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A házszabátyrevizió és a zsidókérdés megoldása

Lángol a Ruszinföld 
szabadságharca a cseh szoldateszka 

véres rémuralma ellen
Ökörmezőnél csatát vívtak a ruszinok a cseh katonasággal 

és az ukrán terrorbandákkal — Hidakat robbantanak, 
országutakat rombolnak a végsőkig elszánt felkelők

Munkács, november 20.
A magyar ha túrnienti községek végig cl 

vannak árasztva a menekültekkel, akik a 
csehek embertelen üldözése következtében 
teljesen lerongyolódott és nyomorúságos 
állapotban érkeztek magyar területre.

A hatóságok szükségesnek látják Ung- 
i váron és Munkácson menekült-táborok 

felállítását. A táborok berendezése már 
folyamatban Van.

.A menekültek óriási többsége ruszin, ki*  
sebb része szlovák, magyar pedig egyáltalá
ban nincs közöttük. A határontuli magyarok 
olyan szigorú felügyelet alatt állnak, hogy 
házaikból kimozdulni sem mernek, mert

ba az utakon, vagy a földeken meglát
ják őket a cseh csendőrök, azonnal tü

zelnek rájuk.

Ukrán terroristák rémuralma
Amit propagandával elérni nem lehetett, 

azt most az erőszak árán akarják minden 
körülmények között keresztülvinni. A múlt
ban oly sűrűn előfordult borzalmasabbnál- 
borzalmasabb kegyetlenkedéseket és kínzá
sokat csak kisebb részben követték el cse
hek, nagyobb részben az ukrán bandák 
tagjai.

A Csonka-Ruszlnföldef terrorizáló ukrán 
csoport tulajdonképpen Kclet-Lcngycl- 
országból menekült terrorista forradalmi 

emigránstársaság,

amelynek tagjait a csehek az utolsó 15 esz
tendőben rendkívül erőteljesen használtak 
fel politikai céljaik érdekében éppen Kár
pátalján.

Az ukránok egyrészét a csehek igen jó és 
magas állásokban helyezték cl, különös 
előszeretettel a színtiszta magyar vidékeken. 
Az ukrán tisztviselők házakat építettek,

Véres csaták Ökörmező 
és Volóc környékén

Varsó, november 20.
Az Express Távirati Iroda nacyszöllősl 

jelentése szerint Verhovlnábnn. Ökörmerő 
és Votóe környékén újból véres összeütkö
zésekre került sor n ruszin lakossús és a 
cselt katonaság közüli. Ez utóbbit ukrán ro- 
hamcsapatok is támogatták. Tizennégy (el- 
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megsebesült, tizenöt fogságba került, 
felkelők több hidat felrobbantottak 

országúti rombolásokat hajtottak 
végre.

A Lengyel Távirati Iroda prágai jelen-1 szabad az utcára lépnie.

Cseh hőstett: lelőttek egy kisleányt
. A

Sokakat éjszakának idején hurcoltak el ésl 
a kétségbeesett családokhoz sorsukról semmi | 
hír nem érkezett.

Husztról és Nagyszőlősről érkezett jelen
tések szerint

Volosin miniszterelnök és környezete az 
utóbbi napokban a legszigorúbb meg
figyelés alatt állott és még misézésénél 

Is litkosrendőrök ügyeltek rá.
Az álarc most m^r teljesen lehullott és az 

ország élnevezésében kívánt ukrán meg
jelölés is az mutatja, hogy a ruszin népről, 
amelynek Ukrajnához semmi köze sincs, 
egyáltalán szó sincs, hanem kizárólag a cse
hek által támogatott és pártfogolt ukrán 
gondolat megvalósításáról, amely Kárpát
alja őslakosságától idegen és soha semmi
féle propaganda meggyökereztetni nem 
tudta.

megvagyonosodtak és hivatali befolyásukat 
állandóan szélesebb körre terjesztettek ki.

A Magyarországhoz visszacsatolt terület
ről ezek az ukrán tisztviselők családjukkal 
együtt természetesen elmenekültek és most 
bosszújukat a csonka-ruszin területen töltik 
ki. Az Ungváron otthont kapott pravoszláv 
egyház papjai, apácái és tisztségviselői egy 
pap kivételével, mind elmenekültek.

A bevándorolt és behívott ukrán emig
ránsok másik része tisztán, mint a terror 
eszköze szerepel.

Ezek még a cseh csendőrségnél Is sok
kal élesebb és kegyetlenebb formában 

lépnek fel az őslakosság ellen, 
ha a lakosság politikai véleményének szabad 
megnyilvánulást enged. Az ukrán terror
csapatok áldozatainak száma már a magyar 
területek átadása előtt is igen magas volt, 
de azóta naponta nő és sokezren felüli kon
krét esetről van tudomás.

lése szerint a ruszinföldi véres események 
napról-napra sokasodnak. Az összeütközé
sek főleg azért keletkeznek, mert

a cseh csapatok kíméletlenül rckvlrál- 
ják az élelmiszereket és letartóztatáso
kat foganatosítanak a makacs magyar

barát lakosság körében, 
fogházba zárva azokat u küldöttségeket, 
amelyek a magyar hatóságokhoz fordultak 
védelemért és segítségért. A városokban és 
községekben éjjel-nappal katonai járőrük 
cirkálnak, este 8 óra után senkinek sem 

Számos helyen a magyar határőrségekhez 
közellevö fák törzsein néha egészen primi
tív ruszin és hibás helyesirá- nuvvar fel 
hívásokat találnak reggelente, amelyeket a 
szemközti falvak lakossága az éjszaka fo

lyamán akasztott ki, hogy azokat a ma
gyar határőrök el vihessék. Miután a felnőt
tek a falvakból nem távozhatnak, egyes 
községekből kisgyerekeket küldenek át, 
akik élelmiszerért könyörögnek a magyar 
katonáknál. Tegnap éjszaka

súlyos karsebből vérző nyolc éves kis
lányt találtak Salánk környékén a ha
tárnál. akit a cseh katonák puskalövés

Volosin lemondását követeli
az amerikai ruszinság

Varsó, november 20.
A Lengyel Távirati Iroda Neivyorkból 

érkezett jelentése szerint „Amerikanskij 
Russkij Wiestnik" a görögkatolikus kárpáto- 
ruszin egyesületek szövetségének hivatalos 
lapja, amely az Egyesült Államokban jele
nik meg, határozati javaslatot közöl. Ezt a 
határozati javaslatot külön erre a célra 
összehívott nagygyűlésen hozták. A nagy
gyűlést a kárpáloruszin-szövetség vezetősége 
hívta össze. Ebben helyet foglal a kárpáto- 
ruszln kölcsönös segítő-egyesület és az egy
házi testvériség egyesület, amely

csaknem teljesen képviseli az Egyesült 
Államok területén élő ruszin kiván

doroltakat.
A határozat, többek között a következőket 
mondja: A kárpátoruszinok csucsszervczete 
mint valamennyi nemzeti jellegű kárpáto- 
ruszin szervezet szövetsége a Kárpátoktól 
délre, a Poprádtól a Tiszáig elnyúló kár- 
pótoruszinföld feloszthatatlunságának állás
pontján van.

A szövetség támogatja Bródy Andrásnak 
a Ruszinföldön való népszavazásra vonat
kozó követelését.

Tiltakozik az ellen, hogy a cseh kor
mány a Ruszinföld miniszterelnökének 
Volosint nevezte ki, mert Volosin az 

ukrón mozgalom előharcoso

és a ruszin nemzet nem ukrán, nem volt az

Hlinkáék megbuktatták 
a Syrovy-tervet

Vursó, november 20
A Lengyel Távirati Iroda prágai jelentése 

szerint a prágai országgyűlés ülésén, ame
lyen alapvető állami kérdéseket tárgyaltak, 
Révey ruszin miniszternek a ruszin önkor
mányzatra vonatkozó törvényjavaslata kö
rül heves vitára került sor. Révai) azt kí
vánta, hogy Russinszkót Kárpalo-Ukrajná- 
link nevezzék el. A többség azonban hamis
nak jelentette ki ezt a: elvet. A parlament
ben egy görögkatolikus püspök vezetésével 
nagyszámú ruszin delegáció jelent meg és

erélyesen tiltakozott a Kárpótukrajna 
elnevezés bevezetése ellen.

sel sebesitettek meg.
A Csonka-Kárpátalján maradt ruszint 

szervezetek titokban névlajstromokat készí
tenek és

feljegyzik azokat, akiket fajtájuk áru
lóinak tekintenek

és akik a cseh csendőrség és az ukrán ban
dák kezére dolgoztak. Újabban több mene
kült hozott magával Hven névsort.

és soha nem is akar az lenni. A ruszinok' 
szövetségének vezetősége Volosin politikáját 
a ruszin nemzeti érdekekkel szemben ellen
ségesnek tekinti. Követeli Volosin azonnali 
lemondását, tiltakozik Bródy letartóztatása 
ellen, követeli Bródy sznbadonbocsátását és 
teljes bizalmát fejezi ki Bródy iránt.

A határozati javaslatot többek között a 
következők írták alá: Stauroivski lelkész, 
Slepecki, Tidick, Obletiloff, Zeedick, dr. 
Vargg, Román, a Wiestnik szerkesztője és 
sokan mások. (MTI)

Cseh terroristák megöllek 
egy lengyel állampolgárt

Az Express Poranny tescheni jelentése 
szerint Fclső-Blendovica környékén, ame
lyet lengyel hatóságok megszálltak, egy 
cseh terrorista csoport rátámadt egy Féber 
nevű lengyel házára.

A terroristák először bekopogtak, majd 
amikor az ajtót kinyitották, kézigráná

tot dobtak a lakásba.

Féber a kézigránátrobbanás következtében 
súlyos hassérüléseket szenvedett és kór- 
házbaszállitás közben meghalt.

Az Express Távirati Iroda nagyszőllősí 
jelentése szerint Volosin miniszterelnök 
rendeletét adott ki, amelynek értelmében a 

I tisztviselőknek elöljáróikat „Slava Ukraina'*  
szavakkal kell üdvözölniük. (MTI.) 

úgyhogy ezt a javaslatot vissza kelleti 
vonni. A továbbiak során a Syrovy tábor
nok-miniszterelnök szómára kért rendkívüli 
felhatalmazási törvényjavaslat körül kelet
kezett éles nézeteltérés.

A Hlinka-féle szlovák néppárt tiltako
zott a rendkívüli felhatalmazás ellen,

amelybe addig nem egyezhetik bele, amíg 
az uj államelnököt meg nem választották. 
Az uj államelnöknek joga van élni ezzel a 
hatalommal. Miután itt sem történt meg
egyezés, a javaslatot visszavonták és azt 
csupán az elnökvólasztás után lerjesztik új
ból a parlament elé.

Beregszász, november 20.
Bármilyen szigorú is a határok ellenőr

zése cseh részről,
. ai átózökéseket a cseh határőrség meg-
j akadályozni nem tudja.

Vz.ri.lt
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Cseh tempó i 
bomba egy kisgyerek ellen

- Akármerre visz is a sors 
a magyar glóbuszon, 
mindenütt hazajövök - 
mondotta Hódmezővásárhelyen 
Jaross Andor miniszter

Munkács, november 20.
f.4 llélföi Napió tudósítójától.) A csali 

brutalitás <■« kegyetlenség egyik kiálló pék 
dáj« tartja izgalomban Munkácsot.

Tóth Béla munkácsi magyar kisfiú, aki 
n bevonulás ünneplésekor a rádióba ver- 
síkét mondott, házuk kertiében, ahol majd
nem minden nap társaival együtt játszani 
szokott, különös csomagot talált, A csoma
got felbontotta, azonban nem tudott rá
jönni .hogy mi van benne. Fölnyaláboltu a 
csomagot es

édesapjához vitte, aki megdöbbenve 
látta, hogy kisfia egy bombát tart a 

kezében.

Cseh tankot hozott egy magyar flu
Munkács, november 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Munkácson nagy ünneplésben 
részesítenek egy mHgyar fiút, aki furfangos 
módon szökött cl a cseh hadseregből, ma- 
gávalhozvn magyar területre egy teljesen 
felszerelt cseh tankol.

A magyar legény már régebben kérte, 
hogy engedjék cl a cseh hadseregből, de 
felebbvalói kijelentették, hogy mint szak
képzett géplakatosra szükség van rá a tan
kok körül. Legutóbb Munkács környékén

a liatámienti zónában cirkált a magyar 
fin egv tankkal, amelyen egy cseh 
tiszt és még két cseh katona volt rajta 

kívül.
Párszáz méternyire lehellek az uj magyar 
határtól, amikor a legény ugy- gondolta, 
hogy elérkezett a menekülés pillanata. Le
állította u motort, leszállt u gépről és 
babrálni kezdett a szerkezettel. A cseh 
tiszt kérdésére kijelentette, hogy a motor 
megjavítására hosszabb idő kell.

A cseh tiszt éa a kél katona erre ki
szálltak a tankból és beszélgetve föl-aló 

sétáltak.
Mikor beszélgetés közben a három ember 
mintegy ötven méternyire távozott, a ma
gyar fiú, aki már a tankot teljesen elő

A nyugodt munka biztosítása 
a Felvidéken

^ékozlatásiil közöljük, hogy a felszaba
dít 'területek polgári körei Altul előlerjesz- 
tett kérelemre u honvódvezérkar főnöke, 
mint ■ felszabadult területek legfelsőbb köz
igazgatási hatósága, a nyugodt munka fel
vétele és biztosítása céljából olylrányu ren
delkezést udolt ki, umelynek értelmében a 
felszabadult területeken november 21-től 
kezdődőleg semminemű ünnepség tartása 
nem engedélyezhető.

ötvenezer ember 
a kassai körmenetben

Kassa, november 20.
(Magyar Távirati Iroda.) Kassa városa 

még mu is n visszacsatolás örömének lázá
ban él. A város mindig központja volt árpád
házi Szent Erzsébet kultuszának, ebben az 
esztendőben azonban különös fénnyel ünne
pelte patronájúnak emlékünnepét, Ebből az 
alkalomból

Kusmíii Trhluuinol tartottak
Már n kora reggeli órákban

az emberek tízezrei vonullak végig n 
város utcáin, hogy részt vegyenek a szln- 

pompás körmenethen.

Délelőtt Ii/ órakor a Szent Koromi-léren, 
Horthy Miklós fogadtatásának helyén, az

ottan felállított tábori felárnál C.sárszky 
József kassai püspök csendes misét celeb
rált, majd Tost Barna prclátus, a kassai dóm 
plébánosa mondott ünnepi szentbeszédet.

Ezután régi magyar egyházi énekek ének
lése közben

megindult u körmenet végig a zászló
díszben pompázó Fő-utcán.

A körménél, amelyen az egyházi, a katonai 
és polgári előkelőségeken kívül több mint 
50.000 ember vett részt, a déli órákban tért 
vissza a kassai dómba.

Szobrot kap az ungvári 
hős pékinas

Győr, november 20.
64 Hétfői Napló tudósítójától.) A győri 

városi tanács elhatározta, hogy szobrot emel 
a csehek ungvári kivonulásánál hősi halált 
halt kis pékinas emlékére. A kis pékinas, 
amikor az ungváriak tudták, hogy a felsza
badító honvédcsapatok közelednek, nemzeti- 
szinü kokárdát tűzött a mellére, ugy járt az 
utcán.

A kivonuló cseh csapatok utóvédje sor- 
tüzet adott u kisfiúra, 

aki holtan bukóit a kövezetre. Győr most 
szoborban örökíti meg n hős gyerek emlékét.

Óvatosan közeledett a gyerekhez, nehogy 
az ijedtében elhajítsa a bombát — • igy 
vette ki kezéből n veszedelmes csomagot.

A bombát azonnal átadta a hatóságoknak. 
Megállapították, hogy

caak a különös véletlen mentette meg 
a kisflut, hogy kicsomagolta közben a 

bomba nem robbant föl.

Kiderült az is, hogy Tótliék házában a 
csehek egy tisztet és két altisztet szállásol
lak el és a tiszt, aki tudta, hogy Tóth Béla 
a kert melyik részében szokott játszani, a 
bombával akart bosszút állni az ártatlan 
gyermeken.

készítette az indulásra, 
hirtelen teljes erővel bekapcsolta a 
motort és árkon-bokron keresztül, 
nyílegyenesen elindult a magyar terü

let felé.
A haláron minden akadály nélkül átjutott, 
mert a régóta féltve őrzött magyar zászlócs
kát előrántotta és messziről lobogtatta a 
határon levő magyar honvédek felé. A 
tankból kiugró magyar fiút nagy lelkese
déssel és örömmel fogadták a magyar te
rületen.

A három cseh katona egészen a határig 
futott a tank után

és kiabálva, fenyegetőzve próbálták meg
állásra bírni a menekülő magyar fiút, aki 
nzonbon rájuk sem hederítell, hiszen utána 
sem lőhettek, mert mindhárman a tankban 
hagyták fegyvereiket.

Prágában tilos 
az IdegennyelvU felirat

Prága, november 20.
Prága város képviselőtestülete rendeletet 

adott ki, amelynek értelmében vendéglő
kön, szállodákon, áruházakon stb. tilos ide
gen nyelvű és formájú felirat alkalmazása. 
A tulajdonneveket szláv hetükkel kell Írni.

Hódmezővásárhely, november 20.
(Magyar Távirati iroda.) Jaross Andor 

miniszter vasárnap látogatást tett Hódmező
vásárhelyen, Temesváry Imre országgyűlési 
képviselő, valamint személyi titkára: Mészár 
Oszkár dr. miniszteri titkár kíséretében.

Jaross Andor miniszter gépkocsin érke
zett Hódmezővásárhelyre és útközben Szen
tesen látogatást tett vitéz Bonczos Miklós 
dr. csongrádinegyei főispánnál, majd vele 
együtt folytatta útját Hódmezővásárhelyre.

Hódmezővásárhelyen a városháza előtt 
óriási tömeg nagy lelkesedéssel fogadta 
Jaross Andor minisztert. Ott sorakozott fel 
a hódmezővásárhelyi frontharcosok különít
ménye, amely most jött haza Léváról, ahol 
két héten át részt vett a rendfenntartó 
szolgálatban.

A frontharcos különítmény közvetlenül 
Jaross Andor miniszter megérkezése előtt 
rendezett megható ünnepséget a hősi em
lékmű előtt. Endrey Béla, Hódmezővásárhely 
polgármestere üdvözölte a Léváról vissza
érkezett frontharcosokat, akik a Léváról 
hozott földet a Hősi-emlékmű talapzatára 
öntötték ki, hogy

egyesüljön a csonka ország földje a 
hazatért Felvidék földjével.

Kászonyi Richárd dr. főispán az Alföld 
lakossága nevében meleg szavakkal kö
szöntötte Jaross Andort, a Felvidék minisz
terét.

Jaross Andor miniszter megköszönte az 
üdvözlést, majd a többi között a következő
ket mondotta:

— Egy érzem, hogy sok szimbólikus tar
talom van abban, hogy én, a Felvidék 

Nemzetközi tárgyalások a zsidó 
kivándorlás megoldásáról

Páris, november 20.
(Magyar Távirati Iroda.) A nyugateurópai 

és amerikai hatalmak közölt élénk eszme
cserék folynak a zsidó menekültek sorsának 
nemzetközi rendezése felől. Parisban való
színűnek tartják, hogy

az eviani nemzetközi menekültügyi ér
tekezleten megalakított bizottság, amely
nek székhelye Londonban van. hamaro
san összeül, hogy mélyreható vizsgálat 
tárgyává legye a megoldás összes lehe

tőségeit.
A londoni bizottságban Franciaországot 
Henry Dérengcr, a szenátus külügyi bizott
ságának elnöke képviseli.

A Le Journal jelentése szerint Bérenger 
szenátor értesitést kapott arról, hogy

San-Domingo köztársaság hajlandó vol
án menedéket adni százezer zsidó me

nekültnek.

A Matin ugy értesül, hogy Brazília szint -n 
hajlandó megnyitni kapuit a zsidó mene
kültek előtt. Viszont a francia sajtó hangoz
tatja. hogy ezen a téren senki sem kérheti 
Franciaországtól újabb áldozatok meghoza
talát. Az ország területét máris ellepik a 
világ minden országának politikai menekült
jei s a külfödiek kérdése gazdasági és tár
sadalmi szempontból egyaránt súlyos nehéz
ségeket támaszt.

Amszterdam, november 19.
(Havas.) A zsidó érdekeket védő bizottság 

egymillió forintos bankgaranciát mutctotl 
be a holland kormánynak, mint a zsidó me
nekültek bebocsátásából származó elhelye

embere, akkor, amikor a Felvidék össze
ölelkezett a trianoni Magyarországgal — 
először idejöttem, Hódmezővásárhelyre, az 
Alföldre, ahol a magyarság igazi erői, a 
magyar földmivesség legnagyobb értékei 
laknak.

Ugy érzem, akármerre visz is a ooi*  
n magyar glóbuszon, hogy mindenütt 

hazajövök.

Meg vagyok győződve, hogy engem itt, 
Hódmezővásárhelyen ugyanolyan magyar
telkek, ugyanolyan magyar szivek fogad
nak, mint amilyen magyar lelkek és szivek, 
szeretetteljes dobbanását, testvéri üdvözle
tét akarom jelenlétemmel átadni a Nagy 
Magyar Alföldnek.

Dörgő taps és éljenzés fogadta Jaross 
Andor miniszter szavait. A miniszter ezután 
a városházára ment és ott több küldöttsé
get fogadott.

Jaross Andor miniszter tiszteletére End
rey Béla polgármester ebédet adott. Utána 
a miniszter megtekintette a hódmezővásár
helyi néprajzi múzeumot, majd • kórházat- 
Délután Kászonyi Richárd dr. főispán Ja
ross Andor miniszter tiszteletére teát adotl, 
amelyen Hódmezővásárhely társadalmának 
minden rétege képviselve volt.

Ezután a városháza közgyűlési termében 
bemutatót rendeztek a híres vásárhelyi ke
rámiákból és az ősi vásárhelyi hímzésekből.

Este a Fekete Sas nagytermében a hód
mezővásárhelyi Gazdasági Egyesület estélyt 
rendezett és azon Jaross Andor miniszter 
nagy beszédet mondott. Előzőleg a miniszter 
tiszteletére lampionos felvonulást rendeztek 
a városháza előtt.

zési és egyéb költségekre szánt összegek első 
részletét. (MTI.)

Washington, november 20.
Iloosevelt elnök fogadta Brandeist, a leg

főbb állami bíróság elnökét, akivel a német 
menekültek kérdéséről tanácskozott. Való
színűnek tartják, hogy Iloosevelt ugyanerről 
a kérdésről tárgyalt Sir Hónaid Lindsay 
washingtoni angol nagykövettel és Wllllani 
Philipps római amerikai nagykövettel. (MTI.)

Szlovákia elveszi a zsidók 
szavazati jogát

Prága, november 20.
(Havas.) Tiso. szlovák miniszterelnök hi

vatalos lapja, ii Siónak a következőket Írja: 
Ebi be ne ibi patria — mondják rendsze

rint a zsidók. A zsidók destruktív elemek, 
tehát

el kell tőlük venni a szavazati jogot.

Ez a rendelkezés nem befolyásolná gazda
sági egzisztenciájukat. Védekeznünk kell az 
idegen elemek ellen, amelyek elveszítették a 
csehszlovák köztársaságot. (MTI.)

Lezuhant az amerikai 
léglllotta honolului 
parancsnoka

A Magyar Általános Hitelbank Igazgatósága mélyen megilletödve jelenti, hogy 
nagyrabccsült elnöke

bsárő Harkányi János
belső titkos tanácsos, a Magyar Országgylllés Felsőházának tagja,

ny. ni. klr. kereskedelemügyi miniszter, stb. stb.
o hónap 18-án joliblétro szenderiilt.

A megboldogultat bárom évtizedes együttműködés szoros köteléke fűzte intézetünkhöz. Mint 
nz igazgatóság ingja, később alelnöki), 1929-től kazde pedig elnöke, kristálytiszta ítéletének, bámulatos 
tudásának és gazdag tapasztalatainak felbecsülhetetlen értékeit mindenkor teljes odaadással bocsátotta 
intézetünk és vállalataink rendelkezésére. Mintaképe volt a vállalt feladat iránti önfeláldozó kötelesség 
érzetnek. Magasrendü erényei mindazok tiszteletét és ragaszkodását biztosítják számára, akik ismerték 

Nagyérdemű elnökünk nemes egyéniségének emlékét Igaz szeretettel és hálás kegyeletle 
fogtuk megőrizni.

Budapest, 1938. évi november hó 19-én.

Nesvyork, november 20.
Az amerikai flotln (semlesöcciini gyakor- 

tatai közben Honolulu közelében egy 
bombáiéig repUKIgép leaulianl.

A kél lezelöje meghall, öl utasa, közöl
tök ,őu>orl/i ezredes, az oltani légierők na- 
rnncsnoku, megsebesüli.

r wl k'|r!í'rü ''Ul',"ykís>ölrkeket: vegyen 
vén áí„ú ilr<"""™“vi* V- tlonvéd-ulca 22. 

»l"lh benmtaluiunak Ingyane, gyakorlati 
......... ... liélfön. esillörlökönpun eke,, dzltióu f<| „ órakor illetve

kitt ,. í rni,, "l'N-tospoa;,,..,,, pozsonyi 
■ !■' ■ , , knldnréle husélet.k készítés-

....... k, í"”'1’, .................. (in
:'V"S-I...1 M kiáll ,;a 'ipuau
ng olcsó ..vi nne. i 1 dymódon —iln'Kb ...fflSÍ .S":1,"1-
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Szenzációs részletek
a házszabályreviziőról

Kimondhatja a Ház egyes javaslatokra a „rendkívüli sürgősséget" — Imrédy 
miniszterelnök szerdán a Házban nagy beszédet mond — Feldolgozzák 
a „zsidóbizottság**  megállapításait

kezdődik. A belpolitikai 
az érdeklődés homlok- 
mindazok, amelyeket

A magyar belpolitikai életnek ma, hétfőn 
rendkívül fontos és előreláthatólag igen 
mozgalmas hete ................................................
problémák közül 
terébe kerüllek
Imrédy Béla miniszterelnök a kormány
pártban tartott nagy beszéde során elmon
dott, amikor az. uj kormány bemutatkozott 
a Nemzeti Egység Pártja előtt.

Imrédy Béla miniszterelnök újból pro
grambeszédet mond a képviselőházban és 
előterjeszti annak a nagyszabású reform
munkának a tervét, amellyel

meg kívánja oldani a legégetőbb népi 
szociális problémákat.

Azok, akik ennek a tervnek a megvalósítá
sát megkísérelnék elgáncsolni, vagy nehezí
teni, nemcsak a képviselőház nagy többsé
gével, hanem a nemzeti közvéleménnyel ta
lálják szembe magukat. A felvidéki magyar
ság visszatérése után a népi politika e fel- 

A képviselőházi reformjavaslat 
részletei

Ezt a célt — a képviselőházi tanácskozá
sok meggyorsítását — szolgálja a házszabá
lyok revíziója, amelynek előkészítésére

ma, hétfőn délután öt órára Kornis 
Gyula, a képviselőház elnöke összehívta 
a képviselőház. elnöki tanácskozóter
mébe a parlamenti pártok repre

zentánsait.
’A párlköei értekezleten a nagyobb pártok
nak kel-két, a kisebbeknek egy-egy tagja 
vesz részt. A pártonkivüli képviselőket és a 
töredékpártokat is képviselik a nagyjelen
tőségű konferencián.

Valószínű, hogy ezen a nagyfonlosságu 
párlközi értekezleten komoly elvi viták fog
nak kifejlődni. A legtöbb parlamenti párt
nak kialakult elvi álláspontja van ebben a 
kérdésben.

A Hétfői Napló munkatársa bizalmas 
értesüléseket szerzett arra vonatkozólag, 
hogy a Nemzeti Egység Pártja milyen állás
pontot foglal majd el a pártközi érte
kezleten.

Információnk és a kiszivárgott liirek 
egybevetése után, nagy vonalakban be
számolhatunk arról, hogy voltaképpen 
milyen is az a sokat emlegetett ház- 

szahályrevizió,
a kormánypárt kezdeményez és 

részleteit mindeddig szigorúan
amelyet 
amelynek 
titokban tartották.

A kormánypárt házszabályjavaslata 
mindenekelőtt újításokat taralmazna olyan 
cselekre vonatkozóan, amikor Igen sürgős 
javaslatok kerülnek a képviselőház elé. 
ilyenkor a javaslat előadója nemcsak — 
ugv mint eddig —, a ..sürgőssé g" ki
mondását Indítványozhatja, hanem kér
heti azt Is, hogy a képviselőház mondja 
ki a Ház előtt lévő törvényjavaslatra 
a „r e n d k i v ü 11 sürgőssége t‘. 
Amennyiben az előadónak ezt az. Indítvá
nyát a Ház tagjai megszavazzák, az eset
ben különleges tanácskozási eljárással tár
gyalnák meg és szavaznák meg a javas
latot. Ennek a különleges tanácskozási el
járásnak részleteit még nem dolgozták 
pontosan ki, de minden körülmények kö
zött érvényesülni fog abban az. az elv, 
hogy a javaslat ne legyen semmi módon 
megohstruálható és feltétlenül néhány 
napon belül megszavazható legyen. Ezt az 
uj eljárást azonban kizárólag ama speciá
lis esetekben fogják alkalmazni, amikor 
a képviselőhöz az előadó indítványára 
megszavazza a javaslatra a „rendkívüli 
sürgősséget".

A képviselőház. tárgyalásait egy másik 
házszabályt rekcíó generálisan meg
gyorsítaná. 1 ehetővé lenné ez a reform, 
hogv gyorsabban kerüljenek tető alá azok 
a törvényjavaslatok is, amelyekre sem 
„sürgősséget”, sem pedig „rendkívüli sür
gősséget" nem mond ki a Ház. Ez. utóbbi 
házszabálymódoslló javaslatnak az a lé
nyege, hogy a javaslatok úgynevezett „har
madik olvasásban" csak abban az csel
ben kerülnének Ismét a képviselőház. elé, 
amennyiben a Ház elnöksége jónak látna, 
hogy érre vonatkozólag — szövegmódo
sítás, esetleg stllárls változtatás céljából — 
Indítványt tegyen.

adatai tovább már nem halogathatók.
A második /mréf/p-kormány megalakulása 

után azonnal
impozáns tempóban kezdte meg mun
kásságát az uj kabinet. Tüstént meg
kezdődtek a legsürgősebb reformok elő

készületei.
A kormánypártban kialakult vélemény sze
rint éppen a megvalósítandó reformok érde
kében a legsürgősebb teendő a házszabályok 
megváltoztatása és a képviselőhöz tanácsko
zási tempójának meggyorsítása. Kormány
párti politikusoknak az a nézete, hogy

minden további reform gyors megvaló
sításának előfeltétele, 

hogy a képviselőházi vitákat meggyorsítsák, 
a viták elsekélyedését kiküszöböljék és 
lehetővé tegyék azt, hogy különösen sürgős 
törvényjavaslatok letárgyalásával néhány 
nap alatt végezzen a Ház.

Holnap, kedd délutánra igen fontos 
pártértekezletre hívták össze a Nemzeti 

Egység pártját.

Mi történt a „zsidóbizottság11 ülésén
A képviselőház csütörtök! ülésén egyéb

ként, értesülésünk szerint, befejezik ezt a 
parlamenti ciklust és a következő napok
ban, az uj ciklusban már a megreformált 
házszabályok szerint fog tárgyalni a kép
viselőház. Az uj ciklus első programpont
jai között fog szerepelni

a honvédelmi törvényjavaslat, a családi 
munkabérrendszerre vonatkozó törvény
javaslat és még több más családvédelmi 

intézkedés.
Vasárnapra újabb részleteket sikerült 

megtudnunk a Nemzeti Egység Pártja úgy
nevezett „zsidóbizottságnak" üléséről. En
nek a tanácskozásnak mindenekelőtt az 
volt a célja, hogy Imrédy Béla miniszter
elnök, — aki mint ismeretes — megjelent 
az értekezleten — tájékozódjék a pártnak 
a zsidókérdést illető állásfoglalásáról.

A „zsidóbizottság" ülésén elhangzott in
dítványokat és megjegyzéseket a kérdés elő
adója. Makkai János országgyűlési kép
viselő dolgozza fel.

Makkai János elaboráliimának meg
állapításai és az abban lerögzített véle-

Vasárnap Londonban meghalt a norvég királyné
London, november 20.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A norvég királyné vasárnap meg
halt. A norvég királynén az elmúlt napok
ban Londonban rendkívül súlyos operációi 
hajlottak végre és bár az operáció sikerüli,

a királyné állapota mégis napról-napra 
súlyosabb lett.

A legkiválóbb angol orvosok vették körül 
állandóan a nagybeteg királynéi és mikor 
pár nappal ezelőtt már látszott, hogy ka
tasztrófától lehel tartani, VII. Haakon nor
vég király is Londonba sietett.

A királyné szervezete vasárnap végül 
feladta a napokon keresztül tartó élet

halál küzdelmet.

Norvégia királynéja ma reggel álmában 
hunyt cl. Csak egy betegápoló nővér volt 
mellette s a sürgősen odahívott orvosok

már csak a halál bekövetkezését álla
píthatták meg.

Ilakon király bár a Buckingham-palotában 
szállt meg, nem volt olt felesége halálos 
ágyánál.

Maud norvég királyné halála az 
királyi család gyásza is. 1809-ben a 
borough hercegi családból születeti, 
rályné VI/. Edmard angol királynak 
leánya és V György angol király 
1896-ban nőül ment Károly dán herceghez, 
aki később 1905-ben VII. Haakon néven 
Norvégia királya lelt. Házasságukból szár
mazott Olaf herceg, aki 1929-ben vette fele
ségül Márta svéd hercegnőt.

Oslo, november 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Maiul norvég királyné halálának 
hírére a királyi palotára, az állami épüle
tekre, a követségekre és sok magánházra 
kitűzték a gyászlobogót. A színházak és 
mozik vasárnap zárva maradtak.

A délelőtti istentiszteleteken a lelkészek 
kifejezést adtak az általános gyásznak.

A kormánypártnak ez az értekezlete fogja 
előreláthatólag meghatározni a legfontosabb 
reformok megvalósítási sorrendjét.

Szerda délelőttre összehívták a képviselő
házat.

Ez alkalommal fog bemutatkozni az uj 
kormány a Ház előtt. Imrédy Béla mi

niszterelnök mond nagy beszédet.
Ezután — ugyancsak még a Ház szerdai ülé
sén —, a pártközi értekezlet határozatának 
szellemében, a képviselőhöz bizottságot küld 
ki, . azzal a megbízatással, hogy sürgősen 
dolgozzon ki javaslatot a házszabályrevizió 
minden részletére vonatkozóan.

Csütörtökön délelőtt újabb ülést tart a 
képviselőhöz. Ennek az ülésnek napirend
jén is nagyfonlosságu programpont szere- 
pel:

határozathozatal a felvidéki képviselők 
behívásáról.

Valószínűleg még ezen a héten összehívják 
a felsőházat is, amely első ülésén dönt a 
felvidéki képviselők behívásának kérdésé
ben. Ugyancsak a felsőház első ülésén mu
tatkozik be Imrédy Héla miniszterelnök 
beszédével az uj kormány a felsőháznak.

A felvidéki magyar felsőházi tagokat 
a kormányzó ur őfőméltóságá nevezi ki.

mények alapján
fogja kialakítani a kormány a kérdéssel 
kapcsolatos végleges állásfoglalását.

Imrédy vasárnapi tanács
kozásai

Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök vasár
nap kora reggel megjelent hivatali dolgozó
szobájában, majd templomba ment. Tizen
egy óra tájban érkezett vissza a Sándor- 
palotába a kor,mái.y elnöke. Néhány perc
cel később

gyalog jött meg a miniszterelnökségre 
gróf Teleki I’ál kultuszminiszter,

aki azonnal felsietett a miniszterelnökhöz.
Imrédy Béla miniszterelnök és gróf 
Teleki Pál kultuszminiszter tanácsko

zása a délutáni órákig tartott.
Déítájban jött fel a miniszterelnökségre 

Pataky Tibor miniszterelnökségi államtit
kár, a kisebbségi ügyek intézője, ő is fel
ment Imrédy miniszterelnök dolgozószobá
jába és résztvett Imrédy és gróf Teleki meg
beszélésén.

Nygaarsvold miniszterelnök és az ország
gyűlés helyettes elnöke gyászbeszédekben 
kiemelték, hogy Maud királyné jótétemé-

Kapható minden Orion rádlókeraakadflnéL

Bemutatja

Királyi és udvari hangszergyár
VII., Rákóezi-ut 60.

Telefon:
136- 068 
144-354
137- 708
Az ország legnagyobb és legszebb r'ádióterme.

nyelvel hqlyct biztosított magának a nor
vég nép szivében.

Maud királyné halála miatt vasárnap dél
utánra a királyi palotába összehívták a 
minisztertanácsot.

Párls. november 20.
Lebrun köztársasági elnök részvéltávira- 

tot intézett VII. Haakon királyhoz a norvég 
királyné elhunyta alkalmával. Az elnök 
ezenkívül külön megbízta Corbin londoni 
nhgykövclct, hogy tolmácsolja részvétét az 
angol királyi családnál.

CS

Ernszí Sándor öröké
Az Ernszt Sándor halálával megüresedett 

esztergomi mandátumért már megindult a 
választási küzdelem. Mint értesülünk.

Esztergomban Lendval István volt nem
zetgyűlési képviselő lép fel 

keresztény párlonkivüli programmal.

TUNGSRAM
IZZO LA M PA • rÁdiÓCSO

Behívták a Házba 
a felvidéki képviselőket
Vasárnapra egvóbWnl vóRlrgcscn mcRílln-

nilollák a ma, hétfőn kezdődő hél pazdaR
politikai programját. Amint már említettük,
ma délután öl órakor tartják a párlkozl ér-
tekezleteb '1 u
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A hét muzsikájaMa, hétfőn, / Ferenc József halálának 
évfordulóján, délelőtt tiz órakor gyászisten
tisztelet lesz az udvari Várplébánio-templom- 
han. .4 Nemzeti Múzeum kupolatermében 
kégycletes közszemlére teszik /. Ferenc József 
halotti maszkját.

II.
llőskulLcményékben sokszor megénekelték 

már a katonai, aki meghall a posztján, mi 
csak néhány szürke ólomsort állítsunk em
lékezésül Bari Ágost kollégánknak, akit ezen 
n bús-bnrongós novemberi vasárnapon temet
lek és akit az ujságiró-vártán ért a halál. 
Csütörtökön este a szerkesztőségben tlolgo- 
-ott. Megbízható forrásból hir érkezeit, 
amely az fi rovatába tartozott. Bari Ágost 
megírta a hirt és a nyomdába küldte. Mikor 
befejezte a munkáját, egy vendéglőbe ment 
vacsorázni, majd hazatért, ahol nemsokára 
kínozni kezdte beteg szive. Közben megszó
lalt a telefón .*s  egy informátora közölte, 
hogy az esti hir igaz ugyan, de még korai a 
közlése. Bari Ágost akkor már nagyon rósz- 
szül volt, a halál jeges keze megmarkolta a 
szivét. Tudta, érezte, hogy itt a vég. Papért, 
orvosért küldött, de nem feledkezett meg 
arról, ami az újságíró egyetlen legfontosabb 
kötelessége, hogy igazat kell írni. Gyengülő, 
remegő kezével fölvette a telefónkagylót, 
tárcsázta a szerkesztőséget és megmondta, 
dobják ki a hirt. Ez volt az utolsó szava, 
két óra múlva holtan feküdt az ágyán. Nem 
hősköltemény, csak egyszerű történet az uf- 
sdgirőhalálról.,,

ni.
Harmadéve ilyenkor, ősz táján, az Orszá

gos Rákóczl-Szövetség koszorút akart he
lyezni a fejedelem kassal sírjára. Kilencezer 
névaláírással ellátóit selyemszalagból készí
tették a koszorút, de a csehek tiltakoztak és 
nem engedték meg, hogy a koszorút Kassára 
vigyék. A bujdosó koszorút akkor a parla
menti múzeumba helyezték, ott őrizték mos
tanáig. 1935 óta azonban nagyot fordult a: 
idők kereke, összeomlott a sorompó és most 
már nincs akadálya, hogy a bujdosó koszorú 
a fejedelem sírjára kerüljön. A parlamenti 
múzeumban kiállítják a koszorút és tavasz
szol, Rákóczi Ferenc születésnapján nem
zeti zarándoklat keretében viszik Kassára.

IV.
rÁ Budapesten tanuló magyarszármazásn 

amerikai egyetemi hallgatók ujhazai min
tára minden esztendőben a tanév megnyitása 
irtán hálaadó ünnepi vacsorát, úgynevezett 
Thanksgiving diner-t rendeznek. Az idei 
hálaadó ünnepi vacsorát szerdán tartják a 
llungdria-szálló különtermében. Az ameri
kai magyar diákok vacsorájára díszvendég
ként meghívták az Unió budapesti követét, 
I luorney Montgomeryt, báró Perényi Zsig- 
mond koronaőrt, valamint Verebéig Tibor 
és Walder Gyula egyetemi rektorokat.

V,
Háromsoros tenyésztett vagy teklagyön- 

gyöt vegyen JOLIÉ boltjában, Kigyó-u. 4—6.
V/.

Londonból Írják a Kisnaplónak: Szombaton 
nyílt meg Londonban a kertészeti csarnok
ban rendezett háziipari kiállítás. Megjelent 
a kiállításon Erzsébet királyné is. Az ural
kodó felesége végigjárta az egész csarnokot 
és különösen a magyar minták után készült 
szőnyegek és kézimunkák tetszettek neki.

VII.
Franco tábornok nemzeti hadseregének 

élcsapatát, a „Falanx"-ot, Jósé Antonio 
Primo de Rivcra alapította. Most két eszten
deje, hogy Primo de Rivera a köztársasági 
csapatok ellen folytatott küzdelemben hősi 
halált halt. A spanyol nemzeti kormány bu
dapesti követe hétfőn reggel a terézvárosi 
templomban szentmisét mondat lelkiüdvéért. 
.4 köuet meghívja a szentmisére a Budapes
ten lakó spanyol állampolgárokat és a 
spanyol nemzeti mozgalom barátait.

Vili.
Apponyi Géraldinc, az albánok ifjú király

néjának nagybátyja, gróf Apponyi Antal 
hosszabb idő óla Tiranában tartózkodott a 
királyi udvarban. Apponyi Antal gróf buda
pesti ismerősei most crlcsilcst kaptak, hogy 
tt gróf hazajön látogatóba, 
a Monté Gardonc olasz haján 
kezeli és gyorsvonalon indult 
pest felé.

vi

v<

Pénteken este 
Spatai óba ér- 
tovább Buda-

IX.
Kedd estétől csütörtök estig tart a moha

medánok Bajrdm-ünnepe. Megtart jók a: ün
nepet a budapesti mohamedánok is, a török 
és ut egyiptomi követségeken nincsen hiva
talos óra. .4 törökök Kernül Atatürk halála 
miatt nem tartanak külön ünnepséget, a 
Budapesten néhány egyiptomi állam
polgár azon ünnepeken közös i»<icso-|
rál rendez

BAKTER: Uccu, nini, Lepcses szomszéd, 
logaggyunk e‘ szép vastagra sikerűt kassai 
sódnrba. hogy maguk megen csak Pestrül 
gyünnek.

ÖRZSI: Onnan hát, ha valaki kérdi.
BAKTER: No, ükkor mongyák el gyor

san, mikor lesz meg mán a lengyel-magyar 
határ?

ÖRZSI: Csak lassan, assau! Mikor a gye-1 
rek megérik, akkor meg is születik. De 
sijeltetni nem szabad, mer abbul nem lesz 
derék fajzat.

LEPCSES; Mega is úgy türelmetlenkedik, 
bakteroru, mint az a her oberlájdinánd, aki 
békebeli katonakoromba elővette a nagy
ba jszú rezorvista póttartalékosokat a káj- 
zermaníberen, oszt megfirtatta ükét, hogy 
hát ki miként teljesüli létszámemelés! köte
lességé a gyermekáldás végeit. Teszem azt, 
fölkérdezett egy bizonyos Hátulvállas Ro- 
gyák Andrást, hogy hát hány gyereke van.
— „Her óherlájdinánd, meldemige hozzám'*
— haptákolt a póttartalékos —, „egy darab 
gyerekem van!" — „Donnervetter nohámo), 
csak egy darab??" — mérgelődött főhad
nagy úr. —, „hát mióta házas maga?" — 
„Jelentem a lásson" — restelkedett Hátul
vállas —, „három hete!"

BAKTER: No, aztat be köll látni, hogy 
illenformán még nem lehettek unokáji.

ÖRZSI: Hát nem igen.
BAKTER: Oszt azontúl mi újság Pesten, 

Lepcses szomszéd?
LEPCSES: A múl héten ollan vastag köd 

vót odaföl a fővárosba, hogy rá lehetett 
vóna akasztani a kisbaltát.

BAKTER: A szén védésit neki! Oszt mi
csináltak a pesti pógárok?

ÖRZSI: Némellik asse tutta, él-e, vágy
mán meg is hóit.

LEPCSES: Akkurát úgy, mint mikor ez 
a Méltányos Mütyür Ignác a koporsóba vót 
nyujtóztatva, de csak cet-halott vót, oszt 
éjféltájba kinyitotta a szemit a ravatalon...

ÖRZSI: Jesszusom, Márijám! Vájjon mit 
gondút abba a pillanatba?

LEPCSES: Hát aztat, hogy nszongya: — > 
„A tátintójút neki, ha eleveny vagyok, mér , 
fekszek ebbe a koporsóba, ha pediglen ne- 
aggyisten meghóttam, akkor mér van illen 
rettentő csikarásom??"

BAKTER: Tökéletessen igaza is vót. — 
Hát a francija pógárok mér vannak any- 
nyirp fözándorodva a pézügyl miniszterük 
ellen? i

FÉNYKÉP EB-
Azonnal

Hitelezők rohama a Freystádtler 
lovagnak megítélt életjáradékért
Előre lefoglalták a tartásdijat, amit fogadott leánya: Jákó 
Amália köteles fizetni

Freystádtler Jenő lovagnak Jákó Amáliá- 
al folytatott pereskedésében, amelyet olyan 

nagy érdeklődés kisért, most újabb ese
mény történt.

A lovag, aki valaha dúsgazdag ember 
•olt, elszegényedett és igen szűkös körül
mények közé került. A lovag néhány hő
nappal ezelőtt pert indított Jákó Amália 
színésznő ellen. Freystádtler pasa ugyanis 
évekkel ezelőtt örökbefogadta Jákó Amá
liái és most arra kérte a bíróságot, köte
lezze Jákó Amáliát, hogy mint fogadott 
leánya fizessen neki szülőtartási dijat, 
azonkivül negyvenötezer pengőt követelt 
rajta njándékvisszatérités címén.

Az elsöbirósóg a negyvenötezer pengős 
követelést elutasította, a 
azonban helytadolt és

kötelezte Jákó Amáliát, 
havi szttlőlartásl dijat 

Jenőnek.
A bírói ítélet a larlásdijat visszamenőleg 
állapította meg. Jákó Amália megfelleb
bezte az Ítéletet, a pereskedés igy tovább- 
folvik, de a visszamenőleg megállapitolt

farlásdij fejében négyezer pengőt bírói 
letétbe helyezett.

Mikor ez kiderült, hirtelen kidéiül! az is, 
hogv Freystádtler lovagnak igen sok hite
lezője van. A hitelezők közül többen azon
nal a birófóghoz fordultak és

lefoglalták a négyezer pengőt éppen 
ngy, mint uz ezenlul esedékessé váló 

havi lartásdijrészlelcket.

másik kérésnek

hogy fizessen 
FreystMdtlcr

ÖRZSI: Mer megen igen nagy pézáldoza- 
tokai követöl a honli.jaktul.

LEPCSES: Nézze, hájjá, errül eszembe 
jut, hogy mikorába ez a Hikabággyasztó 
Gézinél Józsi íljatal házas vót, jedzö úr föl
kérdezte ütet, hogy hát miként sniakkul 
néki a párosélet. — „Sehogy" — aszon
gya —, „mer az asszony reggel pózt kér, 
este pézt kér, hétköznap pézt kér, vasárnap 
pézt kér." — ,No csak, no csak" — csodál
kozott jedzö úr —, „oszt micsinál a me
nyecske avval a temérdek pézzcl?" — „Mit 
tudóin én? — vonta vállát mérgessel) Bika- 
bággyasztó —, „még nem altam neki c*  
garast se."

ÖRZSI: ó, hogy a fenve tutulla ki a fukar 
zsebrákját!

BAKTER; Hál abbul mi igaz, hogy nagy 
sajnálkozást eszközöl a világ az ejurópai 
emigráncsok miatt?

ÖRZSI: Az ám. Még segítlő 
indíttanak.

LEPCSES: Errül meg az jut 
hogy ez a Kőgyökös Kiss Béni 
pesti villanyoson, oizt szóba 
kalózzal, aki igen csak panaszúta, hogy ke
vés a tűzetése, pedig otthon hal gyereke 
van. — „Hat gyerek!" — cselt meg Kő
gyökös szíve a kalózon s ü is segíttő akcijót 
indított menten, ekként szólván: „tuggya 
mit, aggyon még egy átszállójegyet!"

ÖRZSI: Szép is vót tülle. — Oszt gyerünk 
aptya

BAKTER: Hő, hő, csak még eggyel. Mi 
igaz abbul, hogy egy ánglius kisasszony 
vígan táncút a századik születósnuptyán?

Júlia

akcijót is

eszembe, 
utazott a 
döqccnt a

ÖRZSI: Bizony. Neve szerint 
Hames. Magyarul Hamis Julcsa,

BAKTER: Hogy a kakas csípje meg! 
A mmég képes férhöl is menni.

ÖRZSI: Ha ügyes a húzasságközvelilö, 
meg is tuggya csinyálni.

LEPCSES: Nono, hát hiszen. Emlékszek, 
egyidöbe az az özvegyember, Pendelyrágó 
Csábos Gyula nősülni akart, oszt a bába 
mutatott is néki e*  fényképet, aki valami 
idősebb, szappanynak való fehérnép szere
pűit, mint ferhezmenő szeméi. — „Ugyan 
má" — horkant rá Pendelyrágó —, „iszen 
ez a női fajzat testvérek közt is megvan 
vagy ölvennyóc esztendős!" — „Dehogy" 
— aszongya a bába —, „csak rossz a folto- 
gráfija, mer nem tennap készül ez a kép. 
hanem vagy tizenöt esztendeje!" — Mellel 
magának is kévánok, baklerom s Istennek 
ajállom.
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Párisi Foto a Párisi Nagy áruházban

Freystádtler Jenő lovag jogi képviselője, 
dr. Borsody Miklós ügyvéd 
keresetet indított a * „*  
ellen. Előadta, hogy már esztendők óla 
képviseli a lovagot peres ügyeiben, ö viszi 
a Jákó Amália ellen indított perét is és je
lentékeny járandósága van a lovaggal szem
ben. Előadta azt is, hogy Freystádtler Jenő 
lovag, amikor pert indítóit fogadott leánya 
ellen,

a felmerülő munkadljak, kézpénz
kiadások, valamint a régebbi járandó
ságok fejében követeléséből 13.300 

pengőt ráengedményezett.
Mészáros Lajos dr. törvényszéki biró teg

nap tárgyalta a pert. A nagyszámban meg
jelent hitelezők, akik körülbelül 15.000 
pengő követelést képviselnek, az igényper 
elutasítását kérték. Az ügyvéd ezzel szem
ben okiratokat mutatott fel és tanuk ki
hallgatását kérte annak bizonyítására, hogy 
nr engedményezést hosszú évek ügyvédi 
munkája előzte meg, végeredményben sze
rény díjazást számitolt fel. az engedménye
zés tehát nem szinleges, régen megszolgált 
járandóságai fedezésére jár az összeg, amit 
ügyfele rácngedményezeíl.

A bíróság kihallgatta a tanukat, akik 
Igazolták, hogy az összeg valóban jár 

ac ügyvédnek,
mire a bíróság ítéletében a lefoglalt köve
telésekből 13.300 pengőt feloldott a foglal- 
látókkal szemben dr. Borsody Miklós ja
vára,

viszont igény
foglaltató hitelezők

.4 Filharmóniai Társaságnak világhírű verni 
déykarmesterét ünnepelte a Városi Színház ha
talmas nézőterét megtöltött, válogatotton elő
kelő, zenerajongó közönség, élén a Kormányzó 
Ur öjöméltöságával és Főméltóságu Asszonnyal. 
I u r t ív a n g I e r Wilhelm, a németek 
reprezentáns zenekarmüvészc. akinek nei>« 
egyaránt közismert és megbecsült ugy Európá
ban, mint a tengerentúli államokban, nagyszerű 
filharmonikusaink élén emlékezetesen szép 
művészi élménnyel ajándékozta meg hallgató
ságát a gyönyörű — hangversenyét bevezető -■< 
Beethoven: Eymont-nyitdnnyal. .4 csodá
latosan szép és öröklétű VI. (Pastorale) szim
fónia értelmezésénél Furtwdngler mester iskola- 
példáját szolgáltatta a dirigens teljes személy
telenségének, mert egyéniségének átfogóun 
szuggesztiv hatása teljesen mögötte maradt 
a beethoveni poézisnek. Csakis Beethovent hal
lottuk és élueztük a szónak legigazibb beetho
veni tolmácsolásában. Wagner: Trislan éa 
Isolda előjátéka és szerelmi halálában már tel
jes egészében kibontakozott a nagy zenekar
művész minden zsenialitása. Ez a valóságos 
drámai szimfónia tündöklőén ragyogott hatal
mas hangorkánjával a furlivángleri kidolgozás
ban, nemkülönben St r au s s Richárd nagy
szerű Don Juan szlmfónikus költeménye is, 
melyhez foghatóan nagyszerű tolmácsolásban 
nem igen hallottuk ezt a grandiózus mester
müvet. Emlékezetesen szép est volt. A közönség 
tüntetőén forró lelkesedéssel ünnepelte Furt- 
wünglert és kitűnő fiiharmonikusainkat az egész 
est folyamán.

♦
Hóma n Bálint, volt vallás- és közoktatás*  

ügyi miniszter csütörtökön fogadta a mi nagy*  
szerit Budapesti Hangverseny Zenekarunk kül
döttségét, melyet Schiller Rezső dr., a Nem
zeti Muzcum igazgatója vezetett. A küldöttség 
a zenekar dlszelnökségét ajánlotta fel a volt 
miniszternek, aki hálásan fogadta a kitűnő 
miivésztestület ragaszkodásának megnyilvánu
lását. Hómon Bálint volt az, aki a zenekar 
ciidel diadalmas olaszországi hangverseny kör
útját hathatósan és eredményesen előmozdí
totta.

♦

B. IVeúr Margit, közkedvelt kiváló zongora- 
művésznőnk bérleti hangversenyén Rándel: 
Prelude és Passacaglia, Bach: Angol szvitjét 
ía-moll), Mozart; a-moll szonátáját. Beethoven: 
Palhetique-jét és Liszt-müveket játszott igaz 
elmélyülő művészettel és bravúros, kiegyenlí
tetten bravúros technikai tudással. Művész
nőnk, aki valóságos apostola a klasszikus zene
irodalom remekeinek propagálásának, meg
érdemelt nagy sikert aratott.

★

Walébautr Imre (I. hegedű), Szervám 
s z k y Péter (II. hegedű), O r s z á g h Tivadar 
(mélyhegedű) és Kerpely Jenő (gordonka) 
pompás vonósnégyese Beethoven-estjén a hal
hatatlan mester f-moll, c-moll, F-dur és D-dur 
(luartettjei kerültek előadásra. XValdbauerik az 
ideális kamarazenestiluselőadás tökéletes meg- 
szeniélyesitöi. Játékuk, előadásuk minden cikor- 
ligától, egyénieskedéstől mentes legtisztább mu
zsikálás, melynél az átszellemült hallgató a tene- 

BÁö/tő elgondolásait a leghívebb tolmácsolásban 
élvezheti. Ez a nagyszerű együttesünk nem 
a hangzatos önreklámozással és költött siker
mesékkel alapozta meg nagyszerű hírnevét, 
hanem kizárólag tiszta művészi munkásságával 
szerezte meg kivételesen előkelő helyét a vonós
négyesek nemzetközi viszonylatában ...

*
Komor Vilmos, a nyári állatkerti hangverse

nyek kivételes tehetségű karnagya, népszerű 
zenekari hangversenysorozat keretében tartotta 
első bérleti koncertjét a Budapesti Hangverseny 
Zenekar élén a Zeneművészeti Főiskola nagy
termének szépszámú közönsége előtt.

*
Linz Márta, a Berlinben élő kiváló 

hcgedümüvésznö nagyszerű művészete 
san érvényesült Dohnányi, Brahms és 
szerzők müveiben. Előkelő hallgatósága 
ünnepelte.

magyar 
pompa*  
modern 
lelkesen

♦
R a sitidé 3 Mária, akinek bérleti hangver

senyei mindenkor igazi ünnepnapjai a hangver
senyévadnak, péntek esti hangversenyén való
ságyai elbűvölte hálás hallgatóságát nagyszerű 
és drámai erőtől átfűtött és tnélyenjríró dalclö- 
adásával. Kása György pompásan kísérte.

Schaffer -Sándor

- korsicril rádiót vásároljunk. Felhívjuk a 
radiovásárluk figyelmet arra, hogy rúdlóvásái- 
lasnál okvetlenül vegye figyelembe a készülék 
belső szerkezeti felépítését és teljesítményét is, 
ne csak a külső formát. Aki rádiót vásárol, 
feltétlenül kérje a 88-as és 98-es tipusu Orion 
készülékek bemutatását, mert ezek «■ Tál 6-ös 
Óriáslel iesitméiiyü végerősítő pentodával, sáv. 
szélesség szelektivitás és fiziológiai hangerő 
szabályozással működnek. A U9-es tipusu 
Orlon-rádió óllomásbehsngolúsa automatikusan 
történik, egyszóval minden olyan tulajdonság
gal rendelkeznek, amelyeket ma korszerű ké- 
y.uléklől megkívánunk. Forduljon közelebbi 
felvilágosításért Orion rádiókereskedüjéhez
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Katonai szolgálatra 
akarják kötelezni a francia 
területen

Pária, november 20.
fMagyar Távirati Iroda.) Reibel szenátor 

törvényjavaslatot terjesztett a szenátus elé, 
amelyben azt indítványozza, hogy mind
azokat a külföldieket, akik Franciaország 
vagy a francia gyarmatok területén keresik 
kenyerüket,

rendes katonai szolgálattételre kötelez
zék.

Magyar honvéd szívességből 
a szlovák testvér földjét szántja

Beszélgetés vitéz Henyey Gusztáv tábornokkal
Érsekújvár, november 20.

M Hétfői Napló kiküldött katonai munka
társától.) Érsekújvár és járásainak parancs
noka vitéz Henyey Gusztáv tábornok. A ma
gyar katona típusa. Nem a szó a kenyere, 
hanem — a tett, amire most bőséges alkalma 
van a nap minden percében. Az ő feladata 
megteremteni a visszakerült járások közigaz
gatását, elindítani magyar síneken az életet 
gondoskodni a jogrendről s összekötözni azokat 
az életszálakat, amelyek a változás következté
ben megszakadtak. És olt terülnek el a részben 
még megmüvelellen földek, amelyeknek gaz
dája vagy katona a határon túl, vagy — el
hagyta az országot.

Okresni urad.
Ez olvasható még halványan a sietve átfes

tett Járási hivatal magyar neve alatt. A tábor
nok előzékenyen fogad bennünket, tetszés sze
rint tehetjük fel kérdéseinket és egyiket sem 
hagyja válasz nélkül. Válasza minden esetben 
gyors és nyílt.

A cseh aktagyár
— A csehek közigazgatása — mondja — 

sokkal terjedelmesebb volt, mint a mienk. Azt

Besúgók alkonya
— Bizonyára akadtak notórius besúgók, akik 

rosszindulatból vagy személyes bosszúvágyból 
feljelentettek egyeseket.

— Azok keservesen csalódtak — cseng a tá
bornok hangja. — A magyar hadsereg szelleme 
nem tűri az alantasságot s a személyek elbírá
lásánál nem besúgók adatai, hanem a helybeli 
Nemzeti Tanács vélelmezése volt a döntő. Elő
ször is meg kell állapitanom, hogy nemzet
hűség tekintetében a magyarok között alig me
rülhetett fel kifogás. Azt is megértőié# vettük 
tudomásul, ha egyesek akár állásukból követ
kezőleg, vagy kishitűségük miatt barátságosabb 
atmoszférában érintkeztek a csehekkel, mint 
ahogy magyarságukból következett volna. El

Nem akartak hinni fülüknek
A tábornok hangja most is töretlenül őszinte.
— Meg voltak ijedve. Ez a tény. És ez ért

hető is — fűzi hozzá —. hiszen itt volt a szlo
vák propaganda székhelye. Még legutóbb is 
Hso miniszterelnök innen beszélt. És nem sza
bad elfelejteni, hogy már busz esztendős az a 
generáció, r oelyet érzésben a magyarok ellen 
neveltek fel. Botorság lenne ezekre a fiata
lokra haragudni, annál kevésbé, mert

a fiatalság érintetlen idealizmusa rövid 
időn belül meg fogja mutatni nekik az 

Igazságot.
' Hogy a tábornok férfias egyszerűségű szavai 
nem alkalmi kijelentések, azt bizonyítják — 
rendelkezései.

— Egyszerűen - folytatja a tábornok —. 
nem akartak hinni fülüknek, amikor szlovák 
testvéreknek szólítottuk őket. Alig akartak 
hinni .szemüknek, amikor megengedtük, hogy 
kitűzhetik az autonomista zászlót. Ennek a 
híre nyomban elment Nyitrára, ahol pedig azt 
hiresztelik, hogy a magyar katonák szuro

Minden földet bevetünk
— Az őszi munka elvégzése egyik legnagyobb 

gondunk. Ha az Isten segít — mondja a tá
bornok olyan hangon, mint a gazda, aki a 
saját földjét műveli — és még egy hétig meg
ajándékoz bennünket jó idővel,

az én parancsnokságom alatt álló terUle*  
fen nem marad egyetlen lalpalalny föld 
sem mcgmUveletlcnül. Magyaré, szlováké 
rgyrormán megművelve kerülhet a lél ta

karója alá.
— Es mi történik n telepesek földjével? — 

kérdezzük. — A légionista telepesekével?
— Aki közülük itlmaradl, liaboritatlanul vé

dett munkáját, azét pedig, akinek nem volt 
bizalma a magyar lovagiasságban, a község vé
gzi munkába s ha ugy fordul, a szántóvelö ma
gyar katona szórja a jövő évi termés magjat

Errőf ^díen^Twíyszini közvetítést adnia a 
magyar rádiónak — gondoljuk magunkban . 
hogHy odaát is tudomást szerezhessenek mmd- 
n LvAi akiket az Isten nem vert meg
'Ík»ís»l. .OketségírH. 'agy roMlIndutatlül.

M.ífoMdJrt ■ »*bomolc  t.náesit e» nulon 
-.hívtunk Nagusurányba. Nehezen találjuk 

kis kö-

élő külföldieket
A szenátor utal arra, hogy a fenyegető mé
retű elnéptelenedés következtében a had
sereg létszámának a külföldiekkel való ki
egészítésére sürgős szükség van. A javaslat 
értelmében a 21—30 év közötti külföldieket

azonnal zászlók alá hívnák

s részükre külön „külföldi ezredckcl” léte
sítenének.

a munkát, amit nálunk egy főszolgabíró két 
három mellérendelt tisztviselővel végez, azt 
náluk összesen hatvanhárom tisztviselő látta cl.

Hatvanhárom tisztviselő. Mennyi fölösleges 
fizetés és mennyi akta.

— A járási tisztviselőkön kívül
a legtöbb betelepített jegyző és tanító el
hagyta helyét. Ezeknek a pótlásáról kellett 

leghamarabb gondoskodnom,

mivelhogy se a falu, se az iskolája nem ma
radhat vezető nélkül. A megszökött jegyzők és 
tanítók helyébe lehetőleg helybelieket tettünk. 
sőt volt rá eset, hogy egyik cmléklapos tiszte
met bíztam meg a falu jegyzőségével, meri 
tisztem a polgári életben — jegyző. A hadsereg 
könnyebben nélkülözi, mint a falu. Akik a he
lyükön maradtak és nem**  merült fel ellenük 
kifogás, azokat természetesen meghagytam 
állásukban.

— Melyek voltak azok a szempontok —kér
deztük —, amelyek az egyes emberek meg
ítélésénél döntő fontosságúak voltak?

— A nemzethüség és liszt, még — hangzik 
a válasz.

végre, aki például a városbirói tiszt 'i-.lle 
be, nem viselkedhetett karakánul .. nki 
félelemből erőltetett barátságos mosolyt arcára 
a csehek iránt, az még nem rossz magyar.

— A magyar hadsereg szivében — foly
tatta — egyébként sincs senki iránt bnsszu-

érzés,
még azok iránt sem. akiket a cseh propaganda 
ellenünk nevelt. Ezeknek éppen testvéri job
bunk nyújtásával kívánunk cáfolatot adni.

Elérkeztünk a szlovák kérdéshez.
— Hogy viselkedett a szlovák lakosság? — 

kérdezzük. Az érsekujvári járás területén 
ugyanis két teljesen szlovák és egy kilencven 
százalékban szlovák község van.

nyukra tűzik a szlovák nőket és gyermekeket. 
Tessék átmenni akármelyik szlovák községbe, 
akár Hornjaiba, Tótmcgyerre vagy Nagysu- 
rányba és személyesen meggyőződni a helyzet
ről.

— Látni fogják, hogy
magyar katona szántja szívességből kincs
tári lovakkal, igával nz.oknak a szlovákok
nak a földjét, akik még nem térhettek haza 
a cseh hadseregből és láthatják a magyar 
katonákat szlovák családoknál a vendég

szeretet minden jelével elhalmozva.
— Mert most már megértettek bennünket. 

A bevonulás első napján kaptam hirt, hogy 
például az egyik faluban két cseh tanító iz
gatja a falut. Egy századost küldtem ki s a 
százados magához hivatta a falu férfiait és fel
túrta előttük a helyzetet. A félelem és az izga
tás láza nyomban szétoszlott s a század há
romnegyedrésze visszajött. A lakosság maga 
kérte, hogy maradjanak katonák a faluban s 
azóta ellátják őket minden jóval.

ségházát. Kérdczősködésiink közben nem min
dig kapunk feleletet. Nem értenek magyarul, de 
aki megérti .szavainkat, az. annyira készséges, 
hogyha szóval nem is tud rendelkezésre állni, 
mozdulattal, jclbestéddel szívesen igazit útba.

A község jegyzője ki se látszik a munkából. 
Szobája zsúfolásig tömve felekkel, pedig az idő 
már nagyon estébehajló.

Jó nép a szlovák
— Hétezer lakosa van Nagysuránynak — 

mondja a jegyző s a magyar katonák bevonu
lásakor legalább ötezer főnyi tömeg fogadta 
őket, igaz, hogy ebbe az ötezerbe bele keli szá
mítani a környék belóduló népét is. Nagyon jó 
nép ez. Vallásos. Az első barátságos szóra meg
nyílt a szivük és mondhatom, hogv általános 
a megnyugvás, hogv magyar impérium alá ke
rüllek. Saját szemükkel láthatják, tapasztalhat
ják, hogv

nemzetiségükben senki sem akarja hábor
gatni,

Íbiszen nem :iz a <•>!, hogv nnig'T.rr.i 'álto/hs- 
suk őket, hanem hogy testvérkém éljenek a

magyar hazában. És éppen a fiatalság az, ame
lyik leglelkesebben fogja fel ezt.

A magyar katonák iránt érdeklődünk, akik 
szlovák földeket szántanak.

— Hogyne — bólint a jegyző. — Kint dol
goznak. Most talán már hazafelé is jönnek. Ez 
a legszemléllctőbb bizonysága testvéri érzésünk
nek.

Hazafelé, a cukorgyár melleit találkozunk 
szlovákok földjét művelő honvédekkel. A ködbe 
merülő földekről most térnek vissza pihenőre, 
a lovak fáradtan lépegeinek. A katonák kezé
ben ostor.

És tovább robogva, még látunk katonákat » 
földeken. Szlovák parasztok gyűrűjében álla 
nak. Talán a földjük tulajdonságát magyaráz
zák kevés szóval, tört magyarsággal, de

a magyar katona igy Is megérti. Csak rá
néz. n földre s tudja már ő, hogy az milyen.
Hiszen n föld szülöttei ők.
A már lámpafénybe merült Érsekújvár utcáin 

elsuhanva az egyik sarokház falán piros, tehát, 
már magyar postaládát pillantunk meg.

Rajta -- virág...
Márláss Imre

A betöréssel! gyanúsított 
dr. Wieser Ervin orvos 

vasárnapi drámai 
kibuktatása

Borostás, sápadlarcu férfit vezetett va
sárnap a fogházőr a törvényszék harinadik- 
emcleti folyosóján, a soros vizsgálóbíró szo
bája felé:

a betöréssel gyanúsított dr. Wieser Er
vin orvost kísérték a vizsgálóbíró elé. 

hogy itt kihallgassák.

Az orvos — aki Kőbányán tarlóit fenn ren
delőt és ilt mindenki ismerte —, alvilági 
emberekkel, hírhedi betörőkkel érintkezett 
és a nyomozás megállapítása szerint

nyolctagú betörőbanda élén állott.
Ez a bűnszövetkezet az utóbbi időkben sok 
ezer pengős betöréses lopást köveiéit el. Azt 
is megállapította a nyomozás, hogy az or
vos nemrég autói vásárolt és ezen a kocsin 
szállították a lopott nagyértékü textiláru
kat, szőrméket Wieser dr. lakására. A be
töréssel gyanúsított orvossal együtt többe
ket letartóztattak.

A főkapitányságról vasárnap reggel kísér
ték át az ügyészség Markó-utcai fogházába 
dr. Wieser Ervint, akit 

a vizsgálóbíró a déli órákban maga elé 
vezettetett.

Wieser a vizsgálóbíró elölt azt hangoztatta, 
hogy a betörésekben nem volt részt, nem 
tudta, hogy a holmik, amelyeket Saly a la 
kására szállított, lopásokból, betörésekből 
származnak.

Drámai külsőségek között folyt le a 
betöréssel gyanúsított orvos kihallga

tása.
Szenvedélyes hangon, nagy izgalommal 
mondotta Wieser dr.:

l'j Iantik kihallgatását kérem!... Ali
bit akarok igazolni.' . . . Tanukkal akarom 
bizongilani, hogy nem voltam betörőbanda-*  
vezér, semmiféle betörésben nem vettem 
részi

A kihallgatás után Wicsert visszakisérték 
[cellájába, a vizsgálóbíró

hétfőn fog dönteni, hogy vizsgálati fog
ságba helyc/.l-c u betöréssel gyanúsított 

orvost, vagy szabadlábra kerül.
Bűntársai kihallgatására ugyancsak hétfőn 
kerül sor.



DORMÁNDY GÉZA ny. tábornok, a Ma
gyar Brldge Szövetné# elnöke, Ünnepélye*  
választmányt Illésen ma#UMzárnyalá«u, ha*  
ni fi a*  beszédben bejelentene ■ felvidéki vá
rosik bekapcsolását ■ Szövetségbe. Felol
vasta a kassaiak meleghangú levelét, mely
ben a felvidéki városok nevében bejelentet
ték a csatlakozást. Az illésen megjelent Kál- 
lay Tibor ny. pénzügyminiszter, a M. B. Szö
vetség dlazelnüke Is, aki melegen gratulált 
a kllztserefetben álló szövetségi elnöknek, A 
fn-cgyeaUletek vezetői la nagy számban vet
tek részt az ünnepélyes ülésen.

*

A NEMZETI KUPA döntőjét nyolc lec.sz- 
tásos mcgbosszabbltás után a Diplomás Club 
kitűnő együttese (dr. Holctcr János kapi
tány, dr. Hirscli Pál, dr. Kádár Miklós, dr. 
/leteli Gyula és dr. Székely László) nyerte 
meg mindvégig Izgalmas küzdelemben az 
MTK I. csapatával szemben. Szombat este 
mind n két egyesület hatalmas gibic- és druk- 
kertábor kíséretében tért vissza a vacsora
utáni folytatáshoz, éjfél felé pedig már >n 
társegycstilctek tagjai is nagy számban él
vezték a kési) hajnal) órákig tartó szép, ní
vós küzdelmet. A kiírás szerint n verseny 
64 leosztásra ment, de legalább 16 meccs
pont különbséget irtak elő, vagy ujabb 8 le
osztás lejátszását, amikor már egy meccs
pont is elég a győzelemhez. A hatvannégy 
leosztás Után a Diplomátok cink Z4 meccs
ponttal vezettek és Így kénytelenek voltak 
meghosszabbítani a versenyt. A Nemzeti Ku
pát a Diplomások megérdemelten nyerték 
meg. Mind az öt fordulóban játszottak és 
mindvégig vezettek. A Diplomás Club elnök
sége nagyszabású bankett keretében fogja 
átvenni a Magyar Bridge Szövetségiül a 
Nemzeti Kupát.

♦

AZ EGYIK KITŰNŐ verscnyjálékosunkkal 
történt meg az alábbi mulatságos, de igen 
tanulságos eset. Vacsorára volt hivatalos, 
amit természetesen egy kis családi brldge 
követelt. Hősünk a liires szép háziasszonnyal 
került egy asztalhoz, aki a lapjait olyan lazán 
tartotta, hogy csak az nem látott bele, aki 
nem akart.

Mielőtt, az első leosztás licitjére került 
volna a sor, a Nagymester megszólalt: — 
Nagyságos asszonyom, nem volna szives kár
tyáit magához szorítani? Nehezemre esik, 
hogy ne nézzem őket. — Szép háziasszonyunk
nak imponált ez a figyelem, magához húzta 
lapjait és a licit elkezdődön.

4 6 4
9 8 6 4 
0 A K 10 8 6 4
4 6 4

4 D 10 0 8 7 3
9 D B 10 
0 D B 9
4 8

4 K B 2 
9 A K 
0 7 2 
4 A K D B 7 2

Dél helyen verseny játékosunk osztott, egy 
trcffel indult, Nyugat egy pikket mondott, 
Észak 2 káról és túlzás ide. túlzás oda, 
bizony barátunk hűt szanzaduval fejezte be 
a licitet.

Az indulás pikk tizes voll. Kelet ütötte az 
ásszal és pikket hivott vissza. Felvevő ezt be
ütötte a királlyal. Háziasszonyunk időközben 
elfelejtkezett az előbbi figyelmeztetésről és 
ismét az asztal közpén voltak a lapjai. „Sze
gény felvevőnk" mit is lehetett volna, akarat
lanul megismerkedett velük.

.1 felvevő most kis káról hívott, Nyugat 
kilencest lett rá, mire hősünk igy szólt:

— Asszonyom, már megint mutogutja lap
jait, tudom, hogy önnél van a káró dáma
bubi is. .1 felvételem most biztosítva lenne, 
ha én a káró tízessel impasszt adnék, de én 
nem óhajtok az ön könnyelműségéből meg
élni! __ s:ólt és beütött a káró ásszal a: asz
talon. .1 háziasszonyt nagyon meghatotta a 
felvevő lovagias és sportszerű viselkedése és 
ezt hangos szóval meg is köszönte. A játék 
pedig folyt tovább! A felvevő lehívta a kéz
ben lévő kör ászt, királyt, majd összes treff- 
jcil. Amikor az utolsó treffjét is kijátszotta, 
kissé fölényesen jelentette ki- — Miután lát
tam önnél a káró dáma-bubit és mivel ott 
van a pikk dáma is, bizonyára be van 
s zorítva!...

Háziasszonyunk kesernyés mosollyal gra
tulált a szép hat szanzaduhoz.

♦

Érdekes KIÁLLÍTÁS nyílt most meg Lon
donban egy angol lap híradása szerint. A kártya 
történetét mutatják b<*  ii középkortól napjainkig, 
l álható u kiállításon egy pakli játékkártya, 
melynek minden lapján két sor linngjegy van. 
Bárhogy keveri ar ember a puklit, nr egymás
után következő kártyákra Irt hangjegyekből 
mindig egy keringd alakul ki. Ilyenformán Ősz- 
Mesén ercregy keringő! tartalma?. a pnkli.

HÉTFŐI mamA

A kultuszminisztériumban 
nagyjelentőségű sürgős ren

deletek készülnek a Felvidék 
művészi és kulturális életének 

bekapcsolására
Gróf Teleki Pál kultuszminiszter elé nagy

jelentőségű javaslatokat terjesztett az Orszá
gos Irodalmi és Művészeti Tanács. A Fel
vidék magyarlakta területeinek visszacsato
lásával kapcsolatban egész sor fontos prob
léma vár megoldásra. Ezek közül a legelső 
vonalba tartozik a Felvidék kulturélctének 
bekapcsolása nz anyaország kultúrájába. Az 
Országos Irodalmi és Művészeti Tanács 
Ugrón Gábor v. b. t. t, elnökletével ebben 
az ügyben ülést tartott, megbeszélték az. 
irányelveket, elkészítették a részletes javas
latokat a Felvidék irodalmi, zenei és képző
művészeti életének sürgős bekapcsolására és

a javaslatokat nyomban a kultusz
miniszter elé terjesztették.

A minisztérium illetékes osztályán azon
nal áttanulmányozták a terveket, a minisz
ter jóváhagyása után rövidesen megjelen
nek a szükséges rendeletik és utasítások a 
javaslatokban lefektetett tervek megvalósí
tására.

A kultuszminiszter
több kiváló felvidéki Írót, zeneszerzőt 
és képzőművészt nevez ki az Országos 

Irodalmi és Művészeti Tanácsba,
amely felveszi az érintkezést a felvidéki 
magyar kulturegyesilletekkel, a kultúrintéz
mények pedig felveszik egymással az érint
kezést, hogy kölcsönösen megismerjék egy
mást.

Ösztöndíjak, irodalmi müvek
Budapesten és az ország nagyobb váro

saiban irodalmi estéket, hangversenyeket, 
képzőművészeti kiállításokat rendeznek a 
felvidéki művészek részvételével, az anya
ország irói és művészei pedig a felszabadult 
felvidéki városokban mutatkoznak be.

A Felvidék kiváló tehetségű szegény 
íróinak és művészeinek irodalmi, zenei, 
képzőművészeti ösztöndíjakat jutlutnak.

Az ösztöndíjak cgyrésze abból áll, liogy a 
felvidéki tehetsegek egy-kvt évre Buda
pestre költözhessenek, hogy megismerjék a 
fővárost és az anyaország kultúrintézmé
nyeit. Másrészt pedig a felvidéki tehetségek 
tanulmányi ösztöndíjat kapnak, hogy az 
anyuországi egyetemeken tanulhassanak.

Népszerű olcsó irodalmi antológiákban 
ismertetik meg a Felvidék magyarságával a 
magyar irodalmat, népkönyvtárakat és ván- 
dorköny vtárakat létesítenek, az anyaország
ban viszont a kiváló felvidéki irók müveit 
fogják terjeszteni. Nagy súlyt vetnek az 
ifjúsági irodalomra, a legkiválóbb magyar 
írókkal iratnak népszerű, regényes formá
ban történelmi könyveket, hogy a Felvidék 
ifjúsága, — amelyet busz év alatt a meg
szállók elferdített tankönyveiből oktatlak 
— megismerje Magyarország igazi történel
mét.

Vendégjátékok, kiállítások
Cserehangversenyek egész sorozata kö

vetkezik majd. Elsősorban
a felvidéki származású világhírű ma
gyar muzsikusok, mint például Doh-

Muhary János Örkényi birtokos 
halálának szörnyű titka

A pcslvidcki ügyészségen befejeződött a 
vizsgálat ebben u rejtélyes bűnügyben, 
amelynek Muhary János Örkényi birtokos 
halálát kellett tisztáznia.

Muhary Jánost jómódú, vagyonos kis
birtokosnak ismerlek Örkényben és környé
kén és ugy tudták róla, hogy boldog egyet
értésben él feleségével és hozzátartozóival. 
Érthető volt a megdöbbenés, mikor híre ter
jedt a környéken:

Muhary János öngyilkos lett, holtan 
fekszik lakásán, mellette ott bever ki

lőtt fegyvere.
Pár nappal később Muharyt eltemették, de 
nem sokkal ezután már nyomozás indul a 
haláleset ügyében.

özv. Muhary Jánosné ellen bejelentés ér
kezett a csendőrséghez és ez azt állította, 
hogy a birtokos nem lelt öngyilkos, hanem 

felesége gyilkolta meg.
Muharynét részletesen kihallgatták, az asz- 
szony azonban mindent tagadott. A vizs
gálóbíró elrendelte

Muhary holttestének exhumálását
és okkor már a feleségen kívül még egy 

núnyl Ernő é*  Zuthureczky Ede láto
gatnak el a felvidéki városokba, 

u nagy budapesti zenekarok hangversenyt 
adnak, az Operaház kassai vendégjátéká
nak mintájára pedig az állami színházak 
vendégkörutakat rendeznek a felvidéki nagy
városokba.

Ezekben a városokban különben kultur- 
heteket rendeznek, irodalmi felolvasások
kal, hangversenyekkel, képzőművészeti és 
iparművészeti kiállításokkal. A kulturhete- 
két szinpadmíívészeti eseményekkel kötik 
egybe, azonkívül Budapesten nagyszabású 
felvidéki kiállítást rendeznek.

A javaslatok között szerepel, hogy
a Himnusz véglegesen megállapított ze
nei formáját juttassák el valamennyi 

felvidéki városnak és községnek,
hogy a hazatért Felvidék éppen ugy éne
kelje a nemzet imádságát, mint az anya
ország népe.

Műemlékek, művészi 
megbízások

Gondoskodnak arról is, hogy újra
felállítsák azokat a műemlékeket, ame
lyeket a csehek a megszállás esztendei 
alatt eltávolítottak, megrongáltak, vagy 

megsemmisítettek.
Így például felülit tjük • a kassai honvéd
szobrot és a rozsnvói /<o.wií/i-szobrot is, 
de ujabb műemlékek felállítására is sor 
kerül: a Felvidék felszabadulásának törté
nelmi eseményét méltó művészi alkotások
ban örökítik meg a magyar képzőművészek. 
Erre a célra

nagyszabású szobrászati és festészeti 
pályázatokat írnak ki.

Megkönnyíti és előbbreviszi a munkát az, 
hogy a felvidéki bevonulás idején a bevo
nuló honvédcsapatok mellé egész sor kiváló 
szobrászt-, és festőművész! osztottuk- be, 
akik inűvészlélek számára páratlan impresz- 
sziókat és motívumokul gyüjlhottek ezen a 
történelmi eseményen.

Ugyancsak nagyjelentőségű az a terv, 
hogy

a Felvidék valamelyik alkalmas helyén 
magyar művésztclcpct létesítenek, vi
szont a felvidéki képzőművészek leg
kiválóbbjait, különösen a fiatalokat a 

szolnoki művésztclepen helyezik el
és igy az anyaország és a Felvidék művé
szei kölcsönösen friss, uj impressziókat és 
művészi motívumokat gyűjthetnek.

A kormány — mint ismeretes —, a fel
vidéki bevonulás emlékére kétpengősöket 
veret, de ezenfelül a művészi javaslatok 
alapján külön művészi plakett készül, 
amelyet az ország valamennyi falujában el
helyeznek a községháza falán.

A kultuszminisztériumban már javában 
folyik a javaslatok feldolgozása és

a legközelebbi napokban megtörténnek 
a gyakorlati intézkedések

a Felvidék kulturális életének minél inten
zivebb bekapcsolására.

gyanúsítottja volt a bűnügynek: Murarik 
István fiatal uradalmi alkalmazott, aki el
len az volt a gyanú, hogy hosszabb időn 
keresztül udvarolt n birtokos feleségének és 

az asszony felhajtására megölte a fér
jet.

Ujabb izgalmas drámai kihallgatások és a 
csendórség eredményes nyomozása megálla
pította, hogy valóban a fiatal uradalmi al
kalmazott gyilkolta meg a birtokost.

Muharyné rábeszélésére éjszaku Murarik 
István belopódzott a birtokos hólószobájába 
ott vadászfegyverével kétszer szlveniőtte: 
majd revolvert helyezett mellé, hogy azt a 
látszatot keltse, mintha öngyilkosság tör
tént volna. A birtokos halála után felesége 
a hatóságoknál

sírva panaszolta el, hogy férje Öngyll- 
kos lett.

Miután mindez kiderült, Murarik Istvánt 
és Muhary Jánosáét letartóztatták és a pest- 
vidéki ügyészség a fiatalember ellen gyil
kosság büntette miatt emelt vádat, mig az 
asszonyt hitvestárson elkövetett gyilkos
ságra való /elbújtassál vádolta meg.
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súlyos sérülttel
Vasárnap virradó éjszaka véres vereke

dés volt Rákospalotán a Szent István-téren. 
At egyik kocsmából háromtagú társaság 
jött ki: Gergely Barna bádogos, Mikó Jó
zsef gyárimunkás és Noootny Mihály aszta- 
íossegéd. A húrom embert a kocsmától né
hány lépésnyire a sötétben megtámadták. 
Vad verekedés támadt, hamarosan

előkerültek n bicskák
és néhány pillanat múlva Mikó József fel- 
sikoltott:

— Segitség! Hasbasiurtakl
A verekedés zajára a kocsma vendégel 

kitódultak az utcára, a járókelők odasiet
tek és

beavatkoztak a verekedésbe.
A köteti hátak kerítéseit széttörték és léc
darabokkal támadtak a blcskázókra. Hama
rosan előkerült a rendőr, addigra azonban 
már Mikó Józsefen kívül Gergely Barnát és 
Novotny Mihályt is leszúrták. A sötétben at 
ismeretlen bicskátok elmenekültek. Kézrc- 
keritésükre megindult a nyomozás. Kihív
ták n mentőket, akik

a három embert súlyos sérülésekkel a 
gróf Károlyi-kórházba szállították.

A Szent István-lévi éjszakai verekedésnek 
ezenkívül még több scbesültje van, azon
ban, mielőtt a mentők elsősegélyben része
sítették volna őket, szintén elmenekültek.

A fizetési forgalom 
szabályozása 

■ • ^Felvidékkel
A Magyar Távirati Iroda jelenti:;
A Hivatalos Lap november 20-i száma közli 

a minisztérium 7210/1938. M. E. számú rende
letét a fizetési forgalom szabályozásáról a Ma
gyar Szent Koronához visszacsatolt területeken. 
A rendelet megállapítja, hogy a csehszlovák 
koronáról szóló, a visszacsatolt területeken tör
vényes fizetési eszközként forgalomban volt 
bankjegyeknek, továbbá a 100, 50 és 20 koronás 
úllamjegyeknek törvényes fizetési eszköz jellege
— az azok, átváltására a Magyar Nemzeti Bank 
által kitűzött határidő november 19-én lejárván
— e napon megszűnt, azokkal fizetni, vagy azo
kat fizetésül elfogadni tilos.

A 10 koronás állam jegyeket és az érméket 
a Magyar Nemzeti Bank az általa megállapí
tandó határidő alatt ugyancsak ót fogja váltani 
pengőre; az átváltás utolsó napján e pénznemek 
is megszűnnek törvényes fizetési eszközök lenni. 
A rendelet kimondja továbbá, hogy a pengőre 
való átváltásnál és általában a belföldiek közötti 
fizetési forgalomban 100 csehszlovák korona 
/4.28 pengővel egyenlő. A csehszlovák koronára 
szóló bankjegyeket, úllamjcgyckct vág;; érmé
ket a visszacsatolt területekre a pénzügyminisz
ter további intézkedésig bárhonnan bevinni 
tilos. A Csehszlovák Nemzeti Banknak a vissza
csatolt területeken levő vagyonát és ott fennálló 
kötelezettségeit a Magyar Nemzeti Bank kezeli, 
követeléseit befedheti, kötelezettségeit teljesít
heti és ügyeit a visszacsatolt területeken általá
ban a Magyar Nemzeti Bank viszi tovább. Aki 
a törvényes fizetési eszköz jellegét elvesztett 
csehszlovák pénzjeggyel fizetést teljesít, vagy 
Ilyet fizetésül elfogad, Úgyszintén az, aki cseh
szlovák fizetési eszközöket a visszacsatolt terü
letekre n tilalom ellenére bevisz, vagy bevinni 
törekszik, a rendelet szerint büntetés alá esik.

Leütötte a házfelügyelőt 
és feleségét, mert 
nem akarták 
beengedni a kapun 

Vasárnapra virradó éjszaka az fiőfpős- 
utcfl 26 száinu ház kapuján becsengetett 
Gurka Sándor gyárimunkás. Pölöskci Bol- 
dizsárné, a házfelügyelő felesége, amikor 
kinyitotta a kaput,

nem akarta Gurkát beengedni a házba.
Szóváltásba keveredtek, a lármára kijött a 
házfelügyelő is és csendre intette Gurkát A 
férfi erre palackot vett elő a zsebéből és 
azzal a házfelügyelőre sújtott.

Pölöskel Boldizsár eszméletlenül esett 
össze.

,A ""r“'d“ 'n'í>cr " Mzmcternére tá
madt. Hl azután elmenikatt.

" nyomóid,. AÍrÁ1Ü*’’Ía1> !\ felr’é«él íiilyos Allnpolhan 
a nokus kórházba vitték.
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VaMniap gyászülést 
tartott a keresztény

párt Ernszt Sándor 
emlékezetére

A magyaé közéletnek mélységes gyásza •árt v«T„ Ern’!‘ H kereszt^
C.te ±ii, V'0?,’'0’’ p01“ik,i «•' klra»' 
Jósló, egyik legtlszteltebb egyénisége Az 
igazi nemes, puritán keresztény szellemisé- 
SteVr^T^"^ "k6lc’i fclf0«Ssl íelen- 
tette Emut Sándor a magyar közéletben.

Hatvannyolc esztendős koréban, politikai 
munkássága közben érle utói a halál Bm.it 
Sándort. Szombaton délben fontos tanács- 
í?’ , ,.f? •ytatött kereszténypárti vezető 
képviselőtársaival, mikor híreién rosszul lett 
és percek alatt meghalt:

szlvbénulás ölte meg. -•>
Még mz elmúlt század végén, 1897-ben 

kapcsolódott be a politikai életbe Ernszt 
Sándor, a fiatal katolikus pap. 1901-ben 
néppárti programmal került a képviselő
házba. Parlamenti beszédei mély tudás, 
meggyőződés, higgadtság jellemezte. A vi
lágháború és a forradalmak után Ernszt Sán
dor visszatért a parlamentbe, nemzetgyűlési 
képviselő lett, majd Vass József halála után

népjóléti miniszterré nevezték ki. Ká
rolyi Gyula gróf kormányában pedig 

kultuszminiszter volt.
1931-ben Öt kerületben választották képvi
selővé, 1985-ben pedig a pestkörnyéki ke
rületben kapott mandátumot. A kővetkező 
ívben Esztergom képviselője lett. Nemcsak 
az országos politikában, hanem a fővárosi 
politikai életben is résztvett, mint a keresz
tény községi párt egyik vezére és alapítója.

Az egyesült keresztény párthoz vasár
nap te tömegével érkeztek a részvét

táviratok.
Már minden Intézkedés megtörtént Ernszt 
Sándor hétfői temetésére.

Hétfőn délután három órakor a Kerc- 
peal-uti temető halottasházából a szé
kesfőváros által felajánlott díszsírhe
lyen helyezik Örök nyugalomra Ernszt 

Sándort.
Temetésén a politikai, várospolitikai és a 
társadalmi élet reprezentánsain kívül a ke
resztényszocialista munkásszervezetek is 
róaztvesznek,

Vasárnap délután az egyeatilt kereaz- 
téoypák központi helyiségében gyász
ülést tartott Ernszt Sándor emlékezetére.

'Á párt számos tagja jelent meg a gyász- 
üléaen, amelyen gróf Zichy János elnök 
mondott nagyhatású beszédet. Méltatta 
Ernszt Sándor egyéniségét, puritán jelle
mét, fáradhatatlan energiáját,

A kormányzó ur öfőméltó- 
■ágának részvétlávlrata

A kormányzó ur Öföméltósáfla Email 
Sándor halála alkalmából gróf Zichy Já
noshoz az alábbi rliilréttáviratot intézte:

„Különó. sajnálattal értesültem a nagy 
veszteségről, amely a magyar közéletet és a 
katolikus egyházat Email Sándor oly hirte
len bekövetkezett elhunytával érte. Min
denkor kegyelettel fogok visszaemlékezni 
vezéregyéniségére, nagy tudására é.s önzet
len közéleti munkásságára és ennek külö
nösen arra a szakára, amelyet mmiszten 
állásában, odaadó buzgalommal teljesítve 
nehéz feladatát, töltött el. Elhunyta alkal
mából bensőséges részvétemnek adok kife
jezést. Horthy."

~Haiai a mrdökáflöan
■ Faragó Artúr 61 éves kereskedő vnsírnnp 
'délután Katona Wwe/-utcn 10. számú ház
ban lévő lakásán titokzatos körülmények 

között
hirtelen meghalt.

Vasárnap ebéd után lepihent, majd ké
sőbb fürdőt kért. Kiment a fürdőszobába és 
maíáraiárta az ajtót. Mikor már hosszabb 
Ideig volt a fürdőszobában, ho'z6,“ “'í, 
gyanút fogtak, bekopoglak hozzá, de nem 
kaptak választ. Erre felfesaltetlék a zárat és

a lürdőeaobában a kádban holtan ta
lálták

Faragó Artúrt. Első pillanatban azt lutlék, 
hogy öngyilkosságot követett el. Később az- 
után megállapították, hogy

aclvrohamot kepolt a kádban, 
rosszul lelt, elvesztette eszméletét és bele- 

fulladt a vízbe.

. n-ra Miksa Mró a politikai helyset- 
Ml. A * *»l  fóqgttltn 
Xrt'íeÍe,‘ ÉeK • 

Járt vezérének arcképéi. Az 
XJXzK -Xn • ?

tette hogy « mai Időkben tgg.ígro von
sMÓég 5. össze kell fogni minden mogt/or

embernek.

Vad küzdelem a lettenért betörővel
Debrecen, november 20. 

bSL£y\Kapl0 tud6t^iáiól.) Izgalmas 
betorőkalandban volt része Debrecen egyik 
közismert polgárának, Paranthézy Géza vá
rosi i»Hviselő volt tűzoltóparancsnoknak. 
I.L.0 «J«oltóparancsnok este hazafelé 

0UJ T 'ay ^Zzndn-utcában levő laká
sára. Nagy megdöbbenésére az előszobaaj- 

"y^vataUlta. Rosszat sejtve lépett be a

ebédlőben egy férfit pillantott meg, 
éppen a fiókosszekrényt feszegette.

Paranthézy Géza rávetette magát a betörőre 
és mind a ketten a földre zuhantak. Az első 
meglepetéséből felocsúdó betörő teljes erő
vel védekezni kezdett és hosszú küzdelem 
kezdődött, amelynek során a két földön 
dulakodó ember fölborította a székeket és 
az asztalt. Végül fölszabadult Paranthézy 
Géza egyik ökle és sikerült a betörőt ugy 
halántékon találni, hogy

Vasárnap nagy gyászpompával 
felravatalozták Kemal Atatürk 

hamvait Ankarában

Csendőrök izgalmas autós 
hajszája két vakmerő 
rablótámadó után

Ankara, november 20.
A Pavuz Szelim csatacirkáló, amely Kemal 

Atatürk hamvait hozta, lzmitnél szombaton 
este félhét órakor vetett horgonyt. A kopor
sót a hajó hátsó részén violaszinü selyembe 
borított emelvényen helyezték el..

Onnan tábornokok emelték le és vitték 
át a Zefer torpedórombolóra, 

miközben a hajóhad sortüzekkel köszön
tötte elhunyt hadurát. Izmit teljesen gyászba 
borult, minden nyilvános helyet és üzlet
helyiséget bezártak.

Ankara felé haladva a halottas vonat, 
e^y-egy percre minden állomáson megállott. 
Valamennyi állomást fáklyákkal világították 
ki s a pályatest két oldalán felsorakazó nép
sokaság mély meghajlással hódolt elhunyt 
államfője előtt.

A gyászvonat vaaárnap délelőtt 10 óra
kor gördült be az ankarai pályaudvarra.
Reggel 9 órakor több repülőraj szállott 

a vonat elébe tisztelgésül és egy gyalogezred 
állott sorfalat a temetési menet megindulá

igám MAggcvuMiaágtuik pezsgőit/

Kiskunfélegyháza, november 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Kiskunfélegyháza mellett a vá
rosföldi vasút közelében vakmerő rabló
támadás történt tegnap. Szabó János város
földi földbirtokos kerékpárján haladt Kis
kunfélegyháza felé, mikor két férf állította 
meg és tüzet kért tőle. Szabó leszállóit a 
kerékpárjáról,

mire a két férfi rátámadt, agyba-főhe 
verte a elrabolta pénztárcáját, amely

ben 800 pengő volt.

Rejtélyes hátterű 
amerikai párbaj áldozata lett 

egy pécsi kereskedő
Mohács, november 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap hajnalban a mohácsi 
vasútállomás közelében egy középkorú férfi 
fejnélküli holttestét találták a sínek között. 
Megállapították, hogy a szerencsétlen ember

a vonat elé ugrott 8 a mozdony valóság
gal lefejezte.

Rövidesen kiderült, hogy Velovszki Ala
dár 96 éves pécsi kereskedő követett cl ön
gyilkosságot Mohács közelében. Velovszki 
két nappal ezelőtt jött el Pécsről, anélkül, 
hogy hozzátartozói, barátai bármit Is sej
tettek volna végzetes tervéről.

Sem búcsúlevelet, aem olyan Irááfct, 
| amelyből kővetkeitetni lehetne öngyil

eaziüéletlenttl terült el.
Á volt tűzoltóparancsnok átkutatta a 

betörő zsebelt és

meg Is találta azt az ezer pengőt, 
amelyet a fölfeszitett íróasztalból vett ki.

A betörő még mindig eszméletlenül fe
küdt és Parenthézy Géza a lakásajtót rá
zárva, rendőrért sietett. A rendőrrel együtt 
futva tért vissza, de alig nyitották ki az 
előszobaajtót, látták, hogy

a betörő az ebédlő ablakán kiugrik 
az utcára.

Mind a ketten a betörő után vetették magu
kat, de a hosszantartó hajsza sikertelenül 
végződött, mert a gyorslábú gonosztevő

elmenekült.
Á rendőrség megindította a nyomozást a 
volt tűzoltóparancsnok lakása betörőjének 
kézrekeritésére. .

sánál. 'Amikor a gyászmenet megindult, '101 
ágyulövés dördült cl.

A menet élén két tábornok haladt kivont 
karddal, magát az ágyutalpat hat fekete ló 
vonta, utána 12 tábornok haladt. Nyomuk
ban Inonü elnök következett több előkelőség 
társaságában.

A nemzetgyűlés épülete előtt a gyászmenet 
megállott.

Az épület oszlopcsarnokában mérhetet
len nagyságú ravatalt állítottak fel négy 
toronyra illesztve, amelyet babérágak bo
rítottak el, legfelül pedig négy gigászi 

fáklya lobogott.
A ravatal mögött hatalmas vörös selyem 

háttéren a félhold és a csillag volt látható. 
A ravatal előtt bíborvörös selyemmel borí
tott emelvényt állítottak fel. Erre helyezték 
a koporsót, amely, mellett

két tábornok, két ttozt és két katona áll 
dlMŐraéget hétfő reggelig.

Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik azután a

A rablótámadók elmenekültek, Szabó se
gélykiáltásaira az országúton haladó embe
rek üldözőbe vették a gonosztevőket, majd 
egy csendőrjárőrt értesítettek s most már 
a csendőrök is üldözték a rablókat.

Izgalmas hajsza kezdődött .

Egy szegedi személyautót állítottak meg a 
csendőrök, igy üldözték a rablókat, akik 
közül az egyiket: Demeter János rovott- 
multu mezőtúri sof/őrt sikerült elfogni. A 
másik rablót üldözik a csendőrök. Szabót 
súlyos állapotban szállították kórházba.

kosságának okára, nem találtak sem 
nála, sem a pécsi lakásán.

Valószínűnek látszik, hogy Velovszki Ala
dár amerikai párbaj áldozata lelt. Hogy 
azonban milyen előzményei voltak az ame
rikai párbajnak, azt még nem sikerült tisz
tázni. A nyomozást most ebben az irányban 
folytatják.

Amit ‘ffn alstik 
a Dsrrpol dolgozik. Nem zavarja 
az álmot és mégis estétől reggelre 
biztosan hat. Fájdalom nélkül hajt, 
könnyű és teljes ürülést idéz elő. 
Kellemes, enyhe <-^«.VVAV 
és jó haehejtö, a

Iskolatermek, 
hivatalos helyiségek, 

üzemi épületek, 
üzletek, 

lakások 
fűtésére legalkalmasabb a 

GYÖNGY 
KÁLYHA

Egyszerű kényelmes kezelés!

íüisÁíaHyofl. me^takafoiás !
Olcsó rostált daraszénnel is fűthető! 

Gyártja:

vKapgafe fifuiiátaK^yáh. fit.

Kapható minden jobb vaskereskcdőnéll

— Felvidéki mesterek az őszi tárlaton. 
Az Országos Képzőművészeti Társulat mű
csarnoki őszi tárlatának rendezői a biztos 
és kényelmes aranyközéputat választották 
ezúttal. Semmi kiugró teljesítmény, de 
elenyésző az átlagon aluli darabok száma is. 
A tárlat gerince az első teremben elhelye
zett régi mesterek csoportja, és ez a terem 
adja meg a Képzőművészeti Társulat tekin
télyének megfelelő magas nívót is. Muu 
kácsy, Szinyei-Merse szerepelnek különösen 
nagy számban és most került elsőizben 
magyar kiállításra Munkácsy Mihály: Krisz
tus Pilátus előtt cimfí kompozíciója, öt 
Mednyánszky-festmény és végül több más 
között Mányoky Áriám híres Rákóczi-port- 
réja egészíti ki a régi nagyok termét. Fel
tétlenül dicséretrcméltó dr. Csánky Dénes, 
a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának 
munkássága, amellyel az őszi tártat kereté
ben megszervezte és megrendezte a felvidéki 
művészet igen időszerű kiállítását. Az őszi 
tárlat termein érdemes végigsétálni, (drei)

— Jótékony matiné A HONSX VII. kerületi 
vezetősége a csoport Ínsége, tagjainak kará
csonyi felsegélyezéso céljából folyó évi decem
ber 4 én a Boyal Színházban hazánk leghíre
sebb művészei közreműködésével diszmatinét 
rendez.

— Három szélsőjobboldal pártcsoport egye
sült. Vasárnap délutáni pártgyülésén ifj. Balogh 
István országgyűlési képviselő, dr. Dénes Ist
ván v. nemzetgyűlési képviselő és dr. Szabó 
Gyula elhatározták, hogy pártjaikat, a Magyar 
Nemzeti Szocialista Pártot, a Magyar Pártot’ és 
a Magyar Földműves és Munkás Pártot 
egyesítik.

—- Választókerülete üdvözli az uj földml- 
velésügyl minisztert. Kiskunhalasról jelen- 
l’k: Hétfőn délelőtt Kiskunhalasról száztagú 
küldöttség keresi fel a város országgyűlési 
képviselőjét, gróf Teleki Mihályt hivatalá
ban, hogv a föklmivelésügvi miniszlcrró 
történt kinevezése alkalmából üdvözölje.

• Boldoggá avatták Mazzarello Máriát. A 
Szent Péter székesegyházban vasárnap dél
előtt ünnepélyesen boldoggá avatták Mazza
rcllo Máriát, aki a már régebben szentté 
avatott Giovanni Boscoval együtt alapitolla 
a „Segítő Mária leányainak" intézetét.

Tilos a fényképezés O»lk megyében. A 
brassói hadtestparnnesnokság elrendelte, hogy 
Csik megye területén amükcdvelő fényképezök 
csak a hadtestparancsnokság által kiállított, 
névre szóló engedély alapján készíthetnek lény
képfelvételeket. A rendelet nem jelöl meg sem
miféle lefényképezésre való tilos tárgyat s igy 
minden felvételhez engedélyre van szükség.

— „Hasa térés 1938“ bélyegek. A m. kir. ke- 
reskedolem- és közlekedésügyi miniszter ren
deletet adóit ki „Hazatérés -1938“ feliratú em- 
lókbólyegek forgalombahozásáról. A rendelet 
szerint 1938 december 1-én, a Szent István- 
hélyegek 20 és 70 fillére, értékeinek rajzával, 
de ezektől eltérő színnel „Hazatéré, 19.W fel- 
Írással, 20 é, 70 filléres bélyegek kerülnek for
galomba, amelyek 1938 december 1-töl további 
intézkedésig bármily postai küldemény bér
mentesítésére felhasználhatók. A „Hazatérés 
1938“ feliratú felülnyomáson 20 és 70 filléres 
értékelzésü postnbélyegek fehér színű vízjeles 
papiroson készültek. A papír vízjelének rajza a 
hallómból kiemelkedő apostoli kettöskeremztet 
váltakozva álló és fekvő helyzetben ábrázolja, 
olymódon, hogy felváltva ugy vízszintes, mint 
függőleges irányban a négy halomnak, majd a 
négy kettőskeresztnek a hegye kerül egymás
sal szembe.

— A Felvidék füldblrtnkpnlltlknl viszonyát 
A Magyar Gazdatisztek Országos Egyesületének 
szak ülésén Szeiberth János dr. miniszteri tit
kár érdekes előadást tartott a visszacsatolt 
Felvidék földbirtokpolitikai viszonyairól. A 
csehek 500 kát. holdban állapították meg a bir
tokmaximumot és a földreformtörvény intéz
kedéseit 85 százalékban végre is hajtották, 
kulturális é, közélelmezési okokból kivételesen 
1000 kát. holdig engedélyezi a törvény a nagy
birtokot A felosztott földbirtokok majorjai kö
rüli részt nemzeti ajándékképpen cseh leeio- 
nárhisok ó, haznárniők kapták. A magvar 
gazdatisztekéi a csehek kiüldözték, a cseléd
séget földdel vngv pénzbeli végkielégítéssel 
kárpótolták. Az előadáshoz Steucr Györgv dr. 
ns. államtitkár, Prack László dr. ga/d. akad, 
tanár, Ireytag Béla igazgató és még többen 
szóltak hozzá.
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Herczeg Ferenc: Utolsó tánc
BAJOB GIZIRŐL színhá
zi életünk eme tündök
lőén ragyogó csillagáról 
tudni kell, hogy mint 

minden igazi, vérbeli színésznő, ő is pre
mierje előtt tele van művészi aggodalom
mal, félsszel, ugy drukkol mindig, mint 
egy kezdő szininövendék az első fellépés
nél. Mindezt azért mondjuk el, hogy meg
értessük ez az aranyos kis villanás-történe
tet. amely a llerczeg-főpróba lázában szü
letett. Herczeg Ferenc a második felvonás 
szünetében meglátogatta öltözőjében Bajor 
trizit, hogy utolsó instrukcióit megadja.

• Gizikém —• mondotta Herczeg Fe
renc —, rendkívül elragadó, amit csi
nálsz, de a második felvonásban ahogy el
hagyod a színpadot, majd a premieren ... 

Istenem — vágott közbe rettentő 
drukkjában Bajor Gizi —, hát lesz pre
mier?! ..,

♦

HA EN PREMIERT rég nem ért meg a 
pesti színházi világ. Két varázslatos név a 
szinlapon, Herczeg Ferenc és Bajor Gizi. 
t nézőteret megtisztelte magas jelenlété
vel a Kormányzó ur Őfőméltóságá és csa
ládja, József Ferenc királyi herceg és a 
lorsadalmi, politikai, művészi előkelőségek 
egész sora. Háromszáz ülőhelyet fogad be 
magába ez a kis ékszerdobozhoz hasonló 
színház, de a háromszáz hely azt a tiz- 
millió magyart reprezentálta, aki lélekben 
ott volt és örömteli szívvel fejezte ki sze- 
rcncsckivánatail a revíziós mozgalom leg
aktívabb élharcosának: az örökifjú Her
czeg Ferencnek.

MERT HERCZEG FERENC uj darabjá
val nemcsak az ifjúság zenéjére utolsó 
láncát járó öregedő szépasszonynak, nem
csak az ellenkező végleten a nőiességre 
fittyet hányó kékharisnyának adott érzé
kenyen találó fricskát, hanem a fiatal iró- 
generációnak is, amely hasonlíthatatlanul 

Öregebb, kiégettebb, mint a hetvenötéves 
Írófejedelem, akinek brilliáns tolla alatt 
sisteregve, sziporkázva robbannak a dialó
gusok, aki szemüveg nélkül jobban látja 
a mai,* or néhdnU na!N°n i*  érdekes pro
blémáját, mint azok, akiknek ez a problé
ma eleven húsúkba vág. Egy asszonyt raj
zol finom tollal, ragyogóan karakterizált 
delailjóival, miként ő mondja, egy roman
tikus asszonyt, aki az örökifjuság piroma- 
nikus vágyával mindenkit igyekszik fel
gyújtani magakörül, ugy, hogy ő sértetlen 
maradjon a felidézett tűzvészben. Ez nz 
asszony görcsösen, mániákusan ragaszko
dik a fiatalságához és ezt a tényt az iró 
bölcs mosollyal és rezignációvul menti, hi
szen olyan világot élünk, amikor „a nagy
anyák nem őszülnek, hanem megvörösöd- 
nek”. Vájjon ki talált volna meglepőbb és 
érdekesebb megállapításokat Herczegnél, 
nz idők változására, amikor a nők fog/jó- 
<kurá jóval kapcsolatban kijelenti, hogy ez 

megölte a szeparé -költészetét. 
Az imádott hölgynek a szeporéban mór 
nem lehet szerviroztatni dús vacsorát, va- 
dat-halat s mindent, ami jó falat, a hölgy 
egy kis zöldséget kér, fanyarul gondol 
szaporodó dekáira és legfeljebb nyelvét 
nedvesíti meg a pezsgővel, amely szesz, 
tehát hizlal. Valaha, mondja Herczeg Fe
renc régivágásu gavallérja és fllozóflktis 
főpincére, másképp volt mindez. Most az 
osztrigát — nem kedveli a Nemzeti Bank...

A TÜNEMÉNYES színjáték egy jelene
tét vagyunk bátrak még halványan idézni. 
Az asszony a megértő jóbarát-férj előtt 
bonyolítja le flörtjeit, s ez látszólag bölcs 
nyugalommal, de szivében remegö-ret- 
tegő féltő szerelemmel asszisztál asszonya 
„utolsó tánca" mellett. Mint kiderül, egy
másután világosította fel a szép Juci asz- 
szony éppen aktuális lovagjait arról, hogy 
felesége mit szeret enni, inni, miután vi
gyázni kell egészségére, jó lesz, ha a lo
vag nem a kerlhelyiségbcn, hanem a sze- 
poréban téríttet asztalt vacsorához. Rend
szerint az erre fordítandó összeget Is fel
ajánlja a lovagnak, hiszen egy Komé-

Csütörtökön 
oremier! 

liusznénak idegen nem fizethet vacsorá
kat. Most azonban emberére akadt, aki 
keserű szájízzel panaszolja az asszony
nak: ugy érzi magát, mint a vadász, aki
nek a fácánok a vállára szállnak, a nyit
lak a lábához kuporodnak, az őzek az ol
dalához dörgölődznek; hát lehet itt 
vadászni? — kiált fel elkeseredetten! 
A darabról még talán csak annyit; ha 
kifogásolni lehetne azt, hogy egyes jelle
mek túlélésén rajzoltak (mint például az 
önmagát állandóan szemérmetlenül felkí
náló özvegy vagy a tulmohón pénzt kérő 
festő-giggoloó), ezt Herczeg Ferenc írói 
kamarája valószínűleg azért fotografálta 
ilyen kemény-élesre, hogy annál kirívóbb, 
annál ostorozóbb, annál merészebb le
gyen a szatíra, amelynek görbe tükrét 
olyan hatásosan tárja a néző elé.

JUCI ÉS JUDIT: Kétségtelen, hogy 
Herczeg Ferenc nem színpadi 
t r ü k k hö z folyamodott akkor, amikor 
az élet örömeit mohón habzsoló asszony 
figuráját, a szép Jucit és ennek ledokto
rált fanyar szájízü leányát, Juditot egy 
színésznővel, Bajor Gizivel játszatja. Ez 
a merészen érdekes és frappáns színpadi 
lehetőség Bajor Gizi hatalmas skálájú mü-

«ttm . —- mmJJOUGLASYOUNG 
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1 Kisasszony
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Cgy lány, aki csak azúrt ílt, hogy 

j-SZERESSEN ÉS SZERESSÉK, l

Az Édes anyaföld, a Nagyváros, a 
Maszkerád hősnőjének remek, uj filmje! 

Őszinte, igazi siker!

CITY ♦ KAMARA

VASZARY A KÖBÖN. (A Babus bemutatója 
az Andrássy Színházban.) Három Vaszary: 
Gábor az iró, János a rendező és Piri a fő
szereplőnő együttes összefogásának eredmé
nye ez a fejetetejére állított, minden logiká
tól mentes, de minden percében mulattató bo
hózat, amely szublimálton magában foglalja 
a Vaszary-darabok minden eddigi ismérvét. 
Nincsen túlságosan jó véleményük a házas
életről, férjről, feleségről, sőt a tizennégy éves 
leánygyermekről, de még a szerelmi viharo
kat csak bajkeverésre felhasználó idős év
járatú anyósgenerációról sem. Gyermek
korunkban, jól emlékszünk, bubussal fenye
gettek, ezúttal azonban a színházba járó kö
zönségnek nincs mit félni ettől a Bubustól. 
Sőt! Csattanó helyzetek és az ebből fakadó 
komikum uralja a színpadot, nézőteret, amely 
valósággal dől a kacagástól. Azok pedig, akik 
a mai világban neveltetni tudnak, jótevői az 
emberiségnek. Vaszary Piroska megelevene
dett anyósfigura a Flicgcnde Blfltlerből, ma- 
gasszáru cipőjében, fekete-lila ruhájában, fé
lelmetes, mulatságos arc- és szemjátékával, 
boszorkányos szndizmusával pergeti az ese
ményeket. Kitűnőnek találtuk Bilicsi Tivadar 
és Hajmással Miklós 
ezay Évát, 
a nagyon 
Maricát és 
a groteszk 
nyit, valamint a csillagos egyest érdemlő Pataki 
Miklós tanárfiguráját, Kovács Terust, a remek 
Szabó Dezsőt, a villanásnyira feltűnt finom kis

férj-kellősót, Szaplon- 
akiről kiderül, hogy jó színésznő, 
finom, elegáns, tehetséges Geruay 
akit elsőnek kellett volna említeni, 
és rendkívül mulatságos Kiss Ma-

CSATHŐ KÁLMÁN
nagysikerű regénye — a legújabb magyar vígjáték:

Gizi mindent megoldott, fölé- 
nagyszerii alakításaival, bár in-

vészeiéből fakad. Valószínű, hogy az Író
fejedelem Bajor Gizi izgalmasan érdekes, 
színes művészetére gondolt, amikor da
rabját ugy jelenetezte, hogy a két világ
nézetet képviselő főszereplő nők ne talál
kozzanak a színpadon. Ezért fel is áldozta 
annak a lehetőségét, hogy ez a két rend
kívül érdekes figura egymással szeműnk 
láttára, fülünk hallatára összecsapjon 
B a j o r 
nyesen 
kább ismertük el hitelesnek akkor, ami
kor a csábos asszonyt, a szép Jucit alakí
totta. Judit figurájához csak azért fért 
némi ktéségünk. mert csodálatos sziif- 
hangjait nem tudta elnémítani akkor, 
amikor a diákleány szájából az élet ke
mény igazsága beszélt. Bajor Gizi min
dent átütő asszonyisága a diákleányon 
keresztül is győzedelmeskedett. A brilliáns 
ünnepi előadás erőssége még R a j n a i 
Gábor, az asszony utolsó nagy flörtjének 
szerepében. A mértéktartóan elegáns, friss, 
okos és bölcsen szellemes Boronkay pro
fesszor szerencsésen találkozott színpadi 
alteregójával: Rajnai Gáborral. Lehiggadt 
alakítás P et he ő Attila férj-portréja; 
karikatúrába nyúló Szabó Margit öz
vegy Juricsánnéja és az idősebb női év
járatot kedvelő uri-giggoló figurájában 
Ungliváry László adott hiteles, bár 
némi túlzástól nem mentes fotograjiát. 
Pethes Sándor főpincére néha mint a 
dardb rezüméje jelentkezik. Meg kell di
csérni Németh Antal dr. rendkívül gon
dos, a legkisebb részleteket is apróra ki
dolgozott rendezését, de mindenekelőtt 
meg kell köszönni Herczeg Ferencnek 
azt az ünnepi színházi estét, amelyben 
szerencsénk volt részesülni.

Somogyi Évát, Szigethy Jenőt és Pethcs 
Ferencet. I

VIGYÁZAT, MÁZOLVA! /Bemutató a Te- 
rézkörutiban.) A cím egyúttal stigmálja a da
rabot: vigyázat, mázolva) Faucliois mester 
vigjáteka ismerős, a Nemzeti Színház játszotta 
egyszer s most vidámra áthangszerelve, a Tc- 
rézköruti mutatta be a siker minden külső 
megnyilvánulása mellett. Gombaszögi Ella és 
Gőt/i Sándor tökéletes alakításait dicsérjük 
meg, szemben az előadás számos hibájával. 
Nem érijük, hogy Dón Etelkának miért kell 
pöszén beszélni, hogv az ellenszenves vénkis
asszony figuráját mégjobhan kihangsúlyozza. 
Gellért Endre bizony túlságosan kezdőnek mu
tatkozott kezdő, de tehetséges festő-figurájá
ban, Peti Sándor egyéniségétől teljesen távol
álló szerepet játszott, talán csak Gárdonyi 
Lajos és Vértes Lajos volt még a helyén Kö
kény Ilonán kiviil, akinek némi túlzásokról 
szintén le kell szoknia, hiszen a Terézköruti 
nem kabaré többé, hanem színház.

MEGJÖTTEK A FEHÉRVÁRI HUSZÁROK 
és délcegen, lóháton bevonultak a filmgyárba, 
ahol Erdélyi Mihály annakidején nagy siker
rel játszott darabját, a Fehérvári húszárok-al 
ülteti út mozivászonra. Keleti Márton ren
dezővel. A Fehérvári huszárok hires hadna
gyát, akivel annyi sok szerelmes kaland esik, 
Págcr Antal játssza, a többi főszereplők: Egry 
Mária, Kabos Gyula, Peéry Piroska és Pctlics 
Ferenc.

NINCSENEK VÉLETLENEK, a Belvárosi 
Színház nagysikerű müsordarabja is n film
felvevő gép elé kerül. A darab vágtató, ro
hanó eseményei estétől hajnalig játszódnak le. 
Egyetlen éjszakán viharzik végig a sok ese
mény, amely még a mirluszkoszorus fiatal
asszonyt hajnalra más férjhez juttatja. Tttray 

’lda, Juhász József és Szilassy László az uj 
magyar film három főszereplője.

A
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Hz. Acmc*
Ai elmúlt tli esztendő 

©Ustökttuzertten felbukkanó 
irótehetsége Nyír# Jóaaef. 
akinek legnagyobb sikert 
elért Írása a székely nép
leiket, az aranyos gébé 
humort, csavaros észjíráat 
és a havasok tiszta, ssüsiea 
romantikáját oly híven vis
szaadó Írása as Ui Benee 

most vászonra került. A produkció nehés fába, 
vágta a fejszéjét, hogy az Us Benee apró*  
mozaikokból ttsszelelt cselekményét egységes 
filmtörténetté alakítsa át. Csepreghy Jenő, a. 
rendező nagyon tehetségesen oldotta meg ezt 
n legfontosabb feladatát. Az egyes epizódokat 
gyönyörű havasi felvételekkel, eget söprő ősi 
faóriásokkal, komor bércek montázsával kö
tötte össze és hiánytalanul megőrizte a regény 
friss fenyőszagu, székely zamatját. Attól a. 
pillanattól kezdve, ahogy a vásznon megjelenik 
a felírás: Erdély, 1938 — a néző köny- 
nyes-mosolygós szemmel, tlsztultabb szívvel te
kint erre a filmre. Meglepően szép képek vált
ják egymást, derűre bora következik, majd 
Ismét felvidámul a nézőtér, azután áhitat tölti 
meg a sziveket, amikor a vasárnapi mise át
szellemült arcú, megtisztult lelkű embereit lát
juk az erdő mozdulatlan csendben figyelő vad
jaival. L'z Bence, a ravasz, csupgsziv góbé cím
szerepe szinte kiáltott Jávor Pál erőteljes
egyénisége után. Látjuk a régi arcot, amellyel 
magyar filmeken annyiszor találkoztunk, de 
ez mégis teljesen más. Minden mozdulata, 
gesztusa egyéni s ebből az aranyos góbéból, 
fakad! S z 11 a s s y László most kezd komo
lyan beérkezni, B o r d y Bella, Uz Bence szép
séges szerelmesen pedig egyre jobb színésznő
nek bizonyul. M á I y Gerő őseredeti humor
ral, Bilicsl Tivadar és Bihar y József egy- 
egy remekbe szabott karaklerflgurával járultak 
hozzá az elmaradhatatlan sikerhez. Végül egy 
szerény megjegyzés: van egy zeneszerzőnk, aki 
a székely népzenét világhírűvé tette: Bartók 
Béla. Nagyon szerettük volna őt, mint a film 
zeneszerzőjét üdvözölni.

Nehéz egyszerű ész- 
’szel felfogni, hogy kik’ 
és milyen alapon yá- 

ELRAGADÓ '?8a'iSk
AMERIKA1 FILM f!11”

Honnan veszik a tö
méntelen sablont, amivel elárasztják a vilá
got és honnan veszik a fehérhollószérüen 
felbukkanó „Fru-fru"-kat. Mert ez a Fru
fru kisasszony tüneményes élmény, mirjtha 
ezzel a Mctro-ék meg akarták volyn 
mutatni, hogy a franciánál is franciább 
filmet tudnak csinálni, ha akarnak. A ren
dezőnek ezúttal nemcsak az volt a gondja, 
hogy dollármilliók pazarlásával hanyatt - 
ejtse a szegény Európát, a színészek nem 
darálnak és nem boxolnak, hanem játsza
nak. Egv nádszáldcreku, törékeny kis asz- 
szonv rajongó szemével, szivet-íclket gyö
nyörködtető művészetével, a szerelem 
himnuszát játssza el a filmvásznon. Luise 
Rainer ez, aki mindent tud, amit csak szí
nésznő tudhat. Viháncol, nevet, bolondozik, 
majd amikor anyává nemesül, szobrot le
hetne mintázni róla, hogy később egy-egy 
nagy kitörésében bergneri nívót érjen el és 
a tüdövészes asszony haldoklásában felül
múlja sajátmagát. Amikor, a játékos baba
feleség számonkéri komoly nővérétől az el
lopott otthonát, gyermekét és férjét, akkor 
a legfinomabb pianisszimókon a legvadabb 
fortisszimóig játszik végig minden árnyala
tot a művészete skáláján. Nem maradhat 
szem szárazon, amikor mint menthetetlen 
beteget hazaviszik régi otthonába meghalni. 
Keze ökölbe szorul, vonásai eltorzulnak a 
félelemtől és a kintól, de a szeme nevet. Ez a 
nő a filmen a végzetes asszony, aki min
denkire bajt hoz, hogy végre önmaga égjen 
el története perzselő füzében. Luise 
Rainer mellett mást nem is szabadna em
líteni, de mégis kitűnőnek találjuk Mehvyn 
Doiiglasl. Róbert Youngot és egy aranyos 
pöttöm kis ennivaló gyermekszereplőt. A 
Kamara és City parádés nagyfilmje ez.

fátik a faJUMal
Chevalier! régen láttuk 

és a film elején sajná
lattal állapítottuk meg, 

AMERIKAI FHV hogy kissé "^öregedett 
A.VLK/AAJ TILM „ „ szalmakalapos,

örökké mosolygós, ked
ves régi pajtásunk és barátunk. Ennek meg
felelően Chevalier uj szerepkört kapott ebben 
a filmben, amely a reklámot, az amerikai pub- 
licilyt gúnyolja halálosan. Két ágról szakadt 
npacs nem tud feltörni a divatos revüprima- 
donna mellett. A két ripacs (egyik Chevalier) 
gondol merészet és nagyot, gyilkosság! bűn
ügyet miméi, hogy reklámhoz jusson, de ennek 
n trükknek majdnem áldozatul esnek mind
ketten. Tragikus izgalom füti a filmet, amelv 
gyakran humoros területeken vágtat és ugy 
H- ír " köz°n1,ó« gzéseivel, ahogy akar. 
Riszlclfmomsngokkal telített csudálatos és Ya 

,n’T*  ■,I<’ZPU film’ ,Rwié ClairOmcg. 
érdemli az élmény rangot, *
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A ngol légió 
békezarándoklata 

Európa összes 
államába

Lamdon, november 20.
Az angol légió — a hadviseltek szövetsé

ge — évi lakomáján S. W. L. Ashivanden 
ezredes alelnök kijelentene, hogy a szövet
ség barátsági és

békezarándoklatokat szándékozik klil- 
doni hnsvétra Európa minden országá

ba «a az Egyesült Államokba, 

hogv egy és ugyanabban a pillanatban ko- 
szoruzzák, meg az Ismeretlen Katonák em
lékműveit Európa valamennyi fővárosában 
és Washingtonban.

Dr. Békési Tibor rendőrkapitány

magánnyomozó Irodája 
megfigyel, nyomoz, informál

Budapest, VIIM Erisébet-körut 17. ni. em. 14. Tel.: 143 433

— EURÓPAI JELENTŐSÉGŰ LESZ A 
GYŐRI DUNÁHID. A lleutcr-iroda hosszabb 
budapesti táviratban méltatja Londonban a 
Győr közelében tervezett Dunahld nagy 
nemzetközi kereskedelmi és idegenforgalmi 
fontosságát, kifejtve, hogy a hid a Csalló
közt és Észak-Magyarországot fogja Nyugat- 
Magyarországgal összekötni. A london— 
isztanbuli gépkocsi ut Győrön vonul át és az 
uj híd lehetővé fogja lenni, hogy az 
európui nemzetközi gépkocsiforgalom Po
zsony elkerülésével kelhessen át a Dunán 
Csehszlovákia felől jövet.

Dr. Bari Ágost temetése. Dr. Bari 
'Ágostot, a miniszterelnökség sajtóosztályá
nak előadóját, vasárnap délelőtt 11 órakor 
nagy részvét mellett temették el a farkasréti 
temetőben. Megjelent a temetésen Szász 
Lajos pénzügyi államtitkár, Kolosváry 
fíorcsa Mihály dr. a miniszterelnökségi 
sajtóosztály vezetője, dr. Rákóczy Imre mi
niszteri osztályfőnök, Praznovszky Iván, a 
Lapkiadók Testületének elnöke, Drózdy 
Győző képviselő, a miniszterelnökségi sajtó
osztály valamennyi tagja, ígért sok öjságiró 

kartárs. Koszorút küldött a miniszter*  
elnökségi sajtóosztály testületileg, Kolos- 
náry Borcsa Mihály sajtófőnök, dr. Dalin 
lilék, a sajtóosztály helyettes vezetője, a 
Magyar Újságírók Egyesülete s a Budapesti 
Hírlap. A ravatalnál a miniszterelnökségi 
sajtóosztály nevében Dalin Elek dr., a sajtó
osztály helyettes vezetője, a Budapesti Hír
lap nevében Márjássy Imre, az Újságíró 
Egyesület nevében Béry László és a köz
gazdasági újságírók nevében Berkes Hóhért 
búcsúztatta a halottat. A beszédek után a 
halottaskocsi, amelyet teljesen elborított a 
szebbnél-szebb koszorúk és virágcsokrok 
tömegű elindult a sir felé, ahol örök nyuga
lomra helyezték dr. Bari Ágostot.

— A vasárnap öngyilkosai. A Szépművészeti 
Muzcum mögött a Városligetben a rendőr az 
elmúlt éjszaka arra lett figyelmes, hogy egy 
■mtmkáskülsejü asszony felakasztotta magat. 
Nyomban odasietett és még idejében levágta a 
kötélről. Az életunt nőt bekísérte a főkapitány- 
’ság életvédelmi osztályára. A városligeti ön
gyilkos elmondotta, hogy Mátyás Jakab nap
számos özvegye, pár hónappal ellőtt “JPesti 
lakásáról öt gyermekével együtt kilakoltattak, 
azóta sem tudott elhelyezkedni. Ez keserítette 
«■! annyira, hogv az öngyilkosságra szunla ma
gát. — Az Amcrikai-ut <2. számú hazban lévő 
lakásán Ambrus József asztalos özvegye alfa- 
tószeirel megmérgczle magát. Eleiveszélyes ál
lapotban vitték a RóAií.s-korhazba.

— Dunába vetette magát egy életunt pincér. 
Tóth Pál pincér a Ferenc Józsc/hidrol « 
nába vetette magát. A rendőrt 
életunt pincért kimentette. Bevitték a Rókus 
kórházba. Kihallgatása alkalmasa ,elmo,?<’([ *® ’ 
hőgy nyomora miatt akart megválni az eleitől.

— Mohára városa karácsonyi scKél-'*  ’l,‘ 
tisztviselőinek. Mohács város kepvisc ótes
tületé elhatározta, hogy a varost tsz ve
lőknek 70 százaléktól 50 százalékig terjedő 
karácsonyi segélyt ad a nzt
hérc -- A képviselőtestület elhalaiozla azt 
is a mohácsi fronlharcos-szövclseg előtér- 
.je»«lé.érc, hogy » 'Aro, I
István király Híjának nevezi el esbejarata 
nál a nagv király emlőkét megörökíti. 
"’1 k.rtoo,.,! .Jta**  -W
r,laj/r,lmfnu HöUMlil, kdrols-lurul 
Központi városház épület. u„„.xurfii
_ Lnodort .

írni, rövidnél később meghall.
- N.gj rl.dnlnn, volt » Rákórli-ulon n

,lll„„vl,.1r|,ónek » v“ viik-
$?"hw . 'Sima? líng''k1' ne' h»r»pó.l„.n»k
ól8a Slernbcrg liangMergjár .plileure.

SZERDÁN ERDÉLYI HÁZI DISZNÓTOROS VACSORÁK 

__________________ NIETROPOLE ÉTTERMEI 
Súlyos visszaéléseket 
lepleztek le a volt osztrák 

szövetségi kancellárián
Bée«, november 20.

(Inf) Valamennyi lap első oldalán közli, 
hogy a bécsi rendőrség hónapokon keresztül 
tartó vizsgálat és nyomozás utón letartózta
tásokat hajtott végre a szövetségi kancellári 
hivatal pénzkezelése körül történi szabály
talanságokkal kapcsolatban. A vizsgálat az
zal az eredménnyel végződött, — Írják a 
lapok —, hogy

súlyos aikkasatásoknak jöttek nyomára.
Megállapították, hogy a szövetségi kancellári 
hivatal titkos rendelkezési alapjaiból politi
kai célokra is nagy összegeket használtak 
fel. Azon a elmen, hogy jóléti célokra utal
nak ki összegeket, tulajdonképpen politikai 
célokra fordítottak pénzeket. Számos eset

— Lebrun köztársasági elnök villás
reggelit adott Károly király tiszteletére. 
Carol rpinán király és Mihály trónörökös 
vasárnap délelőtt nem távozott el a Rue de 
Hivoli egyik szállójában levő lakosztályok
ról. Lebrun köztársasági elnök és felesége 
délben villásreggelit adott Károly román 
király tiszteletére. Megjelent a villásregge
lin Mihály vajda trónörökös is.

— Ejssukal szurkálások. Krausz József húsz 
éves péksegédet vasárnap éjszaka az Elemér
utca 36. számú ház előtt háromtagú ismeret
len társaság megtámadta. Szidalmazni kezdték, 
azután tettlegességre került a sor, Krausz vé
dekezett, erre támadói bicskát rántottak és 
összeszurkálták. Nyakán és jobb lágyékán sé
rült meg súlyosan. A mentők a Rókus-kór- 
házba vitték. A támadók pedig elmenekültek. 
A szurkálás ügyében megindult a nyomozás. 
— A Vóci-ut és Huöo-utca sarkán Lázár János 
napszámost ismeretien tettesek megtámadták. 
Balkezés és vállán megszűrték. A mentők a sé
rült embert a Rófcus-kórházba vitték.

Köd, kisebb esők
A Meteorológiai Intézet jelenti: 
A tengeri levegő beáramlása an iviifcrii .............. ..... _

Európában délnyugati irányú és a hegyeke n igen elénk.
Várható időjárás:
Déli, délnyugati szél, nyugatról felhős ödés. sok helyen köd. Egyes helyeken 
főként a Dunántúlon és a Felvidéken lehet kisebb eső. A hőmérséklet nyu

gaton kissé emelked Ik, keleten csökken.

__ Pácéit 1 Jenő dr. bíboros államtitkárt 
tiszteletbeli doktorrá avatja a Pázmány 
Péter tudományegyetem. A kormányzó a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter előter
jesztésére megengedte, hogy Pacelli Jenő 
dr. bíboros államtitkárt — aki mint tudva
levő a Szentalya külön követe volt a bu
dapesti eucharisztikus kongresszuson a 
hiltudomány és kánonjog művelése térén 
szerzett érdemeiért, valamint a magyar egy
ház és tudományos körök pártfogásáért a 
Pázmány Péter tudományegyelem a hittudo
mányok tiszteletbeli doktorává avassa.

__ Országos gyász Ataliirk Kemal teme
tése napján. A miniszterelnök elrendelte, 
hogy hétfőn, november 21-én, Atatürk 
Kemal török köztársasági elnök temetésé
nek napján a magyar nemzet gyásza jeléül 
az összes középületekre gvászlohogókat tűz
zenek ki. l’gyanily intézkedést lelt a hon
védelmi miniszter, valamint a főváros pol
gármestere is.

— Békeffl László előadása a Cobdeu Szö
vetségben. A Magyar Cobdcn Szövetség szemi
náriumában november 22-én, kedden este tart 
előadást ..Ami a konfernnszaimbol kimaradt 
rímmel Békeffl László. Az előadás " Magun- 
mérnökök Országos Szövetségének előadóter
mében lesz, Andrássy-ut 23. szám alatt, I. eme
leten.

— Rozgonylnál karácsonyig propagandaárak.

— Hatalmas tűzvész Páris mellett. Páris 
Levallois nevű külvárosában leégett » Le- 
znoínr-illalszergyár. Mintegy 10.000 liter 
kölnivíz és illatszer a lángok martalékaid 
esett. Emberéletben nem cselt kár, de az 
anyagi veszteség többmillió frank.

. Felhívás h volt bajlársakbozl Farkas 
Gergely (Budapest, Cscngery-ulca 9., földszint 
3), aki Székclvudvarhelyről, a 82 ik gyalogez
red kötelékében 1914 augusztus elején Joncszko 
kapitány parancsnoksága alatt Galíciába ment, 
ahol részlteit többek közölt a sztnri sambori 
ütközetben. Innen Mczölnborrrn került, majd 
Németországba és onnan -r orosz lengyel 
frontra viliik, ahol november 22 ín a’ oroszok 
fogságába cselt. Felkéri 'olt 1 a11ór<■ a.I. jeleni 

Ikczzenck n Károly csapatkereszt igazolása cél- 
I Jából.

ben fizetlek ki nagyobb összegeket belföldi 
és külföldi ujságiróknak. Megírják a lapok, 
hogy

Schuschnlgg volt szövetségi kancellár 
utasítására éveken keresztül huvonta 20 
ezer schllllnget utaltak át egy brüsszeli 

bankhoz Oltó királyfi számlájára.
A kancellári hivatal rendelkezési alapjára 
évenkint hét-tizmillió schillinget folyósítot
tak.

A lapok közlése szerint a bűnügyi rend
őrség eddig tiz letartóztatást hajtott végrv. 
A letartóztatottak között van Kolossá dr., » 
keresztényszocialista párt volt főtitkára, aki 
nem tudott elszámolást adni félmillió schil- 
ling felhasználásáról.

— ANGOL BÉKESZÓZAT VALAMENNYI 
KORMÁNYHOZ. A londoni nemzetközi 
kereskedelmi kamara angol bizottsága vala
mennyi kormányhoz intézett szózatában a 
nemzetközi bizalmatlanság és félelem ''kai
nak kiküszöbölését és a nemzetek közötti 
minél szorosabb gazdasági együttműködés 
előmozdítását sürgeti. Felszólítja a gazda
sági téren vezető hatalmakat, fektessék le 
haladéktalanul a gazdaság, barátság és 
együttműködés nemzetközi politikáját.

— Elfoglak két lakásfosztogatót. Az újpesti 
rendőrség vasárnap két veszedelmes lakúsrosz- 
tógától, Tuleu György 23 éves szabosegédet és 
Lakatos Anna 25 éves leányt fogott cl. Mind
ketten albérleti szobákat vettek ki és korahaj
nalban, mielőtt a háziak felébredtek volna, a 
lakást kifosztották, azután elmenekültek. A lo
pott holmikat zálogba tették és a zálogházban 
fogták meg. őket. Eddig tizennégy lakúsfoszto- 
galást ismertek be. Előzetes lelartóefaiásba he 
lyezték őket.

szárazföldre kissé gyengült, a szél csaknem egész

— Rákúczl-rmlékturu Sárospatakra es Kassára. 
A Sárospatak állal adományozott országzászlót 
november 27-én déli 12 órakor avatják fel Kas
sán. A Királyi Magyar ulomobil Club a kassai 
Rákóczi-ünnepség alkalmából Rákóczi-emléktú
rát szervez a Felvidékre. Az aulólábor novem
ber 26-án, szombaton délb?n indul a KMAC 
székhúza elöl Sárospatakra. Másnap, vasárnap 
reggel Radványból Borsiba megy a kocsitábor, 
ahol megkoszorúzzák Rákóczi szülőházát, majd 
folytatják írtjukat Kassára. Déli 12 órakor meg
koszorúzzák a Rákóczi-országzászlót. Visszauta
zás Rozsnyó, Rimaszombat, Losoncon át. Min
den jelentkező személyőr ként három darab 
6X9-es egyforma fényképet tartozik beküldeni 
helybeli rendőrhatóság állal igazolt alábbi ada
tok feltüntetésével: név, családi és utónév, asz- 
szonyoknál leánykori név is, foglalkozás, be
jelentett lakás, születési hely, év, vullás, szülők 
neve. Jelentkezni legkésőbb november 22-ig le
hel, KMAC, Budapest, Apponyi-tér I.

— Meghalt Szántó Adolf balatonfüredi ven
déglős. Szántó Adolf ismert balatonfüredi ven
déglős 61 éves korában, rövid szenvedés után. 
Budapesten elhunyt. Temetése hétfőn, novem
ber 21-én, délelőtt 11 órakor lesz a ráköss 
keresztúri temető halottasházából.

— Megalakult a Magyar Műkereskedők Or
szágos Egyesülete. Most tartotta alakuló köz
gyűlését a Magyar Műkereskedők Országos 
Egyesülete, mely elnökévé Bcsuyő Béla kor- 
mányfőlanúcSQSt, az ismertnevü műkereskedőt 
és milbarátot választotta meg. A most alakult 
egyesület első és egyetlen érdekképviselete a 
mükereskedéssel ipnrszcriileg foglalkozó keres
kedőknek. Az egyesületbe tartozni óhajtók be
lépési szándékukat az egyesület ügyészénél, dr. 
Sátor György ügyvédnél (IX., Soroksári-ui 26.) 
jelenthetik be.

— Most, amikor n szimbólumból Isten se
gítségével valóság lett és fclvirágozoll kato
náinkat szivükre ölelik kedves testvéreink, le
ventéink vidám nótaszóval verik fel szin- 
mngyar városainkat. Mindenki boldog, megelé
gedett és az ünnep boldog hangulata, a béke 
minden szépsége vidáinllja a sziveket. Ilyenkor 
csak egy könnyű cigaretta hiányzik és nem is 
nagyon kell keresnünk, hogy mi legyen nz. 
Látjuk vidám, hangos szavú leventéink szájá
ban a kékfüslii Nikolex-I.euenlél, a könnyes
szemű szép asszonyok karcsú kezében a
Nikolcx-Mirjamot. n ' irosi tir >k vasárnapi
sörözésénél n \ikoterl< inlnrt s a közelgő
legszebb karácsonv fája nlnll. n rok Miniéi-
Darllng finom illatos (ü tjébe In rkoll nyugodi
megelégedettségét.

Elvesztette félmilliós 
kártérítési perét, — 

mert sikkasztásért 
elitélték

Érdekes kártérítési perben ítélkezett -mos! 
a budapesti törvényszék. Kammer Sándor ke
reskedő indított kártérítési pert 491.00(1 pengő 
erejéig a Siemens és Halske budapesti cég ellen. 
Kammer keresetében előadta, hogy esztendőkkel 
ezelőtt Írásbeli szerződést kötött a céggel s ebben 
megállapodtak, hogv Kummer fogja a cég rádió
cikkeit az egész ország területén terjeszteni, 
népszerűsíteni. Pár hónappal később azonban

a vállalat egyoldalúan és azonnali hatállyal 
felbontotta a közöttük lévő szerződést,

megszakította vele minden összeköttetését és 
ebből neki közel félmillió pengő kára volt.

A Siemens és llalske cég jogi képviselője 
utján előadta a bíróság előtt, hogy a szerződés 
felbontása valóban megtörtént, erre azonban 
a cégnek joga volt, mert Kammer olyan cselek
ményeket követeit el. amelyek a sikkasztás bűn
cselekményét kimerítik és ezért őt

sikkasztás miatt fel Is Jelentette.
A törvényszék a polgári per tárgyalását fel

függesztette a Kammer elten indult sikkasztási 
bünper befejezéséig. Dr. Kőházy Endre törvény
széki biró most ujabb tárgyalást tartott a kár
térítési perben és megállapította, hogy Kammert

sikkasztás büntette elmén jogerősen hat- 
liónapl börtönre ítélték.

Ezekután a biró kihirdette Ítéletit, amelyben 
Kammer Sándort keresetével elutasította is 
3400 pengő perköltség megfizetésire kötelezte. 
Az ítélet megokolása szerint a szerződés azonnali 
hatályú felbontására Kammer adott okot azzal, 
hogy sikkasztást követett el a cég kárára. 
Ez a lény feljogosította a céget a szerződét 
megszüntetésére és igy Kammer kártérítést nem 
követelhet.

TÖRLEY
RÉSERVÉ AMÉRICAIN
— A gl/ szeri ncrceg lesz az indiai al- 

király. A/ adag Pictorial értesülése szerint 
lord Linlithgoiv indiai alkjrály megbizatá- 
sának lejártakor a gloucestcri herceget ne
vezik ki alkirálynak. A windsori herceg 
a jövő év elején Egyiptomba, ezután már
ciusban Londonba, majd Délafrikába uta
zik és csak ezután telepedik le végleg 
Angliában.

— L’jpeslj diákok ajándéka a komáromi 
gimnáziumnak. Az újpesti Könyves Kálmán 
reálgimnázium hétszáz növendéke Tamást 
Viktor igazgató vezetésével különvonatort 
Komáromba utazóit, meglátogatta az ottani 
gimnáziumot. Az iskola nagv sclyemzásziól 
és mintegy 2500 szépirodalmi könyvet 
vitt a komáromi gimnázium növendékeinek.

Hatszor félrevezette 
a mentőket, 
csakhogy láthassa 
szerelmesét

Mulatságos ügyben indult nyomozás 
vasárnap az újpesti rendőrkapitányságon. 
A mentők ismeretlen tettes ellen feljelen
tést tettek, meri az. utóbbi napokban

hatszor egymásután egy lilokzalos női 
telefonáló kétségbeesett hangon első 

segélyt kéri,
de mire a mentők nagy síelve a megjelölt 
helyre érkeztek, senkii sem találtak a hely
színen.

A mentők különös feljelentését házi
nyomozás előzte meg, amelyet az újpesti 
mentők vezetősége folytatott le. A gyanúra 
az adott okol, hogv a titokzatos első segélyt 
kérő nő mindig olyankor jelentkezik, ami
kor az egyik fiatal orvos volt szolgálatban. 
A nyomozás hamarosan eredményre veze
tett. Kiderüli, hogv cgv újpesti leány, aki
nek már a nevét is tudják,

szerelmes a fiatal menfőorvosha.

Valamilyen ttlon-rnódon megtudta, lmgy 
ideálja mikor van szolgálatban és hogv 
láthassa, első segélykérés ürügyével a leg
különbözőbb helyekre rendelte, ő maga 
itzulán

a közelben elrejtőzve figyelte a fiatal 
orvost.

Az ismeretlen tettes ellen folyó rendőri 
nyomozás ilyen körülmények közölt na
gyön gyorsan eredményre vezeteti, ugyhogv 
a szerelmes újpesti leányt már hétfőn ki is 
hallgatják az újpesti kapitányságon.

— Halálos baleset a Hangya tárházban. A 
ceglédiuli tlnngyu-lúrhúz udvarán 'asárnnp 
délelőtt a teherkocsi tolatása közben az cgvik 
vágón clgózollfl ( vem/,., Miklós kocsiféke/ől. 
bilin I..k u mentőkéi. <le már nem tudlak rajta 
segíteni, mert mire nx-g rkeztek, meghalt. Ha
lálai belső elvérzés okozta.



Grandiózus stafétafutással hódolta magyar 
sport a Nagyságos Fejedelem emléke előtt

Kétszázhetven kilométeres, huszórás ut után Kassa közönségének tomboló 
ünneplése közben helyezték el az ezüstkoszorut a magyar atléták

Jakab remek húzásai nagy örömet kelte
nek a Ferencváros híveiben. Pósa labdája 
a kisebbik Sárosit negyven méterre a kapu
tól éppen lövőhelyzetben találja. A „Sárosi- 
csemete'1 nekidurálja magát s irgalmatlan, 
nagy bombát zudiv a kapura s azt a kapus 
nem éri el. 5:1.
AMIT ÉRDEMES

MEGJEGYEZNI...

A Magyar Atlétikai Szövetség szép és 
hazafias gondolatot váltott valóra azzal, 
hogy elküldte stafétáját Kassára, a nagy 
fejedelem sírjához, hogy tolmácsolja . a 
nagyságos fejedelem sírja előtt fi világtekin
télyt szerzett magyar sport hódolatát. A buda
pesti Rákóczi-szoborlól a kassai Rákóczi- 
kriptáig.

Hosszú, husz évig tartó ut volt valójában 
ez a 270 kilométer, amelyet a magyar futó
staféta megtett. Amire eddig még gondolni 
sem mertünk, most valóra vált és a staféta
bot, a magyar atlétika szimbóluma, kézből- 
kézbe vándorolva, áttörve a husz évvel 
ezelőtt felállított hálái sorompót, Nagy 
Rákóczi sírja elé érkezett,

A kegyeleti stafétát szombaton délután 
indították útnak a Kossuth Lajos-téri 
Rákóczi szobortól. A staféta kezdő embere 
Iglói Mihály volt, aki megkoszorúzta a 
Hősök sírját és öt kilométerenként történő 
váltásokkal folytatta útját a staféta Gyön
gyösig.

Gyöngyösön nagy ünneplésben részesí
tették az odaérkező stafétát.

A városból 9 óra 25 perckor indultak tovább 
a staféta tagjai. Rát hőnyi futotta az első 
négy kilométert, majd Hernádi váltotta le, 
aki a lejtős pályán 15 perc 30 másodperces 
kitűnő idővel futotta le az ötezer métert. A 
kegyeleti stafétát a gyöngyösi kerékpárosok 
kisérték a város határáig.

Kálkápolnán Iglói futott, Füzesabonyban 
Gyctvai vitte a stafétabotot célja felé. Fü
zesabonyban is nagyszámú közönség várta 
a futókat és

egy asszony kél virákesokrot nyujtott 
át nekik.

Ezután a futók a következő sorrenben fu
tottak: Galambos, Gégény, Újlaki, Mucsi, Ko- 
hári, Kunsági, Konecsnik, Kiss, Esztergomi, 
és Gyimesi.

Hajnali félnégy órakor érkezett a sta
féta Miskolcra,

ahol Hennyey altábornagy, az északi kerü
let elnöke, majd Fekete Bertalan polgár
mester üdvözölte a staféta tagjait. A Hiszek
egy és a Himnusz eljátszása után tovább 
indult a staféta és délelőtt 10 óra tájban ér
keztek a futók Kassa határába.

Vasárnap délelőtt Kassán Arpádházi Szent 
Erzsébet tiszteletére nagyszabású körmene
tet tartottak. A futók a körmenet sorfala 
között

szakadatlan ünneplés

közepette haladtak és féltizenegy órakor ér
keztek a Dómban lévő Rákóczi-sir emlék
táblájához.

Itt Tatár István beszédében hangsúlyozta, 
hogy

a magyar sport hódolatát hozta a nagy 
fejedelem sírjához.

Annak a magyar sportnak a hódolatát, 
amely legelőször törte át a trianoni határo
kat és nemzetközi összeköttetéseivel leg
először vitte át a magyar sportkulturát az 
elszakított országrészekben lévő testvéreink
hez. Dr. vitéz Berde Károly egyetemi tanár 
a MASZ stafétájával együtt Kassára érke
zett pécsi atlétákhoz intézett mélyen szántó 
hazafias beszédet. Buzdító szavaiban

figyelmeztette az ifju sportolókat, hogy 
az egész magyar ifjuság a Dómban 
porladó fejedelem emlékének akkor 
áldoz a legjobban és a legszebben, ha 
szüntelen munkával mozdítja elő a 

haza érdekeit.
A Kassai AC részéről dr. Merényi Imre 
köszöntötte nagy szeretettel a kegyeleti 
staféta tagjait, akik a nagy tetszéssel foga
dott beszéd után egyenként helyezték el 
koszorúikat az emléktábla előtt.

Kassa város magyar közönsége leírha
tatlan lelkesedéssel és igazi magyar 

vendégszeretettel fogadta a stafétát 

és a staféta tagjai részére délben diszebédel 
rendezett, amelyen felköszöntések és a 
hazafias beszédek egész sora hangzott el. 
A diszebéd után a staféta tagjainak és a 
kísérőknek megmutatták az ódon magyar 
történelmi város nevezetességeit. A staféta 
tagjai délután hat órakor indultak vissza 
Budapestre és este tiz órakor meg is érkéz 
nek.

1
A Ferencváros nagyon helyesen 

tette, hogy nagy súlyt helyezett 
amatőrjeinek nevelésére. A fiatalok 
egyre jobban játszanak s ma már ott 
tartunk, hogy a győzelemhez szüksé
ges gólok hétről-hélre az ellenfél ka
pujába hullanak és bőségesen kama
tozik a fiatalokba fektetett pénz, idő 
és ideg. Tessék példát venni!

A Kispestet is 
“kirabolták**  Szegeden

SZEGED—KISPEST 2:0 (0:0)
Szeged, november 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon-*  
jelentése.) A Szegednek vasárnap ismét elő
kelő vendége volt: az NB sokáig bajnok
jelölt csapata, a Kispest látogatott el a tisza- 
parti metropolisba.

Változatos játék vezeti be a mérkőzést, 
egyformán veszi ki a támadásból a részét 
mind a két csapat. Talán egy árnyalattal a 
Kispest többet támad, de csatárainak nem 
sikerül semmi a 16-oson belül. A Szegedben 
Bognár a legveszélyesebb csatár: minden 
megmozdulása félgólt jelent. A 40. percben 
hatalmas kavarodás támad a kispesti kapu 
előtt, de hiába, nem akad senki, aki a gól
vonal mellett táncoló labdát besegítené a 
hálóba. ,

Szünet után a 3. percben gólt ér el a pi
ros-fehér együttes. Nagy szabadrúgása a fe
jek felelt száll a jobbszél felé, ahol

Bognár magasan felugorva, védhetetle- 
nül fejeli a labdát a háló balsarkába. 

1:0.

Ujpest-törő gólzáporral 
kárpótolta híveit a Hungária 
a gyenge őszi szereplésért

Meglepetés és botrány a futball finis-fordulójában

Most a'Szeged támad, de a belsők puhák 
rengeteget tologatnak. A Kispest is időnkint 
hallat magáról, de hiába, csatárain meg
látszik, hogy most játszanak először ebben 
az összetételben, mert sehogysem értik meg 
egymást. Komoly helyzetük sem nagyon 
akad, egyedül Nemes jelent veszélyt Tóthi 
kapujára. A 37. percben Bognártól Hatan*  
gozóhoz kerül a labda, aki Nagynak adja,

A kis szélső mint a villám száguld a 
kapu felé, Boldizsár hiába rohant ki 
eléje, rajta is keresztül emeli és az

'A vasárnapi forduló legnagyobb eseménye a» Hungária—Újpest-derbi volt. A többi 
meccs teljesen eltörpül a nagy játék mellett. A ködös idő nehéz feladat elé állította a 
játékosokat, de. a jó játék szinte sehol sem maradt cl. Általában az egész vonalon 

javulásról számolhatunk be az utóbbi hetek lélektelen küzdelmei után. Sorban:
1. HUNGÁRIA

A kék-fehér együt
tes olyan játékkal 
rukkolt ki, amilyet 
csak hnssr.u-hossz.il 
idők után néha szo
kott mutatni. Játé
kában minden benne 
volt, ami a futball 
savát-borsát adja: 
nr.lv, lélek, tudás, 
minden, amit a 
„Drukker*'  megkí
ván. A hét gól kő
iül üt olyan volt, 
amilyeneket csak a 
régi jóldőkrc való 
hivatkozással szók 
lak a családapák 
gyermekeiknek cl 
mesélni. Szomorú 
volt, hogy nt Újpest 
egész sereg játékosa 
teljesen felmondta a 
szolgálatot. Az új
pesti védelem most 
levltézlett ...

2. SZEGED
Az elmúlt vasár

nap az Újpest örül
hetett annak, hogy 
egy pontot menteit 
meg Szegeden, most 
azonban a Kispest 
könnyeit hullathatja 
csak a szegedi mér
kőzés után. A pá
ratlan lelkesedéssel 
küzdő paprikásokkal 
nagycsapatainknak 
számolniuk kell.

5. FERENCVÁROS
A ferencvárosi fia

talok egyre jobban 
Játszanak. A régi 
dicsőségére emlékez
tető stílusban és lel 
kesén játszó debre
ceni együttes fölött 
aratott nagy gólará- 
nyu győzelem arra 
mutat, hogy az ama
tőrökkel való oda
adó foglalkozás meg 
termi a megérdemelt 
gyümölcsét.

3. ZUGLÓ
A budapesti ama- 

lőrbajnok egyre job
ban megközelíti a 
középcsapatok nívó
ját, most már egy 
bizonyos Ideig — 
untig az amatőr lel
kesedés elbírja haj
lani a játékosokat — 
komoly, nehéz ellen
fél. Kár, hogy a kö
zönsége nem bírja 
Idegekkel...

6. SZURKETAXI
Az utóbbi belek 

során újra nagy for
mába lendült Phöbus 
ellen nagy csatát 
vívott a soffőrök 
együttese. A nagy 
harc során egymás 
után potyogjak a 
gólok, ezek nzonbnn 
nem a védelmek 
gyengeségére vezet
hető vissza, hanem a 
két csnlársor gólké- 
pcsségét dicséri.

4. SZOLNOK
A szolnoki vasuta

sok a Nemzeti Raj- 
nokság legtöbb meg
lepetését szolgáltat
ták. Most az. őszi 
szezonban nagy for
mára felfutott buda
fokiak legyőzésével 
bebizonyította, hogy 
komoly értéke a leg
jobbak csoportjá
nak. Mérkőzései cse
megék lesznek.

7. ELEKTROMOS
A múlt dicsősége 

nem jelent pontokat 
- meg az elektro

mosok számára sem. 
Ugylátszik, ezt meg
tanulták a kék-sár
gák, mert most már 
lehetett látni a játé 
kukon valamit a régi 
lelkesedésből. Remél
jük, az SSE fölényes 
legyőzése folytán 
nem száll fejükbe a 
dicsőség.

labdát. 2:0. A Bocskai nagy lelkesedéssel 
és odaadással küzd, de csatárai alig képe
sek a tizenhatosig eljutni a labdával.

Szünet után az első percek a Fradi- 
közönség számára kellemetlen gondolato
kat ébresztenek: a két fölényeskedő ferenc
városi hátvédet elfogja a góllövő láz, el
kalandoznak,

a veterán Markos elfut, beadását Hajdú 
u kifutó kapus mellett a hálóba bom

bázza. 2:1.
A gól után rákapcsol a ferencvárosi gárda; 
néhány percig kell csak várniok a drukke
reknek idegeik megnyugtatására. Pósa lab
dájával Jakab Táncost ugraszlja, a kis 
szélső azonban nem ugrik, hanem a labdát 
kapásból, laposan sarokba küldi. 3:1. Ér
dekes gól következik a 24. percben: Táncos 
komért csikar ki s ugyanő lövi is. Kemény 
lejére hull a labda,

fejeli, a labda azonban gyengén előtte 
a földre hull, ngyhogy utánarohanva, a 

kapuba tudja sodorni. 4:1.

A tutballpiacon legfőbb 
a ferencvárosi „kamatláb"
Gólokban gyümölcsözik a Sárosiakba és a 
zöldiéinél fiatalokba fektetett töke

FERENCVÁROS—BOCSKAI 5:1 (2:0)

Az Üllői-uli pálván háromezer néző nézte 
végig ii lm jnokcsap.il Bocskai elleni mérkő
zéséi. Ar credimiiv fölényes ferencvárosi 
gvő/eleniröl beszél ugyan, de a nu rkozes 
helyenként egészen mást mulaloll. a 
Bocskai jólékúból kicsillanlak a regi eré
nyek.

A ferencvárosi közönségnek csak öt
percig kell várnia az első gólra. Kemény

labdáját Sárosi dr. Gyelvaihoz adja, aki 
tizenhat méterről védhetetlen gólt zmlit a 
sarokba. 1:0. A debreceniek

Sárosi dr.-l Iparkodnak semlegesíteni, 
állandóan ketten-hárman „lógnak**  a 

közelében.
\ népszerű Gyurka lefogása azonban nehéz 
Icladi'.l — nem is sikerül: a 16. percben 
Kemény kiugratja, a „testőrök" csak nézni 
tudják, hogy laposan a sarokba guritja a

üresen hagyott háló jobb sarkába he
lyezi a győzelmet biztosító gólt. 2:0.

Ezután ismét a Kispest támad. Legalább a 
becsületgólt szeretnék megszerezni a piros
fekete csatárok, de hiába, nem megy nekik, 
amellett Tóth is parádésan v.d most.
AMIT SZÜKSÉGES 

MEGKÉRDEZNI...

A Szeged együttese, ugylátszik, a 
nagy csapatok mumusa lesz. Hiszen 
ha végignézzük az őszi eredményeit, 
megállapíthatjuk, hogy egyedül a Fe
rencvárosnak sikerült legyőznie a 
„paprikás**  csapatot, a Hungária és az 
Újpest csak keservesen tudott meg
menteni 1 pontot, inig a Kispest mind 
u kettőt Szegeden hagyta. Mi lehet az 
oka annak, hogy ez a szegedi együttes, 
amelynek a fenti eredmények alap
ján legalább az NB középesoporljában 
lenne a helye, nz alsó régiók egyik 
biztos szürke tagja?

A salgótarjániak azt hitték, hagy 
a labda csak alibi

ELEKTROMOS—SALGÓTARJÁN
4:0 (1:0)

A Latorca-utcai pálya „csemegéjére*'  alig 
1000 ember volt csak kiváncsi. Nem is csoda, 
mert a Duna pariján fekvő pálya hőmér
séklete kissé télies volt. Zászlócsere előzi 
meg a mérkőzést, majd a 3. percben bemu
tatkozik a villamoscsapat uj centere, Sárái. 
Buzási beadását juttatja a rendelteiül lie-\ 
Igére. 1:0. Támad, folyton támad az Elek
tromos. Bakon, akár regényt olvashatna a 
bordó-sárgák kapujában, de miután ez még 
nincs beid az M.LSZ szabályaiban, igy csu
pán fulógyakorlatokat tarthat. Közben csa
tártársai elől mutatják a futballt. De részint 
Barabás kiváló védése, részint az Elektro
mos szörnyű balszerencséje menti megi a 
kék-fehérek kapuját a megérdemeli gólok
tól. Feltűnő, hogy milyen fölöslegesen kemé
nyen játszik a saliji I trjáni együttes.

Néha, mintha csak alibi volna a labda 
a lábramenéshez.

Szünet után az első esemény Szófián kiáili-1

tása. aki megjegyzést tesz a kiválóan mű
ködő bíróra. A 13. percben Rozsáli beadását 
G. Tóth értékesíti, majd meddő Elektromos
fölényben lelik el a többi idő, amit cgv- 
egy csúnya salgótarjáni fault tarkil. A 35. 
percben a balösszekötő helyéről rug Sárái 
gólt. 3:0. Majd a 44. percben G. Tóth várat
lan lövése talál utat Barabás hálójába. 4:0. 
Az Elektromos közel sem játszott olvan jól, 
mint ahogy az eredmény mulatja. Nagyon 
sok javítani való van még a villamos- 
csapaton.
AMIT SZCKSEGF.S 
MEGKEBDEZM ■ ■,

Nem tudjuk megérteni. Ito-y miért 
volt szükséges „ salgótarjáni rgv,-.b 9 kínt - szlmpéllki:. együttesnek
« sima mérkőzése,, „z ,íllan(I,,

.1,„„„ággal mír.
kdzésl nyerni. Tessék „ raiö»|rs„ dur. 
nudliról leszokni és telkesen futhat. 
Kunt. Csak es a becsületes pontszezzes 
módja.,, ’

hossz.il
jnokcsap.il
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HUNGÁRIA—ÚJPEST «:1 (8:1)
,inom' ,eJ!zerii londoni 

1™'• "f* 1 ’ k°r> délutáni órákban a 
Berlini-terei, az Újpest felé irányuló forea- 
lom gócpontját. Sűrű egymásutánban in. 
dúló rendes es külön villamosjáratok ue- 
<!k lel a derbimeccs izgalmaira elszánt kö
zönség ezreit, Hosszú sorokban száguldanak 

,a »'“rvíros irányába, a Stadion 
felé. Elénk feltűnést és még élénkebb cso
dálkozást kelt a villamoskocsik lökdösödö 
drukkerei körében a derbimeccs néhány 
nagynevű sztárjának jelenléte a zsúfolt vil
lamosban.

Cseh Matyi, Titkos és Müller állva szo
rongnak a többi halandók között és ki
adós lökdösési tréninget vesznek egy 

órával a nagy küzdelem elölt.

Egészen új szisztéma ez a derbik történeté
ben s igy teljesen indokolt a drukkerek cso
dálkozó összenézése. Ilyen derbimeccsekre 
rendszerint pompás rejtekhelyekről még 
pompásabb autókon szoktuk repülni a sztá
rok a „tett színhelye" felé, a vezetők féltő 
aggodalmától kisérve. De ne csodálkozzunk 
tovább, nézzük meg a pálya környékét.

Már a vllamosmegállónál jegyüzérek né
pes küldöttsége fogadja a leszállókat. A 
nagy autó- és villamosforgalom után csaló
dás éri a nézőtérre belépőt, mert bizony

csak nyolceezer néző
Várja fagyos türelemmel a derbi izgató édes 
mérgét. A hatalmas méretű pályán kényel
mes az elhelyezkedés és hiányzanak a meg
szokott derbibotrányok a nézőtéren. Némi 
késéssel futnak ki a pompás gyepszőnyegre 
a meccs hősei. Kettős sorokban együtt fut
nak a pályára a játékosok. A Hungárián 
kék ing és fehér nadrág, az újpesti játéko
sokon csikós dressz feszül. Már felállanak a 
csapatok, mégsem kezdődhet el a meccs, 
mert Vogel határbiró nem jelent meg és 
várni kell, amig Biró Sándor felveszi a 
Uccsbirói jelmezt. Hungária: Szabó — Kis, 
Biró — Sebes, Turay, Dudás — Vidor, Mül- 
ler, Kardos, Cseh, Titkos. — Újpest: Sziklai 

Futó, Fekete — Szalai, Szűcs, Balogh —• 
Kocsis, Vincze, Zsengellér, Kállai, Hidasi.

Az Újpest kezd. Dudás már az első perc
ben ráfizet a cselezésre, mert Kocsis elveszi 
tőle a labdát és a kapu felé törtet. Az utolsó 
pillanatban szereli csak. Cseh Matyi nevé
hez fűződik az első kapuralövés dicstelen- 
sége, mert a gyenge labda messze elkerüli a 
kaput. Titkos robbanásszerű lefutásból alig 
lő mellé. A játék kapkodóan ideges, mert 
nagy a tét. Kardos lapos lövése hajszálnyira 
surran el a léc melleit. A nagy izgalomban 
jóindulatú faultok csúsznak ki. Előbb Futó, 
majd Titkos faultol. Kardos remek helyzet
ben átlép egy labdát a kapu előtt, de Futó 
áll a háta mögött és felszabadit. Zsengellér 
mesés passzával Kocsis fut cl, de magasan 
fölé lő.

Közben durván megrugja a földön fekvő 
Turail, akit a kapu mögött vesznek 
ápolás alá. Amíg Turalt kezelik, Biró 
visszaadja a kölcsönt és Szigeti bíró 
szabadrúgást diktál a 16-os vonalról a 
Hungária elleu. Zsengellér áll a labda 
elé. A sorfal hiába áll elébe, mert a 
meslerlövő pompásan Íveli a labdát 
n sorfal fölött. Szabó az ívre helyezkedik 
és el Is fogná a labdát, ha Dudás feje 
nem szólna bele a játékba. A labda 
Dudás fejéről a kifutó Szabó feje fölött 

behull a kapuba. 0:1.

A Hungária közönsége megdermed a várat
lan és tegyük hozzá szerencsétlen gólra. Ez 
a fagyos dermedtség a következő percben 
már felenged .mert sikerül a kiegyenlítés.

Dudás labdáját művésziesen veszi át 
Kardos, „az Újpest hóhérja" és 25 mé
terről hatalmas erejű lövedéket küld a 
fobbsarokba. Sziklai mint a tigris ug
rik a labdára, de elfogni nem bírja és 
a kiütött labíhV Titkos közelről a háló

ba helyezi. 1:1.

Ugylátszik, megindult a gólüzem. Egymás
lilán három kornerrel felel az Újpest a ki- 
egyenlítésre. A Hungária védelme kitünően 
működik és sorra rojtja cl a kibontakozó ; 
újpesti támadásokat. Zsengellér ragyogó ar
tista produkcióval áthúz egv magas labdát 
Hidasihoz, de a szélső addig bámulja a 
mesteri produkciót, mig lekési a kitűnő al
kalmat. Ezután a Hungária jön fel és Túrái 
vezérlete alatt ragyogóan átgondolt ostro
mot indít az újpesti kapu ellen. A 29. perc
ben jár az óra mulatója, amikor

Cceli taccsdobásából Kardos mellre ve
szi a labdát, maid a földre viszi, onnan 
isméi felpergeti és átemeli Futón, majd 
busz méterről irtózatos erejű zsinór

bombái robbant a halsarokba. 2:1.
fíagi;ogó lövés vall. a 'labda útját követni
sem lehetett. A Hungária motorja remekül
működik ezután is. I,ábról-lábr:i szállnak a
iaffináltan elgondolt kilüliö passzok és u
két incslcihegedűs, i

A

A

Tural és Kardos művészi Játéka szinte 
megrlkatja az újpesti „zenehallgatókat."

A 33. percben Kardos mesteri trükkel ug
rásét ja ki Titkost és a szélsebes tank elso
dorja az utjából u szerelni akaró Szálait.

Lerobog a 16-osig és a vonalról remek 
lapos labda száll a balsarokba. 3:1.

\ Hangária közönsége őrjöng az örömtől. 
Kitünően megy a játék a Hungária csatár
láncnak, csak a jobboldal gyengélkedik. 
Vidor egészen gyenge, mig Müllernek nem 
sikerülnek a lövések. Nagy derültséget kelt, 
amikor Wudi kapura irányított lövését Vi
dor fogja el a szélen és becenterezi. Az Új
pest összeszoritott fogakkal küzd, de min
den hiába, mert

Kardot

küzdelem, máj? nem dőlt el a nagy 
Az egyik pillanatban Zsengellér lö-

Sziklat

Kardot

Vincié

Titkot

Hidasi

LELKI KEGYELEMDÖFÉS
Turay pauzát Kardos Malyihos utalja kidől gozásra. Matyi egyhelyben három védőjátékost 
szédít meg éa Titkos már rohan is a tiszta zsákmánnyal a kapu felé. Kardosnak csak a 
homlokát kell a lövéaazerü beadásba tennie, hogy összetörjön lelkileg as ujpeti csapat. II.

félidő 25. perc. 4:1. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

akadályozzák a drukkerek szórakozását és 
attakkal tisztítják meg az utcát ugy, hogy 
az egyik zuglói vezetőnek az autóján 
Antal sértetlenül hagyhatja el dicstelen 
rcplésének színhelyét.

AMIT SZÜKSÉGES

Vass 
sze

MEGKÉRDEZNI. ■.

Botrány és félbeszakadt mérkőzés jelzi, hogy 
Zuglóban nem aludt-tejen élnek a futballisták

ZSE—NEMZETI 1:1 (0:0)
Az öv-utcai pálya „forró" homokjának 

vasárnap a Nemzeti volt a vendége. Meddő 
Nemzeti-támadásokkal indul a mérkőzés, 
szinte rossz nézni, hogy milyen tehetetlenek 
kapu előtt a fekete-fehér csatárok. Csizma- 
zia és társainak nem jelent nagy művésze
tet rendre leszerelni a Nemzeti-támadásokat. 
A félidő második felében fejjön a Zugló, de 
ezek a csatárok is beleesnek a betegségbe, 
amibe a Nemzeti, támadnak, támadnak, — 
csak lőni felejtenek el. Szünet után változa
tos játék kezdődik s a 12. percben hatalmas 
kavarodás támad a Nemzeti kapuja előtt. 
Jobbra-balra pattan a labda, végül a legki
sebbik Fekecs kapja, aki alig egy méterről 
a hálóba pöcköli. 1:0. Gól után rákapcsol a 
Nemzeti. Támadást támadásra vezet, de 
egyelőre jól áll a lábán a zuglói védelem. A 
22. percben Palágyi a {élvonaltól egyedül in
dul és a tehetetlen kapus mellett kiegyenlít. 
1:1. Rácz most megsérti a bírót, mire az ki
állítja. A 31. percben nem mindennapi csel
nek leszünk tanúi.

Palágyi a gólvonalról bead és Pálya lö
vése védbetetlenül repül a hólóba.

4 biró természetesen megadja a gólt, már 
kezdéshez állnak fel a csapatok, amikor a 
znglói játékosok arra kérik Vass Antalt, hogy 
hallgassa meg a határbirót, mert szerinte 
Pálya kézzel ütötte a hálóba a labdái. Vass 
biró hosszas kapacitálás után megy oda a 
határbiróhoz, aki mond neki valamit, mire

a bíró visszavonja a góll.
Most a Nemzeti játékosai kezdenek rekla
málni, de olt vannak még a biró körül a 
zuglóiak is. A zuglói Horváth hangos meg
jegyzést is tesz a játékvezelőic. mire azt ki
állítja.

A közönség látván, hogy a 11 Nemzeti- 
játékossal szemben csak 9 zuglói ma
radt a pályán, hatalmas homokzáport 
zúdít a pólyára. A homok nemcsak n 
Nemzeti-játékosokat, de a bírót is éri. 
mire az befejezi a mérkőzési. A Zugló 
vezetői próbálják kapacilálni a bírót, de 
az semmiképpen sem hajlandó folytatni 

a mérkőzést.
Nemzeti-játékosok a pályától mintegy 5(1 

(!) lépésnyire lévő Zsolnay-gvárbn mennek 
öltözni a közönség sűrű szidalmai és lellle- 
gcsségci közöli, de

ii kemény fehér-fckelc legények sem 
maradnak adósok n nézőknek és vl 

sznnozziik iiz iillcgekrl.
közönség az utcán a hírűt Viir.j:i Imrnl-á- 

gos agyőm eresre, de a luvasrcndűrök meg-

minden labda a Túráié.
Újpesti kornerrel zárul a félidő. Szünetben 
a Hungária mesés játéka az általános téma 
és a kékfehérek drukkerei jóindulatú elné
zéssel szidják Kardost, hogy más meccse
ken nem tud ilyen ragyogó játékkal előho
zakodni. A második félidőre szélsőcserét 
hajt végre az Újpest. Hidasi lesz a jobb
szélső és Kocsis a balszélső. Balogh meg- 
rugja Kardost a 16-os vonalon, mig Cseh 
lövése a felsőlécre pattan. Kiss csúnyán 
megrugja Kocsist és a pályán, bár erős 
iramú és szép a játék, mégsem folyik kis- 
asszonyfutball. Biró a 16-os vonalon belül 
magasan felugorva szereli Zsengeltért, a kö
zönség 11-est reklamál, de a biró nem lát 
okot a beavatkozásra. A játék valótággal 
propagandája a futball nak és a labdarúgás 
ínyencei hangos csámcsogáss*'!  nézik a fel
támadt Hungária ragyogó játékát. Egy irtó
zatos erejű és vészjóslóan zugó Kállai
bomba centiméterekkel süvit el a felső sa
rok mellett. A kitűnő lövés gólt érdemelt 
volna. Az újpesti támadásokat határozott 
balszerencse kiséri, mert Zsengellér az üres 
kapu mellé bombáz. Gyilkos iramban folyik 
még a ' " 
meccs.

Szinte teljesen érthetetlen, hogy 
MLSZ kinek a befolyására nyilvánította 
alkalmasnak nz öv-utcai homoksivata
got NB-mérkozés céljaira. A vendég
csapatnak még öltözője sincsen és ki 
van téve annak, hogy amíg az ötven 
lépésnyire fekvő Zsolnay-gyárba eljut, 
agyonverik a játékosait. De meg kell 
kérdeznünk, mikor less már hajlandó 
az NB egyesblrájn megfegyelmezni a 
rakoncátlan zuglói Játékosokat, akik 
szinte állandó vendégel a fegyelmi bi
zottságoknak? Jól tudjuk, hogy a zug
lóiak trénere egy kissé, heves vérmér
sékletű, de nem tartjuk szükségesnek, 
hogy ez átragadjon a játékosokra is. 
Ha pedig sem ■ ZSE elnöksége, sem az 
NB fegyelmi egyeshirója nem tud rcn- i 
det teremteni Zuglóban, mikor veszi 
■z MLSZ kezébe a dolgot?

at

Hiába állítottak Kolláth 
mellé őröket, más is tudott 

gólt lőni Szolnokon
SZOLNOKI MÁV—DUDAFOK 2:1 (1:1)

■Szolnok, november 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A szolnoki MÁV-pályárn mintegy 
2300 néző gyűlt össze \ hogv
lantija legyen kedvenc csap győ
zelmének. A MÁV kezdi a játékot. A sérülé
séből felépüli Kolláth vezetésével komoly 
támadásokul vezet. D? mégis a Budátok 
szerzi meg a vezetést. Kovács III. lefut és

beadását az. összekötő helyére liuzódott 
Kovács I. a sarokba juttatja. 0:1.

\ helyi csapni most erősít. Valósággal be
szorítja a Budafokot, lövés lövésre megy, 
Váglnak minit a két keze tele van munká
val llorvátlinak, in tjd Kolláthnak halul- 
inas bombáját azután csuk ligrisiigrássnl 

menteni u k budafoki kapus,
foki Ivt Kolláth őr

zésére lielvezi ’ 1 i kék leli
csatár szabiid 
hogv a 33. | ercjlieu

.'■./Hitéi sarok nn 
gjiiít ■>( liueizi fejeli. 1 5ALGOI V
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rését fogja Szabó, mig a másik pillanatban
Titkot lö a kapu mellé. A 25. percben eldől 
a meccs zóna.

Kardos rövid passzt ad Csehnek, aki 
megszédlti egy négyzetméternyi terüle
ten az újpesti védőjátékosokat. A szé
delgő védők között Titkost ugratja ki 
és a szélső beadását Kardos a bal alsó 

sarokba fejeli. 4:1.
Eldőlt a meccs sorsa, az Újpest megadja 
magát. A következő percben már újabb 
Hungária-gólnak tombolhat az extázisbán 
lévő közönség.

Túrái hosszú labdájával Titkos fut el 
Szalai mellett. Sziklai kétségbeesetten 
fut az ágyusláhu tank elé, de hiába, 
mert a gyilkoserejü lkomba a kifutó 
kapus mellett a hűl felső sarokba fúró

dik. 5:1.
Túrái és Kardos uralják a mezőnyt és re
mek ölletekkel szórakoztatják a fellelkesült 
közönséget. Az Újpest most már csak ener- 
vált, vérszegény támadásokat tud vezetni, 
amit játszi könnyedséggel hárít el a Hun
gária hátvédpárja. A Hungária a 31. perc
ben újabb remekbeszabott góllal felteszi a 
koronát ragyogó játékára.

Kardos rendkívül szellemes és művészi 
testcsellel ugrik ki a félpályán. A Jaj 
bár" egyedül fül a kapu felé éa jó 
messzire áll meg a kaputól, amikor 
hallja az üldöző ellenfél szuszogását a 
háta mögött. Messziről ellövi a patront 
és az irtózatos erősségű, hatalmas 
bomba a jobb sarokban majd kisza

kítja a hálót. 6:1.
Mérkőzés végéig a Hungária labdamövészef 
kényük-kedvük szerint gurigáinak és szi
porkáznak. Még az újpesti közönség is ön
feledt lelkesedéssel tapsolja meg a győztél 
ellenfelet,

AMIT ÉRDEMES
MEGJEGYEZNI...

Meg kell állapítanunk, hogy Turay 
rendkívüli, ragyogó trljeaitményc volt 
as aa üzemanyag, amely mozgásba 
hozta a Hungária motorját. Es a nagy, 
azlvti, kemény futballista újjáéledt év 
magával ragadva társait megírta a 
Hungária történelmének egyik légié- 
nyesehb és IégdIesőségesebb lapját Es
zel a Játékkal sok mindent Jóvátett ■ 
Hungária közönsége számláján.

a

Irtózatos iramban folyik tovább a mérkőzés, 
Főleg a MÁV támad, de újabb eredményt 
elérnie nem sikerült.

Szünet után már a 2. percben megszületik 
MÁV győztes gólja:
Kolláthot csak egy pillanatig hagyják 
őrizet nélkül a budafokiak s ez már elég 
a kiváló centernek arra, hogy Horváth- 
nak adja a labdát, akinek lövésével 

szemben tehetetlen már Vágj. 2:1.
A gól után Horváth tör kapura, de lövését 
most a kapufa védi. A 20. percben meg
sérül a szolnoki MÁV kapusa, igy

10 percen keresztül Bujákinak kell be
mutatnia, hogy nemcsak mint fedezel, 

de mint kapus l.s kiváló játékos.
A budafokiak érthetetlenül kemény játékba 
csapnak át, de az eredményen igy sem tud
nak változtatni, az utolsó percekben pedig 
a szolnoki csatárok valóságos l'ivos-záport 
rendeztek, de hiába, újabb gólt néni sikerült 
elérniük.
AMIT ÉRDEMES

MEGJEGYEZNI...
Az NB egyesületei vezetőinek az a 

véleménye, hogy ha Kollúthot jól 
őrzik, ugy ■ szolnoki MÁV már <1 i» 
vesztette a mérkőzést. . Ennek a rossz 
felfogásunk az áldozata lett azután n 
Budafok, amelynek védői a fosuk t 
Kolláth őrizetére helyezték. Igy nz 
után ii különben is veszélyes szolnoki 
csatárok rendre dolgozták ki n gól
helyzeteket és hogy 
egy góllal vesztette 
abban nagy része van 
hármasának, valamint 
asszonynak.

a Budafok csak 
<•1 ■ mérkőzést, 
kiváló védelmi 
Fortuna laicii-
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Tavasz a télben...
Takács II és Solti, a két „öreg**  pazar 
Játékkal lepte mag a kSzBnséget

TAXI—PHÖBÜS 3:3 (2:1)

A Pozsonyi-uti templomban éppen delel 
harangoznak, amikor nz Elektromos-pálya 
műsorának első szereplői a Phöbus és a Taxi 
csapatai pályára lépnek. A kék-fehér 
dressze*  Taxi kezdi a játékot és az 5. perc
ben már a Phöbus hálójában táncol a labda. 
1 akács elöl rosszul pattan egy labda, ami ép
pen jó Kiszclinck .4.- összekötő mintegy 10 
méterről védhclctlenül vágja a hálóba a lab
dát. 1:0. Nagy erővel kezd most támadni a 
Phöbus, csatárai a Ki-oson tid nem nagyon 
jutnak, mert az erélyes és gyorsan gázoló 
Taxivédelem széfspricceli a pepecselő kék
sárga csatárokat. A 10. percben mégis sikerül 
az egyenlítés. Béky egészséges beadását ál- 
mélkodva csodálják a Taxi-hátvédek, a ka
pus pedig későn indul ki, ugy, hogy Solti
nak néni nagy művészet a hálóba helyezni a 
labdát. 1:1. Nem soká őrülhet azonban a 
Phöbus, mert Várnái átadása Weber háláról 
olyan jól esik Takács II. elé, hogy a régi 
idők kiváló csatárának csak a lábfejét kell 
odatenni, hogy máris vezessen a Taxi. 2:1. 
Most hallatlan Phőbtis-nyoinás nehezedik a 
Taxi-kapura. Valósággal ostromzár alatt 
tartják a kanárisárga csatárok Izsó birodal
mát, de

lőni aztán nem tudnak!

Különösen Soltinak vannak helyzetei, de 
semmi sem sikerül.

Szünet után a 8. percben Solti mintegy 
fél pályáról indul a labdával, a hátvédek 
csak üldözik, üldözik, de elérni nem tudják 
s> a center mintegy 10 méterről nagy erővel 
a jobb sarokba bombáz 2:2.

Pokoli Iram kezdődik most.
Pillanatonkint változik a helyzet képe. A 
10. percben 20 méteres szabadrúgáshoz jut 
a Taxi. Kiszeli áll neki és az ágyuslábu csa
tár lábáról mint a kilőtt golyó röppen a 
védők feje fölött a háló sarkába a labda. 
3:2. Rögtön utána Solti alig lő mellé. Hatal
mas lelkesedéssel játszik most a Phöbus és 
ennek megérdemelt eredménye az egyenlí
tés. Tóth lefut, beadása Soltihoz kerül s a 
magáratalált centernek nem jelent nagy fel
adatot négy lépésről a helyzet értékesítése. 
3:3. Az iram, ha lehet, most még jobban 
fokozódik. Nemcsak a játékosoknak, de a 
nézőknek is melegük lesz, pedig a hőmérő 
mínusz körül jár. A 25. percben Takács II. 
két lépésről majd lelövi Csikóst. A 28. perc
ben (iomkötő ugy találja felhúzott térddel 
fejbe Kiszelit, hogy azt

kisebb agyrázkódással viszik nz öltözőbe.
A válogatott csatár már vissza sem jön. Az 
utolsó percekben szőrit ismét a Phöbus, 
Soltinak van helyzete, de a kiváló center 
hibáz.
AMIT ÉRDEMES 

MEGJEGYEZNI...
Az utóbbi Időkben régen láttunk a 

két csapattól Ilyen nagyvonalú, hatal- 
fiuas Iramú mérkőzést, öröm volt nézni 

ezt a nagyszerű játékot, amit a Taxiban 
Takács II. és amit a Pliőbusban Solti 
produkált. Reméljitk, hogy még sok 

0 ilyen kiváló mérkőzésben lesz alkal
munk gyönyörködni, mert csak az ilyen 
csaták szolgálnak Igazán a magyar 
futballnak.

a halijai meglehetősen gólképesek. C sir ka 
szerzi meg az első gólt, majd Drózdi ka
pus (!) 11-esböl egyenlít- Krivitz pedig a 
győzelmet jelentő gólt rúgja közvetlenül a 
befejezés előtt. A Rákoskeresztúr nem érde
melte meg a vereségd.

NEHEZEN GYŐZŐIT Á VASAS

Vasas—Tokod 2:0 (0:0). Béke ucca, 1000 
néző. Nagy küzdelmet vívott a két csapat. 
Az első félidőben bőven van helyzete mind 
a két csatársornak, de hiába, senkinek sem 
megy a góllövés. Szünet után Sál kai szerzi 
meg a Vasasnak a vezetést, majd Adóm 
11-es góljával biztosítja a pontokat a piros
kék együttes.

HENGERELT AZ l'TE

L'TE—Pénzügy 5:0 (1:0). Megycri-ul, Á000 
néző. A nagy formában lévő ÜTE-nak nem 
jelentett komoly akadályt az erősen tarta
lékolt és helyenkinl keményen játszó pénz
ügyi legénység. Az UTE góljai közül Hor
váth 3, Krozse és Nagy 1—l-e{ szerzett.

A Hét Hőse: Papp CS. MOVE
Az NBB vasárnapi fordulója alkalmából ■ Iára nyerte, aki csapatát a vasárnapi mér- 

a Hétfői Napló llét Hőse plakettjét Papp, kőzésen hat remek góllal segítette a gyöze- 
a Csepeli MOVE fiatal, nagytehetségü csa-1 lemhez.

Nagy az öröm Csepelen: 
ffoszladozik a diósgyőri legenda...

KELETI CSOPORT
KEZD FORMÁRA JÖNNI A WMFC

WMFC—Debreceni Vasutas 2:0 (2:0).
Debrecen, 1500 néző. A két jó formában 
lévő csapat nagy küzdelme volt a mérkő
zés. Csurgó és Lukács szerezte az első fél
időben a csepeli gólokat. Szünet után erősen 
támadott a Vasutas, de hiába, eredményi 
elérni nem tudott. :

GÓLÖ7.ÖNNEL GYŐZÖTT A TÖREKVÉS

IDEGEN BEN'

Törekvés—Szcntlőrlnc 8:2 (4:1). Szent- 
lőrinc, 1000 néző. Palatínus két gólja rög
tön eloszlatja a Törekvés drukkerek gond
jait. Majd Nemes és ismét Palatínus rúg 
gólt. A hazai csapat csak Szcbeni 11-eséböl 
tud szépíteni. A második félidő góllövőinck 
sorrendje: Palatínus, lloják és Farkas. 
Ezután enged n kék-fehér csapat az iram
ból és Koterba szépil. Ezután Gyárét a biró 
kiállítja, majd Nemes rúgja a 8. gól).

KESERVESEN GYŐZÖTT A FRADIRA

FTC—MÁVAG 1:0 (1:0). Üllöi-ut, 1500 
néző. A lassnn-lassan formába lendülő gép
gyári csapat komoly erőpróbára telte a 
hanyatló formájú Frulikál. Pásztói rúgta 
a mérkőzés egyetlen gólját. Kiaknázatlan 
helyzetek soroznia akadt mind a két csa
polnak, de egyik csatársor sem játszott gól
lövő cipőben. A győzelmet mindamellett 
megérdemelte a ferencvárosi együttes.

1 VÁC/ POKOLBAN MAJDSEM MEG

LEPI. 11 s I RTF A S7. \K ok

Szegedi AK—Vári SE 1:0 (0:0). V«c, 500 
néző. Tartalékos csapatok gigászi csatája 
\ olt a váci pokolszigel vasárnapi eseménye. 
Meddő támadások, jó kapusleljcsitmények 
jellemzik a mérkőzést, Az egyetlen gólt 
Albert a második félidőben szerezte.

I ,V tEC MEGTÖRTE A PTK DIADAL-

SIIIIO7AT IT

MAFC--PIK 3:? (2:2) Mez, tar, l00(
néző. E :l,ís 1 él gvt> s góljára Fenyvesi
majd Várhegyi felel. 1 ovább lám: <1 a porc-
<csi csap it. de liiibii. rcdiiienvt < lerni nem
tud Sziii el uIá i Hódi szerzi meg a győztes
gólt A nagvszt liicn j Iszó lelkes mezőtúri
együttes megélt cinciié n bzép gv rzclnict.

ISMÉT NEM TEDOTT GÓLT RTGNI

.1 DIÓS GYŐRI csatársor
DitMgvőri MÁ VÁG— tilgólnrjáni Bit 0:0.

Diósgyőr 1000 néző \ 1 larlihkl- al felálló
Diósgyőri MÁV \(.nak nehéz v ilt meg-
szerezni IZ Cgvi k pe.,1 >t is. A sa gótarjánl

csapat rengeteget támadott, de hiába, a 
futballhoz szerencse is kell. A tarjám csa
társor gyönyörű kapufákat rúgott. Voltak 
olyan helyzetei is a csatárainak, hogy csak 
nz üres kapu állt velük szemben, mégsem 
bírták értékesíteni. Az SBTC megérdemelte 
volna a győzelmei.

PAPP ONTOTTA A GÓLOKAT

Cs. MOVE—Váci Remény 8:2 (4:0) Cse
pel, 500 néző. Az idény végére formába len
dült MOVE-nak nem jelentett nagyobb aka
dályt nz erősen tartalékolt váci legénység. 
Különösen a MOVE fiatal centere, Papp ját
szott kiválóan, valósággal ontotta a gólokat. 
Egymaga 6 jJÓlt rúgott! A másik két gólon 
Varga és Dicmer osztozott, inig a Váci Re
mény góljait Kovács szerezte.

NYUGATI CSOPORT
A JAVÉLÓ ETO ALAPOSAN ELVERTE

A SFAC-OT.

ETO—SFAC 4:1 (3:0). Győr, 1200 néző. 
óriási meglepetés. A hélről-hétre javuló 
győri együttes alapos vereséget mért a baj
nokság második helyezettjére. Állandóan az 
Egyetértés támad, Tóth és Osbóth, majd 
isméi Tóth góljával már 3:0-al fordul az 
Egyetértés. Szünet után Osbóth rúgja a 4. 
gólt, amire Scluvenk válaszol. A hatalmas 
lelkesedéssel játszó győriek megérdemelték 
a szép győzelmet.
(>T ITION \B \N SEM TEDOTT GYŐZNI A 

POSTÁS

Postás—Álba Regla 3:3 (2:1). Lóverseny- 
lér, 5000 néző. Varga I az ARAK-nak szerzi 
meg a vezető gólt, Bódog egyenlít, majd Sas 
szerzi meg a vczclögólt. Ezután az Álba Ré
gin 11 est hibáz. A második félidőben Bé
kési szerzi meg a harmadik Postás-gólt. Ez
után a Vcrffo-testvérpár góljai következnek. 
•'1:3. Mind a kél csapat támad ezekulán fel
váltva, de eredményt egyiknek sem sikerül 
elérni.

KÖNNYÉN NYERT A HALADÁS

llalndás—Tatabánya 3:0 (0:0). Szombat
hely, 2000 nc:ő. Váratlanul kemény ellen
fele volt a javuló Tatabánya a bajnokjelölt 
Haladásnak és csak a második félidőben si
kerüli kemény küzdelem után kétvállra fek
tetni a bányaváros csapatát a zöld-fehérek
nek. Forgács II rúgta az első gólt, majd 
Szabó és Lovász állította be a végeredményt.

SZEREM WIIIA/'l. VESZI IETT AZ RIE

Pécsi DV- Rákoskeresztúri TE 3:2 (0:2). 
Pécs. 2000 néző. A lelkes keresztúri együt
tes Takács két góljával nagy’ előnnyel tárja 
az első félidőt. Szünet után feljön a hazai 
csapat, bar csatárai tehetetlenek, azonban'

A SPORTUCCAI OROSZLÁNBARLANGBÓL 

VITTE EL A PONTOKAT A LAMPART 

Lampart—Beszkárl 3:1 (1:0). Sport ucca, 
1000 néző. 10. percben Bédi szerzi meg a 
vezető gólt, azután állandóan támad a Rész
kört, de a csatárai góliszonyban szenvednek. 
Szünet után Hidegkúti 2-re szaporítja az er
zsébetiek gólszámát. A 22. percben nagy 
kavarodás a Lampart-kapu előtt: Sáflán gólt 
ér cl. 2:1. A 42. percben a nagyszerű Hideg
kúti ismét eredményes. A Lampart megér
demelte a győzelmet.

A Hétfői Napló Vándordíj állása 
(november 19-ig bezárólag)

1. M. Vasfonal 7 28:9 18
2. Gamma 6 15:8 10
3. Dreher-Haggenmach. 6 22:11 10
4. (lelt Antal 6 21:13 10
5. Dixl Cipőgyár 7 12:16 6
6. Kiizp. Teicsarnok 5 1:25 4
7. Vlncze bőrgyár 7 8:15 3
8. Gizella Gőzmalom 6 7:11 2
9. Radiátor 6 2:4 —

Favorit-győzelmek az ügetőn
A téli ügető-évad első vasárnapján az ószi 

nagy handicap volt a versenyek főszáma. A 
2000 pengős díjért 15 ügető állt starthoz. A 
versenyt végig vezetve Groo Peggy nyerte Csákét 
és Bicskás ellen. A Mechanikus handicapbcn 
Várta és Oculi összeütköztek, s az előbbit hajtó 
Zwillinger kiesett a kocsiból, - de szerencsére 
sem a hajtónak, sem a lovaknak bajuk nem 
történt. A nap legnagyobb kvótáját a Lenke— 
Simba-bcfutó fizette.

Részletes eredmények:
I. Kétévesek versenye. 1. Herkules (6:10) Ku- 

csera, 2. Negus (4) Benkő, 3. Liltle Winnie (4) 
Raymer. Fin.: Sári biró (6) Zwillinger T., 
Rollo (6) Vorst, Szirén (6) Zwillinger. Könnyen 
10:11, 11, 20. Befutó: 10:34. Idő 32.3.

II. Háromévesek versenye. 1. Lllika (p) Ku- 
csera, 2. Rózát (1%) Marschall. 3. Lucifer (8) 
Kreiter. Fm.: Századkürlös (2) Zwillinger. 
Könnyen. 10:18. Befutó 10:31. Idő 32.

III. Amateurverseny. 1. Lármás (1 >») Háry, 
2. Matador (4) Baik, Zsazsa (3) Kicin. Fm.: 
Vélia (10) Gedeon, Dajka (8) Siró, Uly (3) 
Vadnay, Csalafinta (3) Varasnyi. Biztosan. 
10:18, 14, 17. 23. Befutó; 10:136. Idő: 311.

IV. Mechanikus handicap. 1. Árvalegény (5:10) 
Feiser, 2. Lilly (5) Zwillinger T„ 3. Piqiie 
Danié (8) Siro, Fm.: Toti (8) Berkő, Várta (6) 
Zwillinger, Utóda (10) Kovács J., Sophie (8) 
Vorst, Sihedcr (12) Tomann, Oculi (6) Maszár 
L, Liberty Hanovcr (10) Kovács, Drégely (4) 
Jónás, K. L. (20) Mauser. Igen könnyen. 10:13, 
12, 21, 24. Befutók: 10:27 és 78. Idő: 31.

V. Opánka dij. 1. Dénes (6:10) Raymer, 2. 
Kelevéz (3) Mauser. 3. Daniié (2) Jónás. Fm.: 
Ulica (4) Kovács II., Péter Pilot (8) Feiser, 
Bokros (4) Wiesner. Könnyen. 10:17, 12, 23. 
Befutó: 10:03. Idő: 29.6.

ser, Knno (8) Kovács J., Galagonya (8) Ko
vács. Könnyen. 10:35, 17, 25, 35. Befutók:
10:103 és 199. Idő; 28.

VII. Párkány díj. 1.*  Gin (p) Benkő, 2. Csip
kerózsa (1J4) Mévizy, 3. Urilúny (6) Baik. 
Fm.: Szépi (4) Feiser, Gyémánt (8) Soldos, 
Rubintom (10) Jónás, Léva (10) Vorst, Orao 
(8) Fityó. Könnyen. 10:23, 11, 11, 14. Befutók: 
10:26 és 51. Idő: 31.4.

Vili. Handicap. 1. Lenke (2) Gállá, 2. Sze
szélyes (p) Maszár L., 3. Simba (16) Hoffmann. 
Fm.: Varázsfuvola (12) Kovács II., Ágnes (5) 
Kallinka, Gyalla (8) Vorst, Minor (5) Simko, 
Varázsló (4) Tomann, Nestor (8) Földi, Edö- 
mér (12) Istók, Penny (12) Jónás, America (4) 
Feiser, Varázsfuvola (12) Kovács II. Küzdelem. 
10:48, 21, 13, 219. Befutók: 10:62 és 1467. 
Idő: 30.6.

IX. Handicap. 1. Léha (3) Dózsa, 2. Margit 
(6) Maszár I., 3. Búzavirág C. (1 ’/<) Treso. Fm.: 
Eboli (5) Gállá, Rejtély (4) Mann, Cirill F. (10) 
Jónás, Imréd II. (3) Benkő, Vakarcs (10) Mau
ser, Gulliver (6) Marschall, Azdaja (10) Krei
ter, Borka (16) Kallinka, Hyperol (12) Szé
kely. Küzdelem. 10:65, 25, 18, 16. Befutók:
10:205 és 165. Idő: 34.5.

November 22, 24 és 27-én 
délután fél 8 órakor 

íígefőversenyek

fogad Baiier Aladár
bookmakerIrodáiban, Budapest, Kossuth Lajos-u. 14—1(

Telefon: 189-704, 189-724
Fiókiroda: Budán, Horthy Miklós-ut 18.

Telefonon Telefon : 208-786
leadott fogadásokat mindenkor osonna! kfkézbesliOnk

VI. őszi nagy handicap. 1. Grno Peggy (2>á) 
Marschall, 2. Csákó (4) Wiesner, 3. Bicskás 
(10) Tomann. Fin.: Leó (10) Székely, Etelka 
(2) Kovács II., Orgona (12) Treso, Befond (8) 
Stcinitz, Bakafántos (8) Jónás, Janka (20) 
Zwilingcr T., Egeria (4) Raymer, Ildikó (12) 
Maszár, Csákány (12) Siró, András (12) Mau

X. Móri dij. 1. Rcnaissance (p) Marschall, 2. 
Óceán (5) Mévizy, 3. Drina (2&) Feiser. Fm.: 
Simon (20) Treso, Bella S. (25) Hauser, Dusán 
(16) Benkő, Légyott I. (12) Kucsera, Csicsóné 
(3) Jónás, Csárda (5) Wiesner. Biztosan. 10:20, 
11, 12, 11. Befutók: 10:32 és 42. Idő: 36.5.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébet-kBnit 18.
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-M8-N. Vas. d. a. 
1 órától (Aradi-u. 8. Globus-n.vomda): 1-189-43, 1-2449-81. 
Vas. d. u. &á-től lapzártáig: 1-108-42, 1-181-43, 1-18144. 

1-243-81.
ELŐFIZETÉSI ÁR: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM 
óra: Magyarország 10 fillér. Wien ben és a német Ost- 
niarkban BM —.14, Franciaországban 1.50 frank, Jugo
szlávia 2.50 dinár, Németország 15 PL, Olaszország 

1 líra, Románia 5 lei. Csehszlovákia 1 ck.

F O L A J Z O 'F iA
VÍZSZINTES:

1. Hegy. 10. Orosz folyó. 
12. Dunántúli csatorna. 14. 
Kis norvég szigetecske. 15. 
Bevezetés valamely könyvbe. 
16. Svéd férfinév. 17. Vajon 
ad? 18. A francia ,.oá"-nak 
ejti. 19. A. A. A. 20. Abesszin 
hercegi cim. 21. Az egyik balti 
állam fővárosa. 22. A kapus 
engedi be a futballjátékban. 
23. Állat. 24. Angol egyes.
25. Beludzsisztán fővárosa.
26. Millió fele. 27. Bájegyez. 
28. Hegyvonulat. 30. E napon. 
31. Ba párja. 33. Görög betű. 
34. Abc része. 35. Vissza: né
met üdvözlés. 36. Lengyel
ország fővárosa. 37. Végtele
nül virul. 38. Svájcban van. 
39. B. A. I. 40. Irányába. 41. 
Vissza: szájban van. 42. Cuk
rászsütemény. 43. Vissza: 
ostoba — franciául 44. So
mogyi nagyközség. 46. Betű 
(fonetikusan). 48. Magyar 
város.

FÜGGŐLEGES:
1. Magyar ország része. 2. 

Állat. 3. Miki — vége. 4. Ma
gyar város. 5. N. E. A. 6. Liszt kerül .bele.
7. S. I. S. 8. Makaó — vege. 9. Csaknem az 
egész. 10. Germán istenség valn. 11. A tigris 
folyó idegen neve. 12. Föhl, mégpedig termő.
13. Olasz város. 15. Magyar város. 16. Olasz 
város. 19. Állat lakik benne. 22. Város. 23. Tej
termek. 25. Cipész lias/nálja ‘.‘ti. M . |<|

[27. Arábiái város. 28. Ázsia 
szigete. 29. Földrajzi név n

| híressé. 31. Idegen női „év. 
3J. Dunántúli csatorna. .34.
39. I). B. Y. 40. Dohánvos igé' 
meliil. 43. Betű.
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