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á Hétfői Napló kiküldőn tudósítóinak 
helyszíni riportjai a vasárnapi 
bevonulás négy szakaszáról

A Hétfői Napló szerkesztőségének nagy 
Vasárnapja roll. Máskor is szüntelenül kul
logunk az írógépek, csengenek a telefonok, 
hirlnptudósitó irodák küldöncei jünnek- 
incnnck, táviratokkal jelentkeznek a postá
sok. n nyomdai szerkesztőség aradi-utcai 
épülete előtt sűrűn állnak meg autók, mo
torkerékpárok, de ez a mai vasárnap mégis 
más volt. A telcfoncsrngés nemcsak az ide
geknek, hanem a sziveknek is szóit, az Író
gépek kattogása muzsikált: a Felvidék fel- 
szabadulásának történelmi vasárnapját for
máltuk irásba-betűbe.

Más volt ez a vasárnap, mini a többi 11a 
máskor a szerkesztőségi munka lázas, ideg-, 
ölő tempója kimeríti az ujságcsinálás em
bereit, most senkise érezte a fáradtságot, 
pedig ha van nehéz újságírói teljesítmény, 
ez a mai vasárnap az volt, nem azok szá
mára, akik a szerkesztőségben dolgoztak, 
liánéin azoknak a kiküldött munkatársak
nak, akik már pénteken elindultak, hogy 
együtt vonuljanak be a honvédcsapatokkal 
a felszabaduló ősi magyar földre. Ennél 
szebb, gyönyörűbb újságírói munkát elkép
zelni nem is lehet, de o: olvasó sem képzel
heti cl, mennyi fáradsággal, ötlettel, buzga
lommal kellett sorompóba szállni a kikül
dött munkatársaknak, hogy idején juttas
sák cl tudósításaikat Budapestre. A kitaka
rodó cseheknek egyik legfőbb gondja ugy
látszik az volt, hogy megnehezítsék a posta
forgalmat. leszerelték a telefon- és táuiró- 
vezetékeket, sokhelyen még a porcellánszi- 
gctclöket is elvitték. Igy azután a honvédek
kel együtt bevonuló ujságiróknak valóságos 
amerikai riporteri lendülettel kellett dol
gozni, hogy a bevonulás egyes szakaszairól 
autós, motorkerékpáros küldönccel eljuttas
sák a tudósításokat vissza a legközelebbi 
olyan városba, ahonnan azután telefonon,

„A kormányzó nr ülömélícHága parancsának 
megfelelően megyünk előre" —

Párkány felé
I>zterg<rm, november fi.

(Magyar Távirati Iroda > Vasárnap dél
előtt Ii órakor lépték át a magyar csapatok 
az e.sztergoin—párkányi hídon a lrta»wni 
hnlárt. Esztergom népe határtalan tatkese- 
désNcI búcsúztatta nz átvonuló csapatokat. 
A Duna partját, a Várhegyet éa a Szent 
Tamás-hegyet, ahonnan jót látható voH n 
ma reggelre már nemzetla/lnü zászlódbz- 
beu uazó Párkány. sörÜ tömegekben lepte 
cl I szlergom város és a környékbeli falvak 
közönségr virággal n kezében, nemzeti 
színű .szalaggal a gomblyukában, kis nem- 
/etls/lntl zászlócskákat lengetve.

Délrlőtt 10 érakor megérkezett a hídfő
höz József királyi herceg tábornagy, s mint 
ezridtnlaidonoM fogadta átvonulásra kész 
ezredé jelentését.

A különböző csapatok átvonulása után 
dr. Brenner Antal, Esztergom város he
lyettes polpánwesfere. lelkes és meghűli) 
beszédet Intézett Kotoasviírv ezredes ezred- 
paranrancklurz*.  háló iát és köszönetét nyk- 
súnllotta » honvédségnek, amely nőst

lius zhoaszn év után Esztergomnál át
lépi a trianoni határt és Igazságot, jo
got, szerrletct visz át a rabságból fel

szabadult magyar testvéreknek.

József főherceg marsallbottal a kezében 
ezrede élén bevonult 

a vasárnap felszabadult Párkányba 
Tovább: Losonc és Léva felé!

Fárksnynána, november fi
(A Hétfői Napin kiküldött tudósítójától.) 

A november 5-érúl fi ára virradó éjjelt Esz
tergom lakossága ébren töltötte Az egész 
sáros öröinir..»:n«>r' j'< . » . ' /-»! és i<js várta 
meg ii vii’iirn < -mik-T i htmvé,<h*sap:i-  
|nk hu**  .'i b” ’ArAozis titán felsza
badít iák n s/rinl>fnlevi> Párkányhuesnl, 
Muzslái, Oaramkávesdet. Kovácspatakot és 
0 többi szinnuigyar községet.

táviratban vagy különfulárral továbbíthat
ták Bulapcstre.

A lw*vonulás  négy szakaszban történik, 
mindegyik szakaszon ott vannak a Hétfői 
Napló kiküldött munkatársai, akiktől egy
másután érkeztek a tudósítások a vasárnapi 
bevonulásról, amelynek során a honvédcsa
patok a következő vonalat érték el: a Csalló
közben Puszlakörtvélges, Somorjától négy 
kilométerre délkeletre, kizárólag Kis-Szent- 
Antal, fíácsfa, Tárnokig. Innen egyenesen 
Nagylégre vezető ut a vasúiig. Innen a 
dunaszerdahelyi vasul közvetlenül, bezáró
lag Dunaszerdahely északi szegélye, majd a 
komáromi vasútvonal Apácaszakállasig, 
Ekecs, Szitás, Túri bezárólag. Zsemléken 
major, majd az .4s:ód-csatorna mentén Ke- 
szegfalva déli szegétyéig. Keszegfalva vasúti 
állomás és község bezárólag. Innen a Vág— 
Duna mentén a 'Nyílra torkolatáig. Hetény 
vasúti állomás, Hetény és Marcal háza köz
ségek bezárólag. Innen továbbfolytatódik a 
vonal a 140-es és 145-ös magassági ponto
kon át Bucs községtől nyugatra, majd a 
Muzslára, Puszta-Szejilgyörgglialmán délen 
át vezető szekérút bezárólag. Muzsla, Eled, 
Párkány nyugati szegélve, a garamkővi ut, 
bezárólag Rajta és Leled nyugati szegélye. 
Sátoraljaújhely körletében: Sátoraljaújhely
től délkeletre négy kilométerre a trianoni 
határ és a Bodrog folyó metszési pontja, 
majd a Bodrog és Latorca folyása. Letesz- 
töl északkeletre a 105-ös magassági pontig. 
Innen tovább Ratlyán, Ág-Esernyő, Kistár- 
kány községek keleti szegélye mentén <Vi- 
hálgházálg. Bcregmegyében a beregsurány— 
beregszászi útnak a trianoni halárral v^ló 
kereszteződése, az említett ni bezárólag 
Asztály északkeleti. Macsota északi és keleti 
szegélye mentén, továbbá a Mczőgecsére ve
zető ut bezárólag. Mezőgecse bezárólag Ván 
északi és keleti szegélye.

Koloasváry ezredes örömének adott kife- 
jezéxt. hogy ezredé katonáinak bakancsai 
tiporhatják cl a trianoni határt.

— Most pedig n kormányzó ur őíő- 
méflóxága szavainak éa parancsának 

megfelelően megyünk előre
— mondotta.

lelkesedés tört ki e szavakra. A 
Báköczi-indnló felharsanó hangjai melleit 
megindullak a zászlóaljak, a műszaki csa
patok, a flépiegy veretek, a tüzérek, majd 
ismét a gyalogosok.

József királvi herceg tábornagy ezrede 
élére úlhitl és gyalog vezette azt át a 
hídon. A zűazlóaljak élén egy liszt nem- 
zetiezinii szalaggal átkötött magyar 
kenyeret vitt, két oldalán csütörtökön 
átszökett, két volt eseh hadseregbeli, 
de m.ígypr nemzetiségű katona haladt 
cseh egyenruhában, de nemzetlszlnü 

szalagokkal ékesítve.
A katonákat vlrágcsővcl borították. Sztta- 
fejenkl felhangzott a kiáltás: Mindent visz- 
raa! Pozsonyt viasza!

Párkányból is áthallalszolt már az öröm- 
Irlvalgáa; olt Is meghúzták a harangokat. 

Nagy örömkiáttás fogadta a magyar csend
őrök és postások átvonnlását is.

Ezen a részen az I. honvéd vegyesdundár 
csapatai vitéz nagybacont Nagy Vilmos al
tábornagy vezénylete alatt kél helyen,

Nycrresojhilnn és Esztergomnál lépték 
ót a halán' és tizenegy ómkor hevonu’- 
tnk Párkányi:' o, horj -spnlsk. Ebed, 
(.•rramsftt esd. Hajt*.  Ix’lé.l községekbe.
A bevonulás elölt felejthelrllcn látványt 

nyújtott az esztergomi Mária Valérln-hld 
esztergomi hídfője. .4 ludfö környékét ten

gernyi sokaság lepte el. Könnvezö nragya-ffnl polgár mesterhelyettes, a honvéd vezérkar 
rok, előkelőségek, akiknek az élén olt volt lisztjei, a szentendreiKisdunaag faj'®*™*  
Esztergom vármegye minden számottevői népes küldöttsége, élükön e w • _ P® 
előkelősége, többek között Padocsay László karmesterrel és Zboray Géza járási ioszoi- 
főispán, Frey Vilmos alispán, Brenner An-lgabiróval.

Parlamentér a párkányi hídon
Reggel ny ,1c órakor
az esztergomi laktanya udvaráról egy 
főhadnagy vezetésével két honvéd fehér 
zászlóval ellRdutt Párkány felé, hogy 
jelképesen átvegyék a csehek által ed
dig még megszállott Párkányt és kör

nyékét.
A parlamentér végighalad az emberekkel 

tömött utcákon és az elvonulásuk még csak 
fokozta a boldog izgalmat. VirágerdÖvel el
borítva és nótaszótól volt hangos a város. 

' Katonncsapatok menetelése, leventék, isko
lák ifjúsága, frontharcosok, .WOVE-lövészek, 
bányászok, ezer és ezer ember az utcán, 
templomokban hálaadó istentiszteleteket 
tartottak és igy készültek a nagy ünnepre. 
Az idő ólomlábakon jár, az izgatottan fe
szült légkörben az órák gyötrő napoknak 
tetszettek. Végre! Féltizenegy órakor meg
harsantak a kürtök a hídfőnél, jelezve, 
hogy megérkezett a, csapatok vezénylő tá-| 
bornoka, nagyhacoid Nagy Vilmos nitá-

Huta! az elővéd
A hídfőnél, ahol a: esztergomi primácia 

főpapjai, valamint « református egyház fő
tiszt eletü urai megjelentek, Brenner Antal 
polgármestcrhclyettes búcsúztatta a csapato
kat. az élcsapat parancsnoka a következők
ben vá iszol I:

— A kormányzó rr szavaival válaszo
lok: Isten és a Haza Hevében előre!

Az elővéd elindul, ege. verő éljenzés köz
ben. A napfény villogott

a heseárra’ok kivon! kardján, ugyan
okkor megszéisitak Esztergom és Pár
kány íaszrs harangjai. Az efinduié csa
patok KlStt hallatlan merészséggel egy 
magyar vadászrepWŐgépraj keringett, a 
honvédzenekar a Rákóczi-indnlót ját
szotta és ebben a fenséges hgogorgiá- 
ban döntötte meg a honvédség a tria

noni határt.
A Votéria-hülon nemzeiiszinü zászlók er

deje felírásokkal: „Isten hozta magyar test
véreinket!'' — „Isten hozta a magyar hon
védeket!"

Síró magyaro^. kicsi gyermekek disz ma
gyar ruhákban, imádkozó öreg asszonyok 
állanak sorfalat a párkányi oldalon egészen 
a nagyközség főteréig. Ezt a látványt keve
sen bírták ki könny nélkül. Mindnyájan, 
akik a sajtó társaskocsiján haladtunk a be
vonuló csapatokkal, mélyen megtlletödve 
néztük a párkányi magyarok örömét, amely 
minden fogalmat meghalad.

Hatalmas diadalkapun haladtunk keresz
tül,

a felszabadult Párkányban ezrek és ez
rek tolongtak az utcákon.

nemzetlszlnü kokárdákkal, apró kis zász
lócskákkal, amelyen a kormányzó képmása

férfi kalapokVolosvr nyúlMőf égggyw

volt. Közben beborult, de a szemerkélő őszi 
esőben tovább is kitartott a közönség, 
amelynek .soraiban Jávor Pál. u szinészvi- 
lág ismert kedvelt tagja szintén olt volt. 
Felismerték a párkányiak és Jávornak, mi
ként a színpadon, itt is sikere volt.

Jftzsef fttkerceg, ezrede élén
Meghaló jelenet következett:
a Rákóexi-uleára felvonult 2. honvéd
gyalogezred élén gyalog haladt József 

főherceg, msrsallbotjával kezében.

A tömeg felismerte a királyi fenséget. 
Megéljenezték, majd hófehér paripán kis
vártatva megérkezett a hevonnló csapatok 
parancsnoka, nagybseoni Nagy Vilmos nl- 

i tábornagy, ekl a királyi fenséggel együtt a 
szamukra fenntartott diszhelvrt*  vonóit.

E.hcz. ’dk az ezred gelyótéple zászlaját, 
nmeivel cgs ki< magvarruMf lránvkn a pár
kányi llcrfcl Gabriella megkoszorúzott hu-

bornagv törzskara élén.
Pattogó vezényszavak, jelentések hang

zottak el, majd újból lázasan hullámzott a 
tömeg. A kürtszó újból jelezte, hogy

a világháboru egykori had vegére, József 
főherceg tábornagy is megérkezett, aki 
a tulajdonában lévő József nádor 2. 
honvéd gyalogezred élén fog bevonulni 

a felszabaduló Párkányba,

amely húsz év előtt járási székhely, nagy
,község volt.

Nagy Vilmos altábornagy fogadta József 
főhercegei, l’jabb percek teltek el, majd a 
Mária Valéria-hidon, a párkányi oldal felől 
fchérlobogós autó robogott át az esztergomi 
hídfő felé. Az autóban az átadást, illetve át
vételt elvégző magvar és cseh tisztek jöttek 
vissza. A honvédföhadnagy kiszállt az autó
ból. az autó visszarobogott a még pillanatig 
cseh területre és a község jelképes átadása 
megtörtént, lódulhatnak a csapatok!

bérhoszoruval a következő szavakkal:
— Köszöntelek, te drága magyar zászló, 

amelyet édes nemzeti hadseregünk hozott 
közénk. Közöttünk npm szunnyadtak a ma
gját páeetortüzek, amelyeket drága szü
léink és tanítóink élesztettek. Királyi fenség, 
nagy méltóságú altábornagy tir, simogassák 
meg a fejein, vájjon gyönyörű (Hjnot látok-e, 
avagy valóságot.

Szem nem maradt szárazon, amikor a 
kicsi lányka fohászát elrebegfe. Utána Po- 
rubszky Géza kéméndi esperesplébános, volt 
cseh tartományi képviselő beszél! a magjar 
feltámadás ünnepéről és többek között a 

;következőket mondotta:
— Ezen a helyen csehek és epigón-ma- 

gyarok nemrégen még revizióellenes gyűlést 
tartottak. Éppen ezért választottuk a bevo
nulás ünnepére ezt a helyet. Köszönjük ezt 
a napot a Magyarok Istenének, köszönjük, 
hogy a szenvetléshen bennünket, rab ma
gyarokat eggyé kovácsolt a Sors és köszön
jük azt is, hogy a csehek marxizmusának 
karmaiból a rab magyar proletár iá tust si
került kiragadnunk! Éljen Magyarország! 
Etjén Magyarország kormányzója. Éljen a 
hadsereg! Éljen Hitler! Mussolini és a ba
ráti nemes lengyel nemzeti

Párkány után Léva és Losonc
Utána Dluby vúrosbiró tett Ígéretet, hogy 

— miként a múltban, az elnyomatás alali, 
"ffy « jövőben is tiszta magyarok akarunk 
lenni. Aszaltovics Gyula. Gürtler Dénes 
volt tartományi képviselő és mások beszél

jek, majd nagy éljenzés, fergeteges lelkese
dés kíséretében lépett az emelvényre József 
főherceg:

— Mint a világháború egykori hadvezére

Polgár.
VH. Wesselényl-utca 55

és mint a József nádor 2. honvéd gyalogez
red tulajdonosa,

boltfoj rogyok, hogy rzrrdrm ika be- 
vonultam ide, 

boldog szivem melegével ölelem keblemre 
visszatérő magyar testvéreinket. Okuljunk a 
•múlton, — fejezte be lieszídét — és legyünk 
eggyé. Egyel akarjunk és pedig azt, hogy 
Magyarország újból a régi fényében tündö
köljön. halárait újból a Kárpátok bérce ko- 
szoruzza.

Szűnni nem akaró éljenzéssel ünnepelték 
a királyi herceget, majd nagybaconi Nagy 
Ji mos altábornagy jóságos atyai intelmek
kel telített beszédet intézett a lakossághoz. 
Megéljenezték

Himnusz a csapatok tisztelgő elvonulása. 
« <h»ro7i bányászok felvonulása . és az 
• lutri mrglörtini. Párkány Imszfoi rabság 
után Újból magyar lelt. Indulunk tovább; 
Léva és Losonc felé.

—án



Buaapral, 1938 november J.
HÉTFŐI NAPLÓ 3

Horthy Miklós vasárnap 
fehér paripán bevonult 
a felszabadult Komáromba I

Komárom, november 6.
Az églek nem kedveztek túlságosan a ma

gyarság nagy ünnepének, amely egy magyar 
város felszabadulását jelentette a húszéves 
cseh rabság alól. A nagy ünnepséget, 
amelynek tetőpontja az volt, hogy Magyar
ország kormányzója személyesen vezette be 
a honvédség csapatait a felszabadult Komá
romba, az először csak lassan szemerkélő, 
majd erősen fokozódó, később zuhogó eső 
sem zavarta meg. A kormányzó rendületle
nül állta a másfélórás diszmenet alatt az 
esőt, ugyanúgy a sokezerfőnyi közönségből 
sem mozdult senki a helyéről.

Az ujkomáromiaknak egész napja ünnepi 
külsőt mutatott. Az ünnepség már kora reg
gel kezdődött a nagymisévcl.

A város tele volt katonasággal, amely az 
átvonulásra készülődött.

A délelőtti bevonulásra készfii csapatok már 
a Révkomáromba vezető közúti hid fölvezető 
utján csoportosultak.

Itt a környékbeli előkelőségekből, ma- 
gasrangu főpapokból, a törvényhatósá
gok képviselőiből, felsőházi tagokból és 
képviselőkből vulóságos tömeg gyűlt 

össze.
Órák hosszat álltuk az ut mellett és ünne

pelték a felvonuló honvédcsapatokat.
A csapatok 11 órakor lépték át a tria
noni határt, amelyet spanyol lovasok 

jeleztek a hid közepén.

neplésben volt része vitéz Imrédy Béla mi
niszterelnöknek és a kormány tagjainak, 
akiket Révkomárom első házainál Jaross 
Andor, a Felvidéki Magyar Egyesült Párt 
elnöke üdvözölt.

Imrédy 
beszédében 
arról, hogy

valamikor

Béla miniszterelnök itt válasz- 
meghatottan emlékezett meg

ő is a komáromi huszárez
redben szolgált

cs húsz év előtt, egy borongás őszi napon 
clszomorodott szívvel távozott Komárom 
városából. Most a Teremtő jóvoltából, 
mint Magyarország miniszterelnöke térhet 
vissza a felszabadult városba.

Fogadalmat tett, hogy mindent meg fog 
tenni a megnagyobbodott ország fclvi-

k i
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Előre! — szétrombolják a komáromi 
hid spanyol lovasait és megindul 

a honvédség
A csapatok átvonulása előtt 
fehérzászlós parlamenter tiszt 
a csehekhez és megállapodott a város 

átvételének feltételeiről

és arról, hogy a pozsonyi tárgyalásoknak 
megfelelően a cseh csapatok mennyire vonul
nak vissza.

Pontosan 11 órakor ért vissza a parla
menter tiszt és

harsány „Előre!" vezényszavára meg
indult egy utászszázad, amelynek első 
szakasza percek alatt szétrombolta a 
spanyol lovasokat és részeit a Dunába 

dobta.
A század műszakilag földerítette a hidat és 
annak környékét, pontosan megvizsgálta, 
hogy a hídon maradt-e robbantóanyag, vagy 
valamilyen rombolás van-e rajta. Utánuk 
gyalogos alakulatok keltek át. Ezek nem 
lragyták magukat a városban soká ünnepelni, 
hanem nagy tapintattal kivonták magukat a 
szűnni nem akaró ünneplés alól cs a kapott 
feladatnak megfelelően

Révkomáromtól Iiz kilométernyire ke
letre fekvő Hetény nagyközség felszaba

dítására indultak.
A csapatokat a városban szakadatlan ünnep
léssel, virágesővel fogadták. Az elsőnek be
vonult árkász-század parancsnokát Révko
márom első házainál a felállított diadalkapu-1 hogy a húsz év óta megszakított távíró- és 
nál Fiilep Zsigmond városbiró üdvözölte el- távbeszélő-összeköttetést az anyaországgal 
csukló szavakkal. A második gyalogsági alc- megteremtse. Mindenkinek kijutott az ünnep- 
kulat Révkomáromtól északnyugatra szintén lésből, amely feledhetetlen maradt.

ment át
tiz kilométernyire, közvetlenül a Vágduna 
mellett fekvő Keszegfalvára indult. A har
madik gyalogsági csoport örsujfalun keresz
tül a Duna folyásával szemben nyugatnak 
tartót a 12 kilométernyire fekvő Csallóköz- 
aranyos nagyközségbe.

A gyalogság után kisebb létszámú tüzérség 
it átkelt a hídon. A bevonult csapatok előre 
pontosan kidolgozott terv szerint megszáll
ták a révkomáromi középületeket és bizto
sították minden meglepetés ellen a felszaba
dult várost.

Amikor a csapatok beérkeztek Révkomá- 
romba, a cégtáblák valamennyi csehfel- 
iratát átfestve találták. Rendkívül sok 
Mussolini-kép volt kifüggesztve és ki

ragasztva.

lakosság különösen lelkesen ünnepelte

tenni a megnagyobbodott ország
rágozta fására.

Kéri a felszabadult Komárom 
gát is, hogy vele együtt dolgozzon 
magyar jövőért. A miniszterelnök ______
folytatta útját a Klapka-térre, ahol kiszál
lott gépkocsijából és a kormány tagjaival 
együtt várta be a kormányzó feleségének 
megérkezését.

lakossá- 
a szebb 

ezután

Horthy Miklós 
honvédéi élén 
bevonulásra készülő honvédcsapatok 

református templom

a

A
Mussolinit és Cfanót s követelte a lengyel
magyar közös határt. Természetesen Horthy 
Miklós kormányzó éltetése mindent elnyo
mott.

Közvetlenül a csapatok után mentek át 
Révkomáromba az újságírók, a filinfényké- 
pészek és fényképriporterek, festők és raj- 
zolómüvészck igen népies serege, majd a 
rárló műszaki személyzete is. Rögtön

átvonult a magyar királyi posta sze
mélyzete is és vonalépitők hada szállta 

meg a hidat,

A kormányzói család érkezése
Szorgos kezek csodálatosan szép zászló

díszben pompázó Klapka-tércn

már kikészitették az emelvényeket a 
kormányzó, a főméltóságu asszony és 

kíséretük részére.

Fölszerelték a hangosanbeszélőket és a mik- 
rofnokat, minden előkészület megtörtént, 
hogy a délutáni ünnepség, amikor a húszéves 
rabságból szabadult egyik legmagyarabb 
város, a magyar szabadságharc egyik leg
dicsőbb fejezetének városa, Klapka városa, 
fogadja Magyarország kormányzóját, méltó 
legyen jelentőségéhez.

Ezalat a kormányzó személyes vezetése 
alatt bevonuló csapatok a református temp
lom előtt gyülekeztek és állottak fel.

Pontosan délután 2 órakor érkezeit meg 
a kormányzó kíséretével gépkocsiban. 
Vele jött a főméltóságu asszony és mind

két fia.
Ilánuk következtek a kormányzó és 

szárnysegédei, a lovastestőrség parancsnoka 
és a vegycsdandárparancsnok törzse.

A kormányzót az egész útvonalon végig 
ii felsorakozott közönség szűnni nem akaró 
lelkes ünneplés kísérte.

A bevonuló csapatok első részét gyalog-1

Imrédy Béla fogadalma

ság alkotta, majd lovasszázad következett, 
(■tanuk lovascsendőr-járőr haladt, majd tü
zérségi ütegek következtek, gépvontatásu 
híradó-alakulatok, folyamőrszázadok és vé
gül gépvontatásu nehéz tüzérség dübörgőit 
végig az útvonalon.

Amikor Horthy Miklós kormány
zó a hhl közepére, a régi trianoni ha
tárhoz ért, a zenekar a Rákóczl-indu- 

lóba fogott.

Révkomáromba érkezve, 
Klapka-lndulót játszotta, 
nak, 
Klapka 
felváltva K o m ii r o m 
rozolt ezredek régi indulói hangzottak.

A tömeg soraiban álló sok, vitézség! ér
mes öreg harcos szeme könnybclábbadt 
ezek hallatára.

A 
zöme a révkomáromi ‘ r'__
előtti téren gyülekezett, ahol

maga Magyarország kormányzója állott 
a csapatok élére,

hogy őket személyesen vezesse a felszaba
duló Komárom városába.

Horthy Miklós kormányzó gépkocsijából 
kiszállva, a kenderesj ménesből való

pompás almásszörkéjérc ült, amelyen 
aranyveretü tábornoki felszerelés csillo
gott. A kormányzó sötétkék tenger

nagyi egyenruhában volt,
egyetlen kitüntetést viselt, n Mária Terézla- 
rend lovagkeresztjét.

Vitéz Temessy Milán altábornagy, vegyes- 
dandárparancsnok jelentkezet ezután a kor
mányzónál, majd a Himnusz hangjai inel
lett a kormányzó és kísérete elléptctetl 
lován a csapatok arcvonala előtt. Mire azok 
balszárnyára érkezett, a zenekar a Hiszek
egy fenséges dallamát játszotta és a csapatok 
parancsnokai imához vezényelek.

Horthy Miklós kormányzó ezután a 
menetoszlop élére állott és a közönség 
hatalmas üdvrivallgása közben meg
indult a közúti liidon át Komárom felé. 

Az útvonalon honvédcsapatok, rendőrség és 
csendőrség állott sorfalat.

A kormányzó előtt vitéz Koós Miklós 
ezredes, első szárnysegéd lovagolt, a kor

mányzó mögött közvetlenül vitéz Temessy, 
Milán altábornagy vezérkari főnökével, 
majd Wcrtli Henrik gyalogsági tábornok, 
a honvéd vezérkar főnöke, n felszabadult 
Felvidék legfelsőbb katonai parancsnoka, 
mellette vitéz Jány Gusztáv altábornagy, a 
kormányzó katonai irodájának főnöke 
lovagolt.

A miniszterelnök beszél

miniszterelnök

A kormányzó ezután leszállt lováról és az 
üdvözléseket fogadta. Elsőnek egy fiatal, 
inagyarruhás leányka. Káli a y Évi, a rév- 
kon|áronii egyesült magyar párt elnökének 
leánya pompás virágcsokrot nyújtott át a 
kormányzónak.

Ezután I in r é d y Béla 
mondotta el beszédét.

A hallgatóság a beszédet gyakran szakí
totta meg lelkes tapssal és éljenzéssel.

Ezután F ii I ö p Zsigmond, Rév-Komárom 
városbirája üdvözölte Magyarország kor
mányzóját. Fülöp városbiró első szavai sí
rásba, zokogásba csuklotlak és később Is 
alig tudta beszédét elmondani a meghatott
ságtól.

A kormányzó Komárom népéhez

a zenekar a 
emlékezetéül an- 

hogy Révkomárom a legendás hirii 
tábornok helyőrsége volt, majd 

és környékéről so-

A kormányzó és kísérete

délután háromnegyedhárom órakor ér
kezett meg a Klapka-térre,

ahol a diszemelvény előtt megállva tisztel
gett. A folyamőr-zenekar a H 1 s z e k e g yet 
játszotta, majd a kormányzó kíséretével 

I együtt lóról szállott.

Az üdvözlések után Horthy Miklós kor
mányzó a következő beszédet mondotta:

— Nehéz szavakba foglalni ezt az ér
zést. amely eltölt ebben a történelmi 
pillanatban.

— Húsz súlyos esztendő után először 
lépek seregünk élén a Felvidék fel
szabadult földjére.

— Hozom hazatérő testvéreinknek az 
egész magyarság szeretetét. Köszöntőm 
K o m á r o m o t, ezt a magyar emlé
kektől megszentelt várost, amelynek, 
falai az ellenséggel dacoló Klapka 
honvédéinek hagyományait őrzik.

— Az idegen uralom nehéz idejében 
kemény magyarnak lenni becsület dol
ga. Komárom kitartott magyar be
csületében és ma az ősi Szent András-

templom tornyán újra a mi zászlónk 
leng.

— Köszönöm a város falai közül a 
Felvidék hűségét, szeretetét, kitar
tását és kiváló vezéreinek a feltáma
dásba vetett rendíthetetlen hitét. Rég 
várt örümiinnepe ez a mai nap igaz
ságunk győzelmének, amelyben fan.iti 
kusan hinni és tűrhetetlenül bízni egy 
pillanatig sem szűntem.
kormányzó ezután melegen megköszön*A 

le az üdvözléseket.
Akormányzó beszédét 

szűnni nein akaró lelkes 
éljenzéssel fogadták.

T e m e s y Milán, a vegyesdandár pa- 
rancnoka ezután a kormányzó parancsára 
elrendelte a csapatok diszmcnetél. A dísz
menet másfél óra hosszat tartott.

A .Tanina Cigarettapapír R. T.
Budapest VIII., Nagytemplom-utca 17. 
ajánlja legfinomabb közkedvelt gyártmányait:

A főméltóságu asszony S e h o 11 z Andor 
folyamőr-őrnagy szárnysegéd kíséretében 
Révkomárom felé hajtatott. Az oltani 
diadalkapunál a felszabadult város hölgy
társadalmának küldöttsége köszöntötte ti 
kormányzó feleségét és virágcsokrot nyuj- 
tott át neki, majd a gépkocsi folytatta útját 
a K I a p k a-lérre.

Az útvonalat övező sokezerfőnyi lakos
ság szűnni nem akaró lelkes éljenzése

kísérte a főméitóságu asszonyt útjában.

A Klapka-tércn vitéz Imrédy Béla mi
niszterelnök a kormány tagjaival fogadta a 
kormányzó feleségét, aki kiszállott gépko
csijából. majd a miniszterelnök és a minisz
terek kíséretében felment a városháza előli 
a szobor talapzatánál emelt diszemelvényre,

A főméltóságu asszony megérkezése élőit 
már hasonlóan lelkes, hatalmas arányú ün-

FELVIDÉKIEK! Tűrt (tarokkal vár

SENATOR
C1GAB ETTAHÜVELY ÉS PAPÍR
MINDIG DIVATOS, FINOM ES EGÉSZSÉGESI

SENATOR CELOFILTER kettős füst
szülővel, rövid és hosszú mérő.ben

SENATOR CELO FILTER
parafa végre!

SENATOR EXTRA a le'finomabb vat
tás hüvely, rövid és hossz i méretben

JANIRA fü(tczűrős hüve'y
versenyáron

SENATOR papír 60és 120lappal,lehelet
finom, különleges minőség

SENATOR RAPID a legdrágább papír, 
hosszában hajtogatott és gumizott

S -NATOi BLOK
papír, kitéphető ó< gumizott szélű 

JANINA cigarettapapír a legfinomabb 
minőségben
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Könnyes, mámoros bevonulás 
Rákóczi földjére, ahol Esze 

Tamás népe húsz éve dugdosta, 
rejtegette a háromszlnii zászlót

Roíhennere Budapestre Ion
Résztvesz a kassal bevonuláson Is

Beregszász, november ö.
CA Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 

telcfonjclenlése.) Vasárnap délben már a 
Rákóczi földjón járnak a magyar honvédek. 
Zaszlódiszcs, kendőloboytató falvak között 
robogunk a beregsurányi országúton, hogy 
tanúi lehessünk annak a szivct-lelket mele
gítő jelenetnek, amikor a felviráyozott ma
gyar honvédek husi év óta először lépik ál 
a magyar határt. Rákóczi földje ez, melyet 
ezer év történelmének magyar vére áztatott.

A kormányzó hadparancsához híven 
vasárnap délben az úgynevezett IV. be
vonulta! zónán két helyen lépték át 

a határt a magyar honvédek.
Az első vasárnap délelőtt tiz órakor zajlott 
le és pedig Rtcse után Dámáénál. A máso
dik, amely a visszakerült Felvidék észak
keleti sarka tulajdonképpen, Beregsurány

Boldogság virágai, boldogság 
könnyel...

A vadonatúj felszerelésű honvédek arcán 
látszik a megilletődöttség.

Keménybefarsgott arcokon le-leazalad 
egy csepp és megrándul a száj. Nem 
lehetett alrás nélkül megállni arakat a 
szlvbemarkoló jeleneteket, amelyek Itt 

lejátszódtak.
ifi katonasorfal rohamsisaksora mereven állt 
íz országút két szélén. És a határnál már 
nincs is sorompó. Csak az asztélyiak népes 
küldöttsége szorong a sorompó alatt. Nem
zetiszinü zászlókkal jöttek és elhozták ma
gyar szivüket. Az őszi napfény arany suga
raival öntözte a sok szép virágot és a mun
kácsi és a beregi hegyekből lefutó szél 
elbálta, boldogan lobogtatta a magyar 
zásslákat. Honnan kerültek elő odaát ezek 
a magyar zászlók? Húsz évig cseh csendőr
szurony ügyelt, hogy ne hangozzék magyar 
Szó, ne szárnyaljon magyar dal és ne lobog

A Rákóczi-lndulőval masírozunk 
Rákóczi földjén

Szentistvány őrnagy pár buzdító szót 
akar intézni katonáihoz, de elcsuklik a 
hangja.

__ Húsz évig vártunk, fiuk, erre a pilla
natra ... — és sírva folytatja — nem ad
juk soha többéi

A gyalogezred zenekara
■ Rákóol-lndulóba kezd és elindul a 
menet. Dübörög a föld a kemény lép

tek alatt,
az asztélylek virágot szórnak a volt trianoni 
határon átlépő magyar seregre.

— Éljen Horthy Miklós!
—■ Isten hozott testvérek!
Zuhognak az éljenek, ömlik a virág. Es a 

bakák könnyes szemmel, katonás-keményen 

„Ugy érzem, hogy a szivem 
megszakad a boldogságtól**

— Kimondhatatlan boldog vagyok, ugy 
érzem, a szivem megszakad, — mondja sí
rástól elfúló hangon —, hogy én lehetek az. 
aki magyar község nevében elsőnek üdvö
zölhetem a magyar katonákat. Ilus: évig 
némán, tűrtünk, de mindig reméltünk és 
tudtuk, hogy egyszer eljön ez a napfényes 
vasárnap. Ma itt vagyunk és az örömtől alig 
tudunk szólni, csak ölelünk, csókolunk 
benneteket, magyar testvérek. Isten hozott 
benneteket!

Simor Zsigmond református tiszteletes, a 
község papja állott ki ezután, öt

egy héttel ezelőtt letartóztatták a csehek 
és csak csütörtökön, amikor n bécsi döntő- 
bíróság határozata ismertté vall, engedlek 
szabadon. Más bűne nem volt, csak magyar 
szót hirdetett a szószékről. Most ö is sírva 
köszönti Szentistvány őrnagyot és honvó- 
d II.

Árva cseh legionista 
tiszt a beregi országúton

— Kedves magyar testvéreim, mi elárvult 
gyermekek visszakerültünk az anya ölébe,

tudjátok, mit jelent az, husrévl órtuNág 
Után végre szilünk szerint ünnepelhetni!
Magvarruhás kislány ugrik ki a sorból. 

Illyés Berta tizenhároméves asztélyi leányka 
harsány hangon szavalja:

— Talpra magyar, hl a haza!
mindnyájan sirvafnkadunk. amikor

ezekhez a sorokhoz ér
Rabok voltunk most eiuiig .
Púi percig tart 07. az Ünnepség, amelyet

m in rendezett in g senki. Önként szakadt
ki g magyax szivekből,

után következik. A cseh katonai bizottság
gal való megállapodás .szerint vasárnap csu
pán pár kisebb községet szálltak meg a ma
gyar honvédek.

A debreceni 6. vegyesdandár csapatai ke
retébe tartozó 12. határbiztositó zászlóalj 
állott fel a beregsurányi határnál az ország
úton.

Hullott a virág, zudult a tömeg.

Siró asszonyok zarándokoltak messzi 
földről, ünneplőbe öltözött csizmás férfiak 
jöttek. Mindenki kezében virág ég nemzeti
szinü kokárda. Könnycsepp ül a szemekben, 
nz öröm könnye. Nagy testvéri ölelkezés lesz 
itt, ahol húsz éven keresztül némán nézeti 
farkasszemet testvér a testvérrel. Közöttük 
az átkos trianoni határ, amely immár 
széttört.

jon magyar zászló. Mégis a ládafiókokban 
féltve őrizték, dédelgették a piros-fehér- 
zöld zászlót. Ezek most mind előkerültek. 
Egyszerű földművesemberek kezében ott lo
bognak, hirdetik, hogy a Felvidék a ma
gyarságé. Megkapó percek ezek. Az aszté
lyiak már türelmetlenül szólnak a magyar 
honvédekhez.

—. 'Mikor jönnek márf
— Tizenkét órakor pontban! — kiáltotta 

oda Szentistvány őrnagy, a zászlóalj pa
rancsnoka.

Az országút melletti részen ezalatt már 
felsorakozott a zászlóalj és a kakastollas 
csendőrök egyik szakasza.

Minden puskán virág, a a kakastoll 
mellett Is szép őszlvlrágok diszknek.

Az arcok pirosak, nem a fagyos szél 
csípte ki, az öröm rózsái ülnek rajta.

lépdelnek az asztélyi országúton. Pattog a 
katonazene ritmusa és ml valamennyien ott 
menetelünk mellettük, zsebkendőinkkel 
könnyeinket törölgctjük. Az „odaáll" lányok 
átölelik a magyar bakákat, csókok cuppan- 
nak. Nem lehel ezen csodálkozni. Húsz évig 
nem látlak magyar katonát a lányok.

A kanyargós országúton hamar a köz
ségbe érünk. Tizenkét óra 10 perc van ek
kor. Diadatkapu, virágtenger és a község 
hagyományaihoz híven,

a diadalkapuról lelógó fonatos perecek 
várják magyaros vendégszeretettel a 

honvédeket.
Somi András községi biró áll ki Szent

istvány őrnagy elé.

Már menetelnek is tovább a magyar 
bakák végig a községen,

Aazlély halárában egy pillanatra meg- 
hökkenünk: cseh légionárius tiszt áll 
az országút közepén. Egyedül, el

hagyottan.
A katonai megbízottak előkészített tervei 

szerint ugyanis vasárnap csak eddig vonul
nak be a magyar honvédek, illetve Asztély- 
tői keletre Badaló és Macsola községekbe.

A Hétfői Napló munkatársa Rákóczi 
földjének első községében látogatást tett 
több házban is.

Szomorít dolgokat mesélnek u magya
rok az elmúlt húsz esztendőről, 

különösen az utolsó hetekről. Egymásután 
jöttek a Iclftrtózlatúsok, s egymásután hív
ták be a magyar fiukat, hogv cseh mun
dérba öltöztessék. Persze, elbujdostak n 
fiuk, vagy álszöktek a haláron s csak most, 
hogv a magyar honvédség bevonult ide, 
jönnek vissza nagvboldogan.

— Annyit loplak itt a cseh katonák — 
mond ja egy napszámos ember —, hogy alig 
maradt ennivalónk. Két hete már nőm 
kaptak enni és ezért

elszedlck tőlünk mindent, lm szólni 
mertünk, agybu-Iőbe vertek, 

majd letartóztatlak. Aztán féltünk, meri 
éjszaka ropogott a géppuska és durrogoll 
a gránát.

Az asztélyi határról
már látszik a beregszászi templom
torony, most még csehek vannak ott. 
de a templom tornyán magyar zászló 

hng.
Szerdán vonulunk be ide!

R. i.

Budapesten vasárnap este elterjedt 
szerint szerdán előkelő vendéget kap Ma
gyarország:

lord Rotbrmere, Magyarország régi ba
rátja. a revíziós törekvések első kül

földi támogatója érkezik meg, 
hogy részjegyen a nagy magyar ünnepsé
gen, amellyel az ország a felvidéki területek

Ma délután Budapesten 
összeül a magyar-cseh 

határmegállapitó bizottság
Ma, hétfőn délután hat órakor 
Budapesten összeül a magyar-cseh ha- 

tármegállapitóblzottság.
A magyar bizottság elnöke gróf Teleki 

Pál kultuszminiszter, a cseh delegációt

Fegyverrel is segíteni akarják 
a magyar ügyet a lengyel 

tartalékos tisztek
Varsó, november 6.

A poznani tartalékos tisztek és altisztek 
szövetsége nagygyűlést tartott, amely hatá- 
rozatilag fejezte ki aziránti készségét, hogy 

fegyveresen segíti a magyar ügy győze
lemre juttatását és a közös lengyel

magyar határ megteremtését.
A katowicei lengyel-magyar cserkészkor 

lengyel és magyar színekben pompázó leve
lezőlapot bocsátott ki, amelynek közepén egy

Jaross Andort 
e hét végén nevezik ki 

miniszterré
A belpolitikai élet középpontjában is ter

mészetesen a felvidéki területek visszaszer
zése áll. Szombaton fogadta el a miniszter
tanács a történelmi eseménnyel kapcsolatos

két törvényjavaslatot,

amelyek közül az egyik a felvidéki területek 
visszacsatolásának ünnepélyes törvénybe
iktatását tartalmazza, a másik pedig a 
visszacsatolással kapcsolatos felhatalmazást.

A képviselőházat holnap, kedd délelőtt
11 órára hívták össze.

Az ülésen Imrédy Béla miniszterelnök ter
jeszti be a két törvényjavaslatot és való
színűleg részletesen megindokolja, miért 
van szükség felhatalmazásra. Miután a Ház 
ki fogja mondani a törvényjavaslatra a sür
gősséget, a bizottságok már kedden meg
kezdik a két javaslat megvitatását s előre
láthatólag —

legkésőbb szerdán elfogadják a törvény
javaslatokat.

Csütörtökön a képviselők résztvesznek a

Az Isten atyaságára 
vonatkoztatott testvériséget kell 
érvényesíteni a nemzet életében
A hercegprímás vasárnap felszentelte az uj szentimrevárosi 

plébániatemplomot
Vasárnap délelőtt szentelte fel Serédl Jusz

tinján bíboros hercegprímás a székesfőváros, 
a Ciszterci rend és Szent Imre városi egy
házközség híveinek áldozatkészségéből és 
Waldcr Gyula műegyetemi rektor tervei sze
rint készült szentimrevárosi uj plébánia
templomot.

A hercegprímás reggel
nyolc órakor kezdte meg nagy papi se
gédlettel a több mint négyórás (cmplom- 

avaltal szertartást.
Ezután ünnepi szentmisét pontiílkáll. A fő
város, mint Legyűr képviseletében Schiller 
Dezső alpolgármester vett részt a szent
misén. amelyen részt vett az egyházi és vi
lági élet számos kiválósága >s.

Az evangélium lilán a bercegnrimás t/cnl- 
beszédben méltat la a templomsceiitclés je
lentőségét. Beszéde végén hangoztatta, hogy 

visszacsatolását ünnepli.
I.ord Rothdrmcre szerdán rkezik, de mag 

másnap
tovább utazik kassára,

ahol jelen akar lenni a magyar csapatod 
bevonulásán, ügy értesülünk, hogy lord. 
Rothermcre ezután visszatér Budapestre és 
néhány napol tölt a magyar fővárosban. ,

Viest tábornok vezeti. Viest tábornok ma, 
hétfőn, a déli órákban érkezik Budapestre, 

A bizottság tanácskozásain honvédelmi, 
gazdasági, vasúti, postai és közigazgatási 
szakértők vesznek részt.

magyar stilusu szívben összefoglalva a 1 
magyar és a lengyel elmer

látható. A levelezőlap lengyel és magyar*  
nyelvű felirata a kővetkező:

I.cngycl-magyar testvérbarát, 
Tekintsd kardját vagy poharát.
Vitéz s bátor mindkét fajta, 
isten-áldás legyen rajta.
Éljen a közös lengyel-magyar határ!

kassai bevonuláson s igy legközelebbi plenfa 
ris ülését valószínűleg pénteken tarifa 
a Ház.

Ezen az ülésen tárgyalják le a felvidéki 
területek visszacsatolásával kapcsolatos 

törvény ja vasiatokat.

Törvényes intézkedés történik ebben a ke*  
rétben arra vonatkozóan is, hogy a vissza*  
csatolt felvidéki területek magyar képviselőt 
a magyar országgyűlés képviselőházának, a, 
magyar szenátorok pedig a felsőháznak le*  
gyének tagjai. A hét végén, 1

valószínűleg még pénteken megjelenik 
Jaross Andor felvidéki magyar kép
viselő tárcanélküli miniszterré való ki

nevezése.
A felvidéki magyarságnak ez a kiváló vezérd 
a visszacsatolt területek problémáival fog 
foglalkozni, mint tárcanélküli miniszter.

♦

A képviselőház háznagyi hivatala felhívja! 
a törvényhozókat, hogy ha részt akarnak 
venni a kassai bevonuláson, jelentkezzenek 
a háznagyi hivatalban.

A felsőház háznagyi hivatala felkéri a! 
felsőház tagjait, hogy akik a kassai ünnepé*  
lyes bevonuláson részt akarnak venni, ezt it 
szándékukat a felsőház háznagyi hivatala*  
nak jelentsék be.

az Isién al,vaságára vonatkoztatott test
vériséget és egységet kell érvényesíteni 
a nemzet életében, aki ez ellen az egy
ség ellen beszél, Ir vagy cselekszik, az 
sem az Istent, sem H hazát nem keresi.
A szP"|n)1Sp .ÓRfl|) rch)iü.k fc|szalj0)I|. 

tusáért halandó le Dcuni voll. majd a pápai 
.7 " Himnuszt énekelték el a elén-
ü, ■ 1 rM'írt-««ll<Sba1> megtartott 
BVe tlu" ■k"" “llmnlltkír,
Bittér Illés clalrveauxl apát, Schiller Dezső 
alpolgármester c's Fnrí-a« Alberik plébános 
mondott felktiszöntöl. pienanus
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Magyar testvérek!
Bécsben megtörtént a döntés 

Tudomásul vesszük!
Esterházy János gróf kiáltványa 
a Szlovákiában maradt magyarokhoz

Pozsony, november 6.
(Magyar Távirati Iroda.)

Esterházy János gróf, magyar képviselő, 
az Uj Ilirek hasábjain

„Magyar Testvérek! Bécsben megtör
tént a döntés. Tudomásul vesszük"

címmel kiáltványt intézett a Szlovákiában 
maradt magyarsághoz. A kiáltvány igy szól: 

„Visszaszorítom a könnyet, amely sze
membe tolul, amidőn ittmaradt magyar 
testvéreim könnyes és kérdező szemébe te
kintek. Visszaszorítom, mert most nem le
het helye fájdalmas lélekmarcangolásnak, 
nem lehet helye lemondásnak vagy csügge- 
désnek, nem lehet helye az uj feladatok 
elől való megfutamodásnak, hanem

tettre készen, férfias elszántsággal, bát
ran, erős hittel és kiapadhatatlan re
ménységgel kell megtennünk azokat a 
kapavágásokat, amelyekkel a jövő felé 

vezető utunkat megalapozzuk.
Kis sereg, de megpróbáltatásokban meg- 

cdzelt, küzdelmekben kipróbált sereg az, 
amely most felsorakozik a nemzeti munka 
vállalására. Büszkén állok annak élére, 
mint ahogy eddig a milliós sereg élén állot
tam, büszkén és telve bizó hittel, mert tu
dom, hogy’ a visszamaradt népcsoport — ha 
kevesebb tagból áll is —

nem kisebb senkinél és felfogja hiva
tásának teljes súlyát.

Könnyű lett volna nekem most kényelme
sebb, kevésbé felelősségteljes és könnyebb 
hivatást és munkakört választanom. Egy 
pillanatig sem foglalkoztam ezzel a gondo
lattal, mert

elválaszthatatlanul összenőttem azzal a 
talajjal, amelyet elődeim, őseim vérük
kel és verejtékükkel tettek termékennyé 

a magyar gondolat részére, 
amely talajon ringott az én bölcsőm és 
amelynek sorsával, boldogulásával egybe
forrott lelkemnek, szivemnek legkisebb ré
sze is, egész énem, egyéniségem, minden 
gondolatom, vágyam és reménységem.

Amint én cselekszem, ahogy én gondol
kozom, azt várom velem együtt vissza
maradt testvéreimtől.

Maradjon mindenki olt, ahova a Sors 
állította, legyen éltető ereje annak a 
megkisebbedett, küzdő magyar család
nak, amelyre most fokozottan fontos 
és nagy feladatok várnak, hogy az It
teni magyar nemzetcsoport, méltóan a 
magyar múlt szerint hagyományaihoz, 

megállja a helyet.

Uj rendszert kell kiépítenünk
Természetes, liosy a maRjar cgyüvétar- 

tozásból származó kulturális, szociális és 
gazdasági kötelezettségeknek

egészen uj rendszerét kell most kiépí
tenünk.

Bízunk abban, hogv ez a törekvésünk, 
amellyel Szlovákiának újraépítéséhez is mint 
tettel tényezők akarunk hozzájárulni, teljes 
megértésre fog találni szlovák testvéreink
ben. Nekünk éppúgy, mint nekik,

a keresztény nemzeti gondolat a kiin
dulási alapunk, ez nz alap pedig nem 
tűrhet meg bizalmatlanságot vagy bár
milyen olyan túlzást, amely veszélyez-

Erősen bízom abban, hogy ennek viszon
zásául az itteni szlovák kormánynak azt a 
természetes gesztusát fogjuk tapasztalhatni, 
hogy

hasonló elbánásban részesíti a Szlová
kiában megmaradt magyar népcsopor

tot.

Nagyszőlős és a többi 
magyarjai, ismét hoz-

Pozsony, Nyílra, 
magyar nyelvszigel 
iátok szólok.

A bécsi döntés ____  __
jött létre, mint annakidején _ ,____ _
nyéki békék. Nem egyik vagy másik nem
zetnek, vagy népcsoportnak leigázása, vagy 
megszégyenítése volt a cél, hanem az, hogy 
itt, Európa szivében

vállvetett, termékeny, uj munka indul
jon meg, amelynek nyomában uj élet 
és minden nemzet fiának boldogulása 

járjon.

A bécsi határozatban külön pont intézke
dik az itteni magyarság jogainak védelmé
ről és Pozsony különleges helyzetére való te
kintettél

a pozsonyi magjar népcsoport teljes 
egyenjogúságának biztosításáról.

Mindennek becsületes és lelkiismeretes 
keresztülvitele felett nem olyan halvaszüle
tett intézmény őrködik, mint a genfi nép
szövetség. hanem

ereje teljes hatalmában levő két nagy
hatalom: Olaszország és Németország, 
akinek magyarbarátsága már sok 

próbát állott ki.

egészen más légkörben 
a páriskör-

Sziklaszilárdan a jog, 
törvény és igazság mellett

Mi, itteni magyarok, sziklaszilárdan ál
lunk a jog, törvény és igazság mellett. Ed
dig is ezeknek fegyvereivel küzdöttünk és 
most, hogy az Úristennek akarata, amelybe 
bele 
hogy újabb feladatokat 
gunkra, egv pillanatig sem torpanunk 
meg, de

fiatalos lendülettel, töretlen munkakedv-

kell nyugodnunk. azt parancsolja, 
vállaljunk ma-
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telhetné két olyan népnek békén e»Ult- 
élését és együttes építő munkáját, 

amely kél népet nemcsak lelki azonossá
gok, de gazdasági, földrajzi és egyel) körül
mények is arra kényszerítenek, hogy a ben
nük rejlő, nagy és értékes erőket ne egy
más ellen fordítsák, hanem azokat egyik a 
másikért gyümölcsőzlessc.

Mi részünkről, magyarok részéről, ebben 
sohasem lesz scmilyen hiány.

Megnyugvással látom azt. hogy a Magyar
országba kerülő szlovákok sorsa miként fog 
kialakulni. Az etnográfiái elv szerint vont 
határok sohasem lehelnek tejesen igazságo
sak. Nem kerülhető el az. hogv a népcso
portok össze ne vegyüljenek. így a magyar- 
szl?vák halár kijelölésekor is nagyobb 
számban kerülnek szlovákok Magyarország- 
h"Z. De

etek sorsa minit aggodalomra nem le
hel oka senkinek, mert a magyar kor
mány teljes tiszteletben fogja tartani
ezeknek a szlovákoknak minden nem
zeti Jogát és sohasem fog akadályt gör
diteni nemzeti mlvnltunknak szabad

kifejlődése elé.

í'-.' ■

ma este 
% 10 Órakor 

diszbemutMo

vei és a lefolyt busz esztendő gazdag 
tapasztalataival felvérzetten csak azt 

mondhatjuk, hogy: előre!

Az Uristn áldását kérem bárhol élő, min
den magyar testvérünkre is. Tudom, hogy 
az ő imáik, az ő szeretetteljes testvéri 
együttérzésük kisérni fogja minden lépé
sünket, amelyeket az uj ösvényeken most 
majd megteszünk.

Tudom, hogy most sem vagyunk és már 
sohasem leszünk az. elhagvatottságnak és 
árvaságnak olyan nyomasztó helyzetében, 
mint voltunk húsz év elölt. Es a mostani 
hét eseményeinek reánk nézve gazdag ta
nulsága az is, hogy az Isten segítségével

nemes és nagy célokért folytatott küz
delem soha el nem bukhat, egy nép, 
egy nemzet meg nem semmisülhet, ha 
nem mond le a létét és boldogulását 

biztositó jogokról.
Bizzunk a magyar jövőben, bízzunk 

magyar géniusz újra feltörő erejében 
bízzunk önmagunkban, akkor mindcnkoi 
velünk az Úristen segitsége!

...Igénybevett 
összes izmainkat. 
Aki sokat jár, az 
takarékoskodjon 
izomerejével, amíg 
nem késő. Tehát: 
őre rugalmas 
ucsuksarok!

Az első vasárnapi tudósítás 
a kassai vonalról

A
a

hurcolkodó csehek kiürítették a rimaszombati kórházat, 
magyar betegeket megrugdosták és kirakták az uccára

A gömör—kassai bevonulási sza
kaszról vasárnap délben érkezett az 
első tudósítás a Hétfői Napló kikül
dött munkatársától. Kegyel hat óra
kor indította útnak külön futárral a 
bevonuló honvédcsapatok körletéből 
visszafelé az első postaállomásig, 
ahonnan távírón továbbították a bu
dapesti szerkesztőségbe a szivbemar- 
kolóan drámaihangu tudósítást

Sajtófőhadlszáilás, november 6.
,.. Hétfői Napló kiküldőit munkatársá

nak jelentése) Életünk legritkább pillanatát 
éljük át. Birtokunkba jut valami, amit elra
boltak és a rabló kénytelen kiengedni zsák- 
njányát Mindez sokkal nagyobb körülmé
nyességgel történik, mint ahogy elvették a 
csalárd erőszak jogán. .4 föld az igazság 
erejével lerázta magáról bilincslarló urát és 
mi most a léleknek azzal a mély megindull- 
ságával készülünk rálépni, amiben nincs 
kárörvendés, bosszúvágy, diadalmi érzés, 
hanem cgyesegyediil busz esztendeig elnyo-
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molt testvéri vágyunk teljesülése.
Itt az északi haláron az élet legegysze

rűbb megnyilvánulásán is rajta van a tör
ténelmi óra fenségességének ténye. Miskol
con például észrevehetően lassúbb lett az 
élet tempója. Olyan ez, mint amikor a szilt 
nagy dobbanásra készülve, elszorul. Hiva
talokban, kereskedésekben, a mindennapok 
munkája másodrendű lelt, akár karácsony
kor, amikor azt mondjuk: majd az ünnepek 
után. Ezzel függesztjük fel a feladatokat. 
Most minden a bevonulás utánra marad. 
Mi, ilt az északi haláron ugy türelmetlen
kedünk, mini a paripák, ha fújják a kür
tőt, de még nem indulhatnak. A Csallóköz
ben már menetelnek a mieink és mi meg 
csak most, vasárnap. Két napig kellett vár
nunk, nyolcadika helyett csak tizedikén ju
tunk Kassára, mert a csehek az ungvári vo
nalról nem tudnak előbb kivonulni, ez a 
kényszerű eltávozásuk pedig csak 
keresztül történhet meg.

Vagyunk vagy harmincán belföldi 
földi ujságirók. festőművészek és 
szók. Nagyszerű társaság 
idegünk nyugodt beszélge 
Jöttünk, mentünk, látni é; 
lünk volna vall 
hogy mii, mert 
már megyünk ál a trianoni haláron.

Mikor elindultunk Budapestről, katonai 
fegyelemnek vetettük alá magunkat, ami 
nélkül valóban nem lehetne dolgozni ezek
ben a boldog, de nehéz napokban. Nem aS 
élmény sok, hanem a közlés lehetősége ke
vés. A csehek lebontották a lái>iróva Hala
kat, a forgalom az átmenet idejében termé
szetesen korlátozott. Valóban sok jóindu
latra van szükség, hogy tudósításom időben 
célhoz érjen. A munka pedig az idő rövid
sége miatt is lázasabbra forrósodik, mert 
a tudósítást, ha beljebb érünk a visszacsa
tolt területre, kéziratban kell futárral Bu
dapestre küldeni. Pedig tudjuk, hogy oda
haza éppen olyan lázasan várják a híreket, 
mint a felszabadításra kerülő magyarok az 
érkezésünket.

A mi sajtócsoportunk parancsnoka, vitéz 
Móricz Kálmán százados fáradhatatlanul 
dolgozik érdekünkben, adjutánsa és segéd
tisztje, Nelkovszki hadnagy szintén. Talán 
még telefonvonalak is volnának, ha rajtuk 
állna, csakhogy megkönnyítsék munkánkat.

Miskolcon, ahol az elindulás előtti nap 
nagyrészéi töltöttem, találkoztam egv, a 
csehszlovák hadseregből megszökött tüzér
ségi bemérő katonával. <) beszélte, hogy 
Himaszomhafon a csehek nemcsak ajlóslul- 
ablakoslul ürít el lék l.i a kórházat, de a be
tegeket kirakták az utcára és a magyar 
ápoltakul meg is rugdoslak ulravulónl a vi- 
lággákiirlölt hum><nilá'uk nevében. Most ez 
•a fiú is hazakerül velünk egyidöben. Köz
katona. aki a cseheknél azért nem kapott 
csillagot, mert nem akart. Ezred versenye
ken első dijat nyert, hogv megmutassa, 
mit Ital a magyar, ha akar. De versenye
ken kívül főbbel nem akart.

— Hogv nézlek volna rám a fiuk, ha én 
csillagot kapok v*  nekik parancsolok —• 
mondotta — a cseh hadseregben magyar 
ne parancsoljon a magyarnak.

Most félbehagyom az Írást, mert végre 
indulunk llrgccl hal óra van. A novemberi 
szél hűvös érintésével frissíti homlokunkat 
és amerre jár. susognak a fák, mornilannk 
az erdők. Nyugtalanok, mintha ők is ve
lünk szerelnének jönni: magyar fa — ma
gyar fához, magyar rög — magyar röghöz.

Indulás! — hangzik és azzal az érzéssel 
fo-'laliuk <1 l'olvünket !( honvéd*,.g  állal ren
delkezésünkre bocsú.floll autón, hogv szi
vünk soha nem végzett olyan munkál mint 
amiben ma vár ránk.

Kassán

és küh 
szobrá- 

» lenne, ha volna 
•lésre. De nincs, 

hallani szeret*  
amit, magunk sem tudjuk, 
azt úgysem hallhattuk, hogy

M. I.



DOR.MANDY GÉZA, a Magyar Bridge 
Szövetség elnöke dr. Zahler Ernő vezérigaz
gatóhoz, M kassal bridge klub elnökéhez In
tézett táviratban meleg szavakkal Üdvözölte 
a visszatérő magyar játékosokat. Nemcsak 
» szövetség, de a budapesti elsőosztályti 
egyesületek Is minden áldozatra hajlandók, 
hogy a felvidéki városokkal a sportkapcso- 
lalot felvegyék. A MAC, BEAC és az Or
szágos Magyar Bridge Club kapitányi érte
kezleten egyhangúan határozta el, hogy a 
legrövidebb Időn belül barátságos mérkő
zésekre utazik felszabadított felvidéki vá
rosainkba. A szövetség külön ünnepi rend
kívüli közgyűlésen fogja meghívni a visazii- 
keríllt egyesületeket a szövetségbe, ahl Is
zonyára vezető pozíciót fognak biztosítani 
Zahler Ernőnek, aki Izzó magyar érzéséről 
fényes bizonyítékokat szolgált az elmúlt 
húsz év alatt és hitvalhi magyarságáért cseh 
börtönben Is szenvedett.

♦
A BRIDGE-játéknak legnagyobb szépsége, 

hogy megszámlálhatatlan variáns Jardul elő 
benne és minden kiosztás uj helyzet elé 
állítja a játékost. Az alábbi partinak az az 
érdekessége, hogy egy jó játékos milyen 
mesteri módon javította l.l saját hibáját.

4 A B (i 4
V B 9 5 4
0 K D
4 B 8 2

4 K D 10
9 7 8
0 B10875482
4 -

ÉSZAK 4 8 7 8 2
9 0
0 A 9
4 K D 10 8 7

4 9 5
9 A K D 1082
0 0
4 A 5 4 8

Dél négy kört játszik! Nyugat káró bubi
val kezdi meg az ellenjálékot, amit Kelet 
beüt az ásszal és természetesen a treff 
királyt hívja meg. Ila a felvevő most ki
lazsálta volna, simán teljesít, mert bármit 
hív, a négy kör hukhatatlan. A felvevő azon- 
br.n elhamarkodva, gondolkodás nélkül be
illőit és az ülést legnagyobb rncf/rőÁö- 
ngödésére — Nyugat ellopta. Most már ugy\ 
néz ki, hogy a játszma nem menthető. Mert', 
az ellenfelek erűiig ütöttek egy kárát, egy\ 

treff lopást, most még kiadó egy pikk és ké/ 
treff" Ezután következik a játék izgalma és 
szépsége! Nyugat újra kárát hív, amit a fel-\ 
vevő itt a magas dámával az asztalon és 
a kézből eldob egy pikkel. Aduval kézbe jön 
és pikkel hív. (Teljesen közömbös, hogy 
.Xyugat bemcgy-c figurával, vagy sem.) Beüt 
a: ásszal és egy pikkel haza lop. Most le
megy az asztalra aduval és újra pikkel Ilin, 
amire kézből egy treffet dob. Már kész is 
a parti, mert Nyugat nem Imi mást hinni, 
mint kárát, amit ellop az asztalon és kézből 
egy rossz kis treffet dob. Majd a most már 
jeimngasiloll tizenharmadik piklzrc eldobja 
a negyedik rossz treffjél és kész a négy kor! 
Egy kis elimináció, egy kis számítás és máris 
fríjesitl

A NEMZETI KUPA eljutott az elődön
tői'1 Most mai izgtilmns mérkőzések foly
nak. -I :i kupnkimlclem sokul vcszilcil ér 
dckességéből. meri n Bridge Club csapnia 
nem iii'hilt és igy nz egyik s/árnv csonka 
voll. Az elmúlt héten az MTK I vezetőit 
,,a céltól a startig" ni l'nió I.TC. rossz for- 
nu'ibuii lévő együttese ellen Nem lehel tré
ningek nélkül leülni versenyezni. Ilii ..a 
nagy krekkek" csak n versenynapon tálul- 
koznak, akkor feltétlenül ilyen nivóllan já
ték nz eredmény A végig kitűnően játszó 
Diplomások lehengerelték nz MTK II esti- 
palnl Különösen dr. Kádár Miklós voll ki- 
iiln.i Ormában nz l«en szépeit ,iát«ó Dip- 
fomtiaob ItSziii. — Nehéz kilzdclcni után, 
fej-fej mellein pontozással nyeri a DS(. /. 
nz erősen feljavult MAC ellen. Nagy meg
lepetés voll :• BEAC minimális meccspont- 
tnl vnlé> győzelme Tata ellen. «Sok azonos 
iálszmn volt és n Tataiak c«yik legjobb 
mmiuknl fogták ki A/ elődöntőkben n 
HE\C n Diplomások ellen, az Mll\ I. n 
lói' I ellett játszik A ítél gyrtzles kerül u 
döntőbe.

nz újonnan megvá- 
n máris megkezdi in- 
vétség hhntnlos helyi-

Dr. SELMECZI ERNŐ. 
Josztott szov< tMgi titka 
tenziv működését, 
hegében miii... •• 
között és minden 
zöll áll nz egvesületrk rendclkt 
.Irm-emti szüvelsígi ügyben

titk

linilcn szombat délelőtt 10—1'2 óra 
szerda délután 6—8 óra kö- 

’ '.kérésére és min- 
nivesen <i<i felvi-

lágotitdil.

KELEMEI.IK a 
A bridge szalonok 
«melésl egyelőre 
közönségre.

♦
kúrl.vaadót 20%-ról 25% rn. 
és bridge klubok ezen 5% 
nem óhajtják áthárítani a

MAGTAR t MAGYARÉRT hazafias akciói 
a- Országos Magyar Bridge Club követő példa
ként azzal óliaitjn támogatni, hogy a hét bizo- 
mios napiéin " kártyapénz 50%-df. továbbá a 
/ „L- által felajánlott adományokat önzc-
gyűjtve továbbítja a vezetőséghez.

, HÉTFŐI mőmA
Újjászületett honvédség

- újjászületett nemzet
Ha magyar katonát láttunk, mindig meg

dobogott a szivünk, de mozi szabadon ra
gyogó lmszke öröm csillog a szemünkben, 
amikor ezekben a reménykedő napokban 
délceg honvédcsapatok vonulnak előttünk, 
mert a magyar szív mélyén fakadt nagy 
vágyakozások valóraváltásál tiszteljük ben
nük. Akadtak, akik a történelemnek ezek
ben a zúgó, viharzó napjaiban fáradtak, 
kétkedők, elesett lelkitek voltak. Akadtak, 
akik a megalkuvás nélkül kitűzött, 'bátran 
hirdetett magyar célkitűzések nagyszerűsé
géhez viszonyítva, kicsinynek, gyöngének 
tartották fegyveres erőnket és ezért nem 
merlek hinni a beteljesedésben. De a csend
ben Izzó akarat, a hangtalan, önfeláldozó 
katonamunka, a szerény áldozatosság, 
amely sohasem kívánt magának könnyű 
népszerűséget, magyar csodát müveit. A 
vasfcgyelmü és kitünően képzelt honvédség 
legfelsőbb Hadurának parancsára pillana
tok alatt modern hadsereggé vált. Minden 
magyar hálát ad ezért a Mindenhatónak, 
hogy ezt megérhette. Hálát ad az Istennek 
és köszönetét mond a honvédség vezetői
nek, akik ezt az eredményt áldozatos 
munka árán megteremtették és köszönetét 
az egyszerű, névtelen hősöknek, akik bol
dogan vállalva a katonaélet megpróbálta
tásait, engedelmes hűséggel sorakoztak fel 
a Hadúr parancsára.

Minden magyar szorcli a honvédben faj
táját, a régit, az igazit, a kényelmes öröm
től meg nem mákonyositoitat. Benne tiszteli 
oltalmazó pajzsát, a megint élesre fent, 
villogó magyar szoblyát. Es boldoggá tesz 
minden magyart az erő, amely belőlük su
gárzik és félreérthetetlenül utat mutat 
minden magyarnak. Mert erű és reménység 
ez a honvédség egymagában. Lehet, hogy 
vannak hadseregek, amelyeknek az ágyúi 
messzibbhordanak, amelyeknek nagyobbak

Szép asszony, 
Lűwy Arthur...» „XXT

SlorfiiggUny, csipkeszövel s rojttal . . P 5.50
StorfUggüny, kézimunka-fiié . . . P 8.59
StnrfUggöny, klöpli. örökéletfi . . . P 14.89
Agyfcrilő-cslplteszövet, két ágyra . . . P 12.50

Négyszász pengőre ítéltek
egy ÖTBA-orvost, mert inzultálta 

egyik betegének feleségét 
orvos szerint az asszony virágcserepet vágott hozzá — 

Az affér után egy órával a beteg meghalt
Egy orvos és egy budafoki ftdóllszlviselö 

feleségének különös és meglepő afférja bon
takozott ki abban n becsületsértési perben, 
amelyet most tárgyalt másodfokon a port- 
vidéki törvényszék Tól/o/uasg-lanácsa.

Dr. Kókay Béla budafoki OTBA-Orvos 
hosszabb illőig kezelte Bodnár Károly buda
foki adótisztviselöt. A kezelés során Bőd- 
hámé aggodalmaskodott férje állapota 
miatt, éles szóváltás támadt az orvossal s 
ennek során

az orvos az asszonyt inzultálta, Bod- 
núrné pedig egy virágMerepet vádolt az 

orvoshoz.
A súlyos beteg Bodnár Károly a másik 

szobában feküdt s a történtek után egy órá
val betegségébe meghalt. Az orvos és az 
asszony kölcsönösen feljelentették egymást 
s a járásbíróság nz orvost száz pengő pénz- 
büntetésre ítélte, az asszonyt pedig felmen
tette.

Ilyen előzmények után került most a 
pestvidéki törvényszék fellebbezési tanácsa 
elé a szokatlan affér ügye. A törvényszék 
elölt dr. Kókay Béla kijelentette, hogy nem 
érzi bűnösnek magát s ezeket adta elő!

— Több alkalommal kezeltem Bodnár 
Károlyt. Felesége bántóan kifogásolta or
vosi ténykedésemet. Amikor legutóbb Bod
nároknál voltam,

olyan hangosan beszélt velem, hogy el
fogott nz Indulat a figyelmeztettem, 
mérsékelje magát. Az amzony felkapott 
cgv virágcserepet, hozzám vágta, én vé
dekeztem. ekttthen üthettem meg Bőd- 

náraét.
Nem felel meg a valóságnak, hogy három
szor egymásután pofonvágtam.

A bíróság kihallgatta Bodnár Károlynét 
is, aki igv vallott:

— A doktor ur gyomorrontást állapított 
meg férjemnél, aki egyre rosszabbul lett, 
igv érthetően Aggasztott az állapota. Tíz 
nnp telt el már betegeskedése óta, amikor 
n doktor ur kijelentette, hogy 

tüdőgyulladása van férjemnek.
Erre közöltem vele, ha férjemmel valami 

p harcikocsijaik, talán több félelmetes re- 
pülőfjépük vár az indító parancsszóra, de 
lélekben tüzetesebb, hivő hittel hevített és 
nemzetének szitfós akatatára támaszkodó, 
kevés olyan van, mint a miénk. Ezért erős 
és lebirhatatlan harcértékii a honvédség.

Az aggodalmaskodók, a hitükszegett két
kedők tudják meg, hogy hiába a sok fegy
ver, hiábavaló a bőséges lőszerfelsterelés, 
a kitűnő tankok tömege, ha nem áll mel
lettük férfi, igazi férfit aki a küzdelmet 
örömest vállalja. Harcban legény kell a 
gátra! Harcos, aki felolvad a közösség vá
gyainak izzó forróságában és személytele
nül verekszik, ha egyebe nincs, körmével, 
fogával. Lelki felkészültség dolga ez. ön
erőnkbe és magyar testvéreinkbe vetett 
megingathatatlan, szinte lázas hit kell 
hozzá. Minden áldozatra kész, minden át
meneti sikertelenséget lebiró, szívós akarat 
kell ide. A sok puska, ágyú, repülőgép egy
magában nem teremti ezt elő. A nemzeti 
vágyak viharzó zuhogásával hajtott szel
lemi erők feszítő, lendítő, győzelemre ser
kentő, minden megalkuvást elsöprő indu
latai kellenek ehhez.

A mai mámorosán szép, beteljesedéshez 
vezető napoknak egyik-másik válságos pe
riódusában még voltak tétovázók és félén
kek, a magyar honvédség talpraállása azon
ban ezekbe is lelket öntött. Egygyé váltunk, 
lelkünkre eszméltünk és boldogan bízunk 
valamennyien a jobb magyar jövendőben. 
Ez a honvédség újjászületésének felbecsül
hetetlen és legnagyobb eredménye. Félre 
tehát nz émelyítő erőtlenséggel, a pacifiz
mus kábulatba ringató jelszavaival. Fel a 
zászlót, fel a magasba! Menetelnek már a 
magyar honvédek a Csallóközben, az Ipoly, 
Gorám, a Bodrog, a Latorca táján, hogy 
megint birtokba vegyék az ősi földet és ők 
a zálogai, hogv most már mindig magyar 
maradjon — örökre.

C.sipkesiiivel, 300 cm széles . . . . P 3.M 
Glttertüll, 300 cm széles..........................P 4.6Ó
TüllterltA, kézimunka, 100/100 cm . , P 4.50 
Cslnszpárna. tűzéssel, tollal töltve . . P

baj lesz, öt teszem felelőssé. Kimentem a 
konyhába, a doktor ur utánam jött és mo
solyogva mondotta: „Uj vőlegényt kereshet 
majd, szép asszony?. Én ekkor sírni kezd
tem s azt mondottam neki, hogy felelőssé 
teszem, ha férjemmel baj történik.

ö erre elkapta a karomat, majd három
szor areulüttttt, én védekezésül felkap
tam egy eaerép virágot, de kiütötte ke

zemből s így nem vágtam azt feléje.
Az izgalmas jelenetet férjem betegszobájá
ból végighallgatta, nem tokkal később rotz- 
szul lett s egy óra múlva meghalt.

A törvényszék tanukat hallgatott ki, majd 

dr. Kókay Bélát <00 pengő pénzbünte
tésre Ítélte el.

Az ítélet mcgokolása szerint súlyosító kö
rülményül szolgál, hogy dr. Kókay Béla 
orvosi hivatása közben ragadtatta el magát 
nz inzultusra • egy nőt bántalmazott.

Bodnár Károlynét a törvénysték Is fel
mentette

azzal a megokoléssal, hogy nem nyert bizo
nyítást az, hogy inzultálta volna az orvost.

A merénylet napján 
a Teleki-téren vásá
rolta a két revolvert 
a pávauccai gyilkos

A Páva-utcai rémdránia két rendőrúldozatát 
és az öngyilkossá lett Herterich Antal elmebe
teg kazánfűtőt már eltemették, de a főkapitány
ságon még nem zárullak te ennek a borzalmas 
ügynek aktái.

A rendőrség ugyanis szigorú nyomozást in
dított annak a megállapítására, hogy a súlyos 
Idegbeteg férfi

honnan uereate aat a két mvnlvert, 
amelyekből n lövéseket leadta és hohnan futott 
töltényekhez. A rendőrség kihallgatta ugyanis

Btrinpot, 1M« Swemlier T>

I fűti feleiígít. aki elmondott!, hogy parte- 
richnek

Mfai nem volt revolvere
és a végzetes november elsején este látta csak 
nála először a gyilkos . . kül.

A bűnügyi oeztály vezetője detektheket kul 
dóit ki a Mra-uteai hóiba, ahol H""'lch‘k 
laknak és mindazokra a helyekre, ahol a ka- 
rínfülö november 1-ín megfordult. A nyomo- 
ala eddiirt adatni szerint, a Páva-utcai rendőr 
gyilkos ugyannak

a Teleki-téren aeereale a két revolvert, 
ahol mír a múltban la több alvilági alak jutott 
revolverhez éa 'nem cgv bűncselekmény elmdt- 
tója volt a Teleki-téri tilokxatoa

A rendőrség most újból elhatározta, hogy ál- 
laudó razziákat tart a TtlrH-tárrn éa azokat, 
akik fegyvert kináinak eladásra,

áronnál a lolOMhíaka vlaalk
éa mis eljárás ia indul ellenük. Hélfdn déleló.t 
több olyan egyént hallgatlak ki a rendőrségen, 
akiknek a neve mór a múltban ta 
Teleki-téri tegyveríruauíeaal kapcaolalban és 
ezek között keresik azt is, aki az elmebeteg em 
bért revolverekhez juttatta.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A />«(, Hagyur Kereikedllmi Bank u>o.t 

megjelent angolnyeh’ü időszaki gazdasági je- 
lenláse megállapítja, hogy a világgazdasági 
konjunktúra Jelenlegi bizonytalan Iríinyzatt- 
»al izemben Magynrorízíg garda.ági helyzeti; 
nek aiakuláza a Jő termi, ér a berubaró.i 
program élínkitő haldia folytán kedveidnek 
ígérkezik. Bámulat a Jelenté, további arra, 
hogy — minden más szemponttól eltekintve ■—* 
mily naau jelentősége van gazdasági szempont' 
bői a felvidéki területek visszacsatolásának. 
Ezeknek a területeknek erdőségei, vasbányái és 
egyéb ipari nyersanyagelőfordulásai mind oly 
gazdasági erőforrások, amelyeket megcsonkított 
hazánk súlyosan nélkülözött, mig Csehszlová
kiában ezek a természeti kincsek az orszóg más 
részeiben is bőségesen rendelkezésre álltak. 
A felvidéki területeknek az ország közgazda
ságába való bekapcsolása uj, nagy feladatok 
elé állítja a gazdasáágl életet ét a bankokat. 
A magyar pénzintézetek — és közöttük termé
szetesen a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank — 
a nagy nemzeti célok és érdekek jelentőségétől 
áthatva, örömmel és készséggel vállalkoznak 
arra, hogy ezeket a feladatokat minden ren
delkezésükre álló erőforrás felhasználásával, 
legjobb tudásuk szerint teljesítsék.

A Jelentés részletesen foglalkozik továbbá 
a nemzeti beruházási kölcsönnel éa kiemeli, 
hogy a magyar pénzintézetek az ezen kölcsön
ben vállalt jelentékeny jegyzésükkel, az ipar
vállalati jegyzések egyrészének flnancirozásá- 
val, valamint az Idei bőséges búzatermésnek és 
a készletgazdálkodásnak íinancirorásával telje
sítőképességüknek újabb kiemelkedő bisonyité- 
kát adták. A beruházási hozzájárulással kap
csolatos fizetési kötelezettségek teljesítése szin
tén komoly feladat elé állítja a pénzintézete
ket. Kétségtelen, hogy a bankok ezt a próbát 
is sikerrel fogják megállani annál is inkább, 
mert remélhető, hogy nberuházósi kölcsönből 
<ls az egyszeri vagyonadóból a kincstárhoz be
folyó pénzek rövidesen újból a gazdasági élet 
körforgátába kerülnek.
WA jelentés részletesen foglalkozik a kormány 

gazdasági és szociális reformprogramjával, a 
Magyar Nemzeti Bank alapszabályainak módo
sításával, a külkereskedelem fejlődésével, vala
mint a mezőgazdaság és az ipar helyzetével.

A Dtina-Tiszaköri Mezögazdusági Kamara 
a m. klr. földmivclcsügyi miniszter ur támo
gatásával 1938 november 14-től december 7-ig 
Szegeden a m. klr. Állami Felsőipariskolán 
(Kálvária-tér 5-b) mezőgazdasági gépkezelői 
tanfolyamat rendez. A tanfolyamra jelentkezni 
lehet személyesen vagy Írásban 15 pengő be- 
iratási és tandíj egyidejű beküldése inellett 
1938 november 12-ig a kamaránál (Kecskemét, 
RAkóczi-ut 17-19), vagy a m. klr. Állami Felső
ipariskolán (Szeged, KálvAria-tér S-b). A hall
gatók közős elszállásolásáról és kedvezményes 
Helmézéséről a kamara gondoskodik.

Az Vnion des Vsínes et dcs Erploltations Fo- 
restierei de Nasic folyó évi október hó 3i-én 
megtartott évi rendes közgyűlésén a tavalyi 
nvcreségdthozattal együtt kimutatott 694.916.55 
svájci frank tiszta nyereségből, az igazgatóság 
jataalatához képest részvényenklnt 2.60 svájci 
frank osztalék kifizetését határozta el. Az ese- 
dókez 12. számú szelvényt a 6 százalékos svájci 
sselvényadó levonásával f. é. november hó 8-IÓ1 
kezdödőleg fogja a Danque de Paris et dez 
Payz-Bas, Genfnen és a Hazai Bank Rt. Buda
pesten beváltani és pedig az utóbbinál a nősz*  
trifikált részvények szelvényei darabonkint 2.71 
pengővel fognak klfisetésre kerülni.

— Asszonyom, meggyőződött már arról, milyen 
kitünően aüt-főx a villanytűzhely? Akinek vil
lanytűzhelye van, méltón büszkélkedik azzal, 
hogy tisztán, kényelmesen és olcsón főz. Ajz- 
szonyom, látogassa meg az Elektromos Müvek 
V„ Honvéd-u. 22. st. alatti bemutatójának in
gyenes gyakorlati főzőelőadásait. Délelőtti főző
gyakorlati előadás: hétfőn, csütörtökön ás pén
teken ’/slO órakor, délutáni főzőbemutató szar*  
dán 17 órakor. A villamos háztartási készülé
kek ismertetése során képvkélőfánk, kuglóf, ré- 
les, bécsikocka, hal- és különféle húsételek ké- 
ssitését mutatják be.

rádlőhallgalólhM. A mai, 
Űrökké emlékezetes napokban, amikor csapa
taink bevonulnak a visszacsatolt területekre, a 
rádió lehetővé testi mindannyiunk számára, 
hofy tálakban együtt legyünk (elvldíkl l«.M- 
relnkkal; -ellik együtt él lük át ezeknek a tár- 
lűnelmi napoknak boldog, mámoros hangula
tát. Mert nemcsak ők szabadultak fel, hanem 
mi is. FelzrabAdullitnk a hosszú éveken át lel
kűnkön feküdt nyomasztó hangulattól. Egy 
boldogabb, nyugalmasabb kor kezdetét inéri 
zzámuukra a békés visszacsatolás. A házak lo- 
bogódisrben. mi pedig lélekben megujlmdva 
ünnepeljünk magyar rádió — Orion rádió 
hangja) melleit.
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Tizenötezer főnyi közönség 
impozáns lelkes tüntetéssel 

ünnepelte vasárnap 
az Országzászlónál a Felvidék 

felszabadulását
Az Országzászlót felvonták az árboccsúcsra

Az Ereklyés Országzászló Nagybizottságá
nak örömünnepe volt vasárnap. A Szabad
ság-térre az országzászló elé tízezrek zarán
dokoltak el. Az ország minden részéből ér
keztek küldöttségek, olt voltak a front
harcos és hadirokkant diszszázadok, a jász
kun vitézek festői egyenruhájukban s el
hozták az országzászló elé a göböljárásiak 
is a trianoni határsorompóból ácsolt ke- 
1 észtét.

Délután bárom óra után a Szabadság
teret zsúfolásig töltötte a sokaság.

Hideg, Őszi eső esett, a tömeg azonban 
nem mozdult.

Egyre ujabb és ujabb csapatok érkeztek, 
ott volt az EMSZO, a KÁLÓT, a Turul Szö
vetség, a Nemzeti Diákszövetség disz- 
százada, leventék, cserkészek és a közönség 
megszámlálhatatlan serege.

Az ünnepség első szónoka gróf Takácli- 
Tolvay József, a Frontharcos Szövetség el
nöke, országgyűlési képviselő volt. A mai 
nap nagy történelmi jelentőségéről beszélt. 
A bécsi döntőbíróság határozatáról, amely 
megsemmisitette a trianoni határozatokat.

— Örömünnep van ma
— mondotta Takách-Tolvay József gróf —, 
de az ünnep mámora ne hódítson el ben
nünket. örülnünk kell, hogy egymillió 
magyar visszatért és hogy megnyílt az ut 
a magyar Felvidék felé.

— Örülünk az eredményeknek — foly
tatta beszédét az ünnepség első szónoka—, 
de ne értsen félre bennünket a világ, mert 
mi megelégedve nem leszünk, amig egyenlő 
mértékkel nem mérnek nekünk.

A hallgatóság e szavakra ismét tüntetni 
kezdett és lelkes kiáltásoktól visszhangzot
tak a környező paloták falai.

Takách-Tolvay József gróf azután arról 
beszélt, hogy kiknek kell megköszönni a 
mai eredményeket. A tömeg most a kor
mányzót éltette.

— Horthy Miklós megígérte, 
Bemegyünk a Felvidékre...

Tizenötezer ember, mint egyetlen szavaló
kórus, harsogta a kis versikét, azután

a Felvidék magyarságának vezéreit él
tették, majd Mussolinit és Hitlert.

Állandóan megújuló lelkes tüntetés köze-

jón az árbóccsucson, azután ismét félárbocra 
kell vonni, hogy tovább hirdesse az ország 
megváltásának eszméjét. Az öröm napjai 
után pedig hittel és elszántsággal harcolunk 
tovább a még rabságban élő testvéreinkért.

A napiparancs ezután a kormányzót, a 
felvidéki magyarság vezetőit, Olaszországot, 
Németországot és Lengyelországot üdvö
zölte.

Most felzendült a Magyar Hiszekegy 
hangja, katonai vezényszavak pattogtak, 
tisztelegve hajoltak meg a zászlók, halkan, 
ünnepélyesen énekelt a sokaság és

az Országzászló árbocán felszökött a

csúcsra a magyar lobogó.
A látvány határtalan lelkesedéssel 

el mindenkit. Pillanatra csend támadt, az
után mennydörögve zúgott fel a kiáltás:

— Éljen Horthy! Éljen Jaross! Éljen
Esterházy!

Tasnády-Nagy András volt a következő 
szónok:

— Húsz év óta november másodiké 
volt ez első igazi örömünnep,

— ezekkel a szavakkal kezdte beszédét, az
után a múltról beszélt, majd a bécsi döntő-

töltölt

bíróság határozatának történelmi Jelentősé
gét ismertette.

— Azt jelenti ez a döntés — jelentette kí 
hogy

Magyarország kormányzója bevonult 
dicsőséges hadserege élén Komáromba 
és bevonul néhány nap múlva Kassára.
— Éljen a hadsereg! — kiáltott most va

laki közbe és a gyűlés résztvevői
elementáris erővel éltették a honvéd

séget.
Tasnády-Nagy András beszéde további so
rán a Felvidék magyarságának hallatlan ál
dozatairól beszélt, majd pedig megemléke
zett a magyarság nagy barátairól, a Dúcé
ról és Hitler kancellárról. Végül pedig elis
merő szavakkal és nagy hálával adózott 
Imrédy Béla miniszterelnöknek, Kánya Kál
mánnak és Teleki Pálnak nagyszerű telje
sítményűkért és legfőképpen a kormányzó
nak, aki bölcsességgel vezette a nemzetet a 
történelmi esemény felé.

Végül a Magyar Nemzeti Diákszövetség 
vezetője, Aradi János, a magvar ifjúság ne
vében üzent a Felvidék magyarságának. A 
gyűlés után a tömeg lelkes hangulatban 
oszlott szét a városban s még negyedórák 
múlva is harsogott a környező utcákban a 
kiáltás:

Éljen Horthy! 
Erő, hit és fegyelem, 
Magyarország nagy legyen.

99

Itt a pillanat a politikai pártok 
és társadalmi osztályok nagy 

nemzeti kibékülésére! -
mondotta vasárnap Eckhardt Tibor

Balatouboglár, november 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap a Független Kisgazda
párt nagynevű alapitója, Gaal Gaszton halá
lának évfordulóján emlékünnepélyt rende
zett Balatonbogláron. A párt csaknem vala
mennyi képviselötagja és nagyszámú közön
ség jelent meg az ünnepélyen. Délelőtt 
Vargha Béla plébános, a párt országos al- 
elnöke misét celebrált, majd az ipartestülel 
székházában tartott ünnepélyen

Eckhardt Tibor, a párt vezére 
hatású beszédet mondott.

Beszéde elején méltatta Gaal Gasztont, ez
után a Felvidék felszabadításáról beszélt:

— A magyar lélek, amely kezdett már 
hozzálörpülni a trianoni méretekhez, most 
felemelkedik s a történelem során eddig soha 
el nem ért magaslatokig jut el. Legkülönbek 
voltunk a trianoni balsorsban mi, magya
rok, minden nemzetek közölt.

Nem akadtak árulók a magyarság kö
zött a büszkén viselte el a magyarság 

balsorsát.

nagy-

örülök ennek. Viszont az ellenzéken számos 
olyan politikus ül, akik inkább értenek 
egyet sok kormánypárti képviselővel, mint 
egymással. Ugy érzem,

itt a történelmi pillanat, amikor ha meg
felelő vezetés akad ebben az országban, 
meg lehet teremteni nemcsak a politikai 
pártok, hanem az összes társadalmi 
osztályok között is a nagy nemzeti ki

békülést.

Beszéde végén kijelentette Eckhardt Ti
bor, hogy

a külpolitikában a népi és a jobboldali 
politika jegyéhen a tengelyhatalmak mel
lett való határozott és világos állásfog

lalásunk adva van.
A közönség nagy tapssal fogadta Eckhardt 

beszédét, majd Vargha Béla beszéde után a 
képviselők megkoszorúzták Gaal Gaszton sír
ját. Délben bankett voll. ahol Gaál Olivér, 
Sulyok Dezső és Soltész János országgyűlési 
képviselők szólallak fel. Utána Eskhardt Ti
bor beszélt:

— Vagy rá fog térni a kormánv a népi 
politika útjára velünk, vagy nélkülünk, kü
lönben a harc kikerülhetetlen.

A magyar politikának ez utolsó döntő 
harcában a szélsőjobb, vagy szélsőbal 
akarja kicsavurnl kezünkből azt a zász

lót, amelyet eddig lobogtattunk.
Ez a zászló nem illethet mást, mint a ma
gyar népei. Minden eddiginél erősebb harcot 
és küzdelmet akarnak ránk kényszeríteni. Mi 
állunk elébe. Ezt harcot és küzdelmet meg 
fogjuk vívni. (Nagv éljenzés.)

A bankett után pártértekezlet volt.

Vette fejezte be beszédét a Frontharcos 
vétség elnöke, közben besötétedett és 

a szabadságtéri paloták ablakaiban 
gyertyák gyultak ki.

Ünnepi fényben világítottak a házak, mi
dőn Urmdnczy Nándor, az Ereklyés Ország
zászló Nagyblzotlságának országos elnöke 
az Országzúszló szónoki emelvényére lépett 
s felolvasta az Országzászló napiparancsút.

— Hálát adunk a Mindenhatónak a se
gítségért és könöntjük a felszabadult ma
gyar földet, magyar testvéreinket, midőn a 
Felvidék egy része felszabadult rabságából.

Az ünnepélyes órában ar Országzászló 
Nagybizoltságo elrendeli, hogy az Or
szágzászlót vonják fel az árboc csú
csára, hirdetve a Felvidék felszabadu

lását.

Amikor ezt leszögezem, rá kell mutatnom 
arra is, hogy bármilyen szép is ez a most 
elért eredmény, ez még nem teljes. Ez csak 
egy részigazság, amely azzal az egyre foko
zódó reménységgel tölthet el mindnyájun
kat, hogy előbb-utóbb a teljes igazság is 
érvényesülni fog. A magyar nemzet nincs 
megvédve addig nagyobb veszedelmekkel 
szemben, mig legalább az Erdős Kárpátok
ban nem tudja lábát megvetni és a magyar 
katonai erővel nem tud őrt állni azon a 
poszton, ahol ezer esztendőn keresztül min
dig becsülettel védelmezte meg egész 
Európát, nemcsak önmagát.

— Magyarországnak, ha biztonságban 
akar élni, múlhatatlanul szüksége van 

a lengyel-magyar közös határra
— mondotta Eckhardt Tibor a közönség 
viharos, lelkes éljenzése közben.

Beszéde további során
a földkérdés megoldásúnak sürgős szük

ségét
hangoztatta Eckhardt, majd ezeket mon
dotta:

— Ma körülbelül olyan helyzet alakult 
ki, hogy nincs se kormánypárt, se ellenzék. 
A kormánypárt — mint tudjuk — rendre 
kisajátítja programunkat, amiért nem te- 

hanem ellenkezőleg,— Minden országzászló egy hétig marad- ízek szemrehányást,

eimulasztla 
osstélysorsjepyét meg- 
újítani, (Megújítási árak: 

y4^9 •/, 28
pengő) elveszti nyerési 
jogosultságát. A 41-ik 
sorsjáték 2-ik osztályának a 
huzáaallG-únketdödnek 
amwii mü nincs sorslem, imt vomi! Vételsoralepyek Éra:
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1. A gascognei háztető alatt
.4 MADRIDI HAZAK 

fedelét emelte le sorra 
I. e s a g e, a francia rea
lista irodalom ősének 
sánta ördöge. A modern 
us irodalom kimagasló 

égé Francois Mauriac-nak elég volt 
' f/'/ gascognei kastély tetejét leemelni és 
bepillantani a látszólag idillikus nyuga
lomban élő úri család életébe, hogy az
után a lelkekben örvénylő szenvedélyek 
vad viharából konstruáljon eleven és ak
tív színpadi cselekményt. Igazi Íróval ta
lálkozni a színházban ritka élmény, a Dé
mon költője pedig nemcsak jó iró, hanem 
kitűnő d r a m a i r ó is. Ez az oka annak, 
hogy a közönség — miként a liivők a 
templomban az Isten közcllélét — Thá- 
lia templomában az igazi alkotó- 
m ii v é s z jelenlétét érezve, áhilaltal, lel
kében mcgncmcsedve, talán a földi ba
joktól khse felszabadultan, követte szivé
vel, agyával, szemével, fülével a játékot.

A: ÖRDÖGI MEGSZÁLLOTTSÁG meg- 
l lesiilésc c darabban a démon. Röviden 
arról van szó, hogy a gascognei úri csa
lád tizenöléves kisfia Angliába megy 
< sercgycrcknek, ahonnan váratlanul egy 
Imszonkélévcs, csinos fiatalember érke
zik a francia kastélyba. Ili él a túl korán 
özvegyen maradt fiatal asszony három 
gyermekével, akik közül a legidősebb ti- 
zenhétéves, mélyen vallásos, fiatal leány. 
.1 démon egy házitaniló alakjában uralja 
a helyzetet, kínlódva szerelmes az asszony
ba, de megkörnyékezné a leányt is. Mig a 
leány irtózva és ösztönösen menekül a 
kigyónyeluü, Svcngali-szerü házitaniló ha
tása alól, addig az asszony szinte meg
adással tűri e hatalmat, anélkül azonban, 
hogy a férfi egyre önkinzóbbá váló sze
relmét viszonozná. Ebbe a hangulatba 
robban be a fiatal angol fin. Az özvegy 
beleszeret, de a fin szivével és természe
tes ösztönével inkább a fiatal leány felé 
fordul. És ezen a ponton mutatkozik meg 
M a u r i a c drámairól és költői ereje: be- 
bizonyilja a tételt, hogy rosszból is 
s z á r in a zhat j ó ! A tanitó, hogy meg
mentse a maga lelki befolyása számúra az 
asszonyt, a fiatalok mellé áll és ezzel ön
kéntelenül segili őket a tiszta boldogság 
felé. .4.- iró másik nagy gondolata, hogy 
a mély vallásosság (amely ebben a fiatal 
leánylélckbcn megmutatkozik), nem zárja 
ki a szerelmi boldogságot. Csodálatosan 
szép mondatokban fejeződik ki ez a tépc- 
lődő leányalak szájából és lel kiatyjának, 
falusi plébánosnak tiszta és egészséges 
ősztönű megnyilatkozásában. Hogy a pro
bléma nem lesz súlyosabb, mint amit a 
szinpml elbír és hogy a magasrendü fran
cia szellem, amely a legnehezebb kérdé
sei cl is igyekszik finoman és könnyedén 
tálalni és megoldani, ennyire szinte ere
deti patinájával mutatkozhatott meg ma- 
gyar iiyclncn, az licitéi Jenőnek, a 
remek áldolgozónak érdeme.

IJ ELŐADÁS Bródy Pál dr. nagy
szerű, elegáns, finom, nyugodt tónusa és 
a legkisebb részletekre pontosan ügyelő 
rendezésében, megközelíti magát a dara
bol. Makay Margit szavai áttüzesednek, 
fórrá:ódnak, olyan villamos légkört te
remtenek, amelyiten érthetővé válik a mé
lyen örvénylő lelki dráma, amelyben ez 
a: asszony majdnem elpusztul, de végül 
is megtisztul I másik egészen kifogásta
lan szereplő Percnyi László nyugodt, 
rokonszenves, levendulakölnis angol fiúja. 
A; egyre jobban kibontakozó S omló 1 a- 
léria, akinek kirobbanó temperamentu
mát a rendezés lát hatóan visszafogta, a 
fiatal leányulaknak adott meghatóan szép, 
bár nem teljesen őszinte portrét. Földé
rt y i László pályájának nemcsak egyik 
legnagyobb szerepét kapta, de sikerét is 
aratta, illetve arathatta volna, ha nyugod
tan rábízza magát belső alikitókészségé- 
nck művészeiére, szagainak pontosan ható 
dinamikájára és nem kereste volna arc-, 
szem- é.s ke.játékának luingsulyozotlabb 
jiJnpadias lá tásait. Sí mór l'.rzsl fino
man <s ösztönös mtivészelltl imbolygóit 
e felkavart viharban, egy igen tehetsége
sen megfogott drámai kitörését szívesen 
jegyez.ük t űdékezelűnkbe. V á n-
(/ o r y plébánosára szívesen
gondolunk örömmel jegyezzük fel
U p o r / ibar, a lenyűgözően hatásos dísz
letek mesteri tervezőjének nevét.

TÁRSAI/\ LMI I.SEMÉKY volt a pre
mier. ami Igen megjeleld József Ferenc 
királyi hcrieg feleségével, a két kultusz- 
álhimtilkái : IV I "ss i c Gynla báró és 
z A- i II d c I II I • rene. de olt volt a francia 
köve!, ő ' 'i V <■ ii </r a .« egész követ- 
ségi listtlkciamd és u pesti francia kóló
mával egyetemben. .1: előadás után meg-

intcrvjuvolluk a feltűnően tapsoló fran
cia követet-

— Láttam a darabot a C. o ni c d i c 
F r a n c a i s e-ben, Pár/sban, olvastam 
is, tehát minden szót megértettem. Ez jo
gosít fel arra, hogy kijelentsem, hogy a 
Magyar Színház c l ö adása is 
felér a p á r i s i v a l, cl vagyok ragad
tatva és rendkívüli élményben volt ré
szem. Mindig sokat tartottam a magyar 
színházi kultúráról, amelynek ez az elő
adás rendkívül szép és a mai időkben 
különösen megbecsülendő teljesítménye.

2. Az országút
SZIMBÓLUM ez az országút, ahol ... 

han az élet, amely után vágyódva bámul
nak az országúti ház kispolgár lakói. 
B c r n a r d francia iró hősei egy ilyen 
országul mellett élnek és arról álmodnak, 
hogy egyszer egy karambol megállítson 
egy száguldó autócsodát. Az álom valóra 
válik, karambol történik, a kocsi utasai 
bejönnek az egyszerű házba, amelynek 
nyugalma egyszerre felfordul. Az autó 
azonban továbbszáguld s a kis ház lukói 
megint az ablakból nézik a rohanást az 
élei felé ... Kis zsánerkép ez a darab, 
amelyet finoman fordított Illyés Gyula. 
M a j o r Tamásból pedig ez alkalommal 
lelt rendező. A szó igazi és komoly értel
mében! Bér k y Lili, S z e l e c z k y Zita, 
L c h o I a y, Gózon, A p á I li y Imre 
együttese; szép előadás a Kamaraszínház
ban.

ro-

3. A színész kálóinqíert
és f>af>ucsban

FODOR LÁSZLÓ bravúros és brilliáns 
iró, azonban mégsem varázsló. 11a nem kap 
igazi anyagot kezébe, ö sem tud a semmi
ből jó darabot szabni. Ezzel azonban nem 
a „MÜVÉSZPÁR" cimü komédiája darab
szerkezetére, vagy technikájának hiányára 
célzunk Ellenkezően: ez pontos, precíz és 
nemcsak minden mondatában, hanem min
den szavában, sőt betűjében kiüzámitottan 
nagyszerű, hanem éppen a matériára, ami 
ebből a remek konstrukcióból hiányzik. 
Sajnáljuk, a darab alakjai nem szimpáti-

•J

SZÍNHÁZI hét

g
It.':

kusak\ a közönség nem azonosítja magát 
velük és cl tudom képzelni, hogy akadnak 
igen sokan a nézőtéren, akik idegenkedve 
fordulnak cl attól a színpadi állatkerltől, 
amelynek rácsai mögött álli(ólag a homo 
sapiens ilyen példányai, a színészek élnek. 
Ha F odor László darabja szakma i 
darabnak készült, nincs igaza, nem ez a 
színész, alci itt lelki hálóingben és papucs
ban, vagy még pőrébben szaladgál a szín
padon. ' Ha pedig csak egy komédiát irt 
két extravagáns, betegesen hiú és saját 
szenvedélyeit, örömét, bánatát is tükörből 
néző emberről, akkor ez a téma nem tud 
érdekelni. A mii vész pár eddig „ideá
lis" házaséletet élt, de az asszony a nagy 
színésznő, unja kissé a nyugodt életét, a fér
jét, a nagy színészi'. A színházban egy meg
csalt férjei, illetve hűtlen asszonyt játsza
nak együtt este nyolctól tizenegyig. Ahogy 
ez a színpadi érzés elhatalmasodik a mű
vészpár magánéletén, ahogy egybeolvad 
a két párhuzamos cselekmény, az valóban 
színpadi trouville, ragyogó mestermü. Az 
is különösen bravúros Írói meglátás, ahogy 
a színpadról az életbe átültetett féltékeny
ség érzése megteremti magát a 
tárgyi okot is: a csábitól! Egy sereg 
ragyogó megfigyelést kapunk színházról, 
színészekről, írókról, valósággal torz 
l c x i k o n I, sziporkázván szellemes dialó
gusokat, remek figurákat — ez azonban 
mind összevéve még mindig nem az, ami 
kielégítené a színházi szakmán kívül álló
kat is.

T a r n a y Ernő a rendező az előadással 
messze kimagasló bravúrt teljesített. Keze 
alatt lelt pl. most színésznő Mezen Má
riából. Ö csiholta ki a színpad eme érdekes 
jelenségéből a művész t. Eltűntek belőle 
a kabaré-reminiszcenciák és izgalmasan 
érdekes egyénisége megtalálta azt a kife
jezési módot és modort, amelynek a da
rabtól függetlenül is önálló sikere van. 
Págcr Antal őserejü komédiás, fölényes, 
emberi, humoros és mély. Nagy egyénisé
gével igyekezett lerázni és sok helyen le is 
rázta szerepe béklyóit. L a d o m c r s z k y 
Margit, a házvezevönői, barátnői, tilok- 
noknői állásában elégedetlenkedő, kiörege
dett színésznőt játszik. Szinte önálló szám 
a darabban! Meg kell még dicsérnünk 
B á s t h y Lajos finom egyszerűségét, Gár
dony i Lajos, Pártos Erzsi, P e l i 
Sándor, Keleti László, B á r d y Ödön, 
T. Oláh Böslze egy-cgy jó ulakitását. Ez 
a komédia, amely ugy vetkőzted pőrére a 
színészt, hogy lelkének görbe lábait, önér
zetének göthös mellét és minden egyéb fo
gyatékosságait hangsúlyozottan mutatja 
meg, több kárt tesz a rózsaszín ködtől 
amúgy is már régen megfosztott színészi 
renoméban, mint az összes Intim Pisták 
képes és képtelen fecsegései együttesen.

ggy tna^ű£inas Ájlaaka
A problémát kereső, ta

láló és néha megoldó 
francia filmet élesen 
mege lehet különböz
tetni a világ összes más 
filmtermésétől. A kiváló 
Sacha Guitry következe
tesen és szinte elhivatoll-

ságszcrüen a francia filmek uj utjain is uj 
utakat keres. Minden filmje meglepetés. 
Mindig talál magának egy-cgy ötletet, ame
lyet játékosan ugy formál filmmé, hogy 
minden oldaláról bemutatja, megvilágítja, 
leönti tehetsége választóvizével ugy, hogy 
semmi kétség nem marad afelöl: nemcsak 
aranycsillogásu ékszert kaptunk, hanem 
színtiszta aranyat. Milyen aprócska, de 
mégis milyen mulatságos, ízes, borsos 
például ez a kis ötlet: az urak öt év alatt: 
sem ismerik meg ugy a cselédjeiket, mint 
ezek öt perc alatt őkel, akiknek pillanatok 
elegendők arra, hogy lisztában legyenek 
gazdájuk minden bogarával, gyengeségével 
és egyéb fizikai vagy lelki megnyilvánulá
sával. A film jóformán csak a konyhában, 
a szalonban és az ebédlőben játszódik le, 
hogyan?! Minden pillanat, minden helyzet 
izzó, színes rakétarobbanás, minden jele
net finom csemege, olyan, amelyet a deli- 
calesset szerető publikum élvez csak iga
zán. Maga Sacha Guitry, a színész, ragyo
góan kifejező, könnyed, puha, kerek moz
dulataival, mimikájának utólérhetetlen ki
fejezőkészségével nemcsak főszereplője, ha
nem knferansziéje is a filmnek. Felesége 
Delubac asszony, elragadó teremtés, de 
minden más szereplő helyénvalóan pom
pás. A film élmény volt számunkra!

ió&u. Jakaí (tatait
a mérhetetlen 
Amerika en- 

meg magának 
luxust, hogy; 
filmbe ennyi 

„Vi-

Csak
vagyonú 
gedheti 
azt a 
egyetlen 
pénzt öljenek. A 

bar Texas felelt" Amerika őskorába viszi 
vissza a nézőt, amikor a közbiztonságot 
rablóbandák és indián csapatok zavarták 
lépten-nyomon. Ilyen körülmények közt 
visznek át tízezer szarvasmarhát egyik ál
lamból a másikba. I’reritüzön, hóviharon, 
rengeteg izgalmon keresztül jutnak el az ál
latok rendeltetési helyükre és a film végé
hez.

dírrfd/ozáj

AMERIKAI FIM

ELINDI L A NEMZETI SZÍNHÁZ STAGGIO- 
NÉJA A FELVIDÉKRE. E hasábokon vetet
tük fel azt n gondolatot, hogy a visszaszerzett 
Felvidékre, amely húsz éve fájdalmasan nél
külözte a Biubitd magyar szót és művészetet, 
reprezentáns művészekből álló staggicnét kel
lene szervezni, akik a Felvidék közönségének 
a magyar művészet omlós, jőlcii kenyerét kí
nálnák. örömmel értesülünk, hogy gondola
tunk visszhangra talált, síit a beteljesüléshez 
közel áll. A Nemzeti Színházban mér készül
nek rá és rövidesen elindul a színház vezető 
művészeiből álló s'.agglonc, amely színién fel
szabadító hadsereg lesz; a szú, a szellem, a 
magyar művészet szabadságát viszik a húsz
éves fizikai és szellemi börtönében eddig ful
doklóit magyarságnak. Ez n stagglone látszik 
először a felszabaduló városok hét visszatért 
színházában: Kassán, l’ngvárult, Munkácson, 
Beregszászon, Losoncon, Léván és Komárom
ban.

zeti Színház örökös lag.ja és a Magyar Szín
művészeti Akadémia igazgatója az. V. fize
tési osztály jellegét kapta. Gratulálunk a 
kiváló színésznek, aki már régen méllósá- 
gosa a magyar színművészeinek.

♦

CIGÁNYPRÍMÁS: GŐZÖN GYULA. Nagy 
skálája van az egyik legizesebb, legtehetsé
gesebb színészünknek, Gózon Gyulának, aki 
azonban „cigány prímás" még nem volt 
soha. A „Gyimesl vadvirág" cimü filmben, 
amelyet most forgatnak, Gózon Gyula mint 
cigányprímás mutatkozik be. Kiderült, hogy 
Gózon Gyula mögé nem kell valódi 
zsikus, oki tényleg játszik, mert 
maga is mesterien kezeli a vonót, 
ben

♦
TÖRS TIBOR országgyűlési képviselő rend

kívül meleghangú felhívást telt közzé a Kassa, 
Pozsony szlnil.crületck szerződés nélkül ma
radi színészeinek felsegitése érdekében, „öröm 
és <lla<ic.l napjait óljllk* ’ — mondja felhívásá
ban —. „de örömünkben se feledkezzünk meg 
utókról, akik n Felvidéken éveken át l.ütelcs- 
ségtudással szolgálták a nemzeti kultúrát, a 

magyar gondolatot.**  A kassal és pozsonyi szinl- 
kcrülel magyar színészei a történelmi esemé
nyek miatt ez évadban még nem dolgozhattak 
és kenyér nélkül várják, hogy a felszabadnia^ 
gyakorlatban is megtörténjen. Az Operaház 
és Nemzeti Színház neves művészei ezért no
vember 15-én díszelőadást rendezitek szá
mukra a Városi Scii’.háRban és előadják Ha- 
lmy Józsefnek a felszabadulásról Irt színjá
ték út.

KISS FERENC méllóságos ur lelt. A hivata
los lap vasárnapi számában megjelent kor
mányzói kézirat szerint Kiss Ferenc, n Nem

| MÓKA |

DARVAS 
MARGIT 
| hangulat!

rnu- 
Gózon 

....................... ................. A film- 
egv kis székely falu kocsmáját épitet- 
fel és ilt cincog a molacbanda, amely- 
Gázon Gyula lett a prímása.

* Rökk Marika uj filmje. A pesti közönség 
Rökk Marikával az utóbbi években már csak 
nz UFA-fllmek- vásznain találkozik. A pesti 
színpadon régen nélkülözi robbanó tempera
mentumát. kedves mosolyát, ördöngős táncmű
vészeiét. Most mindezeket a jótulajdonsógokat 
viszontláthatjuk a „Májusi kaland*  cimii uj 
filmjén, amelyet az Uránia nemsokára vász
nára vet.

* Az Első Magyar Országos Iparművészeti 
Tárlat. Szombat délután nz Iparművészeti 
Társulat és a Magyar Iparművészek Orszá
gos Egyesülete állal Horthy Miklós kor
mányzói fővédnöksége, gróf Teleki Pál, Bor
nemisza Géza miniszterek. Ugrón Gábor v. b. 
I. I.. Karafláth .Iqnő főpolgármester és Szcndy 
Károly polgármester védnöksége alat rende
zeti Első Magyar Országos Iparművészeti 
Tárlat. A rendkívül magasnivóju kiállítási 
anyagot előkelő közönség tekintette meg a 
hivatalos bemutatón.

MéttiatnaA cjavM^á
Végre egy vígjáték, ami el-

1 " | tér a sablontól, amiben öt-
| letek vannak, ami nem 
a megszokott, elcsépelt 
tucatáru. Nem szoktuk, 

AMERIKAI FILM de most leírjuk röviden 
ennek az aranyos film

nek a meséjét: Egy milliomos megutálja kép
mutató, haszonleső, pénzéhcs társaságát. Ki
szórja őket a yachtjából és parancsot ad, hogy, 
induljanak vissza a Riviéráról. Ekkor egy ful
doklót vesz észre a tengerjen, akinek segély- 
kiáltozásiit elnyeli a yacht indulástjclző kürtje. 
A milliomos ugrik n fuldokló után. Kiment) az 
úgrólszuhadl (savargót, aki nyomorában lett 
ön-’vllkcs. A csavargó elviszi odújába megmen- 
tűjét, száraz rongyokat és forró teát ad neki. 
A dusgazd-ig férfi most kap először valamit, 
amit nem keli megfizetnie. KI is szalad belőle: 
egymilliót adna annak, aki önzetlenül lenne a 
segítségére. Másnap reggel a csavargó hült he
lyét találja megmentőjénck és ócska rongyai
nak. amelyek helyén a milliomos frakkja lóg, 
zsebében rengeteg pénzzel. A csavargót tolvaj
unk nézik, le akarják csukni, de egy újságíró 
megmenti és vezércikket csinál a Riviéra csa
vargóruhás milliomosáról, aki egymillió fran
kot ndn,i nz önzetlen segítőnek. Erre kitör a 
csavargók Eldcrádójs. Minden ágrólszakadlat 
dédelgetnek, mert hátha az a milliomos. Ren
geteg bonyodalom és mulatságos helyzet után 
ér el n film a heppiendbez. A tündért Marjoire 
Weavcr és Warner Baxler szerelmi kettőse 
és Pclcr Izrre kísértetiesen emberi csavargója 
viszik sikerre a Scala aranyos és roppant mu
latságos filmjét.

Csák éJ gang.
A pesti nők egyik bál- 

■ónyn, Róbert Taylor, 
mint boxbajnok mutat
kozik bs a Metró uj film- 

.4 MERI K .4 / jéhen. Izgalmas sporl- 
SPORTFILM meccseket tótunk, érde

kes, kitűnő felvételeket. 
Akik szerelik a sportot — és rengetegen van
nak ilyenek —, azoknak kellemes, jó idő
töltés ei a film.

DANcING - Ba$
KÓLA - JAZZ

| T4WC|

MAGASSY 
MARTA

|weGcct/q|

* Az uj Deanna Durbin-fllru a Fórumban. 
Az aranyos mosolyu, tündéricn bűbájos 
Deanna Durbln, Hollywood tizenhatéves 
bakíisszlárja ezúttal mint „szerelmes" szí- 
nésznö fog bemutatkozni a pestieknek. Első 
tavasz a címe uj filmjének, amelyben ez az 
angyali kislány először lesz szerelmes. A fil
méi díszelőadás keretében a Farum film
színház mulatja be hélfőn. Kritikai ismerte- 
lésére a jövő héten térünk rá.
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Szaünárcsekénél délben 12 órakor 
átléptük a trianoni határtVéres utcai 

verekedés 
barom 
súlyos sebesüléssel

Vasárnap hajnalban véres verekedés ját
szódott le a Jászberényi-ut és Ónodi-ulca 
sarkánál. Az egyik közeli vendéglőből na
gyobb ittas társaság jött ki az utcára és ott 
összeszólalkoztak. Verekedésre került a sor, 
kések is kerültek elő és a nagy zajra több 
rendőr sietett a verekedés .színhelyére, hogy 
megfékezzék a részeg társaságot. A rend
őrök érkezésekor a verekedők nagyrésze 
már eltávozott,

három embert súlyos sérülésekkel, vérző 
sebektől borítva, találtak az utca

sarkon.

Juhász Mátyás és Zafkó Gyula 24 éves hen
tessegédek több késszurástól eredő sérülést 
szenvedtek, Kertész Mihály 33 éves Besz- 
kárt-ellcnőrt pedig valami kemény tárggyal 
vágták fejbe, mert

a fejét és a homlokát teljesen elborította 
a vér.

A mentők a bárom súlyosan sérült embert 
a Horthy Miklós-kórházba vitték. A rendőr
ség megindította a nyomozást annak a meg
állapítására, hogy kik támadták meg Juhász 
Mátyást és két társát.

Dr. Békési Tibor rendőrkapitány 
magánnyomozó Irodája 
megfigyel, nyomoz, Informál

Budapest, VII., Erzsébct-körut 17, Dl. em. 14. Tel. •. 143-433

— HITLER ÉLES BESZÉDE A HÁBO
RÚS USZÍTOK ELLEN. Hitler Adolf ve
zér és kancellár vasárnap a nemzeti szocia
lista párt thüringiai körzeti gyűlésén nagy 
beszédet mondott. Élesen támadta C liur- 
chillt és .m többi angol háborús uszltót".

— Szekula Jenő fölolvasása a Front
harcosok Otthonában. Az Országos Front
harcos Szövetség VII. kerületi főcsoportja 
szombaton este a Rottenbiller-utcai Baj
társi Otthonban körzetösszejövetelt tartott. 
I)e Sgardelli Caesar elnöki megnyitója után 
Szekula Jenő fólolvasta „Ápisz főhadnagy" 
cimü, katonai tárgyú elbeszélését. A jeles 
irót, aki a világháborúban súlyosan meg
sebesült, meleg ünneplésben részesítették a 
frontharcosok Bajtársi Otthonában.

Meli szeMiiek
szekreterek, kommódok és garnitúrák, üveg- 
és egyéb csillárok, perzsaszőnyegek eladók 
Magyar Vacuum Cleaner beraktározó he
lyiségeiben. V- Visegrádi-u. 62. Forgács 
mükereskedés. Telefon: 290—698.

— FELAVATTÁK SZABOLCSRA MI
HÁLY SÍREMLÉKÉT. Kegyelete*  ünnep
ség keretében vasárnap délelőtt avatták fel 
Szabolcsba Mihály síremlékét a Kerepesi- 
temetőben. Az emlékmű felavatásának egy
házi szertartását Ravasz László reformá
tus püspök végezte, utána Raffay Sándor 
evangélikus püspök.. Szabolcsba Mihály 
egykori iskolatársa mondott emlékbeszédet, 
amelyet díszes és előkelő közönség hallga
tott végig. Képviseltették magukat az ősz- 
szes irodalmi társaságok, 
bolcska szülőfaluja és a 
zium, a költő egykori iskolája. Az uj, mű
vészi síremlékre az első koszorút az Aka
démia és a Kisfaludy Társaság nevében 
Ravasz László püspök rövid beszéd kísére
tében tette le.

a főváros, Sra- 
szarvasi gimná-

Lezuhant
egy vitorlázó 
repülőgép 
Súlyosan megsérült 
egy fiatal leány

Vasárnap a koradéluláni órákban a duna
keszi határban a megyeri dombokon gyakor
latoztak a Magyar Pamutipar Részvénytár
saság sporlszakosztúlyúnak vitorlázó repülői. 
Az egyik vitorlázó gép, amelyben Ars Gizella 
25 éves leány ült,

harminc méter magasságból lezuhant.

A gép darabokra tört. A leányt
összetört tagokkal emelték ki a repülő

gép roncsai alól.

Ács Gizellái n meniak kórházba >«*■

HÉTFŐI NAPLŐ

fi.Mátészalka, november 
Szatmáresekénél vasárnap 

déli 12 órakor átlépte a határt egy 
csapatunk.

A trianoni határ tulsó oldalán B a d a I ó 
község egész lakossága ünnepi d is z b e n 
várta a magyar katonákat.

Leírhatatlan örömmámor és tomboló lel
kesedés közepette Kölcsey István or-

cl rw/neJ HűLí^&Ücl£

Az utóbbi idők legnagyobb valuta
csempészési bUnpere ma kezdődik:

tíztagú siber bűnszövet
kezet, ötszáz inter
urbán telefon titka 
a törvényszék előtt

Az utóbbi idők legnagyobb valutacsem
pészési bünperét ma, hétfőn kezdi tárgyalni 
a büntetötörvényszék Lengyel-tanácsa. Ami
kor a valutaügyészség deteklivjei széles
körű nyomozást indítottak az ékszercsem
pészek, valutasiberek ellen,

egymásután tartóztatták le egy meg
szervezett csempészbünszövetkezet tag

jait.
akik külföldi megbízóik utasítására zugfor
galomban összevásárolt valutát vittek ki az 
országból.

A valutaügyészségen dr. Kotsis Miklós 
ügyészségi alelnök most fejezte be a vizs
gálatot, elkészitette vádiratát és ma már 
a bíróság elé állítja a nagystílű siber bűn
szövetkezet kilenc tagját, mig a tizedik szö
késben levő gyanusitott ellen elfogató pa
rancsot adtak ki.

A vizsgálat megállapítása szerint Fried- 
marni Ármin Áron kereskedő szervezte meg 
u valutasiberek bűnszövetkezetét.

Több kisvárdai és nyíregyházai isme
rősét

bízta meg azzal, hogy többezer svájci fran
kot, dollárt és más valutákat vásároljanak 
és azokat külföldre csempésszék.

A síberek részére busz titkos rekesz-
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Rendkívül erős földrengést 
jelzett a budapesti obszervatórium

Az Országos Földrcngési Obszervatórium 
készülékei szombaton 9 óra 56 perckor, 12 
óra 3 perckor és vasárnap 10 óra 06 perckor

három rendkívül erős földrengést 
jeleztek.

Mind a három rengés valószínűleg ugyan
azon 9000 kilométeres távolságban fekvő 
helyről ered. A második rengés alkalmával 
a műszer legnagyob kitérése körülbelül 35 
centiméter volt, de az első és harmadik 
rengés alkalmával is meghaladta a 10 centi
métert. A földrengés az egyes rengések alkal
mával Budapesten két és fél óra hosszat 
tartott.

Japánban volt földrengés
Tokio, november 6.

A múlt éjszaka lupén keleti /elében erős 
földrengés volt. 

Szél és eső
Az időjárás mind Nyugat-, mind Közép-Európa nagy részén borús, esős. Hazánk

ban a ma reggel 7 óráig terjedő 24 óra alatt főként a Dunántúl délnyugati felén és a 
keleti határszéleken volt eső.

Várható Időjárás a következő 24 órára: Északnyugati szél, változó felhőzet, sok 
helyen cső, a hőmérséklet nem változik lényegesen.

— A feghangulatosabb budai szórakozóhe
lyen a TaWn-ban Darvas Margit és Magassy 
Mária sok remi k uj számot hoznak.

flalilla Aranciahi nz aranvosncdvü pezsgő 
nerancsfröccs. Vitamindu*;  táplál, de nem hiz

lal!

szággyülfai képviselő Intézett beszédet a 
felszabadult badalólakhoz, kik meghatottun 
vették át a

Szatmárcseke által ajándékozott gyö
nyörűen kihímzett nemzeti színű zász

lót.

A csapatokkal egyidőben ment át a határon 
Horváth Dezső vármegyei másodjegyző, 
polgári biztos is. (MTI.)

szel ellátott utazóbőröndöt készítetlek

s aki közülük külföldre utazott, ebben vitte 
magával a valutákat, aranyrudakat. Azt is 
megállapították, hogy a Dob-utcai Weisz- 
féle cukrászdából telefonáltak külföldre a 
siber bűnszövetkezet tagjai. Néhány hét 
alatt közel

ötszáz Interurbán telefonbeszélgetést 
folytattak a cukrászdából.

A legtöbb beszélgetés egy zürichi bankház
zal folyt. Miután a nagyszabású valutasibo- 
lás minden részlete kiderült, Friedmannt 
letartóztatták. Rajta kívül

fizetési eszközökkel elkövetett bűntett 
miatt

vádat emelt az ügyészség Jakobovits Lipót 
kisvárdai borkereskedő, Fleischmunn Dá
niel kisvárdai cipőkereskedő, Fleischmann 
Lipót volt kereskedő, Gittek llermann nyír
egyházai ügynök, Moskovits Henrik Clia- 
jcm kisvárdai utazó, Moskovitz Ignác kis
várdai lisztkereskedő, öszterreicher Fülöp 
kisvárdai cukorkakereskedő, (Hűek Adoll 
rákospalotai ügynök ellen.

A vádlottak nagy számára és a bünper 
hatalmas anyagára való tekintettel a ma 
kezdődő főtárgyalás két hétig fog tartani.

A földrengés Tokióra éa Yokohamára is 
kiterjedt.

A telefon- és a vasutösszeköttetés megsza
kadt, a villanyvilágítás lehetetlenné vált. To
kióban vasárnap délben is földlökéseket 
éreztek.

— A házfelligyclök közgyűlése. A Házfel
ügyelők Országos Nemzeti Szövetsége vasár
nap közgyűlést tartott, Fridrich Boldizsár el
nöklésével. A Hiszekegy elmondása és az 
elnöki megnyíló után a közgyűlés országos 
diszelnökké vitéz dr. árvát/alvi Nagy István 
országgyűlési képviselőt, országos disztúrs- 
elnökökké dr. Uzonyt György, dr. nemes Ke
nyeres János országgyűlési képviselőket vá- 
fosztotta meg. A közgyűlés alatt gyűjtést indí
tottak a „Magyar a Magyarért'1 mozgalomra.

— Házasság. Sági Erzsébet Éva oki. ke- 
resk. isk. tanárnő és Vas István, a Shell Rt. 
li’zlt iselőjc. házasságot kötöttek.

A Vi'i rc: silrllzöun iBerlini-
.»<»-.. ml.cii niu.c.tusai !»:.«■. sikt i 
Böske, Lakulus 'lőni és Misi muzsikál,

Berlini-tér 5.
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Szombaton zene 3 óráig.

Nekírohant autójával 
az ut szélén álló 
autónak

Vasárnap reggel súlyos autószerencsétlen*  
ség történt Budán, a Batthyány-tércn^ 
Dr. Solty Ernő székesfővárosi közélelmezési 
főfelügyelő az AB 054. rendszámú autójával 
a Batthyány-téren igyekezett keresztül*  
haladni. Amikor a 17-es számú ház elé ért, 
egy lovaskocsit került ki és nem vette észre, 
hogy a ház előtt egy magánautó áll. Az Alj 
923. rendszámú kocsi volt ez, amely gróf 
Forgách Antal földbirtokos tulajdona, 
A fiatal gróf felment a házba és ezalatt: 
kocsija gazdátlanul állott az utcán. Dr. Solty;

autójával beleszaladt gróf Forgách Antal 
autójába.

Az összeütközés következtében mind a két 
kocsi összetört. Dr. Solty Ernő előrebukotí 
a volán mellett és

fejét be/.uzta a szélvédő üvegbe.
Eszméletlen állapotban talált rá a hely^*  
színre érkező rendőr.

Azonnal értesítették a mentőket, akik be*  
kötözték az élelmezési főfelügyelő sérüléseit, 
------ ére

A közlekedési
eszméletre térítenék és saját' ké 
Jdnos-szanatóriumba vitték, 
rendőrség baleseti járőre

fényképfelvételt készített 
fenségről, 

azonkívül több szemtanút 
A szemtanuk vallomása 
az eljárás dr. Solly Ernő ellen 
ütközés ügyében.

a szerencsét-

is kihallgattak, 
alapján megindult 

az össze*

Rövid idővel ezelőtt tért vissza angliai éj 
amerikai útjáról Spolarich Károly kormány*  
főtanácsos, a világhírű Spofaríc/i-dinasztia' 
tagja, aki külföldön gyógyszertalálmánnyal 
kapcsolatban folytatott tárgyalásokat és 
máris exportál. Spolarichék ugyanis teljesen 
kiváltak a Spo/aríc/i-kávéházból és csupán a 
Zöldfa-étteremben látják vendégül a pesti 
gurmandokat. ________

— Mint értesliliink, nagy meglepetés érte 
a hölgyközönséget, mert sikerült egy bel
városi cipészmesternek találmányával oly 
cipőt készíteni, amely a lábon levő bütykö
ket és lábkinövéscket eltünteti és fájda*  
lommentesiti. Szakmai köbökben óriási jc*  
lenlőséget tulajdonítanak az uj találmány*  
nak, melynek feltalálója és készítője >° 'let*  
mester, Petőfi Sándor-utca /4,

Háromsoros tenyésztett vagy leklagvön*  
gyűl vegyen JOLIÉ divatékszcrbolljában, 
Kigyó-u. 4—6.

— Az osztálysorsjálék föáríjsitól kérik mind*  
azokat, akik sorsjegyet akarnak venni, szives*  
kcdjenek b. rendelésükkel sietni, mert a sors*  
jegykészlet csekély és sokan várnak lelszaba- 
dúló sorsjegyekre. A 2-ik osztály húzása már 
november Ifi. és 18-án lesz. A nyerési esélyek 
osztályról osztályra fokozódnak, nemcsak azért, 
mert a nyeremények összege mindig emelke
dik, hanem a játékban résztvevő sorsjegyek 
csökkenése miatt is.

TÉLIKABÁT
divatöltöny 
mérték után, kitűnő 
szabás, közismert ki
vitelben, rond kívül 
olcsó árban, kedvező 
fizetési feltételekre. — 
Tekintse meg nagy 
hazai és külföldi szö- 
velrakíárunkat vétel
kényszer nélkül.

Kerekesés Vájná 
országszerte Ismert 
uris zabók

VII, Erzsébet körül 22, l.em.

— Az Elida uj gyártmányának, a
Címeres, gyönyörű csomagolású <■» kellemes
illatú szappannak, nmelv csak « napok bán je
lent mrR a Piacon és nmr.s ntulfl sikert arató .
jelmondata a dobozon is olvasható. „Jólápol
(Míg friss közérzet!" *-



Alakul már a sorrend az őszi finiste

Az Újpest a liga , 
legjobb csapata — egyelőre
Könnyen verte a tartalékos Kispestet is, a 
gólaránya pedig ragyogó — A Szolnok a Nem
zeti számlájának terhére bizonyította be, hogy 
valóban nyeresége az NB-nek

Játék Gól Font

1 ÚJPEST 10 46:9 18
2 HUNGÁRIA 10 24:14 17
3 FERENCVÁROS 9 35:15 16
4 KISPEST 9 24:13 14
5 NEMZETI 9 25:15 11
6 SZOLNOK 10 19:20 11
7 PHÖBUS 11 18:19 11
8 BUDAFOK 11 13:17 11
9 SZÜRKETAXI 11 34:29 9

10 SZEGED 10 17:18 8
H ELEKTROMOS 11 15:28 6
12 BOCSKAI 10 15:24 4
13 ZUGLÓ 10 12:35 4
14 SALGÓTARJÁN 11 15:56 o

A N'B vasárnapi fordulója sima favoritgyőzelmeket ígért, csupán az Újpest—Kis
pest találkozó mutatkozott pikáns csemegének. A várakozásnak az eredmények csak 
kis részben feleltek meg, a legtöbb eredmény fejcsóválásra késztette az embereket. Az 
Újpest sima győzelme cáfolt rá azokra, akik a Kispestet vele szemben győzelemre ké
pesnek tartották. A Ferencváros is simán győzött — Salgótarjánban, de a Hungária 
már keserves küzdelem után tudta csak a két pontot kicsikarni a pompásan feljavult 
zuglói együttes ellen. A legkellemesebb meglepetést a Szolnoki MÁV keltette, amely a 
nagy gólképességii Kollátli négy góljával óriási meglepetésre fölényes győzelmet ara
tott a Nemzeti fölött. Az Elektromos újabb veresége már annyira a lista végére 
vetette az elmúlt években remekül szereplő csapatot, hogy most már komolyan szá
mításba lehet venni a kiesők között is. A Bocskai javuló formáról tett tanúbizonysá
got, mig a Phöbus—Szeged mérkőzésen Korányi durva játéka majdnem botrányba ful
lasztotta a mérkőzést.

Cseh megmentette a pontokat, 
amelyeket Kardos elvesztett

HUNGÁRIA—ZSE 2:1 (0:1)
A Hungária-uti pálya „főattrakciójára**  

mintegy 4500 néző volt kiváncsi. A kék
fehérek öltözőjében kiderüli, hogy mégsem 
bolygatják meg a halfsorl, hanem Kisutzky 
helyett Cseh II. játszik. A Zuglónál is van 
változás, Erdész nem jött ki, helyette Mar
ton a jobbösszekötő. .Molnár bíró sípjelére 
hatalmas iramban kezd a Hungária. Kardos 
nevéhez fűződik az első lövés dicsősége, 
majd rövidesen szemet gyönyörködtető 
akciót vezet a kék-fehér csatársor, külö
nösen

feltűnik Cseh Matyi óriási játékkedve.

Minden labdán rajta van és a leglcheletlc- 
n,el>b helyzetekben is feltalálja magát. 
A 12. percben vezethetne a Hungária. Cseh 
korncréucl szemben tehetetlen a zuglói véde
lem, de a beérkező Kardos leje mégis góltól 
menti meg,az amatőrcsapat kapuját. Most 
egymásután kétszer mérgelődhet Kardoson 
a hungarista hívők serege. A 15. percben 
váratlanul jut vezetéshez a ZSE. Kiss hibá
jából Vajda száguld a szélen, beadásánál 
— ugylátszik — az egyenlőség kedvéért Bíró 
ij hibázik. Ez elegendő Fckees lll.-nak 
ahhoz, hogy öt lépésről védheletlcniil 
bombagólt rúgjon. 0:1. A Zugló most szár
nyakat kap. Fergeteges támadásokat vezet
nek és Szabónak minden tudományára 
szüksége van, hogy megmentse csapatát az 
újabb góloktól. • Lassan magához tér a 
Hungária,

a motorként dolgozó Cseh 
önzetlenül egymásután adja a jónál-jobb 
labdákat társainak, de azokat meg nézni is 
rossz.

Kardos valósággal kerékkötője a csa
patnak.

Műller lövése nz emelet magasságot is meg
üti, a két szélső pedig gyengécske. A 32. 
nercben a nap legnagyobb helyzete nyílik 
Kardos dőlt. Mögötte vannak inur a zuglói 
hátvédek és n kétségbeesett kapus is lebel. - 
lenül helyezkedik. A közönség mar gólt 
kiéli. <lc'Kordái bcnilllnl/n. hogyan lehel a 
holtbiztos hdgzdd elronloní hdrom lépes- 
röl és angol nyugalommal gurítja kapu 
mellé a labdát. A ZSE helyenklnt S ember
rel védekezik. Vidor szí.lüleles kapufaja 
rárja a kék-fehér hívők számára nem sok

Solti kezd hasonlítani önmagára... 
Korányi pedig - az egykori Skvarekra

PHÖBUS—SZEGED 2:2 (2:0)
A Phöbus Berlini-utcai pályáján a Szeged 

elleni mérkőzésre csak ti szokásos,
mintegy háromszázfónyl közönség „tó

dult**  ki, 
hogy tanúja legyen nz első félidőben unal
mas, :i másodikban pedig mar nemi Izgal
makkal fűszerezett mérkőzésnek. Mindössze 
százötven néző téllé le (butusait a pénztár
nál. <*•  l* 1’*1 képzelni, mennyi ebből a — 
tiszta jövedelem

A pálya rendkívül rossz állapéiban voll. 
Az előmérkőzés játékosai annyira feltúrlak 
a talajt, hogy
t • jobb sorsra érdemes pálya úgy né

örömet nyújtó félidőt.
A szünet után ismét Kardoson mérgelőd

het a nézősereg. Három emberen ugyan 
keresztül megy, hogy a negyedikbe annál 
biztosabban vihesse a labdát. A másik olda
lon Fckees Hl. ugrik ki és Szabó csak me
rész előrevctéssel tudja- birtokába venni a 
labdái. Gól lehetett volna! Rögtön utána 
Cseh lövését Deli II. a gólvonalra rúgja ki. 
A következő másodpercben már Turay 
bombája csattan a felső lécen.

Nyomasztó fölényben van a Hungária.
A 10. percben végre gól születik. A kiválóan 
játszó Cseh Titkosnak ad. .4 szélső beadása 
ismét Matyihoz kerül. Az ki forog vagy kél 
embert és a rosszul'ugró Csizmazia mellett 
a hálóban köt ki az egyenlítést jelentő gól. 
1:1. Alighogy kezdenek, már a Zugló rúg
hatna gólt. Fckees Ill.-at nagy iiggyel-bajjal 
sodorja csak el a védelem. A B-tribün közön
sége hevesen reklamál llcst, de a játék
vezetőnek más a véleménye.

Most a változatosság kedvéért Miiller 
felliőfejcsét menti a kapuvonalon — 

Kardos!

A 25. percben megszületik a keserves győ
zelmet jelentő gól. Dudástól kap labdát Cseh 
és a Hungária üdvöskéje minden buját és 
bánatát beleadja ebbe a lövésbe, amely 
mintegy 25 méterről védheletlcniil köt ki a 
háló 'balsarkában. 2:1. Ha lehel, most még 
nagyobb lesz a Hungária fölénye. I.övés lö
vésre megy, de a Zugló szerencséjére ’olt 
van a kék-fehér csatársorban Kardos, aki a 
legbiztosabb gólhelyzeteket is nagy lelki
nyugalommal rontja el. Az. utolsó percben 
feljön a Zugló, Biró kezén csattan a labda, 
a nézőtér mint egy ember reklamálja a 
11-cst, de a játékvezető jószivü.
AMIT SZÜKSÉGES 

MEGKÉRDEZNI...
A szezon legnagyobb meglepetését 

szolgáltatta volna ti Zugló, ha véletle
nül Kisutzky megérkezik és Cseh II. 
nem játszik. ..Matyi- most is bebizo
nyította. hogy kimagasló egyéniség a 
Hungáriában. A kérdés csuk az. hogy 
mikor fog már n kék-fehér vezetőség 
rájönni, hogy komoly csapatban — 
Kardos nem szerepelhet.

SZOLNOKI MÁV—NEMZETI 4:2 (2:0)
A Hungária-uti pályán vasárnap szerepelt 

először a profiliga tavalyi győztese, a NB 
meglepetés-csapata, a Szolnoki MÁV legény
sége. Érthető érdeklődéssel várta a közön
ség a „mumus**  bemutatkozását. A vendég
csapat kezdi a játékot, az állóhely harsány 
„hajrá Szolnok!**  biztatása mellett és meg 
is érdemli a nagy buzdítást a szolnoki kék
fehér legénység, mert pokoli iramban tá
madnak. A 8. percben ritkán látott gyö
nyörű gólt is rúgnak. Horváth beadását Ko
rain Kotláihoz juttatja, aki fordulásból a: 
akció gyönyörűségétől szinte kővémcredl 
Nemzeti védelem mellett gólt rúg. 1:0. A 
Nemzeti támad, de csatárai bosszantóan 
rosszul lőnek. A 16-ősig még csak elvergőd
nek, de ott azután meghal a tudományuk. 
Nem úgy a Szolnok! Ennek a sallang nél
kül játszó csatársornak minden megmozdu
lása gólvcszélyt jelent.

A fenomenálisan játszó Koiláth iskolát 
tart a modern center játékából.

A 22. percben újabb gól születik. Szántó 
mint a villám cikázik a szélen, beadása bal
összekötő helyén találja Kotláikat, aki fel

zeti ki, mint egy rossz állapotban lévő 
falusi legelő.

Ez meg is látszott az egész játékon .
A játék elején Béky huszárvágása szerzi 

meg a vezető gólt, kel len is nyomják, lö
kik, mégis lejut a kornervonnlig. onnan 
magas beadási küld a kapu elé, ahol a lab
dát

Turay II. pompásan kiemelkedve a vé
dők közül, csavart fejessel u felső sa

rokba küldi. 1:0.

N’.'hánv perc múlva a felliinően agilis Solti 
nagy küzdelmei vív középen a bekkckkel. 
lléky a segítségére siet s a labdái 7'öf/i-hoz 
küldi, aki bravúrosan elfut a védők melleit
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s a kornervonalon öt lépésre megközelíti a 
kapufát, onnan

visazaguritja a labdát Soltinak, aki öt 
méterről a sok láb között sarokba 

küldi. 2:0.

Solti feltűnő nagy játékkedvet mutat, mint
ha csak meg akarná mutatni földijeinek, 
hogy mennyire Ind futballozni. Két hatal
mas szabadrúgása centiméterekkel kerüli el 
a kaput, de egyébként is minden mozdu
lata veszélyes. Az utolsó percekben Titkos 
II. összecsap saját ccnlerhalfjával, Szirmai
val s azt alaposan bokánrugja, úgyhogy a 
cenlerhalf sokáig sántikál.

Szünet után a biró felbosszantja a kö
zönséget, mire a feltűnően nagyszámban je
lenlévő szegediek kórusban sértegetni kez
dik. Szigeti biró megállítja a játékot és 
rendreutasitja a rakoncátlan szegedi druk
kereket, de azokon nem sokat fog a jó szó. 
Egykettőre parázs hangulat keletkezik a pá
lyán is. Korányi megdühödik, mikor clsze
dik tőle a labdát és szabályos „aprításba" 
kezd. Szigeti biró is megijed, mert be
hunyja a szemét Korányi durvaságainak lát
tán. Közvetlenül ezután egy ártatlan lökés
ért páratlan szigorral ítél szabadrúgást, ami 
komikusán hat. A parázs hangulat a 8. 
percben váratlan gól folytán még forróbbá 
válik. Bárkányi beadására

Csikós elveti magát az ott okvetctlen- 
kedő M éber lábáról, azonbana az orra 

elől a kapuba perdül a labda. 2:1.

A „paprikások" a gól után feltartóztatha
tatlanok. Baráti kapufát rúg s minden pil

Xolláth négy gólt rúgott 
és végleg a „nagyok" közé került

A SZOLNOKI BOMBAGYÁROS ELSŐ GÓLJA
Sclmcel pasztával Horváth száguld a halszélen, a nagyszerű szolnoki gépezet tagjai kiválóan 
Cin egymást, Ig.v Irhát nem csodálatos: Korom tudja azt. hegy Horváth hova fogja attól » 
labdát. A balösszekötő nem lő, hanem tovább cdja Kolláthnuk. s tl bombagvúros szédület* 
sen zúgó lövésével szemben Angyal már tehetetlen. 1:0. Első félidő H. perc. 'Comjriahi l>ű 

Hétfői Napló — System Horváth.) ^IWl/nt by

lanatban várja a közönség a szegediek gól
jait. Korányi még jobban elveszti az idegeit 
és egy kapuelőtti jelenetnél szemközt vágja 
Harangozót és tovább „apritgat". A szegedi 
közönség állandóan tüntet Korányi durva
ságai miatt, de a biró nem lát és nem hall 
semmit. Az állandó szegedi támadások a 
32. pereben gólt eredményeznek:

Bárkányi lefut, beadására Csikós me
gint ugrik s Wéber az előbbi recept 
szerint megint saját hálójúba rúgja 

előle a labdát. 2:2.

Solti kitörése hozza izgalomba ezután a 
közönséget, de öt méterről küldött bombá
ját Tóth páratlan bravúrral megfogja. Bog
nár az utolsó percben — Korányi túlerő*  
lyes játéka miatt ítélt szabadrúgás után —, 
hatalmas lövést zudit a kapulécre.

amit Érdemes

MEGJEGYEZNI...

Korányi durva játéka visszatetszést 
keltett a közönségben. Még nagyobb 
volt azonban a visszatetszés amiatt, 

Íhogy a bíró szemethunyt a sokszoros 
magyar válogatott hátvéd kilengései 
fölött, mintha ezzel azt a hiedelmet 
akarta volna kelteni a közönségben, 

_ hogy a nagynevű játékosoknak min
dent szabad, a „kicsiknek**  semmit. 
Ez az álláspont tarthatatlan, sőt ellen
kezőleg: a nagynevű játékost, akinek 
példát kellene mutatnia, szijoruobnn 
kellene megbüntetni.

fordulásból magyar pályán az utóbbi időben 
ritkán látott gyönyörű gólt lő. 2:0. Ez nem
csak a szolnoki drukkereknek tetszik már, 
hanem annak a kis drótszörii foxinak is, 
amely eddig csendben szemlélte az esemé
nyeket. Most hatalmas ugatással fejezi ki tet
szését a remek gólért. Támad, támad, támad 
a Nemzeti, de hiúba. A 32. percben csúnya 
jelenet játszódik le a pályán. A civilben’a 
pálya szélén álló Bujáki mond valamit Túli
nak, mire Balog rákiált játékostársára: — 
Huzz be neki! — A rendőrtiszt és a biró 
együttesen „tisztázza**  a veszélyes esetet A' 
44. percben 1 Leshez jut a Nemzeti, de Ba
log helyezett lövését Horváth II védi. Szü
net után szőrit a Nemzeti, Szolnok 7—9 
emberrel védekezik. De hiába, a 12. perc
ben hatalmas kavarodás támad a szolnoki 
kapu elölt, mindenki rúg egyet. Pálya is. 
akinek a lövése azonban hálót ér. 2:1 Most 
ugV látszik, hogy a Nemzeti kiegyenlít, de 
csátarai megmutatják, hogyan nem szabad 
futballozni. A nagyszerűen felépített szol
noki vedelem a legvoszélyesebbnek induló 
támadásokat is játszi könnyedséggel spric- 
coli szél. Pályának van két nagy lielyzele 
de neki sen: megy úgy, ahogy szokott A 3.l’ 
percben dili r) a mérkőzés sorsa. 1-fh,alul
ról tndul d Kollátli a labdánál, maganióqött 
hatnia az egész fekde-fehér társaságot' is 
'Itmus hibáról mint a bomba vágódik n />*■  

a labda. 3:1. A szolnoki közönség még 
nem is örülhet, a kis foxi sem ugathat ked
vére, máris repül Horváth a balszélen, adja



®^JP^^M8novemSer 7.
.HÉTFŐI NAPLÓ 11

Koromnak a labdái í, Kolláth teitrX, má. 
rbppen i, a labda a sarokba , i '”, ri,Mn “n Xt 

to2t méig “lnd* nera adja fel. El-ellá- 
„X álkáS 1 ka£".ho* ’ ‘,ay iIv™ lá,°- 

torral m'nlem ’8 mí-

'amit Érdemes

megjegyezni..

P*"l  kiua„rt,n.k ,ly,„ j4(é.í .W’nyü’kM..!, aki elult „mnll

■ a hálóba Juttatása. Kolláth a legna- 
m gjobb magyar centerek egyike már 

most. Játéka minden cicomától men
tei. Ez Jellemzi a Szolnoki MÁV-ot Is. 
A tbaapnrtl csapat nagy nyeresége a 
NB-nak. A Sabaria óta ezt most mond
hatjuk először vidéki csapatról...

Tréner-góllal győzött
• Budafok

BUDAFOK—ELEKTROMOS 1:0 (1:0)
A kiestekvísü dumenti pályán találkozol! 

együttes: a szerencsesorozatban lévő 
r j - Z; ,ÓS a Pechszériától szabadulni nem 
tudó Elektromos. Alig 400 néző „szorong” 
a tribünökön. Friss budafoki támadások re
zeik be a mérkőzést, de egymásután négy 
gólhelyzetet mégis az Elektromos hoz össze, 
csatarai azonban hajmeresztőén játszanak, 
egyizben pedig Bánkuti csak a vonalról tud 
mentem. A Budafok is feljön lassan, de a 
tatárok itt sincsenek jó lábon a góllövéssel. 
Most csodalatos Rozsáli-Buzási-támadvs fut

1

Hasfalrepedés a Fradi 
propaganda mérkőzésén

FERENCVÁROS—SALGÓTARJÁN 8:1 (4:1'

Salgótarján, november 6.
• Napló tudósitójának telefon-
jelentébe.) A Ferencváros elleni mérkőzésen 
a salgótarjáni közönség mintegy másfélezer- 
nyi számban jelent meg, de megjelent
■ salgótarjániakon kívül mintegy kétezer 

ott állomásozó honvéd is,
ttgy, hogy negyedfélezernyi közönség nézte 
végig a Ferencváros pazar játékát és örült 
a gólszüretnek. A honvédek meleg ünnep
lésben reszósitetlék a Ferencváros csapatát.

A 2. percben indul meg a gólözön. Sárosi 
dr. fejese nyomán a hálóba repült a labda. 
1:0. Nem sok idő telik cl, a 8. percben

Gyetvai elfut a védők mellett és telje
sen egyedül áll szemben Vécscy kapus
sal, aki kétségbeesetten rohan eléje, 
hogy elhárítsa a veszedelmet. A vető
dés azonban rosszul sikerül, a szélső 
mellette a kapuba küldi a labdát. 2:0. 
Az összecsapás következtében a kapust 
a kórházba szállítják hasfaírepcdésscl. 
A ferencvárosi szélső is n pálya szélén 
tapogatja néhány percig a kemény 

összecsapás nyomait.
A salgótarjáni kapuba most Maros áll be 

és a lelkes amatőrök most már csak egy 
emberhátránnyal védekeznek a Ferencváros 
njra ,meg újra megjjuló támadásai ellen.

Félelmetes futball-hatalommá 
nőtt az Újpest

ÚJPEST—KISPEST 3:0 (2:0)
Sokan ebéd nélkül indullak el vasárnap 

Újpestre, hogy szemtanúi legyenek a baj
nokságban veretlen Kispest és a listavezető 
Újpest előreláthatóan tüzes bajnoki küzdel
mének. Jóval a mérkőzés előtt sűrű rajok 
özönlöttek az újpesti stadion leié és amikor 
a két csapat kifutott a pompás pázsitra, 
több mint ötezer főnyi közönség ujjongott, 
tapsolt, lelkesedett. A kispesti esélyek azon
ban már a startnál a minimumra sorvad
tak, mert kiderült, hogy Bárkai, a védelem 
oszlopa, továbbá Déri és Kürthy, a csatár
sor két eleven ördöge, hiányzik. A komplett 
Újpesttel szemben pedig a báróin krekkje 
nélkül felálló kispesti csapat nem lehetett 
komoly ellenfél. A kispesti vezetőség ezek-

Olajkár II

Zsengellér
Harndth
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ILYEN EGY ÖT1IUZÁSOS REMEK DOPrLEn-GÓL!

Rslrgh hflxszn Ivett pir.s-t kí)M Siörshö/. nki fejjel lr,v.4bblija Sralaihnz n labdát s Igy 
— fflhft.ín * hatf’cr mindhárom tagján keres.’tűimért a lábún - Szalui ugyancsak kapá
ltál küldi Kocsis felé. Kocsis sem engedi földre a labdái, amely tnár's Viselte leié száll és 
onran Zaengellérhee, aki « levegőben még tol egyet rajta, hogy irányi rálloalaha, biztosan 
p hálóban kössön W. 1:0. I. félidő, 4. pere. (Copyright by Hitfői Napló — Sgttcm Horváth.)

végig a pályán, de nlna, aki befejeaxe. Jtó- 
’idesen Srepedí faié lö.í.én uümyUlködhet 
a helyi közönség. Gyenge színvonala van a 
mérkőzésnek,

mindkét csatársor rettenetesen ruass, 
szinte kínszenvedés nézni a vergődé

süket.

a Sóliszony magyar csaiárbeteg-
- 01 m.indenki elkönyveli az eldöntetlen 

félidőt, amikor kornerhez jut a piros-kék 
csapat. Ez valahogy hátra csavarodik Sós
hoz, aki 25 métertől gyilkos erővel lövi a 
labdát, hogy ez meg sem áll a háló felső sár- 
kúifh líO. Szünet után állandóan támad az 
Elektromos, látszik rajta, hogy mindent el
követ az egyenlítésért, de ez sehogy sem 
sikerül. Folyton csereberéinek, de a pech- 
széria csak nem akarja elhagyni őket. Hiába 
kapják a jobbnál-jobb helyzeteket, nem ké
pesek kihasználni. A Budafok is hallat néha 
magáról, itt meg a két Kovács van különö
sen rossz formában. Egyedül Fodor dolgo
zik, de egy jobbszélsö nem csinálhat nyarat 
és egyedül bajos is gólt rúgni. Az utolsó 
percekben még megkísérli a lehetetlent a 
bordósárga tizenegy, de hiába, a futballhoz 
a tudáson kívül szerencse is kell.

AMIT SZÜKSÉGES 
MEGKÉRDEZNI...

< Két tréner csatája volt ez a uiérkö- 
L zés. Sós a Budafokban Játszott Is, sőt 
F a győztes gólt is ő rúgta. A túlsó ol

daton Tóth Potya csak a kapu mögül 
dirigált. Az Elektromos vészes gólkép
telenségén nem segíthetne egyszer már 
Potya-mester Is — sajátlábulag?

3:0.

Hosszú ideig sikeres a védekezés, de nem
sokára megindul újból a gólözön. A 31. 
percben Biró lövését a szükségkapus Jakab 
elé üti, aki a labdát a hálóba küldi.
Egy perc múlva Biró beadását Pósa Sárosi 
dr. elé küldi s a nagynevű center lövése elől 
a szükségkapus tisztelettudóan félreáll. 4:0. 
Néhány perc múlva a ferencvárosi kapu 
előtt kavarodás keletkezik s ennek során 
Kovács a hálóba gurítja a labdát. 4:1. Szü
net után a salgótarjániak csak lézengenek 
a pályán. Toldi hatalmas bombája (5:1) 
után Hernády gáncsa miatt ti-est ítél a 
biró. .4 büntetőt Jakab értékesíti. 6:1. A Fe
rencváros ezután rákapcsol s a 27. percben 
Gyetvai kapuba küldi a labdát. 7:1. Majd 
néhány perc múlva Gyetvai lövését Maros 
Jakab elé üti. aki berúgja a mérkőzés 
utolsó gólját. 8:1.

AMIT ÉRDEMES

MEGJEGYEZNI...

1
Vécsci kapus nagyon rosszul tette, 

hogy a Játék elején feláldozta magát 
egyetlen gólhelyzet megmentéséért. Az 
SSE-nck amúgy is nagyon kevés remé
nye volt a győzelemre, jobban telte 
volna, ha ném dobja Gyetvai lábára 
magát, mert akkor nem kapott volna 
hasíalrepedést, csapata meg gólözttnt 

tilún nem tehetett egyebet, mint összc-visszu 
forgatta és cserélte meglévő játékos anya
gút. úgyhogy a piros-feketék végeredmény
ben a következő csapattal nézlek szembe 
nz erőtől duzzadó újpestiekkel: Boldizsár— 
Olajkár I . Olajkár II. — Kajdácsi, Horváth, 
Vig, Kincses, Vargha dr., 
Lugosi.

A kispestiek indítják el

Nemes, Somlai,

a labdái kilenc*

akad a Taxi kapuja előtt,

venpcrces útjára de a lila-fehérek azonnal 
erőteljes offenzivát zúdítanak rájuk. Még 
csak a 3. percnél jár az óramutató, amikor 
Szűcs indítja el a támadást s a labda Szá
lain keresztül Kocsishoz röppen, aki kapás
ból juttatja Vinciéhez, Vincze viszont hát
fal állva a kapunak, előrehuzza, Zsengellér 
— anélkül, hogy a labda földet ért volna — 
szép dopplerrel továbbítja a hálóba. 1:0. 
A gyors újpesti siker alaposan felpaprikázza 
a kispestieket, akik Kincses révén mesés el
lentámadásba mennek s n beadást Lugosi 
éles fejessel küldi a kapura, de a labda 
kapufát súrolva jut ki a játéktérről. Bemek 
akció és pompás gólhelyzet volt. Most két 
újpesti 'korner juttatja érvényre az Újpest 
táraadókedvét, azonban a hórihorgas Bol
dizsár minden veszélyt elhárít. Az Olajkár 
testvérpár pedig a bekktudománynak ener
giával párosult minden szépségét igyekszik 
felszínre hozni. A meccs határozottan élve
zetes, nívós és izgalmas. Negyedórái játék 
után

a csonka Kispest percről-percre aláren
delteim helyzetbe kerül.

Kocsisnak van egy szélsebes lefutása, de 
Vincze az ötös vonalról sem talál a célba. 
A 21. percben

Balogh egy magasba röppent labdát 
kézzel üt le, a hendsz egy pillanatig 
sem vitás. Rubint biró azonban a hát
tal álló Játékosnál nem vette észre a 
kezelést. A kispesti játékosok leállnak, 
de Balogh hamarosan észbekap, hogy 
a biró sípja néma maradt s nagy len
dülettel nckiugrik a labdának, mintegy 
harminc méterről lövi, úgyhogy az első 
lécet gyalulva, védhetetknül repül a 

kispenti kapuba. 2:0.

Olvan csodaszép gól volt, hogv a kispestiek 
még reklamálni is elfelejtettek. Zsengellér 
ujabb szép lövése kelt riadalmat. Bár a 
Kispest jól tartja magát, a játék képe mégis 
csak macska-egérharcot mutat.

Szünet után újra fellángol a kispesti vir
tus és a piros-feketék egymásután két kor- 
ncrral is ijesztgetik a lila-fehér drukker
hadat. A pompás kondícióban lévő újpesti 
fedezetsor azonban hamarosan véget vet a

A játékvezető igazoltató délutánt 
rendezett

BOCSKAI—SZÜRKÉTAXI 2:2 (1:1)
Debrecen, november 6.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
A debreceni csapat vezetősége ezt a bajnoki 
mérkőzést a Magyar a magyarért akció ja
vára rendezte meg. A hűvös, esőre hajló 
időjárás ellenére is több mint kétezer főnyi 
közönség gyűlt össze a nagyerdei pályán. 
A Taxinak jó neve van Debrecenben s az 
utóbbi szép eredményei is érthetőv teszik 
a közönség érdeklődését. A mérkőzés előtt 
szép ünnepség zajlott le. A Himnusz el
hangzása után Balogh Gyula kormáuvföta- 
nácsos, a Bocskai elnöke díszes seleymzász- 
lót nyujott át Losoncig Tstván főispánnak, 
hogy juttassa el a felvidéki magyarokhoz. 
Dr. Fábián Sándor, a keletmagyarországi 
labdarugó alszövetség nevében ugyancsak 
zászlót adott át a főispánnak, aki megható*  
dotlan mondott köszönetét és megígérte, 
hogv azokat mielőbb a felvidéki testvé
reinkhez eljuttatja.

Változatos mezőnyjátékkal telt el az első 
negyedóra, mindkét részen több gólhelyzet 
maradt kiaknázatlanul. A 20. percben a Taxi 
érte el a vezetést: Váradi jobbszélső beadá
sát Berecz fejelte a hálóba. 0:1. A Bocskai 
erős támadásokkal felelt a gólra. A félidő 
végefelé két tizenegyesgyanus helyzet is 

előbb Hajdút 
gáncsolták el, majd Miklósi hedszc miatt 
reklamál a közönség. Ujváry biró azonban J 
egyik esetben sem ítélte meg a büntetőt. I

A drukkerek kórusban zugiak éa sérte- |

Kiirthy, a Kispest balszeisűje 
életveszélyes állapotban 
a Bakay-klinikára került

Kürtiig Lajos, a kispestiek nemrég feltűnt 
kiváló balszélsője szombaton súlyos állapot
ban került a Bakay.-klinikúra. A kitűnő fut
ballista pénteken a tréning után észrevette, 
hogy egy kis seb van a lábán, amelyet való
színűleg a fut ha II cipő dörzsölt fel. Azonnal 
szólt a csapat trénerének, aki kimosta és 
bejódozla a futballista sérült lábát.

Néhány óra múlva Kürthy Lajos rosszul 
lett és szombaton délután már magas lázzal 
küszködött. Mayer Béla, a Kispest FC igaz 
"atója értesült játékosának súlyos állapo
táról s azonnal intézkedett. hogy n mentők 
■zúllil.'ák a Bakav-kiinikirn.

Lmzárlukor érdeklődtünk Kürthy Lajos 
idiapoia iráni s a klinika inspekció*  orvo
sától azt az információt kaptuk, hogy

Kürthy állapota rradUvül aulyos éa a«- 
godalomra ad okot, 

minthogy telúnuszmérgezésre gyanús.
Kürthy Lajost különben vasárnap este a 

Kispest FC egész vezetősége és az összes 
játékosai meglátogatták a klinikán, azonban 

sajnos — az eszméletlen állapotban levő 
futballistával beszélni nem ehetett.

Világmárka l

a:

vendégek pünkösdi királyságádak és isméé 
működésbe lép az újpesti henger. A kis 
Olajkár a saját büntető területén bemutat 
egy ritkán látott, remek kapusprodukciót. 
de hiába zug a tömeg a tizenegyesért, a birő 
hajthatatlan.

A 18. percben Vincze pecsételi meg m 
mérkőzés sorsát: mintegy harminc méter*  
nyíre áll Vincze az újpesti kaputól, min*  
denki passzt vár tőle, de hirtelen belebom
báz a labdába, amely a jobb felső sarokban 
köt ki. 3:0. Rubint bírónak egy nézővé! 
akadt rövid vitája, de az is hamarosan bé
késen ér véget. Most Kállai próbálkozik a 
góllövés tudományával, de nincs szeren
cséje, mert a kispesti kapus hosszú keze: 
elcsípi a labdát Az utolsó negyedóra érdékes 
fordulatot hoz. A már teljesen elparentált 
Kispest hirtelen feltámad, heves támadás
sorozatot vezet. Kiegyenlíteni már alig le
hetne, igy a játék e periódusának azt az al
címet adhatnánk: Harc a becsületért.

Kincses, mint a villám, száguld végig :« 
pályán, senki sincs a közelében, pompás 
gólt lőhetne, de Nemes rászól, mire hozzá- 
guritja a labdát. Nemest sem zavarja senki 
s igy ő sem lő, hanem még továbbadja Var
ghának. Végül elvész a nagyszerű gólalka
lom. De még továbbbi is akad. Vargha d«« 
az. ötösön belül föléfejeli Kincses beadását. 
Somlai pedig három lépésről kapu mellá 
gurit. így három pere alatt a százszázalékos 
gólhelyzetekből a Kispest ki is egyenlíthe
tett volna. Már alig egy perc van hátra, 
amikor a kispesti csatárok ujabb bombá
zása is sikertelen maradt. Ólomfelhős szür
kületben, minden emóció nélkül ért véget a' 
nagy meccs.

amit érdemes

MEGJEGYEZNI...

1
A NB első és harmadik helyezettje küz
dött meg egymással 
derby volt Országos 
Izgalom, sőt vaskos 
akadtak. És csodák 
sima lefolyású, faultnélhüll. botrány
mentes szép, élvezetes játékban volt 

0 réme a közönségnek. Nem volt kődo
bál ás, nem csattogtak a pofonok sem 
a pályán, sem a tribünökön. Ezt la 
megértük ...

Újpesten. Tehát 
és pestkörnyéki, 
bírót htMk la 

csodája: mágia

gették a bírót, aki a közönség soraiból 
többeket leigazoltatott.

Közvetlenül a befejezés előtt Takács lapos 
lövése jelentette a kiegyenlítő gólt. 1:1.

Szünet után eleinte a Bocskai rohamoz s 
a 10. percben Aradi kézzel akasztja meg 
Takácsot. A biró most nyomban tizenegyest 
ítélt. Takács juttatta a rendeltetési helyére, 
2:1. Néhány perc múlva Takács II.. 
megszokott 
egyenlít. 2:2. A továbbiakban nagv- helyzete 
akad Hajdúnak, a túlsó felén pedig Takács 
Il.-nek, de a jólmüködő védelmek megaka
dályozzák a további gólokat. Az eredménv 
igazságos, azonban a közönség a Taxitól 
lényegesen többet várt.

.. a töla 
lesipuskás módra közelről

AMIT SZÜKSÉGES

MEGKÉRDEZNI...

9
0

A debreceni sportveséreket áthatotta 
a kormányzó nemeslelektt hitvesének 
lélekemelő akciója: a ^Magyar a ma
gyarért**.  A Ferencváros után eddig még 
csak a debreceniek ajánlották fel egy 
mérkőzésük jövedelmét a nemes célra. 
Meg keli kérdezni: a többiek hol ma
radnak? ts ha már itt tartunk, tiszte
lettel megkérdezzük, hogy az OTT, 
amely a futballlól elszedett adókat ke
zeli, mikor hajtandó egy sporteseményt 
rendezni a „Magyar a ntagyarérf -akeió 
javára?



HÉTFŐI NAPLÓ

KERESZTÚR?

I. osztály:
Growe—Chlnoin 0 2 (2:1), 

'Kizdext—Kábelgyár 1:9 (0:0, 
M. Acél—Wertbeim 
M. -
Bori. Kemény 
rétté: Fibingcr.

........... 8:1 (2:1),
Pamutipar - Danuvia 4 -3 

és társa—Flóra

vezette: Újvári, 
vezette: Skultéti. 
vezette: Istenes.
(1:1). vezette: 

1 3:2 (1:2), vc-

Elnökségi díj: 
l'onó 3:0 (.3:0, 

...................../ 2:1
Kammer—All...................

Stfjdler—Budakalászi Textil' 
Pintér.

vezette: Vicsár.
(2:0, vezette:

lléllől Napló Vándordíj:
Din -Vincze bőrgyár 4:0 (2:0) Béke-utca. 

Sezelle Slrompf. M. Vasfonal—Gamma .3:3 
V.3 2> Budafoki ni, vrzellc: Muraro. Octl—Kőzp. 
'I ejes'irnok 7:0 (.3 0) Fchér-ul, vezette: Ska- 
Jilzer.

Nagy érdeklődés előzte meg a Groute—Chl-

nőin mérkőzést, mely az I. oszályu bajnokság 
sorsút volt hivatva eldönteni. A mérkőzést a 
Grotue könnyen nyerte és ezzel az 19.38. év 
bajnoka lőtt s egyszersmind harmadszori baj
nokságával végleg megnyerte a „Neuhold Kor
nél" serleget. Dicséret Illeti a győztes csapat 
vezetőségét, hogy a mai nehéz viszonyok kö
zött is együtt tudták tartani a csapatot, mely 
végül az értékes serleget megnyerte. A mérkő
zést Újvári Ferenc — aki maga is „Cégliga- 
nevelés**  — mintaszerűen vezette.

Az első osztály 2. helyezettje a Chinoin. 3. 
a Kemény és Társa. 4. a Danuuia csapata lett.

Nagy küzdelem volt a Hétfői Napló Pándor- 
díj mérkőzések során a dijat védő M. Vasfonal 
és a Gamma között. A Gamma már 3:0 arány
ban vezetett, amikor a Vasfonal nagyszerű haj
rával az utolsó percekben az egyik pontot 
megmentette.

Beszkárt—Rákoskeresztúr 2:1 (0:1). 
koskeresztur, 1000 néző. Szerencsétlen mér
kőzést vivőit a keresztúriak lelkes tizenegye. 
Támadott .támadott, de hiába. Takács gólja 
ugyan megszerezte a vezetést az első fél
időben, de a Beszkárt-sziv csodát müveit és 
a rákoskeresztúri pokolban is sikerült meg
fordítani az eredményt Táncos, majd Per
get góljával.

Budapest, 193S nővembeT

POKOL VAGY NEM POKOL RÁKOS

KESERVES. VEREJTEKES GYŐZELEM

UTE—Tokod 1:0 (0:0). Tokod, 1000 néző. 
Szemerkélő csőben, csúszós, mély talajon 
folyt le a két csapat gyenge mérkőzése. 
11-est hibázott Kecskés révén a Tokod. Az 
UTE gólját Illés rúgta.

A KMAC 1938. évi magyar automobil- és mo- 
lorkerékpárbajnoksúgai. Miután az. 19.38. év 
folyamán több automobil- és motorkerékpár- 
verseny nem rendezhető és a motorkerékpár-, 
valamint a turaautómobilbajiiokságok 6 futama 
közül eddig 4, a sportkocsibajnokság 6 futama 
közül pedig 3 került csupán lefutásra, a KMAC 
Nemzeti Sportbizottsága ugy határozott, hogy 
az eddigi futamokkal a bajnokságokat nem te
kinti lezártnak és a bajnoki címeket csak az 
esetben osztja ki, ha 1939. évi február hó 28-ig 
az összes kategóriák számára legalább még egy 
bajnoki futam megrendezése válnék lehetővé. 
Amennyiben fent jelzett időpontig megfelelő 
verseny rendezésére nem nyílik alkalom, a 
KMAC Nemzeti Sportbizottsága később fog ha
tározni az 1938. évi bajnokság sorsa felöl.

Major Pál

A Hét Hőse Borsos. MA VÁG
Az NBB 10. fordulója alkalmából a Hétfői 

Napló ..llél Hőse" plakettjét Borsos, a 
AlAVAG kiváló centcrhalija nyerte. Borsos 
ma játszóit először uj egyesületében és fe
nomenális játékának tudható be, hogy csa
pata, amely az NBB keleti csoportjáir.ik,

utolsó helyén állt, le tudta győzni az első 
helyezett diósgyőrit. A győztesnek ősi Bla- 
zsek László szobrászművész Hét Hőse pla
kettjét a Hétfői Napló szerkesztősége a hét 
folyamán fogja ol juttat ni.

A Vasas átvette a Phöbus- 
iskolát, meccs helyett fiirdött

KELETI CSOPORT Sal. BTC—Mezőtúri AFC mérkőzés el
maradt, mert az SBTC-pályán nem lehetett 
futballozni.

Hó nyerte a kísérleti versenyt

MÁVAG—Diósgyőri MÁVAG 3:0 (1:0).
Kőbányaiul, 150(1 néző. A nap legnagyobb 
meglepetése! A kél testvércsapat találko
zása ünnepélyes keretek között folyt le. Az 
Acél Dalárda a Szózatot intonálja. majd a 
pesti MÁVAG irtózatos irammal kezdi a 
játékot, szinte lövés lövésre zug és a 20. 
percben a most bemutatkozó Ilorsos bomba
gólt mg. Továbbra is támad a pesti csapat, 
szinte nem lehet ráismerni a máskor olyan 
nagyszerűen játszó diósgyőri együttesre. A 
nagy formában játszó Harsas egymás után 
indítja a jobbnál jobb akciókat. A második 
félidőben aztán lassan véglegessé válik a 
pesti csapat győzelme, az ujra magára talált 
(Ipala két góljával behozhatatlan előnyre 
lesz szert, ,t mérkőzés hőse Borsos, neki 
'köszönheti a pesti MÁVAG ezt a szép győ
zi Intel.

NYUGATI CSOPORT
A lampartnak sem sikerült meg- 
TÖRNI A HALADÁS DIADALSOROZATÁT

A TÖHI KVIÍS

Haladás -Lumpurt 2:1 (1:1). Pcslszenl- 
erzsébel. 1500 néző. Az erzsébeti közönségei 
kellemetlen meglepetés fogadja a pályán, a 
beígért Dcvecseri nem játszik. Azonban igy 
is kemény küzdelemre szorította a Lampart 
a vendégeket és hogy a Haladásnak pont
veszteség nélkül sikerült az erzsébeti mérkő
zést megúszni, az főleg a kiváló napot ki
fogó Baumann kapus tudható be. A Lam
part csatárok rengeteget lőttek kapura és 
más kapusnál bizony jónóhóny gól született 
volna ebből. A 32. percben Gazdag rúgja a 
vezclőgólt. Ezt Tolvaj egyenlíti két perc 
múlva. A második félidőben ádáz harc dúl, 
mindkét kapu egyformán sokat forog ve
szélyben, végül is Szabónak sikerül a győz
tes gólt megszerezni.

MIÉRT NEM FOLYTATTA A VASAS?

A Kísérleti versenyt, a r.ap főversenyét Hó 
nyerte szép küzdelem után Dcsperado ellen.

Részletes eredmények:
I. Hadseregi slkverseny: 1. Vihar (4) Mészá

ros h., 2. Gyöngyvér (1%) Valkó 111., 3. Bak- 
ler (3) Vásárhelyi h. Fin.: Maros (1) Stieily h„ 
Carmen (4) Lajtos h., Czinka Panna (14) Esch 
T. 1 ’/< hossz, 10 hossz. 10:84, 30, 14. Befutó: 
10:160.

II. Gúlverseny hnndicap: 1. Hadrian (4) 
Benyó, 2. Tékozló (6) Szabó L. II., Medici (2) 
Mórák. Fm.; Opal (12) Erőseit, Regős II. (10) 
Tóth A., Samarilanus (6) Szoválai, Csilla (2)’ 
Dara, Goal (6) Tamási, Dáln.ik (12) Horváth 
B„ Dilto (6) Szele. % hossz. 10:56, 21, 20, 15. 
Befutó: 10:571 és 128

III. Kísérleti verseny. 1. Hó (l'A) Kolonics, 
2. Dcsperado (6) Eseti T., 3. San Franc/sco (6) 
Fetting F. Fin.: Szepes (5) Eseti Gy. II.. Roj
tos (12) Szép, A ve Caesar (.3) Pfendlcr, Dongó 
(4) Kajári, Sunion (10) Horváth K. II., Találka 
(14) Bihari, Hajrá (Ki) Kovács R.. Rohanj (10) 
Baranvi, Boyalcs (14) Verebes. Nyakhossz, öt
negyed hossz. 10:19, 12, 21, 16. Befutó: 10:69 
és 55.

Esch T. Fm.: Senoritns (12) Bakonyi, Lándzsa 
(12) Horváth I., Részes (3) Esch Gy. II., Hárfa 
(4) Ali, Pali (4) Bihari, Rezgő (12) Fetting F., 
Rhodos (6) Klimscha II., Amazon (3) Pfendler, 
Szives (14) Tanácsos, Happv Boy (6) Kajári, 
Bogaras (12) Krédler, Fertő (12) Mohácsi, 
Máskor (6) Baranvi, Csermőke (10) Máié. Fej
hossz, ’/i hossz. 10:110, 32, 123, 62; Befutó:
10:2.305 és 2305.

VII. Handicap: 1. Futóbolond (6) Alt, 2. Ar
góméul (8) Klimscha II, 3. Virulj (2J4) Bi
hari. Fin.: Kópia (4) Kajári, Padisah (10) 
Esch T., Erűit Stall (10) Fetting F., Viszta (10) 
Szép, Bokréta (6) Kovács L. II., Bomba (2>á) 
Kolonics, Óhaj (6) Pfendler, Mindenes 
Máté. 3A hossz, 1% hossz. 10:217, 48, 53,

(5)
26.

III•:M.I.Ii1.1-I A M Il i i A KlSI'HAllI

FTC—Vád Reménység 5:1 (1:0). Vác, 500 
néző. Az első félidőben a Keménység tartja 
magát és az FTC. csak Pásztói révén tud 
eredményes lenni. Rengeteget támad a Re
ménység, de az egyenlítés nem sikerül. A 
második félidőben Pyber rúgja a 2. gólt, 
majd Pásztói csínéi mesterhármast. Csak 
11 csből tud javítani a Váci Remény, Takács 
révén.

Tatabányai SC—Vasas 5:0 (3:0). Tatabá
nya. Ötszáz néző. Góllövők Smudla (2), Já
vor (ti. A második félidő 32. percében a 
mérkőzés félbeszakadt, miután a bírónak 
egv téves Ítélete után a közönség hatalmas 
tüntetést rendezett, ütemesen séregetae. A 
biró lefújta a mérkőzést és bevonult az. öl
tözőjébe, majd három perc, múlva, amikor 
sikerült a népharagot lecsillapítani, ismét 
megjelent, hogy folytassa a mérkőzést. A 
Vasas csapata áronban már nem volt haj- 
Indó kijönni az öltözőből és újabb felszólí
tásra sem akarta folytatni a mérkőzést, mire 
a biró most már végérvényesen lefújta. — 
Folytatása a szövetségben lesz.

RAGYOGÓ FORMÁBAN VAN A SFAC

Soproni FAC— Postás 5:1 (3:0). Sopron, 
1500 néző. SFAC-ban a minden ellenkező 
híreszteléssel szemben ismét játszott fala
mon és nz első gól mindjárt az. ö nevéhez 
is fűződik, nmil követelt Németh, majd 
Viktóra gólja az első félidőben, a második 
félidőben Schmcnk rúgja a 4-iket, majd 
Csere öngól ia Jelenti az 5. gólt. A Postás 
gólszerzője Berzi.

győzelmet Érdemelt volna

A PP.C.SI DV

SIMA GVÖZI I.IIM

Álba Regia—Pécsi DV 1:1 (0:1). A pécsi 
csapat végig jobb volt, megérdemelte volna 
a győzelmet, de csatáraink, mint az NBB 
eddig minden mérkőzésén, nem ment a gól
lövés. Készlet szcizi meg a vezetést a pécsi 
együttesnek, a II félidő 31. percében tud 
csak Háry egyenlíteni. Nagy harc indul meg 
a győztes gólért, de egyik csapatnak sem si
kerül összhoznl komoly, gólt jelentő akciót.

XYOI.C TAIII Al.ÉKKAI. JÁTSZOTT

A PF.NZfCY

I IÁI MIAUT MI'IIKÖZI'.SEK

Egyetértés—Pénzügy 4:1 (2:0). Pasaréti
ül, 1000 néző. Az ismét magára talált győri 
zöld-fehér gárdának nem jelentett aka
dályt még az. otthoni pályán sem a Pénzügy 
együttese. N'volc tartalékkal volt kénytelen 
a pesti zöld-fehér csapat játszani és ez. rá
nyomta játékukra a bélyeget. Az ETO gól
jai közül Kecskés 2-t. Selmcci és Osbóth 
1 —Irt rugóit. A Pénzügy gólját Nagy sze
rezte.

fogad Bauer Aladár
bookmaker íródéiban. BiMaoegt, Kossuth Lajos-u. 14-K 

Telefon : 189-704. 189-724
Fiókirodái Budftn, Horthy VHklós-ut 1H. 

telefonon Telefon : 268-780
leadott fogaiiARoknt mindenkor azonnal kiközbeRliilnk

IV. Urlovas handicap. 1. Lcague of Nntions
(3) Mészáros h„ 2. Pardont (3) .lercy fh.. 3. 
Adisababa (5) Vásárhelyi h. Fni.: Dolova (2!4) 
Stieily h., Fütykös (4) Valkó 111., Nincs több 
(8) Zangcn, Bonvivant (10) Preliál. (*>  hossz, 
% hossz. 10:33, 17, 20. Befutó; 10:145.

V. Welter hnndicap. 1. Hédié (3) Bakonyi, 
2. Baka (4) Esch T.. 3. Furandole (8) Fetting 
F. Fm.: Rejtvény (20) Zsíros, Csatártó (12) 
Morvát I.. Brezova (12) Schwadlenka, Minek
(4) Horváth II., Sás (8) Tanácsos, Vacsora (16) 
MálvUs, Arra való (8) Bihari II., Dráma (10) 
Kajái, Széltoló (6) Kolonics, Kur.drv (5) Ve
rebes, Tékozló (8) Pfendler, Sherry (12) Máté, 
Szeliin Pasa (12) Kfédler, Percpálv (16) Ba
ranvi. Fcjhossz. nyakhossz. 10.37, 16, 23, 35. 
Befutó: 10:87 és 192

VI. Kétévesek handicapja. 1. Kígyó (6) Ko
lonics, 2. Libia (10) Verebes,.*!.  Biagucur (8)

■—TI ''mi . .........

Bécsi eredmények
I. futam: 1. Eisvogcl (3:10) Takács, 

Dirr.dl (3) Hciling. Fm.: Csele, Defrcgger. 
Sárit, Dic Gretl. 10:12, 11, 15.

II. fiitum. 1. Ariadne (1%) Vasas, 2. Kaiser- 
,jéger (l>á) Hciling, 3. Souvenir (5) Németh. 
Fm.: Mister Cbuni, Flőrida, Kinonixe, Basller. 
10:20, 11. 1?, 13.

III. futam 1. Mérges (5:10) Machánszky. 
Fm.; Ma Récompenst, Solo. 10:15.

IV. futam. 1. Talisman (5) Reinwald. 2. 
C.sák-chick (2) Ilagclin, 3. Lampadius (10) 
Kaupert. Fm.: Pandúr II., Xandamour, Roland, 
Heine Herodinc, Carmen, Seydlitz, Sonja, 
Ivarna, Álla Sanlorb. 10:55, 21, 14, 37.

V. futam. 1. Honvéd. (l>á| Machánszky, 2. 
Szél (7:10) Cántli. Fm.: Frégate III., BÍume, 
Immergliick. Nachfalter. 10:31, 15, 12.

VI. futam. 1. Olrat.to Bal Hagelin, 2.
Amadén (8:10) Muhr, 3. Miss Knight (5) Ro- 
yat. Fm.: Bodcnsec, Osaka, Castor, Horace, 
Palkó, Harras. 10:21, 12, 12, 2.8.

2.
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Szerkesztik:

I)r. ELEK HUGÓ és BIANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. ELEK HUGÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébet-kiirut 28.
Telelőn hétköznap és vas. déli 12-ig: t-SM-N. Vas. d. n. 
1 ór.tól (Aifr.ii-u. B. Glóbus-nyomda): 1-1(0-43, 1-245 S1. 
Sas. d. u. láő-tól lapzártáié: 1-100 42, t-100-43. 1100-44, 

1-24J-81.
ELŐFIZETÉSI AD: Egy évre 5 pengő. — EGYES SZÁM 
ara: Magynrország 10 fillér. Wienben és a német Ost- 
mariibnn HM —.14. Franciaországban 1.50 frank, Jugo
szlávia 2.50 dinár. Németország 15 Pf.. Olaszország 

l líra, Románia 5 lei. Csehszlovákia 1 ck.

VÍZSZINTES:
1. Párbajozni akar

10. E........ (ebben a hét nap
ban). 12. A riporter adja le a 
lapnak. 14. A monda szerint 
ázsiai harcos asszonynép tag
jainak neve. A nép sokat fog
lalkoztatta a művészek kép
zeletét. Alvilt értelemben a 
férfias viselkedésű nők neve 
is ez. 15. Bizonyos célra ki
jelölt helye. 16. A távbeszélő 
rövidítése. 17. Angol női név. 
18. Ebben tartja a hegedűt a 
gazdája. 19. Száraz........hall
gató ajakkal. 20. Eltaszil ma
gától — mindenesetre gyengé
den teszi. 21. Intése. 22. A ka
tona fejét védi. 23. Bizonyos 
........ — bizonyos mértékig. 
25. Kastélyom. 28. Darwin 
például ettől nz állattól szár
maztatja nz embert. Hit nem 
lekicsinylendő . .. .30. Az álló. 
víz vize — hogy ugymondjuk. 
.31. Az ujját is megnyalja 
uláiut nz ember. 32. L. A. R 
33. Vissza: képtelen tovább 
haladni. 34. Ich . .. (én vagyok 
— németül). 35. A nvár ilyen, 
persze kivételekkel. .30. L. U. V.............. V*  fog
orvos teszi n lyukas fogba. .38. .  
és tehetsége szerint. .39. A város közigazgatási 
részei 40. Kémiai gyök. 41. Ritka férfinév.

s
FÜGGŐLEGES:

1. A jó fellépés esetén radhat cl.
2. Éttermi alkalmazott. < . Mértani
forma. 5. A sínen szalad. Széchenyi
István nagy alkotási 7. Az éhség csillapítására 
szolgál, 8. Nagyobb edény. 9. Megtörtént <lol-
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