicrzM önleláldozóan kifut a 
kapub.ól s az utolsó pillanatban ment a 
szemfüles szélső elöl. Fekecs-flvérek nevé
hez fűződik a zuglóiak következő akciója, 
melynek befejezéseként Fekecs Hl. elé pat
tan a labda, egyedül áll a kapussal szem
ben, de nagy lövése a kapu fölé zudul. 
Tóbiás kígyózik át a zuglói védelmen. Szaf- 
íiánboz gurít, a beadás nyomán nagy kava
rodás keletkezik a kapu előtt, végül Mor
váikhoz kerül a labda, aki kapásból kapu 
mellé lő.

Szünet után a zuglóiak vehemens táma
dással közelítik meg a salgótarjáni kaput. 
Fekecs III. Vajdához passzol, a szélsőtől 
visszakapja a labdát az aprótermetü össze
kötő és nyomban az üresen álló fivéréhez 
passzol. A center egy pillanatig sem késle

kedik s 8 méterről laposan a háló sarkába 
gurít. 1:0. Nyomban utána Marion roha
moz, de Fekecs II. elől Vecsei kapus önfel- 
áldozóan ment. Hihetetlen lelkesedéssel veti 
íftagát a küzdelembe a fekete-fehér csapat, 
a mezőnyben jól futnak az akciók, de a 
kapu előtt nincs szerencséjük. Ebben része 
van a ragyogóan védő Vecseinek is, aki 
egymásután teszi ártalmatlanná az akció
kat. Fekecs Hl'. és Rácz is növelhetné az 
előnyt, de mindketten a kapufát találják 
el. Az SSE lendül támadásba: Marosi lab
dájával Kása száguld a szélen, átjátssza a 
védelmet, lövésszerü beadása nagy megle
petésre a zuglói kapuba suhan. 1:1. A zug
lóiak nem csüggednek s a 43. percben lel
kesedésüket siker koronázza. Horváth taccs- 
dobása után Fekecs 11. fejel a kapura, a 
labda vészesen tart a sarok felé, Fekecs Hl, 
még megtoldja egy fejessel s a labda véd- 
hetetlenül csapódik a sarokba. 2:1.
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A zuglóiak lelkesedése ezúttal csodát 
müveit. Kérdés: miéri nem kezdték 
hamarább és egy másik kérdés: váj
jon elég korán kezdlék-e?... Ha két 
hónappal hamarabb kezd dobogni a 
zuglói szív, akkor nm a tabella dere
kán lennének.

Az egyffélidős Fradit 
majdnem elgázolta a Taxi

FERENCVÁROS-SZÜRKETAXI 6:3 (3:0)
Még javában zuhog az eső. amikor az 

1 llői-ulon az alig háromc/eríönvi közönség 
gyenge ovációja közben kijön a két csapat, 
de csodák csodája, alig indítja el Gyurka 
dr. n labdái, egv szempillantás alatt kide
rül az illő. A gveppázsit azonban síkos, 
hiinl a kon'solvapálva s a kapuk előtt bi
zony elég nehéz a talaj. Iládának az első 
negyedórában van néhánv meleg pillanata. 
Nagyot nevel a közönség, amikor a kis 
Takács bemutatkozik, mint veszedelmes 
faullcr Jakab érthetetlenül clbámészkodik 
rgv jó góhlkalomnál, de elkésve is eléri a 
labdát és kapnlécet céloz vele A 32. pere
lni) éri el a Fradi , vezető gólját. Jakab 
szöklcléstvfl Biró cl fut. jól iveit beadását 
azután Toldi fejeli ti Taxisok hálójába. 1:0. 
Ezután von egy ritka csúnya, sportszerűt
len jelenei, ami méltán háborítja föl a 
közönségei.

Viíradl. n taxisok jobbszélsöje tarra- 
dobásnál odatigrlk a kis tízéves labda
szedő gyerekhez és hatalmas polont ad 

neki.

játékosát és olt a közönség szemehittára 
jói nyukoiilegyinti.

Bármelyik nagv művészünk megirigyelhette 
volna azt a nyillszini tapsot, 
polt. Most remekül működik 
zet. szinte ellenállhatatlan a 
lánc.

Néhány perc múlva 
iához idejében érkezik 
második gólt. 2:0. Két

amit érle ka
it Fradi-gépe- 
remek csatár-

remek akció-Sárosi
Biró és betalpalja a 
perccel a félidő be-

A kisfiucska szédclcg'e hanvallik a földre, 
á közönség pedig • ki. lenül pfujolja 
góró! mcgfch'dkezcll játékost és kos 
kiállítását Szigeti biró azonban nem 
lelik! Ezt látva,

iu öreg Tékára. « Ferencváros rérl
kekkje, a Taxi jelenlegi trénere, akit
„Mari néni" néven becézett a sporl-
közöuség, szigorúan magához Inti a

Kiderült, hogy Budafok nem az angol 
válogatott: Zsengellér egyedül tönkre

verte
ÚJPEST—BUDAFOK 8:1 (5:0)

A félelmetes hírre vergődött Budafok ko
moly sporteseménynek számított Újpesten, 
mert az UTE-pályára az eső ellenére is 
jóval nagyobb számú közönség gyűlt össze, 
mint a legutóbbi időkben.

A Budafok remekül kezd, de a 10. perc

I . tórái nehéz küzdelem után megérett a gól. amely „ 
kÜEbelépése miatt csak Pósán keresztül tudja Jakabhox adni - 
harcim. A fiatal I radl-jobhszílsö. mint a nyit ugrik ki. egy testeseit csinál a a \7^r'ona ’ 
ról küldlill beadása halálos pontosan száll a kiiZr| ír. Gyurka dr. Is
h dá söséfict Toldinak, akt néhány lépésről cdalailob a. védhelcllen fejessel küldte a há

lóba. 1:0. I. félidő 32. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

megnyitotta a sort. 
* * a labdát.

A kis Sárosi Tóth 
aki Bírót küldi

ben megindul a Bólüzön. Kállai szabadni- 
Kasa visszapattan a sorfalról, ugyanő szök
teti Havasi, akinek beadásál Kocsis két 
tépésről ben,„in. l;l). Né|uinv pcrc |m|ha 
Vince labdájához Zsengellér szökteti Ko
csist, aki

visszajátszik s u félelmetes liirii gól
zsákhoz, aki 18 mélerről a sarokba 

küldi a labdát. 2:0.
A Budafok csatársora számos kellemet

len percet szerez az újpesti védelem szá- 
Uiára, de Zsengellér nemsokára v -gleg el
veszi a budafokiak kedvét a iutlballól. A 
27. percben Kocsis beadását Zsengellér ka
pura lövi. A labda lulfut a kifelé turló 
kapuson, biztos gól, de

a berontó Szcbchrlyi jobbhálvéd biz
tosítja u gólt. 3:0.

Most kétségbeejtő pillanatok következnek a 
budafokiakra. A 33. percben ritkán látott 
lövés-zápor hull a kapuinkra, de az. mindig 
visszapattan védőről. Végül is Szebehelyi 
kézzel menti a sarokba tartó labdái, amiért 
a biró 11-est itél. Kocsis páratlan nyuga
lommal kapu mellé helyezi a labdát! Egv 
perc sem telik cl, Kállai kicsalja a kapust 
és Havashoz adja n labdái, aki gólt rúg 
de a bíró ofszájd minit érvényteleníti Pil’ 
Innátok múlva Zsengellér lövése kapufára 
pattan, onnan Kocsishoz, aki Kállaihoz 
küldi. Ai összekötő
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KaUai szabadrúgása visszapattan a sorfalról. A csatár most Havast szökteti* A szélső beadá
sai a berontó Kocsis a sarokba zúdítja. 1:0. félidő 10. perc. (Copyright by Hétfői Napló 

— System Horváth.)

a 16-os sarkáról rengeteg láb között a 
sarokba zúdítja a labdát. 4:0.

Az utolsó percben Zsengellér páratlan ak
ciót visz véghez, szemkápráztató zsonglőr
mutatványokkal átmegy négy védőjátéko
son, kicsalja a kapust és mellette a sarokba 
gurítja a labdát. 5:0. A szünetben a pályá
ról levonuló csapatot frenetikus tapsvihar 
kiséri a lejáróig, amire nagyon régen volt 
példa.

Szünet után az első perc gyászos jelen
tőségű az újpestiekre, mert Fodor beadását 
Sziklai kiejti és Kovács befejeli. 5:1. Ez
után igen gyenge, unalmas lesz a játék. A 
20. percben Kocsis hosszú labdáját Havas 
Zsengellér elé fejeli, aki

hatalmas ugrással kapuba fejeli. 6:1.

Két perc sem telik el, Kocsis lefutása után 
a beadást Zsengellér üresen kapja és a ka

Mérkőzés helyett autogramot kaptak 
az elmaradt kispesti meccs drukkerei

A kispesti sárkánybarlangban vívta volna 
a forduló legerősebbnek Ígérkező mérkőzé
sét a két kitűnő formában levő középcsa
pat: a Kispest és a Nemzeti. A nagyszerű 
sportcsemegére a szakadó záporban is csak
nem ezer néző sereglett össze. A kispesti 
pálya homoktengere eleinte nagy kortyok
ban nyelte a vizet, de a homok torka is vé
ges, mert a nyári arányokban ömlő zápor 
már az előíneccs félidejében hatalmas tócsá
kat varázsolt a homokra. A KATC—GSE 
elömérközést a második félidőben 1:1 ál
lásban kénytelen volt Szigeti biró félbe
szakítani. mert a halaim is zápor a látás
ban is zavart. Az előmeccs félbeszakadása 
után megindult az izgatott tippelés, meg
tartják-e a föattrakciót? A kérdés nem
sokára eldőlt, mert hatalmas futballcipő- 
ben, szvetterben megjelent a pályán Újvári 
biró és „végigkóstolta" a — tengert. A 
Nemzeti játékosai már felöltözve érkeztek 
autókon a pályára és izgatottan lesték az 
eredményt. Szemmel láthatólag a mérkőzés 
elhalasztásáért drukkoltak. Újvári biró a 
pályáról lejövet, kimondta a véleményt, 
hogy

a talajt a mérkőzés lejátszására alkal
matlannak minősül.

A Nemzeti játékosai pillanatok alatt taxiba 
ültek és elrobogtak szebb tájak felé. Kide
rült ugyanis, hogy Kisalagi nem játszott 
volna, mert szolgálati beosztása olyan meg
erőltető volt a hét folyamán, hogy az enge
délyezett szabadság ellenére sem merték

A Phöbus és közönsége egyaránt 
szenvedett

ELEKTROMOS—PHÖBUS 2:0 (1:0)

A Berlini-utcai pálya képe siralmas lát
ványt nyújtott vasárnap délután. Az egy
kor olyan híres smaragdzöld gyepszőnyeg 
helyeit szántóföldnek is beillő, mély, agya
gos talaj képviseli a játékteret. Az Elektro
mos dresszben érkezik a pályára, a l'hő- 
búsnál az utolsó' pillanatban derül ki, hogy 
Titkos II. nem kapóit szabadságot és így 
helyette Megyeri fog halódni. Voss biró 
sípjelére az összes al- és főfunkcionáriusok
kal egy ült mintegy

170 néző „szorong" a tribünökön.
Már a 38 másodpercben a Phöbus hálójába 
táncol a labdu- Lengyel iveit elvrcadásál 
Tőrüs Füzinck adja, a tartalékcenter a bi
zonyára még délutáni álmukat alvó beton- 
hátvédek között kényelmesen átsétál és 
odagurit fíozsálinak. a fiiige szélső lövésé
vel szemben Csikós már tehetetlen. 1:0. 
A Phöbus oífszájdot reklamál. Hogy miért? 
_ _ uzt talán ők sem tudják. Az óramutató 
inog nem éri ol az első percei, már is ujabb 
gólt rúghatna az Elektromos, l iizi gyilkos 
bombáját Csikós tigrisugrással kúpja cl a 
levegőben. Ezután feljön a Phöbus, csatárai 
ragyogóan tologatnak, l’gylálszik az a fon
tos náluk, lmgy a labda I mélernJ I 
lég többel ne menjen. Helyzete igv i> aktul 
a kék-sárga csapatnak, de a teljesen formán 
kiviil lévő Solti kétszer biztosan találja 
telibe három lépésről (!) Bakont, A 26. 

pus kifut, hogy elállja a lövés útját. A fur
fangos csatár észreveszi ezt és sarokkal 
Vince elé perditi a labdát, aki az üres ka
puba rúgja. 7:1. A közönség most a taccs- 
biróval vitatkozik, mert az össze-vissza len
geti a zászló. Sokáig zug a tömeg. Kállai, 
majd Kocsis lövése után kavarodás kelet
kezik a kapu előtt s

a labda sokáig táncol a lábak között, 
míg Zsengellérlicz nem ér. Onnan hova 
is mehetne máshova, mint a háló sar

kába? 8:1.
amit Érdemes
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Í
Sós vétkes könnyelműséggel letett 
arról, hogy Zsengellért buldogg mód
jára őrizze. Ez a könnyelműség okozta 
a góláradatot. Ilyen nagytehetségü 
centert nem szabad szabadjára en
gedni.

beállítani. A kispesti öltözőben már dresszbe 
voltak öltözve a játékosok és Hévész dr. az 
Ítélet hallatéra kiadta a parancsot a fel- 
öltözésre. Kérdésünkre kijelentette, hogy uz 
eladott jegyeket a legközelebbi Nemzeti el
leni mérkőzésre érvényesítik. A mérkőzést 
előreláthatólag december 4-én fogják leját
szani, ha valami közbe nem jön. Annak a 
reményének adott kifejezést, hogy addig 
több drukker elveszíti a jegyét. Közben a 
pályán is elterjed a bír, hogy a mérkőzés 
elmarad. A pénztárfülke előtt gyülekezett 
a tömeg és hangos szóval követelte vissza 
a pénzt. Lovas- és gyalogos rendőrök egy
kettőre sorbaállították a követelőző töme
get és megkezdődött a jegyek aláírása, érvé
nyesítése a következő mérkőzésre. Akadtak 
békétlenkedők, akik mindenáron a pénzü
ket akarták látni, de ezeket hamar kesén*  
dcsitelték.
AMIT ÉRDEMES

MEGJEGYEZNI...

A rossz pályánál csak egy rosszabb 
pálya van: a drukkert pálya. Szegény 
futballdrukkcr otthagyja vasárnapi ki
tűnő ebédjét, a fűtött szobát, kimegy 
a meccsre, megváltja a jegyét, bőrig 
ázik, nem kúp meccset, félóráig sorba 
óll, hogy érvényesítsék jegyét a leg
közelebbi meccsre, amelyre nem tud 
elmenni, mert a sok herce hurcában 
szerzett Influenzája hetekig ágyban 
tartja.

I

percben Turay II. fejese a felső lécről 
Bakon ujjait érintve, esik le a gólvonalra. 
A kis kapus villámként fordul meg és csap 
rá a labdára. A Phöbus gólt reklamál, de 
Vass biró hajthatatlan.

A játékvezető eddig kitünően műkö
dőit, de ettől kezdve hibát hibára halmoz. 
A közönség mást sem csinál, csak sértegeti. 
A félidő végén mind a két kapunál egy-egy 
11 es-gyanus helyzet, de Vast biró, ugy- 
látszik, haragban van a büntetőkkel. A fél
időben a Phöbus-vczérek egymás! akarják 
lulkiabólni a bírói öltöző elölt, de akad 
azért cgv-kél nyugodt vezető is, aki csil
lapítani próbálja a kedélyeket.

A második félidő 7. percében dől el a 
mérkőzés sorsa. Korányi, a híres hazaadó, 
mintegy 55 méterről ad oktalanul munkát 
Csikósnak. .1 labda túlerőt, korner lesz 
belőle. Ezt Hoz sáli küldi a kapu elé. Len
gyel biztos gólnak látszó fejesét Wcber ha- 
misilatlan kapus-stílusban üli ki a hálóból. 
.4 11-csen vitatkozni sem lehet. I'ázmdndi 
végzi el a büntc/őrugásf és bombája majd 
szétszakítja a hálót. 2:0. Ami ezután kő- 
vétke ik. eu!,-'k riiu-s •.(>'; I. ize i futball- 

\ l> ;: <-:e:l- >t I rs.’.úrsor r.z ősz-

nii’lív mii’cí : : :r i l e ••I i'1" •: •<
lü-o.«i.;, ahol iizisíű.) ■' I;!’' • ■malrőrc*-irat  
szétspricceli még a támadások magját ts.

Szánalom nézni a Phöbus vergődését. 
A közönség a most már teljesen megzavaró
dőlt játékvezetőt állandóan sértegeti. Van 
is benne némi igazuk, mert például a határ 
bíróknak fogalmuk sincs arról, hogy a 
zászlót miért is vették a kezükbe. Az utolsó 
percekben ismét feltámad az Elektromos
virtus és Csikósnak meg kell mulatnia, 
hogy tonnája kiváló.

AMI! SZÜKSÉGES
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Mikor fog már a Phöbus vezetősége 
rájönni, hogy ilyen csatársorral nem 
az N'B-be, de még az amatőr I. osz
tályba is nehéz pontokat szerezni... ? 
A védelem megerősítését olyan fontos
nak tartották, mintha védelemmel va
laha is bajnokságot nyerlek volna ...

E’döntetlenUI, 111 arányban végződött

Szabó Petár és Égner 
játékvezető pofon-meccse

SZOLNOKI MÁV—BOCSKAI 1:0 (1:0).

Szolnok, október 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az ideális időben mintegy két- 
ezerölszáz főnyi közönség vonult ki a Szol
noki MÁV pontszerző délutánjára. A ben- 
fentesek nem sokat vártak az ifjúságiakkal 
teletűzdelt csapattól, de a fiatalos tűz kive- 
rekedte a győzelmet.

A játék elején nagyon gyengén játszik a 
MÁV csapata, mert a fiatalok nem bírnak 
lámpalázukkal s egyik balsikeres húzásuk 
a másikat követi. A közönség sokszor zúgo
lódik s éles kifakadások hangzanak cl a 
vezetőség ellen. Ennek ellenére is a szol
nokiak érik el a 25. percben a meccs egyet
len gólját. A fiatal

Szűcs center Szántót szökteti, aki el
fut. Beadása Palotás combjáról a leve
gőbe pattan, Korom remek fejessel öt
méterről a hálóba küldi a labdát. 1:0.

A félidei szünetben Kerekes Géza, a Szol
noki MÁV elnöke és Wéber tréner között 
Szűcs beállítása miatt az öltözőben hangos 
nézeteltérés támad, aminek az eredménye 
a csatársor felforgatása.

Szünet után Kolláth a center, de most 
sem megy, a játék, döcög a MÁV csatársora. 
A debreceniek csaknem állandó fölényben 
játszanak, de képtelenek a kiegyenlítő gólt

Nailinger Béla jobban van
Vasárnap nagy megdöbbenéssel értesült n 

futball társadalma arról, hogy Mailinger Béla, 
az MLSz és az FTC társelnöke súlyosan meg
betegedett és sürgősen a Szent Islván-kórháza 
szállították.

A Hétfői Napló munkatársa lapzártakor te
lefonon érdeklődött a Szent Istvón-kórházban 
a közszeretetben álló kitűnő sportember egész

Esőben, sárban, de családias hangulat
ban végre befejezték az atléták a szezont

Az atlétika iránti áldozatairól mindig hí
res Magyar Atlétikai Club vasárnap délelőtt 
rendezte a margitszigeti sporttelepén évad
záró atlétikai versenyét. Ennek keretében 
kiírták a 3 számból álló Fólhy-vándordijat, 
amelyet 15 éves ostrom után a magyar at
létika egyik kiválósága. Balogh Lajos 
nyert meg véglegesei’ A Mudin István em
lékverseny, amely 5 különböző verseny
nemben tctle próbára atlétáinkat. Dicsére
tére legyen mondva a szorgalmas magyar 
gárdának: ebben az athlélikára meglehető- 
ren alkalmatlan időben is teljes számban 
elindullak. De talán

a legnagyobb elismerést Szabó Miklós
nak kell adnunk,

A Hétfői Naplő vándordijában
a Magyar Vasíonal vezet

A C.égliba-bajnokság döntő küzdelmét szóm 
balon vívja meg a Chinoin és a Groive csa
pnia. A bajnoki címhez a Chinoinnak döntet
len ts elég, a Groivenak győznie kell. így nagy 
küzdelemre van kilátás.

I. OSZTÁLY:
Chinoin—Flóra 11:1 (6:1). Soroksáriul,

vezette: Slrompf. — Danuvln—Werlhetm 3:2 
(2:1). Pozsonvi-ul, ve/cl le: C.seprcghy 
Kemény és Társa—Budavldéki 6:0 (1:0) Mag- 
lódl-ul, ví z He: Murára.

ELNÖKSÉGI 1)1.1: 
í'lrdlrr—Vnlversil 6:0 (3:0). Tálaiul.

. ,;iei ll u z. fOklóbi :■ 27.1 - Alt. Fonó—I lii
ic.-s:» 7:2 (•«). Pr •: ’./c’ii Ti: a-c. ver. I»e \eii 

iinar.ii , ; i 20.i Budakalászi fentit— 
’ Hangja 4:4 (3:3). Budakalász, vezette: Rosta.

Játék Gól [Pont

1 HUNGÁRIA 9 22:13 15
2 ÚJPEST 8 32:9 14
3 KISPEST 7 24:10 13
4 FERENCVÁROS 7 24:12 12

NEMZETI 8 23:11 11
« PHÖBUS 9 15:15 10
7 BUDAFOK 9 12:17 8
8 SZEGED 8 13:13 7
9 SZOLNOK 8 13:17 7

10 SZÜRKETAXI 9 27:26 6
lt ELEKTROMOS 9 14:22 6
12 ZUGLÓ 9 11:33 4
13 BOCSKAI 9 13:22 3
14 i SALGÓTARJÁN 9 14:37 2

megszerezni. A szolnoki védelem nagysze
rűen áll a lábán, különösen Hu jáki játszik 
kiválóan.

A meccs lefújása után az öltöző folyosó
ján

Szabó Petár, a debreceniek trénere 
reklamál a bírónál, hogy miért nem 
adott meg az első félidőben két 11-est. 
Égner biró „zamatos magyarsággal" 
válaszol és karját lendíti. Ezt Szabó 
Petár sértőnek találja és szóval meg
sérti Égnert, aki tettlegesen elégtételt 
vesz a sértésért. Szabó Petár nem hagy
ja magát, hatalmas pofont ad a bíró
nak, aki az egyik ajtónak esik. A já
tékosok Szabót lefogják, Kolláth és 
Szántó pedig Égner bírót behúzzák a 
MÁV öltözőjébe, majd a rendőrség ki

üríti a pályát és környékét.

AMIT ÉRDEMES 
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A szolnoki közönség még nem tudja, 
hogy minden kezdőt elfog ■ lámpa
láz? Nem szabad tehát egy ujnneot 
sem kifütyülni, mert röglön nem lúd 
beleilleszkedni a csapatba. Zsengellér 
ellen is sokáig szónokoltak az új
pesti drukkerek, míg ZSENGELLÉR, 
a kontinens válogatottja lelt belőle.

ségi állapota felöl, ahol azt az információt 
kaptuk, hogy

Maillnger Béla állapota lényegesen Javult 
és aggodalomra nem ad okol.

Reméljük, hogy Mailinger Bélát mielőbb olt 
láthatjuk az évtizedek óta magszokolt poszt- 
jón, az elnöki székben és a futballpálvák tri
bünjein.

aki a neki meglehetősen szokatlan 5000 
m-es távon . elindult és nagyon jó idővel 
győzött. A verseny különben csőben, sár
ban, de azért meleg, családias hangulatban 
folyt le, reméljük, hogy a jövő évadban 
sok-sok ilyen kedves és jól rendezett ver
senyben lesz része az atlétika barátainak.

Részletes eredmények: Fóthy-vándordij- 
ban: 1. Balogh MAC 1979 pont, 2. Németh 
LESOK 1595 pont, 3. Kövér M IK 1516 
pont. Mudin István-emlékvcrscnybcn: 1. 
Szatmári BEAC 2511 pont, 2. Papp MAC 
2509 pont, 3. Kohárí BEAC 2364 pont. 
5000 m-es síkfutásban: I. Szabó Miklós 
MAC 15:10.8 mp, 2. Németh MAC 15:13.6 
mp., 3. Farkas Testvériség 15:48 mp.

HÉTFŐI NAPLÓ VÁNDORDÍJA:
Oell Antal—Gizella Gőzmalom 6:3 (2:1). 

Ciprus-utca, vezette: Vicsár. — Drcher llnggen- 
maeher—Vincze Bőrgyár 3:4 (3:1). Vezette: 
Skalilzer. *-  M. Vasfonal—Dlxl cipőgyár 4:2 
(2:1). Pcslszcnlerziébct, vezette: Ilcrz.

HÉTFŐI NAPLÓ VÁNDORDÍJ ÁLLÁSA:
1. M. Vasfonal . . 3
2. Gamma .... 3
3. Ovit Aulai . 3
I. Dreher Ilaggmun. 3
5. Dixi . 3
6. Gizella Gi'zninhaii ■'<
7. Vincze-bőrgyár '•
8. Közp. Tejcsarnok o
9. Radiátor • • • 3

15:0 ő
8:5 .»

12:12 4
8:10 I
8 10 2
7 11 
7:0 I

2.1 —
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A Hét Hőse Hódi, Mezőtúri AFC

•' Síp’
Alt. Ii.il.al jalckosa nyerte. Hódi a magyar remek ................................
futball etivik legnagM.bb igér-ie, csapatán;’

nevéhez. A győz-

kivitelű plakettjét a hét folyamán 
ak juttatja el a Hétfői Napló szerkesztősége.

Mezőtúron kiesett a bajnok
ielöltek sorából a WMFC

Bajnokokat avatott a birkózás
A Fővárosi Nagycirkuszban rendezték meg 

vasárnap Magyarország 1938. évi szabad
fogású birkozóbajnokságát. A viadalra 
nagyszámú közönség gyűlt össze s a dél
utáni döntőkön már csaknem zsúfolt ház 
élvezte, a kiváló formában lévő birkózóink 
küzdelmét. Harminchat indulója volt a baj
nokságnak s ebből huszonegyen kvalifikál
ták magukat a döntőbe. Légsulyban bajnok

Tóth István UTE lett, mig mögötte a máso
dik helyen Bús UTE végzett. 3. Arány MTE. 
Pehelysúlyban a sokszoros bajnok Fecske 
MTE védte meg a büszke címet Tóth UTE 
ellen, aki a második helyen végzett. A fél
nehéz súlyban hatalmas küzdelem Után 
Riheczky MÁVAG került ki győztesen, a 
második helyen Pcllerdy Beszkárt végzett, 
mig a harmadik Hegedűs B-Vasutas lett. A 
könnyüsuly bajnoki címét Ferencz Beszkárt 
nyerte.

VEZETHET .1 HALADÁS

Haladás—Postás 3:0 (2:0). Lóversenytér. 
500 néző. A mély, csúszós talajon kemény 
mérkőzést vívott a kél csapat. A Postást fű
tötte az a vágy, hogy az első pontot elvegye 
az eddig ponlveszlcsi'gnélküli Haladástól. 
De a szombat helyi legénység nem adta meg 
magát. Lovász két mesteri góljával már az 
első félidőben eldöntőt le a mérkőzés sorsát. 
A második félidőben ismét erőszakosak a 
csapatok, van dolga a játékvezetőnek. Gaz
dag gólja pecsételi meg véglegesen a szegény 
Postás sorsát, mintegy bizonyítékul arra, 
hogy az a csapat, amelyik tud, az nemcsak 
otthon veri meg a legerősebbeket is, hanem 
idegenben is meg tudja mutatni oroszlán
körmeit,

MEGVERTEK A RÁKOSKERESZTÚR

céljából elhalasztották. Kíváncsian várjuk az 
intéző egycsbiró döntését. Nem hisszük 
ugyanis, hogy az NBB szabályaiban lenne 
olyan paragrafus is, amely intézkedne a „fü- 
kimélésrőr*.

KELETI CSOPORT
■V4/i NEM IS MEGLEPETÉS:

ISMÉT KIKAPOTT 4 BWC

Resísta és Művész nyerték Megyeren 
a főversenyeket

/.V77?ZÓ.//;7' TOKODON!

lököd—Rákoskeresztúri TE 1:1 ( 1:1). 
l'okod, 300 néző. Sárái szerzi inog a veze
tést a Tokodnak, nmire Takács fejes góllal 
válaszol. A mérkőzés mind jobban eldurvul, 
mind a két csapat egyformán kiveszi a ré
szét a futballhoz nem túlságosan méltó sze
repből. ülések, pofonok csattognak a pá
lyán, esernyők, botok emelkednek a tribü
nön. A mérkőzés befejezése után ugv a rá
koskeresztúri játékosokat, mint azok inté
zőjét megtámadták és inzultállák a tokodi 
drukkerek. A bírót és a halárbirókat a fél
téglás zápor elől csak n rákoskeresztúriak 
csukott teherautói tudták megmenteni. Az 
ügynek egyébként az intézőbizottságnál foly
tatása lesz.

ZITIOGÓ GÓLESŐ ,4 PASARÉTI-HTON

Pénzügy—Álba Kcgia 6:4 (2:2). Pasaréti- 
lili-pálya, 500 néző. Zuhogó esőben bonyolí
totta le a két csapat a nagyon fontos küzdel
met a bajnoki pontokért. A csúszós pálya 
ellenére a futball szépségét is bemutatta a 
22 futballista. Végig izgalmas, ádáz csatával 
dőlt el a mérkőzés a ma kiváló napot kifogó 
Ondrus vezérlete alatt álló zöld-fehér csa
pat javára. A Pénzügy góljai közül Ondrus 
3, Borbás, Szatmári, Zalai 1—1-ct szerezlek. 
Az Álba Ildgia góllövői Hári 2, Szamos és 
Varga I.

HEVES IRAMC, l-RDEKES MÉRKŐZÉS

Mezőtúri AFC—WMFC 3:2 (1:1). Mező
im-, 800 néző, ünnepi eseménye volt vasár
nap Mezőtúrnak, az NBB egyik favoritja, a 
WMFC vendégszerepelt. A mezőtúriak ba
rátságosan látták vendégül a csepeli társasá
got, csak a pontjaikat vették el. Ugylátszik, 
a WMFC-ben bizonyos belső bajok lehet
nek, hogy minden héten pontot, illetve pon
tokat adnak le. Ez azonban semmiképpen 
sem akarja kisebbíteni a fiatal mezőtúri 
csapat sikerét, hiszen ott, ahol olyan játéko
sok teremnek, mint Hódi, csak sikert lehet 
elkönyvelni. A MAFC-nak kiválóan ment a 
játék ezen a mérkőzésen, mind a három 
góljukat Hódi szerezte. A WMFC góllővője 
Szilhát és Serényi volt.

palatínus ma csak három gólt

Törekvés—Szegedi AK 3:1 (2:1). Bihari
ul, 800 néző. Szemerkélő esőben állt fel a 
két csapat, a pálya azonban máris egy ki- 
sebbszerü úszómedencéhez hasonlít, annyi a 
víz rajta. A 10. percben Lőrinczi öngólja 
jelent vezetést Szegednek, de Palatínus két 
ritkán látott hatalmas bombája már lehűti 
a kőbányai közönség idegeskedését. A má
sodik főidőben ismét Palatínus lesz eredmé
nyes, utána két kapufát mg, majd egy 11-est 
mellé. A Törekvés ismét Palatínusnak kö
szönheti győzelmét.

BARÁTSÁGOS PONTOSZTOZKODÁS

DEBRECENBEN

nap legnépszerűbb versenyét, a SorsolásiA
handicapet Fütykös nyprle. A nyerőt a 2204-es 
sorsjegy tulajdonosa nyerte, aki 400 pengőért 
adta el a lovat eddigi tulajdonosának.

Részletes eredmények:
I. Hoffmann Llpót emlékverseny. 1. Albusz 

(p) Hutflesz, 2. Páncél (l*/<)  Szele, 3. Nepita 
(2J4) Tóth A. 2 hossz, 10 hossz. 10:22. Befutó: 
10:31.

II. Megyeri nagy akadály verseny. 1. Reslsta
(4) Stielly h., 2. Monopol (4) Horúk, 3. Bánom 
is én (8) Tóth A. Fm.: Siva (6) Frosch, Hon
véd (4) Muhr fii., Regulus (1/4) Stecák, Csir
kefogó (12) Wolbert, Samaritanus (3) Bla- 
Zsek. ötnegyed hossz, fejhossz. 10:56, 28, .24, 
23. Befutó: 10:470.

III. Horthy Szabolcs emlékverseny. 1. Dái- 
nok (4) Muhr szds, 2. Gyergyó II. (8) Prehál, 
3. Dolova (10) Machánszky h. Fm.: Nincs több 
(fi) Stielly h., Blackie (6) Koltai fh„ Limanova
(5) Czánth h., Mindenes (214) Gcde szds, Pa
nama (3) Valkó fh. 1 hossz, 1 hossz. 10:47, 19, 
30, 105. Befuló: 10:572.

LegJ0fogaSBaiier Aladár
bookmaker Irodáiban, Budapest, Kossuth Lajos*o.l4 —1L 

Telefon: 189-704, 18Ö-724
Fiókirodát Budán, Horthy Mikiós-ut 18.

Telefonon Telefon: 268-786
leadott fogadásokat mindenkor azonnal kikézbesitünk

Babvirág (10) Klimscha II., Sás (10) Csuta, 
Széltoló (8) Pfendler, Kundry (5) Grossz. 
Nyakhossz, 3 hossz. 10:89, 38, 41, 45.

Cabala rövid leihosszai 
kikapott Trolllustöl 

szezón legérdekesebb versenyét futották' 
Ilcrbst Modern Preist,

A ...... 
vasárnap Becsben, a 
melyben Cabala a legjobb német lovakkal vette 
fel a küzdelmet. A szenzációsan alakult ver
senynek a német hároméves Wunderhorn lett 
a startfavoritja Mí:l oddsszal, mig Blasius 2, 
Cabala 2%, Trollius pedig 4:1 kurzussal in
dult. ' A kitűnő mezőny grandiózus küzdelmet 
vívott. Az csőtől átázott mély pályán a végén 
a kél nagyformában lévő négyéves, Trollius és 
* ’ ’ " ■ • fizikuma jutott érvényre, s

................................ Trollius 
eldönteni

Egyetértés—Tatabánya 1:1 (0:0). Győr.
2000 néző. Az ETO-I mintha kicserélték 
volna a mull hét óla. Friss és ötletes játék
kal lepte meg közönségét a zöld-fehér együt
tes. Hogy a meccsel nem sikerült megnyer
nie, azt csak a balszerencse rovására lehet 
Írni. Az első félidőt hullámzó játék jellemzi, 
mig szünet után a 28, percben Petőházi 
szerzi meg a vezetést az Egyetértésnek. Már- 
már ugylátszik, hogy Győrben maradnak a 
pontok, amikor Dolina egy gyors akcióval 
kiegyenlít.
AZ ELSŐ VIl)Eki GYŐZELMET ARATTA

Salgótarjáni BTC—Debreceni Vasutas 2:2 
(2:0). Debrecen, 1000 néző. Nagyiramu, vál
tozatos játékot hozott a mérkőzés. Az első 
féldő teljesen a Salglóarjáné. Balázs és 
Jenő fi révén kétgólos vezetésre tesz szert az 
SBTC, a második félidőben, ugylátszik, el
készüllek erejükkel a jó bányavárosiak, 
mert Szabó gólja után döntő fölénybe kerül 
a Vasutas. Balázs kiállítása után ismét Szabó 
menti meg az egyik pontot.

1 KIS FRADINAK IS CSAK EGY PONT

TERMETT ,4 CSEPELI OROSZLÁN-

.1 III SZK \R

GYŐZELME

Cs. MOVE—FTC 0:0. Csepel, ötszáz néző. 
Jó védelmek, rossz csatársorok harca volt a 
mérkőzés. Mindkét csapat rengeteget táma
dott,. de csatáraik a kapu előtt végzetesen 
pepecseltek. Ha pedig valami komoly akció 
alakult ki, azonnal közbelépett az erélyes 
védelem és már csirájában elfojtotta azokat. 
Az eredmény igazságos, egyik csapat sem 
érdemelt volna győzelmet.

.V ÍGÉ GYŐZELMET ARATOTT .1 PERECES

Pereces! TK—Váci Reménység 8:1 (3:0).
Pereces. Ezer néző. A jó napot kifogó PTK- 
nak nem jelentett komoly akadályt a gyenge 
felkészültségű és tartalékos váci csapat. Az 
ismét nagyszerű formát játszó Sidlik veze
tésével szcbbnél-szebb támadásokat vittek n 
helyi csatárok a vendégcsapat kapuja felé 
és hogy ebből csak nyolcat sikerült értéke
síteni, abban nagv része van a jólmüködő 
váci védelmi triónak. A gólokon Sidlik 4, | 
Várhegyi 2 és Filosz 2 osztozott. A Remény
ség gólját Béres lőtte.

MEGTÖRT .1 JÉG — VF.GRE GYŐZÖTT

IV. LcsVárl díj. 1. Művész (8) Kolonics, 2. 
Crataegus (4) Esch T., 3. Agrippina (6) Schej- 
bal. Fm.: Ereszd cl (12) Bakonyi, Ábránd (6) 
Félix, Virulj (12) Horváth B., Siber (10) Fet- 
ting A., San Francisco (3) Klimscha, Bon pás 
(1)4) Esch Gy. II., Napokon (14) Csapiár, 
Judicium (14) Kovács L. II., Fricassée (6) 
Keszthelyi, Tigúr (6) Kajári. Nyakhossz, 5 
hossz. 10:61, 22, 29, 33. Befutók: 10:213, 449.

V. Sorsolási li andicap. 1.
2. Bokréta (2%) Kolonics, 3. 
Pfendler. Fm.: Mécs (8) Alt, 
konyi, Bomba (p) Klimscha, 
ting A., Dráma (12) Kajári, _ ___ , , _
sai, Pcrepáty (12) Grosz. Nyakhossz, J4 hossz. 
10:61, 25, 25, 82. Befutók: 10:239, 1245,

VI. Kétévesek handicapja. 1. Hajrá (6) Dó
sai, 2. Zimankó (2%) Csuta, 3. Amazon (5) 
Rózsa. Fm.; Sanbloc (11/) Vondra, Lándzsa 
(14) Esch, Részes (6) Esch Gy. II., Hárfa (6) 
Esch, Blagueur (7) Félix, Pali (3) Klimscha, 
Eldorádó (14) Bakonyi, Szives (20) Szabó .1., 
Nastja (10) Keszthelyi, Happy.Boy (8; Kafiári, 
Máskor (fi) Pfendler. Fejhossz, fejh., 10:121, 
77, 25, 26. Befutók: 10:800, 1133.

VII. Búcsú handicap. 1. Hindu (4) Fctting 
A., 2. Hó (8) Esch, 3. Pir (16) Keszthelyi. Fm.: | 
Rejtvény (14) Zsíros. Pitypalaly (4) Vondra, j

FütykUs (5) 
Dugó Dani 
Censor (10) 
Vacsora (6) 
Tékozló (5)

Cabala erősebb f.^.»^...» 
mindketten megverték VVundcrhornt. 
és Cabala közölt csak célbíró tudta 
az elsőséget.

Részletes eredmények:
I. futam. 1. Ariadne (214) Vasas, 2.

(3) Szentgyörgyi, 3. Souvenir (1J4») 
Fm.: Rcine Herodine, Carmen, 
Mandariné, Kinonixe. 10:48, 28, 14,

II. futam. 1. MUnch (2) Holtey, 
glück (2%) Stumm. Fm.: Rosen, 
Blume. 10:28, 30. 35.

ni. Gróf Henckel Hugó emlékverseny. 1. 
Octavianus (2J4) Streit, 2. Perosi (8610) Hold, 
3. Aldershot (2J4) Balog. Fm.: " " 
L’Emestou, Beatrix, Anckdote. 1 
10:52, 14, 11, 12.

IV. Herbst Módén Prels. 1.
Böhlke, 2. Cabala (2J4) Gutái, . __  ..
hóm (1/4) Bcrndt. Fm.: Blasius, Dragonyos, 
Ultimo, Mister Ciliim. Erős küzdelem, rövid 
fejhossz, 1 hossz. 10:37, 13, 11, 12.

V. fulam. 1. Mailem, Delrl (1J4) Hagelin, 2. 
Mérges (1Í4) Szovátai. Fm.: Ma Récompense, 
Royal Pantallón. 10:19, 11. 14.

VI. futam. 1. Florida (2%) Vasas. 2. Ama- 
deo (3) Esch Gv., 3. Csák-chick (6) Hintschich. 
Fin.: Pandúr II., Békassine, Gránát, Talisman, 
Seydlitz, Pazmanilerin, Joanna, Atta Santorb. 
10:31, 13, 13, 37.

VII. futam. 1. Jack (8) Groebel, 2. »Olranlo 
Bal (p) Hagelin. Fm.: Xandamour, Bodensee, 
Mágnás, Hürde. 10:18, 18, 18.

Kalugyer 
, Hagelin. 
Cartabclle, 
13.
2. Immer- 
Camerata,

Tritogeneia, 
hossz, % h.

Trollius (4)’
3. Wundern-

HÉTFŐI NAPLŐ
Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erisébet-kőrut 28. 
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-S08-M. Vas. d. n. 
I őrutói (Aradi-u. 8. Glóbus-nyomda): 1-181-43, 1-243-81. 
Vas. d. u. Vjó-től lapzártáim 1-180-42, 1-110-43, 1-118 44. 

1-24S-S1.
ELŐFIZETÉSI ÁR: Egy évre 5 pengő. — EGYES SZÁM 

.... ______ _ ___ _ ... _____®ra: Magyarország 10 fillér. Wienben és a német Őst-
toöKÖ, (10) Csaplftr, Fergeteg (6) TeH»hik, Ö.'SKSft ’í

Aviso (2) Rózsa, Minek? (4) Horváth K. II., 1 líra. Románia 5 lei. Csehszlovákia 1 ck.

Huszonhét darab keresztnév
Mint ahogy „A jóból is megárt

VÍZSZINTES:
l. Férfinév. 11. A szeszesital 

12. Férfinév. 14. 
férfinév. 15.

Soproni FAC— Vasas 5:1 (4:1). Béke-utca. 
101)0 néző. A Voso.t llermann gólzsákja ré
sén szerzi meg a vezetést. A hazai közönség 
örömmel várja az újabb gólokat, ezek azon- 

ciii a vendég-, hímem a vendéglátó 
hálójába kerülnek \ nagyszerűen 

soproni csatársor, amelynek vezére 
az örökifjú Soproni II . valósággal lövés
zápor alá fogja a piros-kék karul s az első 
félidőben egymásután negv cóll is szerez
nek. Szünet után a talaj, ugvláls/ik. elővette 
mind a két csapatot, mert a pokoli iram 
alább liagv. <lc igv is sikerül a SI’AC.-nak 
újabb gólt szereznie A nagyszerű vidéki 
csapat minden dicsi ívhl ircgérdelcm sport 
szerű és szép játékáéi t. Góljait Soproni 3 és 
Németh 2 szerez le.

I lf KlMEl.Es KINEK JELENT KEl

MÁVAG—Szentlőrinc 2:1 (2:0). Szenllő-
rinc. Ötszáz néző. Hossztt hónapok után 
végre magára talált a gépgyári csapat és si
került az első győzelmei szereznie az NBB- 
ben. Ezen a mérkőzésen is még gyengén ját
szott n piros-kék csatársor, kis szerencsével 
az első félidőben több gólt is rúghattak 
tolna A MÁVAG góljait Séf felin, a szent
lőrinciekét pedig Kovács szerezte.

f S\K II ÍROM COLT BI GOTT VÁCOTT

.4 DIÓSGYŐR

PO\TÓT■

D. MÁVAG—Váci SE 3:0 (2:0). Vác. 600 
néző. A diósgyőri csatároknak nem tetszeti 
a váci pokolszigeli pálya talaja. Az amúgy 
is ross/ialajti pályái a nagy esőzés még job
ban h űkre téllé és a gnrigárós stílusban 
játszó diósgyőrieknek nem ment olyan jól ti 
gólgvárlás, mini nhoí?y ezt a piros-kék együt
testől megszoktuk. A gólokat Teleki, 
< S. Őri szere:te

I beceneve
I Régi magyar ......
Vissza: b. 16. A palóc alma 
kevert neve. 17. A molnár a 
búzát .... 18. Az étel jellem
zője. 19. Ritka férfinév.
T. B. 21. Ipari növény — 
verve. 22. Ritka férfinév.
KE — fonetikusan. 24. Férfi
név. 25. Ahogy az urimodor 
kívánja 27. Ékes tugadás. 
29. D. E. T.
alkalmazott __
név. 33. Idegen férfinév (olasz). 
34. Te meg ő. 35. Férfinév.

37. Né- 
Helymeg-

Ékes tugndás. 
<31. A malom
igéje. 32. Női

34. Te meg ő. 35.
36. Ekés mutatószó. 
inét angolna. S8. ... ..
határozás. 39. Női név. 41. Női 
név. 42. Férfinév. 45. Irodnlmi 
munkásaim. 47. Ritka férfi
név. 48. A tetejére. 49- Női 
név, 60. Rn párja.

FÜGGŐLEGES:
1. Férfinév.

3. A. Z.
2. Férfinév.

I. 4. A hilliúrdhoz
5. Cipész hasz- 

Számban van. 7.
Hégi magyar férfinév. 8. S.
M. R 9. Férfinév 10. Ide kisdiák —
a saját incgóllapilósn szerint. 11. Ilelyhnlározói 
kérdés. 13. Melyiken? 14. Női becenév. 16. Pl.

,az ötös. 17. Római 450, még pedig kétszer. 
'-*P''»|I9.  Férfinév. 20. Csomózza 22. Férfinév. 23. 
_______Alant. 21. Svédországi csatorna. 23. Női név. i

, úgy a sok keresztnév is többé (l)-kcvésbé megnehezíti 
a megfejtést

I™' I™ "f'?, n6i ní'' ‘-B- Lánvnóv.
I ' szobába vezet. 30. Megjelölés T2 iiiUo női „év. 33 Ana,,), 55. 3«. o'b"
2?’ \‘.,,k T3n’ ,lnn’l,i'ahnug. 40. .legyez
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