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Mussolini Triesztben 
hatalmas szózatban 

népszavazást követelt 
a csehszlovákiai 

magyarok számára
Olaszország már választott, hová áll!
Vasárnap reggeltől hajnalig zárt ajtók mögött tanács

kozott Londonban Chamberlain és Daladier
Cseh katonai terror a Felvidéken, tömegével mene

külnek át az emberek Magyarországra
Hodzsa vasárnapi rádióbeszéde elutasította 

a népszavazást
A világsajtó igazságot követel a magyaroknak 

Elrendelték a kivételes állapotot Csehszlovákiában 
Lelkes szimpátiatüntetés a budapesti olasz, német és 

lengyel követségek palotái előtt
Történelmi jelentőségű eseményekben 

bővelkedett a vasárnap is. A legutóbbi 
24 óra históriájának kiemelkedő moz
zanata volt Mussolini átütő erejű beszé
de, amqíyet a Duce Triesztben mondott 
el a jelenlegi válságról. Világos beszéd 
volt ez, egy tisztaszándéku és tisztánlátó 
államférfin szózata, amely rámutatott a 
kibontakozás útjára.

Magyarország szempontjából lelkesítő 
és örvendetes volt ez a megnyilatkozás. 
Mussolini a Popolo d’ltalia cikke után 
most már a legnyíltabb és leghatározot
tabb formában állást fogalt igazságos 
ügyünk melleit. A trieszti szózat tanú
bizonysága annak, hogy nem vagyunk 
egyedüli az a nagy barát, aki először 
hirdette felelős helyről a magyarság 
igazságát, ismét nemes és felbecsülhetet
len súlyú kiállással tanúsította, hogv az 
olaszok barátságában soha nem csalód
hatunk. 

Mussolini, ez a jellegzetesen naciona
lista politikus, ezúttal — amint ő maga
is hangsúlyozta —, nem mint olasz, ha
nem mint európai beszélt Szózatában

nemcsak a szó magasztos és progresszív 
értelmében vett európai stílussal talál
koztunk, de azzal az európai gondolattal 
is, amelynek lényege, hogy maradandó 
és igazságos békét kell teremteni. Az 
ilyen békét nem diktálhatja semmiféle 
önkény.

Világosan kibontakozott ebből a szó
noklatból, hogy parancsszóra nem szü
letnék országhatárok. Az elkövetett hi
bákat jóvá kell tenni. Európa nagy 
nyugtalanító problémáját meg kell ol
dani s erre nincs más mód, mint nép
szavazás. Döntsön saját sorsáról vala
mennyi nemzetiség, amely kivánja ezt 
azok közül, amelyeket belekényszeritet- 
tek „nagy Csehszlovákiába**.  Amikor 
Mussolini beszédének ehhez a történelmi 
fontosságú állásfoglalásához érkezett, 
megemlékezett a cseh elnyomatás alatt 
élő egymillió magyarról is: Az olasz nép 
vezére tisztán látja és nem felejti, hogy 
most, amikor megoldás elé érkezett a 
szudétanémet probléma, nem hanyagol
ható cl a Csehszlovákiába kényszeritett 
magyarok sorsának megoldása sem.

A Duce szereti Magyarországot és 
annak a népét, ezt a megállapilását 
azonban nem csak érzelmi okok diktál
ták, hanem észokok és igazságérzet.

Amikor az imént Mussolini történelmi 
szózatával kapcsolatban azt hangsúlyoz
tuk, hogy nem vagyunk egyedül, meg 
kell emlékeznünk a baráti Lengyelor
szágról is, amellyel ismét közös célok, 
közös eszmék vezetnek, mint a történe
lem során már olyan sokszor. A magyar
lengyel jóviszonynak sok évszázados tra
díciói vannak. Magyarország nem csu
pán a magyarok önrendelkezési jogának 
elismerését követeli, hanem azt kivánja, 
hogy önrendelkezéséhez jusson vala
mennyi nemzetiség is, igy a lengyel is. 
A magyar kormány volt az első, amely 
nyíltan kilépett nemcsak a magyar, de 
valamennyi többi nemzetiség önrendel
kezési joga mellett is. És itt szó van a 
szlovákokról is, akikhez bennünket ezer
éves történelmi kötelék és testvéri sze
retet fűz.

Szombaton hozta nyilvánosságra ha-, 
tározatát az Egyesült Magyar Párt tör-l

vényhozói klubja, mint a Csehszlová
kiában élő magyar nép törvényes kép
viselete. Ez a határozat, a ,.pozsonyi 
kiáltvány'', a cseh elnyomatásban éló 
magyarok részére önrendelkezést köve-, 
tel. A legnagyobb elismeréssel kell meg
emlékeznünk erről az emclkcdetthangu 
kiáltványról, amelyre már vasárnapra 
virradó éjszaka megérkezett a magyar 
hivatalos helyről származó dicséretesen 
bátor kommentár.

Ez a magyar hivatalos helyről érke
zett kijelentés híven tükrözteti vissza 
Magyarország egész népének érzéseit, 
gondolatait és Csehszlovákiában élő ma
gyarság iránti szolidaritását. ,.A Cseh-’ 
szlovákiában élő magyarságnak híva
tolt képviselői hallatták szavukat. Az ő 
szavuk az egész magyarságé**  —- ezzel u 
félreérthetetlen nyíltsága állásfoglalás
sal kezdődik a magyar hivatalos kom
mentár. A magyar kormány igénybe*  
vette és veszi külpolitikájának eszkö
zeit, hogy a csehszlovák kérdés megol
dásúnál érvényesüljenek az összes nem
zetiség jogos és igazságos követelések
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Ezekben n sorsdöntő órák bún, ame
lyeket most élünk, a: egész magyar 
nemzet egységes állásponton áll. Ter
mészetes, hogy mindnyájan azt kíván
juk, hogy békés utón diadalmaskodjék 
az igazság, de az egész nemzet elszánt 
nyugalommal, higgadtan és önérzetesen 
várja a bekövetkező eseményeket.

Éppen ezért, mert Magyarország 
egész népe — éppen ugv, mint a kor
mány is, amelynek állásfoglalása teljes 
pontossággal tükröztél! vissza a nemzet 
akaratát — rendíthetetlenül hive az

igazságnak és a békének, csak fi legmé
lyebb elkeseredéssel és súlyos felhábo
rodással fordíthatjuk tekintetünket a 
Felvidék felé, ahol a csehek még most 
Is brutális eszközökkel nyomják el a 
magyarokat és a többi nemzetiséget. 
Már szombaton éjszaka megérkezett a 
jelentés arról, hogy Lengyelország felé 
több helyen lezárták a csehek a határt, 
a magyar határon pedig fenyegető és 
teljesen indokolatlan csapatösszevoná
sok folynak,

Mindenképpen kihivóak és igazságta
lanok, sőt oktalanok is ezek az intézke
dések, amiképpen elkeseritő, indoko
latlan és oktalan a kisebbségek elnyo
mása is. Tömegesen menekülnek a 
csehszlovák köztársaság területéről ma
gyarok Magyarország földjére és itt ke
servesen panaszkodnak a házkutatások, 
rekvirálások s a kisebbségek ellen irá
nyuló többi terrorcselekmény miatt.

Mindezek a jelenségek természetesen 
csak kimélyitik a válságot és újabb ada
tokat szolgáltatnak Európa számára an
nak bizonyítására, hogy a legsürgőseb
ben rendezni kell az igazság és a népek 
önrendelkezési jogának jegyében ezt az 
elmérgesedett problémát.

Bundák
országgal, mert lelkileg már régen egy 

volt azzal.
A város „Hlntcrlandja" azonban darabokra 
szakadt és Triesztnek uj hévvel, de a régi 
kezdeményező szellemmel és a régi hagyo
mányok alapján kellett újból munkához 
látnia.

A vezéreknek vállalnlok 
kell a felelősséget!

— Amit húsz év alatt végeztetek — foly
tatta a Duce azt az olaszok és a kül
földiek egyaránt bámulják.

Húsz év után, 1038-ban újabb sors
döntő esemény következett be. Ezzel 
senki sem szállt szembe, mert milliók 

és milliók akarták.

De Trieszt ennek következtében Ismét uj 
helyzetbe került. A város ezzel a helyzettel 
kész szembenézni. Trieszt bízik a maga 
erejében és nem hátrál meg semmi nehéz
ség előtt. (Szűnni nem akaró lelkes éljen

púKSK, nemit
eredeti modellek útin.

SCHMIDEG
8 z öcs, Párisi-utca 8.

zés és taps.)
— Triesztiek! — folytatta beszédét emel

kedett hangon a Duce — vannak pillana
tok a népek életében, amikor a vezéreknek 
nem szabad elhárítani maguktól a felelős
séget, hanem azt teljes mértékben vállal
niuk kell.

Amit most mondok nektek, azt nem
csak a róma-berllni tengely politikája 
diktálja, amelynek igazolását a törté
nelem adja és nemcsak azok a baráti 
érzelmek, amelyek minket a magya
rok, a lengyelek és a máwodikszámu 
mozaikállam többi nemzetisége iránt 
eltöltenek. Amit most mondok, azt eg.v 
magasabb lelkiismeret diktálja, amely
nem is annyira olasz, mint Inkább 

európai lelkiismeret.
Amikor a történelem által felvetett kérdé
sek bonyolult és kuszáit állapotba kerül
nek, az egyetlen egyszerű, észszerű és gyö
keres megoldás az, amit mi fasiszták ugy 
nevezünk, hogy totális megoldás.

Szimpátiatüntetés a budapesti 
német, olasz és lengyel 
követségek palotái előtt

Népszavazást! Csehszlovákia 
szervi hibában szenved

Vasárnap délután hat óra tájban szim- 
pátiatüntetes zajlott le a budapesti német 
és olasz követség palotái előtt.

Többszőr. főnyi tömeg gyűlt össze az Esz- 
terhdzy-ulcídmn és nz olasz követség re- 
nnissancc palotája elölt sorakozott fel.

A tömeg lelkesen éljenezte Mussolinit, 
majd ütemesen kezdte kiabálni:

— Duce! Duce!
Körülbelül egy negyedóra hosszat tartott 

a tüntetés, azután a tömeg levett kalappal 
a Himnuszt énekelte és a legnagyobb rend

ben oszlott szét.
Ugyanebben nz időben

hasonló lelkes jelenetek Játszódtak le 
a Várban, a német követség uri-utcal 

palotája előtt.

Itt is három-négyszáz főnyi csoport gyűlt 
össze, Hitler vezér és kancellárt éltették, 
elénekelték a Himnuszt, azután ugyancsak 
rendben elvonullak.

Hasonló szimpátiatüntetés volt a lengyel 
követség Országház-ntcai épülete előtt is.

Abban a kérdésben, amely Jelenleg 
Európát felkavarja, a megoldás csak 
egy lehet: népszavazások. Népszavazás 
minden nemzetiség számára, amely azt 
kivánja és amelyet arra kényszeritet- 
tek, hogy abban uz államban éljen, 
amely a nagy Csehszlovákia lett volna 
s amely most kimutatta, hogy szervi 

hibában szenved.
De vannak pillanatok, amikor az esemé
nyek a lavina szédületes sebességével ro
hannak. Ilyenkor, ha el akarjuk kerülni a 
zűrzavart és a bonyodalmakat, gyorsan 
keli cselekedni. A gyors cselekvés szüksé
gét érezte az angol miniszterelnök Is, ami
kor mint

,gi béke repülő hírnöke"

Londonból Münchenbe utazott.
— Minden késedelem — mondotta a 

Duce —, amely hátráltathatja a megoldást,

végzetes összeütközéshez vezethet.

Az előbb említett megoldás Moszkva ellen
kezése dacára Is áthatotta már az európai 
népek szivét. Mi azt kívánjuk. h<\gy ezek
ben az utolsó órákban sikerüljön megta
lálni a békés megoldást. Ha azonban ez nem 
volna lehetséges, akkor

azt kívánjuk, hogy az esetleges viszályt 
szigeteljék el.

Az egész ország Ünnepelte Mussolinit, 
Magyarország hatalmas barátját Olaszország már választott...

Mussolini olasz miniszterelnök vasárnap 
délelőtti beszéde lázhahozta egész Magyar- 
országot. Ar. n szeretetteljes hang, amellyel 
a olasz kormányfő a magyarokról és Ma
gyarországról megemlékezett,

lelkes ünneplést váltott k| országszerte, 
amit leginkább az jellemez, hogy 
vasárnap több mint tízezer üdvözlő 
távirat Indult utnuk nz ország külön 

böző részeiből Olaszország felé.

A szeretetteljes üdvözlők sorában olt 
votl a magyar ninzet szlncjava, úgyhogy

ii hótloló-láviralözön őszinte fokmérője 
ununk az odaadó lelkesedésnek, amely 
n trieszti nagy megnyilatkozás nyo

mán kelt hazánkban.
Az üdvözlők között elsősorban kell meg
említenünk a Revíziós Ligát és a Hadi

rokkanlak, Hadiárnak, Hadiözvegyek Or
szágos Nemzeti Szövetségét.

Mussolini beszédének befejezése utón 
délben

lelkes ünnepség volt nz országzászlónál, 

ahol megjeelnt Mario Sanl olasz tábornok 
is. Dr. Nagy Iván megnyitó szavai lilán 
Mario Sani lépett az országzászló szó
székére:

— Biztosíthatom önöket — mondotta 
többek között —, hogy

a negyvenkétmilliós olasz nemzet 
ugyanilyen lelkesedéssel áll a magyar

ság mellett.
Meg vagyok győződve- arról, hogy a ma
gyar nemzet nemsokára ismét elfoglalhatja 
azt a helyet, nmeivel ezeréves dicsőséges 
történelme alatt kivívott magának.

Minden nemzetiség számára 
népszavazást követelt 

Mussolini vasárnap Triesztben
Trieszt, szeptember 18.

Mussolini miniszterelnök vasárnap dél- 
elölt negyed It óra után érkezeit ragyogó 
napsütéses Időben a trieszti kikötőbe, n 
C.iiiniciu Nóra törpe .lóromboló fedélzetén. A 
Dacét a kikötőben mintegy

kétszázezer főnyi tömeg fogadta, 
nmei) a tengerparton, valamint ii szomszé
dot*  tereken és utcákon helyezkedett cl. A 
Duce n kikötőből az Olasz Egység-térre 
vonult, ahol a hajózási vállalatok hatalmas 
palotái állnak és ilt cgv magas emelvény- ’ 
ről százezres tömegek előtt mondta cl nagy 
érdeklődéssel várt beszédét.

Trieszti férfiak és nők! — kezdte be
szédét ii Duce már negyed ízben van 
alkiilmum hozzátok beszélni. Először 
1018-ban n nagy győzelem után, majd 
1020-ban és 1021-ben. Hmlkor

egy középszerű békéről származó kér
dések zaklatták kedélyeinket.

miközben első szervezeteink megtisztították

a várost a régi kormányzati rendszer ma
radványaitól. Most, amikor hosszú évek 
után Ismét visszatérek hozzátok, az első 
pillantás után Is méltányolnom kell azt a 
haladást, amelyet a ml Triesztünk tett.

Nem azért jöttem Ide, hogy megjavít
sam kedélyállapototokat, mint egyes 
Alpokon túli firkásznk ostoba módon 

írták.

Erre nektek nincs szükségtek. mert a TI 
kedélyállapotolok mindig kitűnő, de jöt
tem azért, hogy az olasz nép előtt alá- 
húzzam a TI városotok érdemeit és értel
meit, mert Trieszt neve minden olasz em
bernek ii szivén fekszik, jöttem mért, hogy 
lássam, mii végeztetek, milyen gyorsan ha
ladtatok előre a kltilzbtl cél felé a jöttem, 
hogy meglátogassalak lilékét és beszéljek 
hoztátok.

Mussolini ezután Trieszt történetének 
egyes fontnsub eseményeire utalt s hang- 
sulyczta. hogy a háború után

Trieszt politikailag egyesült Olasz-

Ha pedig ez nem igy történnék é» Prága 
mellett vagy Prága ellen egyetemes jellegű 
viszály törne ki, akkor

tudja meg mindenki, hogy Olaszország 
már választolt, hogy ebben az esetben 

hova áll.
A Duce beszéde második felében a faji 

kérdésről szólt, amely — mint mondotta — 
ma a legégetőbb belpolitikai kérdése Olasz
országnak.

— Ezen a téren is megtaláljuk a szüksé
ges megoldásokat — folytatta. — Azok, 
akik azt hiszik, hogy

e kérdésben mások tanácsainak enge
delmeske ('tünk, megvetésünket és szá

nalmunkat érdemlik.
A faji kérdés csak azok számára jött vá
ratlanul, akik hosszú álomból ébredtek fel. 
Ez a kérdés a birodalom meghódításából 
folyik, meri a birodalmakat a népek fegy
verrel hódítják meg, de tekintélyükkel tart
ják meg,

tekintélyhez pedig a faji Öntudatra van 
szükség.

A zsidókérdés
A zsidókérdés csak egy ik vonatkozása a faji 
kérdésnek. A világ zsidósága tizenhat éven 
út engesztelhetetlen ellensége volt a fasiz
musnak. Ennek ellenére azokkal az olasz 
állampolgárságú zsidókkal szemben, akik
nek elvitathatatlan kutonai vagy polgári ér
demeik vannak, megértésről és igazságérzet- 
ről teszünk tanúságot. A többieket el kell

különíteni. A világ végül majd
nem Is annyira a mi szigorunkat, mint 

inkább nagylelkűségünket fogja bámulni, 
ha csak a határon túl vagy a határon innen 
élő zsidók — főképpen pedig azok hívatlan 
prókátorai — nem kényszerítenek arra, 
bogy

gyökeresen megváltoztassuk magatar
tásunkat.

Beszéde végén a Duce Ismét a triesztiek
hez szólt. Hangoztatta, hogy a kormányzat 
mindent megtesz, hogy fejlessze ezt a vá
rost, amely második legnagy obb empóriuma 
Olaszországnak.

— Munkát adunk — mondotta — gyárai
toknak és hajógyáraitoknak, amelyek vi
lághírnévnek örvendenek. Minthogy azon
ban számunkra, fasiszták számára, minden
nél fontosabb a szellemi erő, megvalósítom 
azt, ami a város évszázados vágya volt: a 
teljes trieszti egytemet.

— Trieszti férfiak és nők! Azok után, 
amiket elmondtam, lehet-e köztelek csak 
egyetlenegy is, akinek olasz vér folyik as 
ereiben, aki akár csak egy pillanatig Is ké- 
lelkedhetk a város jövőjében és erejében ? 
Ne higyjétek, hogy Róma, mivel távol van, 
nincs itt is Jelen. Róma ilt van, Itt van a 
Ti halmaitokon és tengereteken, Róma Itt 
volt már az elmúlt évszázadokban és Itt lesz 
a következő évszázadokban is.

A Duce beszédét a százezres tömeg eget
verő éljenzéssel és szűnni nem akaró lelke
sedéssel fogadta.

Vasárnap Londonban megkez
dődött Chamberlain és Daladier 

sorsdöntő tanácskozása

mert nz egészségére ártalmas nikotin, pyrldln 
kátrány, gynnta sth. származékok ezáltal nem 
Jutnak a szájba és a tüdőbe.
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Párls, szeptember 18.

(Inf.) Az egész francia közvélemény min
den érdeklődése vasárnap Londonra össz
pontosult, ahol

világtörténelmi jelentőségű angol-fran
cia tárgyalások folytak. Daladier mi
niszterelnök és Bonnct klllligyminiszter 
az angol kormány meghívására vasár
nap reggel a le bourgetl repülőtérről 
nz Air Francé egyik utasszállító repülő
gépén Londonba utazott, hogy az an
gol kormány vezető tagjaival megbe

szélést folytasson.

A francia államférfiakat matpiarangu klll- 
llgymlnisztérlumi tisztviselők kísérték Út
jukon. Bucauzlaiúsiikra a repülőtéren a 
kormány több tagja és Sir Erlc Phipps an
gol nagykövet Jelent meg.

London, szeptember 18.
(Inf.) Felfokozott Izgatott hangulatban 

és lélegzetvisszafojtva várta az egész angol 
közvélemény a vasárnap lefolyt angol-iram 
cl« tárgyalások eredményét.

A Downlngstreet 10. szám alatt Cham- 
borjain miniszterelnök dolgozőszobá 
jában világtörténelmi jelentőségű dön

tések történnek.
A nagy érdeklődés már külsőségekben Ii 

megnyilvánul, mert a kormányzósági ne
gyedben, a Whltehallban

egész napon ót nagv csoportok verőd
tek össze, ami egyébként Is szokatlan 
dolog, különösen azonban vasárnap.

A Dowaiufistre.let a kazlmég elől ezáltal 
?lK<,ru ultin

tudtak átjutni a rendőrkordonon a külügy.
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minisztérium és a miniszterelnökség tiszt
viselői, az újságírók és a fotóriporterek.

A francia vendégek nyolcvan perces re
pülőút után

reggel negyedtiz órakor érkeztek meg 
a croydoni repülőtérre, ahol Chamber
lain miniszterelnök és Halifax lord 
külügyminiszter, továbbá Dorbin lon

doni francia nagykövet várta őket.

'A rossz Időjárásnak tadható be, hogy csak 
fcisebbszámu közönség várta a repülőtéren 
■ francia vendégek érkezését, annál na- 
gyobbszámban jelentek azonban meg az új
ságírók és a fotóriporterek.

Chamberlain rövid beszéddel üdvözöl

te a francia államférfiakat Daladier 
mindenekelőtt megköszönte Chamber
lain miniszterelnöknek, hogy kijött a 

repülőtérre fogadtatásukra.
A francia miniszterelnök röviden szólt 
Chamberlain berchtesgadcnl repülőutjáról, 
kiemelve az elhatározás nagyszerűségét. A 
francia vendégek a repülőtérről a francia 
nagykő vétségre hajtattak, ahol reggelin vet
tek részt, majd

10 óra 55 perckor megérkeztek a 
Downlngstreetre.

A kormányzósági negyedben összeverődött 
nagy tömegek lelkesen ünnepelték a fran
cia államférfiakat.

Zárt ajtók mögött folyt a nagy 
tárgyalás

Az első tanácskozás az angol és a fran
cia államférfiak között pontosan tizen
egy órakor kezdődött és két óra hu- 

szontöt percig tartott.
'A megbeszélést 13 óra 25 perckor félbesza
kították és 15 óra 25 perckor folytatták. A 
közbenső időben a francia miniszterek és 
munkatársaik Chamberlain miniszterelnök 
vendégei voltak a Carlton Hotelben reg
gelin.

Az első angol-francia megbeszélésről 
semmi sein szivárgott ki. Mérvadó helyen 
hangoztatják, hogy

mindkét részről a legszigorúbb titok
tartásra kötelezték magukat.

HANS0KUTtK 
LLOVB/

Legújabb típusok

VEZÉRKÉPVISELET:

„AGREEMENT"
IPARI ÉS KERESKEDELMI R.-T.

Bpest, VI., Andrássy ut 47. Tel. 114-579

rA megbeszélésen angol részről Chamberlain 
miniszterelnök, Halifax lord külügyminisz
ter, Sir Sámuel Hoare belügyminiszter, Sir 
John Simon pénzügyminiszter és Sir Ró
bert Vansittart, az angol kormány első dip
lomáciai tanácsadója vett részt, francia 
részről pedig: Daladier miniszterelnök.
Honnel külügyminiszter, Léger, a Quai 
d'Orsay főtitkára, Rochat külügyminiszté
rium! igazgató, a középeurópai osztály ve
zetője, Henry, a külügyminiszter kabinet
főnöké és Corbln londoni francia nagykö- 
ycl. Francia részről a tolmács és jegyző

könyvvezető feladatát De Margerln, a lon
doni nagykövetség tanácsosa végezte, aki 
mór az áprilisi angol-francia megbeszélésen 
is ilyen minőségben résztvett.

Az angol-francia megbeszélések Iránti 
nagy érdeklődés már abban a tényben is 
megnyilvánul, hogy az angol rádióállomá
sok ezúttal vasárnap napközben Is adtak 
híreket. Rendes körülmények között vasár
nap szünetel a rádióban a hírszolgálat, ez
úttal azonban időnként megszakították a 
rádió műsorát és rövid jelentésekben szá
moltak be az angol-francia tárgyalások kül
sőségeiről. A rádió közli azokat a külföldi 
lapjelcntéseket Is, amelyek a cseh kérdésre 
vonatkoznak.

A rádió beszámolt Igen részletesen 
Mussolini trieszti beszédéről is, amely
ben Olaszország magatartását megvi

lágította.

Nagy tüntetés London 
uccá-n

Mialatt a Downingslrecteu az angol-francia 
megbeszélés folyik, a Trafalgar Square-cn a 
baloldali szervezetek

nagy tüntetést és gyűlést rendeznek 
Csehország mellett.

A szónokok a népszavazás terve ellen be
széltek és hangoztatták, hogy meg kell ala
kítani „az angol-francla-szovjetorosz egység
frontot a cseh függetlenség védelmére". A 
felvonulás alkalmából Igen sok röpcédulát 
is osztogattak.

Általánosan feltűnt, hogy közvetlenül nz 
angol-francia miniszteri megbeszélések előtt 

Chamberlain lakásán, u Downing- 
streeen hosszabb tanácskozás folyt le 
a miniszterelnök, a külügyminiszter, 
a belügyminiszter, a kincstári kan
cellár, az első diplomáciai tanácsadó 
és Sir Alexander (jidogan állandó 

külügyi államtitkár között.

E megbeszélés tartalmáról semmi sem szi
várgott ki.

Az intézkedést a közönségnek nem Is hoz
ták tudomására, csak a vonatokat kellett 
elhagyniok vagy a határról vissza kellett 
fordulniok az ötven éven aluli férfiutasok
nak. (MTI.)

A lengyel 
nemzeti egyesülés 

a lengyel kisebbségért
Varsó, szeptember 18.

A nemzeti egyesülés táborának végrehajtó 
bizottsága Skivarczynski tábornok elnökle
tével tartott ülésén határozati javaslatot 
fogadott el, amelyben

teljes rokonszcnvcről biztosította u cseh 
elnyomás ellen küzdő lengyel kisebb

séget

s annak a reményének adott kifejezést, hogy 
az elnyomók elleni harc a legteljesebb si
kert hozza az elnyomottaknak. (MTI.)

Rémhír — Izgatom 
Belgiumban

Brüsszel, szeptember 18.
(Inf.) A belga közvéleményt az curópa- 

szerte járványossá vált rémhírterjesztés 
szintén nem kímélte meg. A híresztelések 
következtében

a közvéleményben már olyan izgalom 
támadt,

hogy a miniszterelnök szükségesnek tartotta 
a közönség megnyugtatására közlemény ki
adását, amelyben hangoztatja, hogy a kü
lönböző híresztelések nem felelnek meg a 
valóságnak. Arról sincs szó, hogy a parla
ment két házápak külügyi bizottságai idő 
előtt összehívják.

A belga kormány egyébként tántorlt- 
liatatlanul megmarad eddigi külpoliti
kája mellett, amely Belgium független

ségének nicgvédclmczését célozza.

A közvélemény végül hangoztatja, hogy az 
európai helyzetben bekövetkezett legújabb 
fejlemények semmiképpen sem veszélyezte
tik Belgium helyzetét.

Zsidó kereskedők 
Németországba 

menekü tek
Drezda, szeptember 18.

(Inf.) Vasárnap délig a Csehországból 
átmenekült szudétanérnelek száma 37.000-re 
emelkedett. Érdekes, hogy

a menekültek között zsidó kereskedők 
is vannak, akik Troppau, Aussig és 

Teplilz-Schönau városokból jiittek.

A drezdai lapok megírják, hogy a német 
földre menekült zsidó kereskedők kijelen
tették az újságírók előtt, hogy azért jöttek 
Németországba mert itt legalább életük 
biztonságban van.

í
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LÁMPÁBAN,

EZÉRT OLYAN RAGYOGÓ A FÉNYE.1

AZ ELHASZNÁLT 

GOMBAALAKU KRYPTON LÁMPÁT 
A NEMESGÁZTARTALOM ÉRTÉKÉBEN

Kivételes állapotot rendeltek el 
egész Csehszlovákia területére

Berlin, szeptember 18.

Prágából jelentik a Német Távirati Iro
dának:

A cseh kormány szombati ülésén az egész 
állam területére háromhavi időtartamra 

kivételes állapotot rendeltek el.
Hatályon kívül helyezték, illetőleg érvényé
ben korlátozták az alkotmányokirat négy 
pontját, amelyek a következő polgári jogo
kat biztosították: a személyes szabadságot, 
a magánlak sérthetetlenségét, a t.."’

Részleges
Prága, szepl. 18.

(Havas.) Hivatalos helyen megerősítik, 
hogy a cseh-magyar haláron egyetlen cseh 
állampolgárságú férfi sem hagyhatja el a 
csehszlovák területet. A lengyel-csehszlovák 
határon a cseh hatóságok csupán megerősí
tett ellenőrzésre szorítkoztak.

ságot, fegyvertelen gyülekezési szabadságot 
és egyesülési szabadságol, továbbá a levél
titok sérthetetlenségét.

A rendkívüli intézkedésekről szóló tör
vény alapján a hatóságok további rend

szabályokat is hozhatnak.

A kormány állal elhatározott intézkedé
sek szombaton már érvénybe Is léptek. 
Ilyen rendeletek kibocsátásához az alkot
mány értelmében a köztársasági elnöktőlSZHUUUl, . IIIUIIj . ri< Ilii. Ilt II II Kiír,l.lln<lntl|4l t nitihi 

sajtószabad-1 jóváhagyott kormányhatározat szükséges.

határzár!
50. évét be nem töltött férfi részére, 

aki el akarja hagyni az országot.

Elkobozták a Prágai 
Magyar HirJap vasárnapi 

számát
Prága, szeptember 18.

A Prágai Magyar Hírlap vasárnapi szá
mát az Egyesült Magyar Párt pozsonyi ülé
sén hozott határozatának közlése miatt el
kobozták.

ötven évnél fiatalabb 
féri! nem hagyhatja el 

Csehszlováklát
Berlin, szeptember 18.

Prágából jelentik a Német Távirati Iro-
dónak: Jóllehet, a prágai hatóságok tegnap 
még cáfolták a csehszlovákiai mozgósítás
ról szóló híreket,

megállapítást nyert, hogy szombaton 
éjféltöl a cseh határ zárva van minden

Cseh katonai terror a Felvidéken
Tömeges menekülés magyar területre

A magyar halárállomásokról beérkezett 
jelentések szerint

a Felvidékről menekült lakosok száma 
négy és fél—ötezer főre tehető.

Óráról-órára többen lépik át a határt, köz
tük igen

számos szlovák és rutén, valumint szu
détanémet és lengyel mozgósított ka

tonai alakulatokból.

Valamennyien elkeseredetten panaszkodnak 
a cseh polgári és katonai hatóságok brutali
tásai miatt. A Felvidékre vezényelt cseh 
nemzetiségű katonaság megszálló ellenség
ként lép lel.

Fenyegetésekkel, erőszakoskodással, 
testi bántalmazásokkal igyekszik meg
félemlíteni az őslakosságot, a férfiakat 
behívás 
rétién 
vannak

ürügyével elhurcolták és Isme
helyre szállítják. Napirenden 
az indokolásnélküli letartózta

tások.

Számos
pclt át a

legtöbbjük puszta ruházatán kívül sem
mit sem tudott magával hozni.

Kétségbeesett szülők, férjeiktől elszakított

A TUDÓSÍTÁS FOLYTATÁSA AZ ÖTÖDIK
OLDALON!

menekült élclvcszedclemben lé
haláron s

a „válogatós*  radiozok készüléke 
csúcsteljesítmény — automatikus állomásbehangolás! 

apható minden Orion rádiókereskedónel

Sternberg
Klr. ó» udv. hangszergyár
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l.
Vasárnap délelőtt a kerepelt temető 35-ös 

"parcelláján az irodalmi világból való höl- 
gyek ét urak gyülekeztek egy sírkő mellett. 
A sírkő egyik oldalán egyetlen tzó: LÉDA. 
Alatta Ady-idézet. Ady Endre barátja és 
költőtársa, Révéit Béla „S lehullunk az őizi 
avaron" cimü könyvének Írói honoráriumá
ból sírkövet állított a halhatatlan kőltő hal
hatatlan muziájának. Kárpáti Aurél mon
dotta az avatóbcizédet. Utána Andersen Fé
lidő elszavalta „Szép halott leszek ..." cimü 
’Ady-versct.

II.
.4 Modern kdvéhdzban van egy asztal, a 

‘törzsvendégek Igy hívjak: tábornoki asztal. 
Galánlhay-Glock Tivadar ny. tábornok, or- 
ézággy ölési képviselő, tábornokok, nagy- 
rangu tisztek a vendégei. X törzsasztal tag
jai szeptember 35-én bajtársi találkozót 
tartottak a budapesti császári és királyt 
hadapródiskolában ISDfi-ban végzett növen
dékek. A tábornok urak majd elmerenge
nek régi szép emlékeiken és biztosan fel
rémlik előttük Farkas Imrének édesszép 
verse az ezredes úrról, akitől stépen sike
rült gyakorlat után megkérdezte a király; 
hogy mit kíván és a király kérdésére, vala
hogy Igy felelt: — Szeretnék újra kadét 
lenni,,.

III.
Vasárnap délben tartották Anna királyi 

hercegnő hatodik gyermekének keresztelő
jét. A legifjabb királyi hercegnő a Mária 
Kinga Beatrix nevet kapta. Kelemen Krlzosz- 
1om pannonhalmi főapát végezte a szertar
tást. A keresztelési ünnepségen a szülőkön, 
'Anna királyt hercegnőn és József Ferenc ki
rályi hercegen kívül résztvett József királyi 
herceg, tábornagy, Auguszta királyi herceg
asszony és a kis hercegnő testvérkéi is. Az 
előkelő vendégek sorában ott volt Imrédy 
Béla miniszterelnök és a felesége, Szendy 
Károly polgármester és a felesége A kereszt
anyái tisztséget Frigyes Vilmos hohenzol- 
lerni fejedelem hitvese vállalta. A kereszt
anya azonban nem főhetett el az ünneplésre, 
tdvollétében Erzsébet királyi hercegnő he
lyettesítette.

IV.
'A Moulin Rouge gyönyörű operett-eaval- 

tadeja, az „örök melódiák", László Lóidnál, 
Gábor Magdával és Bródy Jucival meghódí
totta Budapestet. A halhatatlan finom opc- 
rettmuzsika rajongói itt egy esten száz esz
tendő operett-termésének szépségeiben gyö
nyörködhetnek. Esténként névsorolvasást le
hetne tartani a Góthai Almanachból. A gála- 
premiéren ott voltak: vitéz Horthy István, 
éizapáry Antal és Béla, Festeticli Miklós és 
Ernő, Pál ff y Péter, Forgács Antal és Esz- 
terházy András grófok, Bcsscnyey Zénó, In- 
key Péter báró, Saha Khimi egyiptomi her
cegnő és egy páholy melyén álmondta vissza 
a régi világot a régi operettek örökifjú hőse: 
Bzirmay Imre,

V.
rAz Anschluss után megszűntek a külföldi 

'államok bécsi követségei. Bécsben rezideált 
több olyan követ, aki egyúttal államának 
Budapesten is akkreditált követe volt. Ezek 
közül többen áttették székhelyüket Buda
pestre. Most hozzánk költözik a svéd követ
ség is. A Gyopár-utcában kibéreltek egy vil
lát és rövidesen megjön Ulf Tcrstcn Undsen 
követ is, aki régi barátunk, többször járt 
már nálunk.

VI.
Mflller György szücsmcstcr uj modelljei

nek bemutatását megkezdte.

VII.
Megnyílt a Nemzeti Szülőn szezónnyiló 

tárlata. Kézdi-Kovács Elemér élettel teli, 
eleven pikturáival jelentkezett. Nagyon szé
pek Próday Lajos tájképei, Szotyorl Nagy 
[Miklós vlzfcstményci és Teleki Mária szob
rai. A kiállítás nevezetessége egy külföldi 
magyar művész itthoni bemutatkozása. Közel 
húsz éve él Hollandiában Ebnct l.ajos, az 
északi államok „László Fütőpje", a híres 
portretista, királyi udvarok, főúri házak arc- 
képfestője. A Szaténban kiállított portréi 
pompásak, kompozicionális művei is igen 
komoly értéket jelentenek.

Bodán Margitot,
Vili.

Amerikába szerződtették
ti legnépszerűbb magyarnóta-énekcsnőt. Első 
föllépése Ncivyorkban lesz, magyar színház- 
vállalkozás keretében a Piros bugyelláris 
női főszerepét játssza. Innen végigutazik a 
magyarlakta vidékeken és mindenütt nép
dalestél tart. Hat hónapig tart a turné.

BAKTER: Isten hozta Lepcses szomszéd. 
Igaz-e hogy megen Pestrül gyiinnek?

ÖRZSI: Onnan hát.
BAKTER: No akkor gyorsan mongyák 

el: Icsz-e háború, vagy se?
LEPCSES: Majd maga is rágyiin idejébe, 

mint az a pesti újságíró firkász.
BAKTER: Hát az hogyan gyütt rá?
LEPCSES: Nézze csak, odaát AIsó-Bü- 

czögőn egyldőbe avvót a duhaj legénység 
szokása, hogy szent vasárnap este tüdőre 
nyellek eppár liter pacalvadftó kadarkát, 
oszt husángra kapván ollan hatájossan oda 
aprítottk egymás füle közé, hogy mindig 
esett ekkét süllős sebesülés, de néha még 
temetés is. Hát egy vasárnap lekűtte egyik 
pesti újság a saját tudós-zsidóját, hogy hát 
helsziní tapasztalatbul írja meg a vereke
dést. Az illető úriember meg is érkezett 
Büczögőre, oszt a kocsmához érvén, oda
lépett az ajtó mellett álldigáló Tarkahátú 
Bcnyó Antalhoz s íölkérdezte: — „No öreg, 
lesz-e máma is emberhalál?" Ebbe a pil
lantásba kiröpűt az ablakon át e*  szoldás- 
üveg s ollan csudállatias módon kupán ta- 
nálta a firkászl, hogy ecccrihe nekitárnyatt 
a falnak, oszt tátogott, akár a szárazra ke
rül potyka. — „Hát tekintetes uram" — 
szílla nyugottan a pipáját Tarkahátú Bc
nyó, — „én úgy nézem, hogy lesz."

BAKTER: Föl lehet aztat fogni ép ésszel. 
— S ahhoz mit szól, Lepcses szomszéd, 
hogy ilt az ősz a nyakunkon?

ÖRZSI: Ha jaj. Be köll szerezni a télire 
való tűzifát.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy mi
korába mút ősszel Gatyalengető Csádé Gyula 
megházasodott, akkora nagy szerelmi for
róság tüzelt a gelebébe, hogv hát elhatá 
rozta, nem is fog fütteni télidőbe, hanem ha 
majd fázni tanál, eccerűven odabújik a

mftu. MrietmeK cnyn pÁDiQi Párisi nagy 
azonnal, 2 darab flR fin a rUlUrHIllijl Áruházbanrendelésnél Öir«!l|ll HÓ tlllír

A kereskedő-parlament 
második napján 

exportkérdésekről, az aggkori nyugdíjról és az iparigazolvá
nyok kiadásának felfüggesztéséről tanácskoztak

Gyöngyös, szeptember 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap reggel folytatták a 
gyöngyösi Katolikus Kulturház nagytermé
ben u Vili. Országos Kereskedő Értekezlet, 
a Magyar Kereskedő Parlament szombaton 
megkezdett tanácskozásait.

A napirend első pontja Balogh István, a 
II eves megy el Gazdasági Egyesület igazgató
jának előadása volt a gyümölcs- és bor
kivitel problémáiról. Érdekes előadásban 
ismertette a gyümölcskcreskedelem fejlő
dését és rámutatott arra, hogy kivitelünk 
fejlődése érdekeljen

nem a kereskedelmet kell megrend- 
azabályoznl, hanem a termelést minő
ségileg és mennyiségileg Is fejleszteni.

Korai n»a meg arról beszélni, hogy gyü
mölcsexportunkkal meghódítsuk a világ
piacot. Termelésünknek

példát kell vennie Bulgáriáról, 
ahol sikerült szállitásképcs és a világpiac 
Ízléséhez alkalmazható gyümölcstermelés
sel hatalmas exportot teremteni. A kivitel 
egyik föfeltétele, hogy nagyobb gondot 
fordítsanak nálunk a hűtőtechnika fejlesz
tésére. A magyar borexportot mindé' ’-ép- 
pen támogatni kell s lehetővé kell tenni, 
hogy a kereskedelem fenntartsa állandó 
kapcsolatait a külföldi piacokkal. Nyoma
tékosan hangsúlyozza előadása folyamán, 
mennyire összenőtt a termelők és kereske- 
<,nOsztrcichcr István dr., szolnoki kiküldött 

azt kívánta, hogy az állami intervenciós 
srero ne kereskedjen, csak közraktári sze
repet töltsön be. Königsbcrg Ignác kis
kunhalasi résztvevő a gyümölcsvédelem 
fontosságára hívta fel a figyelmet. Silber- 
stcin Géza (Nyíregyházai a borfogyasztást 
adó eltörlését' sürgette. Kecskemétiig Mi
hály (Kecskeméti a kereskedők és terme
lők együttműködésének fontosságát hang
súlyozta. .

Kálmán Andor a kereskedők aggkori 
Mxlo.tU.0iuk kérdéséről tartott előadóit. 
Javasol In, hogv alakítsanak önkormánv- 

n sTint. amelynek bevételeit a gyúró- 
s ík. i.igyl.t rcskcfíuk é.> importőrök szám
lái után levonandó ezrelékekből és a ke-1

menyecske mellé s attul üstöllést fölmele
gedik. Hát egy nap betoppan hozzája ez a 
Bágyogcsikaró Almácska Mihál s láttya, 
hogy ül az asztalnál a hideg szobába oszt 
még a fogúi is összekoeódnek a nehésségcs 
fázadalomlul. — „Nini" — aszongva a ven
dég, — „hát maga mér fagyoskodik ittgn?"
— „Ilaggya cl" — szólt mérgessen Gatyn- 
lengető, — „összevesztem a kálhával."

ÖRZSI: Ugy köllött neki. — Oszt mehet
nénk is aptya.

BAKTER: No csak még egyet! Igaz vóna, 
hogy Ánglijába verseny lesz arrul, ki tud 
nagyobbat hazudni?

ÖRZSI: Mink is úgy óvastuk.
LEPCSES: Nálunk is vót eccer lilén ha- 

zudsági mérkődzés a kocsmába, még pedig 
e‘ békebeli húszkoronás aranypéz vól a nye
remény. Elsőnek indút Koppantó Lajos, aki 
eztet monta: —- „Tennap vótam adót fi
zetni, oszt jedző úr aszongya, vigyem csak 
haza a pézt, én már ölöget fizettem, pl- 
hennyek pár esztendeig." — „A semmi" — 
monta Bélnyúvasztó Pere Mártony, — „én 
új ruhát akartam venni a becses nejemnek, 
de ü aszonta, minek arra pézt kőtteni, 
ikább mennyek el avval a pézze! a kocs
mába, oszt ekkis cigányozással, meg pálin
kával üdíccsem meg magamat."

ÖRZSI: Hogy a fényé tutulla ki! Oszt 
mellik nvert?

LEPCSES: A harmadik, ez a Lassanalvó 
Kómár Ferenc. Mer ü aszonta csöndessen:
— „Én elhiszem, amit ezek ketlen montak."
— „Magájé a huszkoronás arany!" — ka- 
iálott kántor uram s letett a nyertes elé c‘ 
beszkárt féle kurtaszakaszos kistantaluszt.
— „Micsoda??" — ugrott föl Lassanalvó — 
„dejsz ez egy nyócfilléres vlllanypézü" — 
„Nono" — nevetett a kántor, — „hazud- 
sági versenyen a nveremény se lehet igas- 
ság!‘ — Oszt Istennek ajállom.

Budapest, 1888 Meptember 19.

ösl mesterségük, t ar utódok folytathas
sák.

Demlng Sándor iKisújszállás), Wetex- 
mann Dávid (Tiszafüredi, Balkánul Kálmán 
dr (Budapesti, Kiéin Vilmos (Miskolci. 
Iléier Béla (Orosháza) felszólalása után 
Sándor Béla Javaslatot terjesztett elő a Ke
reskedelmi Érdekképviseletek Állandó Bi- 
eott,ágába kamara-kerületenként kikülden
dő képviselők választására. Végül Vérles 
József (Székesfehérvár) és Kroh Vilmos 
(Debrecen) felszólalásai után Magyar Bér- 
lalan, nz OMKE ügyvivő társelnöke zárta 
be a kongresszus tanácskozásait.

__ Mi kereskedők — mondotta zárósza
vaiban — o béke katonái vagyunk. Teljes 
szivünkből kiváltjuk és óhajtjuk a békét, 
de csak igazságos békét. Ahitozzuk a békét 
és fohászkodunk érte, de ha a történelmi 
végzet kikerülheietlenül a másik megoldás 
elé állít bennünket, ugy ebből az Országos 
Értekezletből annak a szent fogadalomnak 
kell kicsendülni:

életünket és vagyonúnkat • hazáértl
Az Orszói/os Értekezlet befejezéséi a Ké- 

kestetűn rendezett négyszáz terítékes tár- 
sasebé.l követte, amelyen Ferencet Károly, 
az OMKE alelnöke, a Miskolci Kereskedel
mi és Iparkamara elnöke adta át Csathó 
Kálmánnak, a „Fűszer is csemege" nagy- 
sikerű szerzőjének az OMKE Hegedüs-pla- 
kettjét, amelyet minden évben annak ad
nak, aki a foglalkozási ágak közötti egyet
értésnek a legjobb szolgálatot tette.

Hatósági közeg 
elleni erőszak 
miatt letartóz
tattak egy ittas 
társaságot

Vasárnapra virradó éjszaka 3 óra tájban a 
Vilmos császár-ut és a Pűdmaniczky-uica sar
kúnál botrányos jelenetek játszódtak le. Tóth 
Lajos 28 éves napszámos, Kiss Gyuláné 26 éves 
háztartásbeli asszony és egy fiatalkorú egyén, 
akik a közeli kocsmából jöttek, hangosan szit
kozódtak és

reskedők által ennek kétszeresére rugó 
hozzájárulásból biztosítanák. Ezekből a be
vételekből alakul a biztosítási alap, amely
ből

minden 00. életévét betöltött kereskedő 
járadékot kapna.

Szükséges volna, hogy' rendeletileg tegyék 
kötelezővé a biztosítási alaphoz való hozzá
járulást és az aggkori biztosítással kap
csolatosan kötelezővé tegyék a betegségi 
biztosítást is.

Illés Béla egri résztvevő javasolta, hogy 
az adminisztratív nehézségek elkerülése ér
dekében a kereskedelmi haszon egy töre
dékét nyugdijbélyegek közvetítésével takn- 
riasák meg egy közös jóléti alap javára, 
amelyből a nyugdíjas kort elért kereskedő
ket arányos nyugdíjban részesítenék. Tus
nádi Kardos Gyula (Debrecen) a biztosítás 
kérdésének mielőbbi megoldása érdekében 
bizottság kiküldését javasolta. GrÖbcr Fe
renc (Eger), Foczkő József (Diósgyőr), 
Posch Dezső (Magyaróvár) felszólalása után 
egyhangúlag elfogadták Vértes Emil indít
ványát, mely

a kereskedők öregségi biztosítását a 
legsürgősebben megvalósltandónak 

tartja
és megvalósításáig nem veszik le a napi
rendről.

Huszár Lajos arra tett Indítványt, hogy 
a kereskedelem cgv napi bevételének meg
állapított hányadát ajánlja fel a családvé
delmi alapra és ezzel támogassa a minisz
terelnök szociális progrmjának megvalósí
tását. Kovács József (Újpest) határozati ja
vaslatot terjesztett elő

a gyáripari detaihirusllás megszünte
tése érdekében.

Ezután Molnár Imre előterjesztette az 
OMKE indítványát az ipnrlgazolványok és 
iparengedélyek felfüggesztésének megszün
tetése tárgyúban. Engcl István, a Miskolci 
Kereskedelmi és Iparkamara alolnökc hang
súlyozta, hogv ez a rendelet

egy tollvonással szüntette meg generá
ciók óla kereakcdéMel foglalkozó csa
ládok számára azt a lehetőséget, hogy

belekötöttek a járókelőkbe.
A késő éjszakai közönség Igyekezett lecsillapí
tani a hangosan kiáltozó társaságot, de az nem 
sikerült, mert a azemmelláthatóan ittas álla
potban lévő emberek annál jobban kiáltoztak 
és mindenkit sértegettek.

Dr. Csobán Miklós államrendőrségl detektív, 
nki hazafele haladt, figyelmes lett a botrányos 
jelenetre és odasietett, hogy rendel teremtsen. 
Amikor a verekedő emberekhez lépett, valaki 
clkiáltotta, hogy vigyázzon, mert az egyik ki 
van tiltva a fővárosból és nagyon könnyen fo
rog a kezében a bicska. A detektív nem ijc.lt 
meg a fenyegetődzéstől, csendre Intette a két 
férfit és nőt, mire azok

rátámadtak
és meg akarták ütni. Az utcai botrány hírére 
egy rendőr is előkerült. Amikor a rendőr fel
tűnt a láthatáron,

a háromtagú társaság futásnak eredt.
Sikerült azonban őket elfogni és előállították 
v,alamennyiüket « főkapitányságon. Hatósági 
közeg elleni erőszak elmén letartóztatták a két 
férfit és a nőt.

— A konyha gazdaságossága legegyszerűbben 
a kiadások csökkentésével érhető cl. Erre a 
célra egyik legjobb eszköz a villanytűzhely, 
amely nemcsak megkönnyíti a háziasszony 
munkájút, de megtakarítást is eredményez. Az 
Elektromos Müvek, V., Honvéd-utca 22. szám 
alatti főzőiskolájában a szokásos hétfő, csütör
tök és péntek délelőtt féltiz órakor kezdődő 
főzőgyakorlatokon kivül minden szerdán dél
után öt órakor főzöbemutató előadást Is tar
tanak, Progrnmtn: képviselőfánk, kuglóf, torta, 
tepertős pogácsa, rétes, valamint hal- és hús
ételek. különféle páriáit készítése és fagyasz
tása, őszi gyümölcs befőzés.
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' alamennyi me-esaró látványt nyújtanak, 
nekült hangoztatja, hogv

Felvidéken lázas izgalom ural
kodik.

Elmondják, hogy
a szlovák legénység sok 
gető magatartást tanúsít 

szemben.

helyen fényé- 
cseh tisztjeivel

mivel tudomást szerzett arról, hogy háborús 
konfliktus esetén

Csehország védelmére mindenütt a szlo
vákokat fogják a legelső sorba állítani.

A szlovákok között elterjedt hírek szerint 
fegyelemsértés cimén számos tót katonát 
tartóztattak le, akikre igen súlyos büntetés 
vár. A cseh hatóságak nem urai a helyzet
nek és pánikhangulatot keltenek költözési 
előkészületeikkel.

Ungvárott a csehek több magyart 
letartóztattak

Győr, szeptember 18.
Az egyik határszéli községbe egy felvidéki 

inagyar érkezett rokonai meglátogatására, 
elmondottá, hogy tudomása szerint

Ungvárott a csehek több magyart le
tartóztattak.

? Feladókon általános nyugtalanság ural
kodik, mert több jel arra mutat, hogy a

csehek azokat az erőszakos intézkedéseket, 
amelyeket a szudétanémelekkel szemben 
alkalmaznak,

a magyarlakta területekre is kiterjesz
tik.

Elmondotta még azt is, hogy a csehek gép
kocsit és lovaskocsit egyáltalán nem enged
nek át a határon és a férfiak nem hagyhat
ják el az országot. (MTI)

Hodzsa rádiókiáltványa 
a csehekhez

Prága, szeptember 18.
Hodzsa Milán dr. miniszterelnök vasár

nap rádiószózatot intézett a cseh néphez. 
Beszédében ezeket mondotta:

— Tisztelt hallgatóim! Érezzük mind
annyian, hogy’

e napokban újkori történelmünk leg
drámaibb időszakát éljük.

Középpontja lettünk egy válságnak, amely 
végigremeg egész Európán. A béke újból 
veszélyben forog, veszedelmesebben, mint a 
közelmúltban bármikor is. A többi nemzet
tel egyetemben, amelyek oldalán a világ
háború alatt harcoltunk, elkövettünk min
dent a béke megmentésére, azonban sohasem 
volt szükség döntéseink során a szellem és 
a szív akkora erejére, mint most. Hiszen 
nemcsak a békéről van szó. A mai nagy küz
delem többi résztvevőivel összehasonlítva, 
számunkra többről van szó: A nép és az 
egész köztársaság méltóságteljes jövőjéről.

Történelmi felelősségünk, 
hogy a cseh-német 

viszonyt eredményesen 
megoldjuk

— Egész történelmünket áthatja az a 
törekvés, a,r,ely

a nemzetünk és a német birodalmi 
nemzet közötti kapcsolatok rendezé

sére irányul.

Ez a megoldatlan feladat most egész sors
szerűségével állott elébünk. Egész sorssze
rűségével azért, mert az össznémetség nem
zeti mozgalma és még inkább nemzeti moz
galmassága a legutóbbi években és a leg
utóbbi hónapokban tetőfokához közeledett. 
Ezért történelmi felelősségünk volt és ma 
)s az, hogy

mindent megtegyünk a cseh-német vi
szony legeredményesebb megoldása ér
dekében, magának az államnak és a 
németségnek az életérdekel szempont

jából egyaránt.

Úgyszólván egész Európa ismeri e nemze
tiségi rendezésre irányuló törekvéseinek le
folyását. Nehéz tárgyalások után éppen a 
minap olyan messzire jutottunk, hogy meg
találhattuk az alapot, amit mindkét fél a 
megegyezésre alkalmas előfeltételnek tekin
tett. De éppen ennél a kedvezőnek látszó 
pontnál állott be a drámai fordulat. Éppen 
akkor, amikor nyilvánvaló volt, hogy a tár
gyalások célravezethetnek,

elhagyták a fejlődés útját és zendülés 
robbant ki.

— A köztársaság kormánya ellen külföl
dön az egyetértés megnyilatkozásai mellett 
a szemrehányások árja is hullámokat ve
tett, azért, mert

a kormány a zendülőkkel minden crély- 
lyel szembeszállt.

Visszautasítunk minden ilyesfajta szemre
hányást, mert egyszerűen egy rendezett ál
lam magától értetődő kötelességét teljesítet
tük. Annál is inkább jogunk van erre, mert 
megelőzően a legnagyobb mértékben tanú
ságot teltünk békülékenységünkről, amely 
már nz önmcglagadással volt határos.

Miért hirdettek 
statáriumot

A köztársaság kormánya ezekben a hó- 
napokban

■z állrm sorsát veszélyes zátonyok kö
zött kirántotta a döntéseiben, 

valamint cselekedeteiben nem volt szabad 
clhamakodnia magát. Közbe kellett lépnie 
azokban a nagy pillanatokban, amidőn iiz 
állam tekintélye forgott kockán és amidőn 
arról volt szó, hogy nz állam teljesítse kö
telességét a személyes biztonság és jogrend 
védelmében.

Némely oldalról elutasítóan bírálták a

statárium kihirdetését, holott ennek a 
szigorú intézkedésnek volt köszönhető, 
hogy sikerült gátat vetni a legrosszabb

nak.

Megindultsággal és gyásszal emlékezünk meg 
a lázadás ártatlan vértanúiról. Bennük azt 
a legfőbb áldozatot tiszteljük, amit az em
beri és szolgálati kötelességet teljesítő férfi 
az állam és polgártársai érdekében hoz.

Hodzsa miniszterelnök ezután arról be
szélt, hogy

a rendkívüli intézkedések teljes mér
tékben beváltak s érvényben maradnak 

mindaddig, amíg erre szükség lesz.

Ezután arról beszélt, hogy Csehszlovákiá
ban már régebben kísérletek történtek az

vezérének vonakodása, hogy a jelenlegi 
kormánnyal tovább tárgyaljon, mitsem vál
toztat a kormány jelenlegi javaslatain és 
politikáján.

Henlein Konrádra nincs szükség a kér
dés további szabályozásánál.

A kormány nem folytat majd bosszupoliti- 
kát, kérnie kell azonban, hogy a törvények 
tiszteletét tartsák szem előtt. Csehszlovákia 
a legsúlyosabb történelmi megpróbáltatások

órái előtt áll. A csehszlovák népnek min
den kísérletet vissza kell vernie, amely arra 
irányul, hogy a nép összetartását és egyse
gét szétrombolja. Az egységre szükség van, 
mert a csehek a legnehezebb feladat előtt 
állanak.

Hodzsa miniszterelnök rádióbeszéde vé
gén újból felszólitotta a népet, maradjon 
egységes és ne engedje ezt az egységet szét*  
bontani.

Igazságot a magyaroknak és lengye
leknek! - írja a párisi sajté

Pária, szeptember 18.
Afrancia sajtó egyre élénkebb figyelmet 

szentel a csehországi magyar és lengyel ki
sebbségek követeléseinek is.

A Paris Soir a magyar és a lengyel ki
sebbség állásfoglalásáról megállapítja, hogy

Csehszlovákiát teljes felbomlás fenye
geti.

A Liberté utal nrra, hogy a magyar és a 
lengyel kisebbség önrendelkezési jogára vo
natkozó követeléseket olasz hivatalos körök 
helyeslik.

A Petit Bleu emlékeztet arra, hogy Cseh

szlovákiában 150.000 főnyi lengyel és 
750.000 főnyi magyar kisebbség él.

Méltányos, célszerű, logikus és észszerű 
volna a magyar és a lengyel határokat 
Is e néprajzi adatok alapján kiigazítani.
Magyarországgal méltánytalanul bántunk 

el, — Írja a lap — és valahányszor ez -az 
ország közeledni akart hozzánk,

módszeresen elzárkóztunk előle.
Most alkalom kínálkozik arra, hogy olyan 
kezdeményezést ragadjunk magunkhoz, 
nmelv igazságot szolgáltat Lengyelország
nak és Magyarországnak.

holnap, keddtől a

teljesen uj műsorral

Halmai Imre
zongorahumorista

állam belső politikai kiépítésének aláakná- 
zására. Csehszlovákia fennállásának husza
dik évfordulója küszöbén árnyékként ki
séri és üldözi a köztársaságot az intrika. 
Majd igy folytatta beszédét:

— A legutóbbi hónapokban a kormány 
politikáját kettős felelősség szemszögéből 
irányítja. Annak a felelősségnek a tudatá
ban, hogy

feltétlenül szükség van az állami tekin
tély biztosítására a legdöntőbb pillana

tokban,

továbbá mindama lehelő következmények 
iránti felelősség tudatában, amelyek a cseh- 
német viszonyból folynak, mindaddig, amig 
az nem nyer szabályozást. Innen a mi ki
fogyhatatlan türelmünk a tárgyalásokban. 
Innen a mi becsületes törekvésünk arra, 
hogy

sem okot, sem ürügyet ne szolgáltas
sunk, hogy a további fejlődésért a fele

lősséget a mi vállunkra hárítsák.

Hodzsa a népszavazásról 
és Henlelnről

A miniszterelnök beszéde további során
a kormány mindent megtett a ma, 
széről, ami a német-csch probdéma 
szabályozása érdekében kötelessége 

volt.
— /I népszavazás nem hozná meg a pro

bléma megoldását, — mondotta ezután 
Hodzsa. — Az állam minden felelős Ugyan
úgy egyetért e tekintetben, mint a kisebb
ségi kérdés minden ismerője. (?) Ha egy 
népszavazás alkalmas lenne Középcurópa 
problémájának megoldásúra, ugy a Versail
les! békeértekezlet minden bizonnyal ezt a 
megoldást választotta volna. (?)

A népszavazás gondolata azért Is elfo- 
gadhattlan, mert rövid Idő múlva ez a 
probléma másutt Is időszerűvé válna.
A miniszterelnök ezután

Henlein Konrád magatartását bírálta 
és azt mondotta, hogy a szudétanémetség

Hamisító központot rendeztek be 
a prágai belügyminisztériumban 

— jelentik Égerből
Berlin, szeptember 18.

Égerből jelentik a Német Távirati Irodá
nak :

Megbízható forrásból származó értesülés 
szerint a prágai belügyminisztériumban

valóságos hamisító központot rendez
tek be,

amelynek vezetését egy Németországból 
menekült zsidó kommunistára bíztak, aki 
azelőtt az emigránsok prágai utlevélhami- 
sitó irodáját vezette. Küldöncök még szom
baton

a belügyminiszteriumba szállították a 
szudétanémet párt helyiségeiben lefog
lalt levélpapírokat, pecséteket, bélyeg

zőket és a többi irodai felszerelést.

Ugyanakkor utasította a belügyminiszté
rium az összes rendőrhatóságokat, hogy 
küldöncök utján küldjék be a belügymi
nisztériumba a szudétanémet párt helyi cso
portjainak levélpapírjait és bélyegzőit.

Égerben megállapították, hogy az utóbb! 
napok folyamán

tömegesen készültek a szudétanémet 
párt hamis tagsági igazolványai, ame
lyeket aztán cseh rendőri közegek kap

tak felhasználás céljából.

Nyilvánvalóan olyan okmányokat akarnak 
készíteni Prágában, amelyek segítségével 
aztán kellő formában terhelő „bizonvitéko- 
kat“ szereznének a szudétanémet párt el
len. miután ilyen bizonyítékokat a házku
tatások során nem sikerült találni.

A jelenlegi statusquo alapján 
Csehszlovákia nem tartható fenn

— írják Párisban
Páris, szeptember 18.

(Inf.) A lapok érdeklődésének előterében 
természetesen továbbra is a cseh-kérdés 
áll, amely tudvalevőén

a londoni angol-francia megbeszélés tár
gyát képezi.

Valamennyi lap fejtegetésének tengelyében 
a népszavazás kérdése áll. A Figaró ezzel 
kapcsolatban hangoztatja, hogy

a jelenlegi statusquo alap.’ún Csehszlo
vákia nem tartható fenn és a háború 
után mesterségesen létrehozott alaku

latot revízió alá kell venni.
Az ilyen módosítás nem áll precedens nél
kül a történelemben. Az 1815. évi békekö

tés utón tizenöt évvel Hollandia önként haj
tott végre hasonló halármódositást.

A realitásnak és az Igazságosságnak

C T í Ti I D D ur,dlT*,k0,ÖD,ereBSérefc oxieié
MAULtK áthelyezve
VII., Erzsébet-krt 21 JsJ’1
Sa'Al érdekében tekintse mp? vásári4*  előtt kirakataimat

győzedelmeskednie kell, mert csak Igy 
lehet az egyensúlyt fenntartani.

A nagyhatalmi Németország szavát nem le
het figyelmen kívül hagyni, — írja a lap.

Kalmár Pál
EMKE fcávéház.esténként az FARKAS BÉLA cigányzenekara 

A GRILL bon SZABÓ KÁLMÁN jaaa-trlój.
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Bn-Khl.ftlt ■ kOnl|B«BI>rn kUMJBk •iBJJtl. 
• Ulön arrnzáeló a meghlvönnk az a része, 
•mely « nyertetek díjazását Ismerteti. Ei « 
Íarilagaág talán még „Vállnlnll versenyeink" 
utalnialnjik •okaaógát Is !eIIlimulja.

Ab elad díj:

a—a NAPOS ÜDÜLÉS A KÉKESEN

lelje*  ellátÍMnl, a legazebh magyar téli aport 
*• üdülőhelyen: a nyertesek által választott 
Miiben. A remek első díjhoz méltó a többi 
10 fiszteletdlJ, azámtidnn külön vigasz- éa 
liölgydlj Is.

A verseny elnöke; Dormnndy Géza ny. 
Iáhnrnok, a Mngynr Bridge Szövetség elnöke. 
A rallrl elnöke: Szabó Nándor miniszteri 
fanáexos. Tagjai: Dr. Báron Sándor, dr. 
Daorschák Itudolf, f'olien Bnffnel, Kiipn- 
Váry Károly, dr. Kiss Dezső, dr. Kótzlán 
Imre, dr. Molnár llarry, dr. Petii Andor, 
Szatmáry Kálmán, dr. S/lgefl Pál, gróf 
Elrhy Ede.

Ar előnyoazló-blzollsrtg elnöke: Dr. Pé- 
tery Jenő, a Magyar Bridge Szövetség kapi
tánya. Tagjai: lialáza Jenő, Décsi László, 
dr. Hudovernlg László, dr. Kun Miklós, dr. 
Itelch Gyula, Saller István, Tcodorovlls 
Tódor éa Vörös Kálmán.

A verseny dátuma október 15—lő A ver 
lény színhelye: a Szent Gellért szálló dunnpnrti 
dísztermei.

A» elflnyojztó bizottság megállapította azokat 
• i Irányelveket, mely .szerint a hendikepelés 
történik:

l.lftny nélkül Induló játékosok: A válogatott
ba bajnokcsapat tagjai, elsőrangú kfllföldl ver- 
•enysők. 1 pont előny: I. osztályú csnpatok 
tagjai, a vidéki bajnokcsapat tagjai, a hölgy
válogatott csapat tagjai. 2 pont előny: II. ősz 
tálvu csapatok tagjai, vidéki kerületi és volt 
bajnokcsapatok tagjai, nagyobb vorsenysikert 
elért játékosok 3 pont előny: Kisebb verseny
likőrt elért játékosok. 1 pont előny: Versenye
ken eddig aikertnlenul szerepelt játékosuk, 
Újoncok, ismeretlen játékosok, versenyen ez
úttal először résztvevő bridgezök.

A megállapított elóny cgv szakaszra (23 le- 
esrtás) szól. Ar. előnyöket az elönyoszló-biiotl 
tág játékosonkint szabja ki, cgv pár clönsc 
trsliát a két játékos előnyének összegéből Ilin
kül ki, vagyis at előnyök 0—K pontig válta
koznak. Fenti beosztás mindössze irányelvül 
szolgál és •« esetben, ha valamelyik játékost 
klasszisa nyilvánvalóim egy másik csoportba 
utalja, ar előnyosztó bizottság ehhez képest 
•zabja meg az előnyt At </'b i/o.r:td-/»i:<>//s(íp 
glŐny kiszabásai ellen fellebbezésnek helye nincs

A nagysznbásn verseny Iránt érdeklődni, 
vagy nevrz.nl a Hétfői Napló kiadóhivatalá
ban lehet. (Telefon: 13 08 1)8.)

*
.SZír ISKOI. \P1 l.nA l\T mutatjuk be ónnak 

hogy n jó játékos minden helyzetben feltalálja 
tnagát. PÓR ANDRIS, <>r európai győztes ma
gyar válogatott kitűnő tagjának egyik játsz
májával igazoljuk, hogy egy jól elhelyezett 
t.blöff" a mnnsben a b<ll ellen milyen eredmé
nyes lehet.

♦ K D 10 7 6
9 9 5 4 3
0 D 3
+ B 2

A generális ur prófuntja 
és más apróságok a honvédek 
nógrádi érettségi vizsgájáról

A régi kőzösúgyes világban a magyar kö
zönség nagyrészt arám ára a manőver legin
kább csak májdig tisztek éa kisvárosi dámák 
románjához, berukkolás utáni pezsgés dáridók- 
hot való hátteret, a „Jr. a. k." rovására alkal
msa vaskos élcelődést jelentett. A hadgyakor
lat • hivatalos kőnyomatos stárazhangu szer 
kesstőjén kívül legföljebb csak az operettszer
zőket ihlette meg szirupos-limonádéa hangú 
latra. Ezeket az Időket elvitte a azét Ma már 
nem a magyar táraadalomtól szellemben Ide
gen ármádia gyakorlatias parádéjának látja a 
hadgyakorlatot a magyar közönség, hanem jól 
tudja, miről van szó: a magyar honvéd vizs
gázik a magyar föld védelmének tantárgyából. 
Az Idei vizsgák egyik fejezetéről a nógrádi 
zárógyakorlatokról jegyzett fel pár apróságot 
a Hétfői Napló katonai munkatársa, aki a 
honvédelmi minisztérium meghívására résztvett 
a hadgyakorlatokon.

A tábornok kenyere
G algaguta. A főttcca egyik udvarán sár

gakeresztes zászlót lenget a szél: élelmezési 
raktár és sülőostlop. Az udvaron négy tá
bori kemence. Kenyeret sütnek a honvédek
nek. A polcokon ezrével a friss prófunl. 
Biciklis küldönc érkezik. Vitéz nagybaczoni 
Nagy Vilmos altábornagy, vegycsdandárpa- 
roncsnak törzsétől jött. Jelentkezik az élel
mezési tisztnél:

— A kegyelmes ur kéreti a kenyerét.
Egy prófuntot kap a küldönc. Az altábor

nagy tir pontosan olyan kenyeret eszik, 
mint a bakája.

Excellentl...
.4 nógrádi fíalgagő-hegy tetején áll a had- 

gyakorlat-vezetöség. Társaságukban a meg
hívott német és olasz tábornoki bizottság 
lagjai. Látcsövei figyelik a terepet, a kékek 
és pirosak csatáját, amely itt zajlik a kör 
nyéken. Innen a Hályogáról csak apró pont 
nak látszanak. Minden mozgó, ugráló pont 
• fty-egy katona. Egyszerre csak távolból, a 
dombok aljáról sokszáz torokból fölzug a 
kiáltás:

— Huj. huj, hajrá és rohamra indul 
egy kék Csápot.

.4 messziből ideharsog a kiállás és rohan 
a baka a dombnak. A külföldi urak, gene
rálisok, vezérkari tisztek csak nézik, nézik 
ezt a tempót és az olaszokból' visszatartha- 
lattanul kitör a felkiáltás:

— Excellentl...
A egyik német generális pattint az újjá- 

vili. biccent a fejévet és kurtán csak ennyit 
mond:

— Ez már igen ...
Ott állnak mellettük a magyar tisztek. 

Büszkén csillog a szemük..,

A tiredes ur
4: arcvonal felé masírozó határvadászok 
érkeznek a kis faluba. Éjszakára ittmarad- 
nak a falu szélén. Készül a szállás. Itt áll 
egy karpaszományos tizedes. Egyszerre csak 

egy őszeshaju, flnóm uriasszony furakodik 
át a porral lepett katonák során. Átkarolja 
a karpaszományos tizedes urat és megcsó
kolja. A tizedes ur idevalósi, falubeli. A 
mamájával találkozott.

— Édes fiam, csakhogy látlak. Majd meg
kérem a százados urat, engedje meg, hogy 
otthon töltsd az éjszakát.

A százados ur pár lépéssel arrébb áll. 
Hallja, hogy mit mond a mama. Beleegye
ző en bólint a fejével.

A karpaszományos tizedes ur azonban 
azt mondja a mamájának:

•— Köszönöm, anyukám. Nem megyek. 
Ittmaradok a bajtársaimmal..<

A huszár gyalog is huszár
Az érsekvadkerti útelágazásnál piros hu

szárok csatáznak kék gyalogosokkal. Lovon 
érkeztek a huszárok, a lovakat kicsapták a 
kiserdő egyik tisztására, ők az árokparton 
fekszenek, karabéllyal, golyószóróval lövik 
a gyalogosokat. A kékek azonban túlsúly
ban vannak. Fehérszalagos döntnökök ér
keznek s kiadják az utasítást: vissza kell 
vonulni. A huszárok még egyszer-eggszer 
odapuskáznak, azután mennek a lovakhoz. 
A huszár azonban gyalog is huszár: a pa
rancsnokuk odaszól az egyik legénynek:

— Vágtában a legközelebbi parancsnok
sághoz. Jelentsd, hogy a túlerő elől vissza
parancsoltak a döntnökök, de kétszáz lé
péssel arrébb felőliünk. Erösitést kérünk, 
tovább nem megyünk vissza'...

Gép
Kétbodony alatt a téglaégető dombnál pi

ros gyalogosok fekszenek állásban, gyalog
sági ágyukkal, géppuskákkal, golyószórók
kal. Motorizált kékek támadják őket. Min
den motoron két gyalogos, karabély a vál
lukon. Romhány felöl robognak szédítő 
tempóban. Kétszáz lépésnyire a pirosaktól, 
leugranak a motorról, a gépet az árokba lö
kik, karabélyt a kézbe és megy a roham. 
.4 pirosak erősebbek, visszaverik őket. Me
gint fölkapnak a motorra és rohannak visz- 
sza Romhány irányában erősítésért. A pi
henőben sorravettem ezeket a csodamotoro
sokat, akik gépbravurjaikkal akármelyik 
artistát is lefőzik. Mi a foglalkozásuk? Tiz 
közül hat földmives, gazdasági cseléd. A 
magyar fajta diadalutja ez: az ekétől a 
motorig.

Bakanóta
Éjszaka a tüzéráltásokban. Egésznapos 

kemény marsolás után pihen a legénység. 
Előkerül egy szájharmonika és dalolnak. 
Valaha édesbus nótákkal énekelték meg a 
katonaéletet. Most egyetlen hazavágyakozó 
szomorú nótát se hallok. Csupa vidámság, 
csupa erő, csupa lelkesedés a mai magyar 
katonadal.

★

Hirtelenjében ezt a néhány apróságot je
gyezte fel a „haditudósító" a honvédség nóg
rádi érettségi vizsgájáról.

S. P.

A Filharmóniát Társaság 
ezidei műsoráról

Az Operaház nagyszerű zenekari együttesé
ből alakult Filharmóniai Társaság az idei zenei 
évadra olyan müsortervezetet dolgozott Ki, 
mellyel a nemzetközi zenei életben is a legelő
kelőbb helyet biztosította magának. Már maga 
az a körülmény, hogy az eddigi nyolc hangver
seny keretét tizenhatra bővitette, bizonyítéka « 
vállalt rendkívüli nagy művészi feladatnak.

Nem győzzük eléggé kihangsúlyozni afeletti 
őszinte örömünket, hogy lapunknak e hasábján 
már régóta és többizben hangoztatott kívánsá
gunk teljesül, azzal, hogy fiiharmonikusaink 
hangversenyein fokozottabb mértékben jutnak 
szóhoz a magyar és hozzá még az uj magyar 
szerzők.

Ant os Kálmán: Haláltánca, Bartók Béla: 
szonátája két zongorára és ütőhangszerekre, 
Kazacsay Tibor: Hattyúdala, Kodály uj 
müve, M o s o n y i:’ ünnepi zenéje, Takács: 
Tarantellája és Vlsky: szimfonikus szvitje a 
műsornak az a része, amelyik a magyar zene
művészet legfontosabb feladatát és célját szol*  
gólja. A hazai zeneművészet szempontjából ezek 
a müsorszámok nagyjelentőségű kiindulásai le
hetnek egy-egy magyar zeneszerző karrierjé
nek és utjának. Ezzel cseppet sem kívánjuk « 
vendégkarmesterek nagyszerű előadóművészetét 
kisebbíteni, csupán azt kívánjuk, hogy repre
zentáns zenekari művészegyüttesünk, a Filhar
mónia minél gyakrabban adjon alkalmat a 
magyar alkotó és előadó zeneművészek képes
ségeinek dokumentálására, mert ezzel az irány
nyal, amit most a magyar zeneszerzők hóna alá 
nyúl, a legmesszebbmenő elismerésre tarthat 
számot.

E fontos szemponton kívül, igen változatos 
és gazdag a műsornak külföldi része Is, amely
nek során bemutatásra kerülnek: D eb üss g— 
.4 n s e r m e t: Hat sírfelirat, Do p p e t német
alföldi szerző: Giacomo gotica, Duparc: Dal 
zenekari kísérettel, F a u r é: Dal zenekart ki- 
sérettel, H ind e ni i t h- Mathis der Maler, 
Rcspighi: Feste románt cirnü kompozíciói,

A tizenhat hangverseny közül mindössze 
négyet dirigál Do hnány i Ernő dr., az elnök
karnagy, mig a többit csupa nemzetközi hír
nevű orkesztermüveszek: Furtivángler, 
D o b r o w e n, Mengelberg, Wartiseh, 
Böhm. Ansermet, Desormiére és Gay 
vezénylik. .4 közreműködő vendégművészek: 
Casadeus Róbert, C a s a l s Pabló, Ta
kács Jenő, Bartók Béla és felesége, B. 
P á s z t o r y Ditta, H o 1I c y Terézia, Z a t ha
rc t z k y Ede és a Székesfővárosi 
Énekkar lesznek

Reméljük és bizton hisszük, hogy az idei 
bővített hangversenysorozat művészi lebonyo
lítása minden tekintetben öregbíteni fogja 
nagyszerű fiiharmonikusaink általános, nagy 
népszerűségét.

S—-r. S—r.
★

A ..Rózsalovag’* idén uj szereposztásban ke
rül színre. Gere Lola, Dobay Livin és Komá
romi/ Pál először énekelnek n dalműben, ma- 
lyet a kitűnő Fleischer Antal fog vezényelni,

♦
Ormándy Jenő dr.. az Amerikában élé 

kiváló dirigens novemberben a losangelesi 
szimfonikus zenekart vezényli és műsorának 
nagyrészét magyar szerzők müveiből állította 
össze.

★
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hogy tanítsák meg főzni a vidéki 
asszonyokat és lányokat

Licit.-
Dél Nyugat

I 4 pikk —■

(Pár a 3-ik helyen
Indulás kör király, 

káró, amit Nyugat hip 
hívott, Pór átlátja <1: <t 
'jeit lelopva mltiii Ir 
királyával, dámájával 
dobásba hozza >' 
tsonnlon terített n< . 1/ 1.

Észak Kelet
1 pikk conlra

contro

blöfföl a beli ellen!) 
majd karó király, kis 

: m-i.tl Nynipit kis kört 
Icnjáhk hibáját, — kör- 
•pitsri-i-, Keletet treff 
s karó ászával kényszer- 
tiljesit! (Az ellen-

AZ OR.s/G.'Oó .V.K.l IR RHIDC.El II Ii szom- 
haton este tartott" r" érdeklődet mel
lett az idei - M. - a .rím*.  1 pénz >
versenyét Elxo leit Bíró '' ". ersky (9(> 
pemiöi. Második Rop. rné l'.a ' i? ,•(/ pengő). 
Harmadik Jakablfyni dr \la!.kay. I v’gas:- 
verseny győztese dr. Hudovernig l.dszl- —dr. 
Kótzlán Imre. .1 verser.ym k. amelyet a gyors 
tltsmü rtndezés ndndvépi > érdekessé tett, nagy 

re tsolt 

A NEMZETI KI T\ •sek során nagy 
kaposvári csapat 
iák nagy lelkese- 
n részt vevő k<t

.4 kőzipdórdo

meglepetést okozott a kitűnő 
remek szereplése 4 ) rmsinirí 
dé**»  ünnepelték a . . r ithn 
|t(P hkelőbb vármegyei urat

Szerte nz egész országban, kisvárosokban 
ós falukban érdekes készülődés folyik egy 
belügyminiszteri rendelet végrehajtására: 
hatósági segédlettel fogják megtanítani a 
helyes főzésre a vidéki asszonyokat ős 
lányokat.

A belügyminiszter nemrégiben kilrrcnde- 
hlct intézett valamennyi törvényhatóság 
i Isi. liszt viselőjéhez és elrendelte, hogv ál
lítsanak fel falusi főzőtanfolyamokat. A lan- 
folvrtn rendezését az tette szükségessé, — 
hangzik n körrendelet, hogy’

népünk nz ország legtöbb vidékén telje
sen cgyohlalunn táplálkozik és nemc.auk, 
hogv nem termeli azokat a vltninlmlüs 
élrlmliinyaRekut, amelyek nélkül egész
sége nem biztosítható, hanem még ■ 
rendelkezésre álló élelem változatos 
felhasználóminnk módjait sen: Ismeri 

eléggé.

Kf á t ó I e h t é n ként VÖRÖS ANIKÓ
H PARISÉTTÉ KÁVÉHÁZBAN

Zene BFRG-B A I.OGH-DLO

A tanfolyamok vezetői megtanítják majd az 
asszonyokat cs leányokat az egészséges táp
lálkozás szabályaira, az élelmiszerek helye
sebb beosztására és arra is, hogy mit főzze
nek betegeknek és kisgyermekeknek.

Négy bélig tartanak a tanfolyamok. Az 
idén ősztől n jövő év májusáig hét-hét tan- 
folvnmot kell tartani mindenütt. A törvény
hatóságok közjóléti alapja gondoskodik a 
tanfolyam fentartási költségeiről. /íz alispá
nok. illetve a főszolgabírók jelölik ki azo
kat a kétségeket, ahol a tanfolyamokat tart
ják. Az ilyen községben biztosítani kell a 
megfelelő konyhát a főzéstanitáshoz való 
tüzelőszerl. azonkívül szállásról is kell gon
doskodni a tani oly a m vezetők számára.

A főzőlanfolynmok vezetésére szakkép
zett vezetőt alkalmaznak

cs ennek a munkáját a hatósági orvos ál
landóan ellenőrzi

Horváth László gordonkaművészt, a Buda
pesti Hangversenyzenekar kitűnő magángor
donkását » belgrádi operaház első gordonkás
nak szerződtette.

*

Az amerikai pedagógnskufatő-bizottság be
fejezte londoni háromhónapos munkáját és 
az illetékesektől nyert értesülés szerint a közel
jövőben Budapestre érkezik. Londonban hat 
zongora-, hat hegedű-, három cselló- és öt ének- 
pedagógust választottak meg a hivatalos aján
lati listára.

Titokzatos,
megmérgezett nő 

a hárshegyi 
erdőben

Vasárnap délelőtt a hárshegyi erdőben 
az egvik elhagyott utón, a kirándulók jól- 
oltozotl, negvvenöt-ülven év körüli, eszmé
letlen nőre bukkanlak.

Irán vagy Igazolvány nem volt nála, 
amiből kilétét inegállapiiiiaBúk volna.

A nwtUök a Bókus-kórhúzlra viliék, ahol 
konstatálták, hogv valamilyen maró hatása 
mérget vett he. GyomormosAst haitollnk 
ri'teni <l<? 0001 si,ier^11 e?««életre té-

Álla|M>ta élelvesaélypA. él el ben maradá
sához nincsen remény.

Az öngvilkosság Ügyélxn megindult ■ 
nyomozás annak tnegállapihisára hogy ki 
a: eszméletlen, ismeretlen asszony

nevrz.nl


7Bad«pe»t, 1938 mptembee 19. HÉTFŐI NAPLÓ

Elfogták az adonyi
bestiális kéjgyilkosokat

Két kóbor cigány ölte meg Schllfmann Jenönét
Vasárnap délelőtt szenzációs fordulat ál

lott be az adonyi kéjgyilkosság nyomozá
sában. A csendőrség őrizetbe vett két kó
bor cigányt, akik bár tagadásban vannak, 
de a nyomozás adatai ellenük szólnak és 
bizonyosra vehető, hogy

ffk követték el a bestiális gyilkosságot
A múlt héten kedden a kora reggeli órák

ban Adonp és Ercsi községek között, a 
47 -es kilométerkőtől nem messze, a bokrok 
között, oszlásnak indult női holttestet talál
tak. Egy napszámos fedezte fel a bokrok 
között a holttestet és azonnal értesítette a 
csendőrőrsöt. A hivatalos vizsgálat már az 
első pillanatokban arra a feltevésre jutott, 
hogy

gyilkosság történhetett
A negyven év körüli, egyszerűen öltözött 
BŐ testén több szúrástól eredő sérülést ta
láltak, azonkívül pár lépésre a halottól egy

Pertis Jenő

TARJÁN-étterem

aöi inget és nadrágot találtak, amelyek 
Össze voltak szaggatva. Vérnyomok is lát
szottak a női fehérnemüeken és mellettük 
•gy véres tőr volt amelynek a nyelébe 
„Sarajevo" bevésés volt. A vidéki csendőr
őrsök a budapesti főkapitányság bűnügyi 
osztályával karöltve, erélyes nyomozást in
dítottak és rádiogram utján azonnal közöl
ték az összes vidéki hatóságokkal az ercsi 
határában talált meggyilkolt nő személy- 
Icirását és a gyilkosság körülményéit. Bár 
órával később sikerült megállapítani a 
halott kilétét. Schiff maiin Jenöné 40 eves 
gyárimunkásnö volt az áldozat, aki a közel
ben lakott, férje állás nélküli borbelyseged 
ás a szerencsétlen asszony két gyermek 
anvia volt. Schiffmannék Lengyelországból 
kerültek Magyarországra és s^P1®1”^ 
3-án, amikor a nyomozás megállapítsa 
•zerint, az éjszakai órákban a gyilkosság 
történt, kiutasitási végzést kapott a csa ad. 
Schiffmannéknak nem volt rendben a tar- 
tózkodási engedélyük és cjert történt 
szigorú hatósági intézkedés Az első percek 
ben arra következtettek, hogy ásvány 
esetleg fantasztikusan kitervelt 
áldozata lett a kiutasítás miatt. Je e*  • 
tevést ugy a nvomozas, mint a érvény 

manné hozzátartozóit es azok előadása we 
asszony egv csennet sem adódott 

r,n*’ >a faun mert kilátásba volt helyezve, 
í?"!.'? líinr'-ó rUnlé-íse. Máskülönben sem 
SSÍ '-el . «yán munkás-

nőnek.
Két cigány a csendőr 

ség'en
A peslvidéki orvost

mentén lévő bokor mögött, mire föl 
fedezlék.

A boncolás mególlapitása szerint, két tef 
felehetett Az első napokban két ktih.kus 

n székesfehérvári csendörőrsre, ahol 
Xmozá Iközpontig irányítják. Ez. 
tx. .mher széniemben 3-án Adonv es Ercsi 
JÍ.TumhX éjszakát eav színakazal-

LÍk Í kdrömszakadtáiu <««•<“»,*
E n.ll,n,1k ummt döntö bi:on«lttk. Ljabb 
fordulatot adott » nyomozásnak e«V fiatal, 
.íío tizenhét esztendő, «v4r>nwnk„n« wl- 
j|,a tizcnn Erc,|hen lakik és szép-
lomása. Ez • - (íjban kerékpáron

dotla, hoBV
két cHénykühejO térti uljét állU 
. „(Iszakoskndnl akartuk vele.

Ö azonban nem vesztette el a ^,'XvokM
tél, rájuk kiállóit • csavargó clgánjokra.

el

majd hangosan segítségért kiáltozott. Erre 
a két útonálló elmenekült, elbújtak az or
szágút mentén lévő bokrokba. Erről a két 
emberről pontos személyleirást adott a 
fiatal leány.

Az összes környékbeli csendőrségek és 
rendőrségek megkapták a két cigány azé- 
mélyleirását és ennek alapján

vasárnap reggel két negyven év köriül 
cigányt állítottak elő

a csendőrök. Már a nyomozás első óráiban 
is izgatottan viselkedtek, összefüggéstelen 
feleleteket adtak a feltett kérdésekre és 
amikor megkérdezték tőlük, hogy miért 
véres a ruhájuk, először azt mondták, hogy 
véletlenül megvágták az ujjúkat. Természe
tesen a csendőrök gyanúsnak találták, hogy 
egyszerre mindketten ugyanazon a napon 
cs órában vágták meg az ujjúkat.

Áruló sebek
Később azt állították, hogy egy mészáros

nál segédkeztek a marhavágásnál. Megkér
dezték tőlük, hogy ki volt az a mészáros, 
meg is nevezték, de viszont az kijelentette, 
hogy

soha az életben nem látta a két cigányt 
és nekik semmiféle megbízási nem adott.

A déli órákban a csendőrök 
szembesítették

Orvosi köpenyben, a kórházi 
szobában csapott be 
egy beteg uriasszonyt
Gereben György, a hírhedt szélhámos

A büntetőtörvényszék vizsgálóbirújának 
elfogató parancsa alapján most került az 
ügyészség Markő-utcai fogházába

az utóbbi idők egyik legvukmerőbb, 
legveszedelmesebb szélhámosa: Gereben 

György.
Régi, tekintélyes pesti famíliából indult 

' az életbe Gereben György. Esztendőkön 
keresztül egy nagyvállalat tisztviselője volt. 
Később e.lbocsájtották állásából és ekkor 
már apróbb szélhámosságokat követett cl. 
Aztán gyorsan egyre lejjebb jutott a 
züllés utján. Ntir Ag már szigorított dolog- 
házra ítélték és a sopronkőhidai /egyház
ban töltötte büntetését. Miután megnyílt 
előtte a fegyház kapuja, visszatért Buda
pestre és példátlanul vakmerő szélhámos
sággal csapott be egy pe«ti uriasszonyt:

iersenVére
Oki

a kéjgyilkossággal gyanúsított cigányokat, 
azzal a leánnyal, aki szeptember 3-án ke
rékpáron haladt az országúton és meg
támadták. A leány

határozottan felismerte a két cigányban 
az országúti utonállókat

Amikor megkérdezték tőle, hogy mire ala
pítja meghatározását, amikor a cigányok 
legtöbbje egyforma, határozottan kijelen
tette, hogy a két cigánynak feltűnő ismer
tető jelei vannak. Az egyik arcán szúrástól 
eredő sérülés nyomai látszanak, mig a má
siknak a füle hibás, és ezek az ismertető 
jelek tényleg felfedezhetők a két ctgányon. 
Amikor a fiatal gyári munkásnő határozot
tan a szemükbe mondta, hogy látta őket az 
országúton, megváltoztatták a vallomásukat 
és azt mondták, hogy tényleg arra jártak, 
sőt egy két embert meg is szólítottak, ala
mizsnáért, de a rablógyilkossághoz semmi 
közük nincs.

A csendőrség biztosra veszi, hogy a kö
römszakadtáig tagadó cigánylegények, akik 
különben lopásért és utonállásért máj több
ször voltak büntetve,

követték el a bestiális kéjgyilkoaaágot.
Cigányok a legritkább esetben szoktak be
ismerő vallomást tenni, valószínűnek látszik 
azonban, hogy a szembesítések és más ada
tok alapján sikerül mégis rájuk bizonyítani 
a gyilkosságot

Eperjessg Dezsőnél.
Eperjessyné az Uj Szent János-kórház 

bán feküdt. Gereben a látogatási idő alatt
bement a kórházba, fehér orvosi kö

penyt öltött magára,
Eperjessyné betegágyához lépett és udva
rias, de határozott hangon igy szólt:

— Dr. Szentgyörgyi Tibor közkórházi 
orvos nagyok. Nagyon kérem nagyságos 
asszonyt, az ápolási dijat haladéktalanul 
fizesse ki nekem!

Eperjessyné, aki előző nap került a 
kórházba,

gyanútlanul fizetett
és csak azután tudta meg, hogy szélhámos
ság áldozatául esett.

Pár nap múlva már a főkapitányságon

A Golf-áram 
tropikus hazájába

M*gy Hapag keleti utasáa
•kt ' bn r ao - >&

Bapag-utaztui Görögországba 
és Olaszország körtU

W«fX. Okt )-«. Ari F é**-— tá

Hapsg-ut&zás Nyugatafrikába 
az Egyenlítőig

ott. ,0-tól <w. iJ-< Ara P - rfl

8.MILWAUKEE** huvihatAvd
Nyugatindiába, Mexicóba és

New Yorkba
|wUr wfi mve. • Ara ca. F tUa»»

es ismét 
csábítanak a káprázatos 

tengen utazások!

ősz! földközltengerl utazások 
a fehér 

„MILWAUKEE*  
Iwibvínl

MiaWif fSl «

HAMBURG-AMERIKA 
LINIE

hajóival
Miryirvrnici »elértép.iMlM*.

feküdt egy sereg feljelentés, amely arról 
számolt be, hogy egy jól öltözött, határo
zott fellépésű férfi

dr. Tóth Ernő államrendőrségi detek
tív nevében sorozatos szélhámosságo

kat, csalásokat kővetet eL
Az ál-detekliv különféle eljárások ürügyé
vel csalt ki pénzt hiszékeny áldozataitól. 
Ahol ez nem sikerült, fenyegetésekkel zsa
rolt ki kisebb-nagyobb összegeket.

A rendőrség 
megállapította, 
dúlt

Gereben volt

erélyes, gyors nyomozása 
hogy a fegy házból szaba-

az, aki mini ál-orvos éa 
ál-detektlv szélhámoskodotL

Gereben időközben megszökött, elfogató 
parancsot adtak ki ellene. Rövidesen sike
rült elfogni és letartóztatása után a bünte
tőtörvényszék fogházába került.

3 K

Toloncházba vittek 
vasárnap egy álszerkesztOt 

Dr. Eliássy Sándor főkapitány utasitására 
a rendőrség erélyes akciót indított, még a 
sajtókamara felállítása előtt, a gomba
módra elszaporodott álhirlapirók leleplezé
sére. Az a rendőrség elgondolása, hogy 
mindazok a közveszélyes egyének, akik, 
magukat újságíróknak adják ki, anélkül, 
hogy bármelyik laphoz közük lenne,

toloncházba internálják.
Vasárnap délben, a rendőrség tisztitó 

munkája során, a főkapitányságra került 
Kellner (Kenés) József 35 éves Alhirlapiró. 
Az utóbbi időben több feljelentés érkezett 
ellene, hogy különböző lapok nevében visz- 
szaéléseket követ el, azonkívül az eszter
gomi egyházmegye is feljelentette, mert

az ő nevükben is szélhámnskodott.
Sokáig eredménytelenül nyomozott utána a 
rendőrség, mire vásáriján egv detektív fel
ismerte az utcán és előállította a főkapi
tányságra. Kellner tiltakozó’• az előállítás 
ellen és azl hangoztatta, hogy a detektivnek 
jó lesz vigyázni, mert

meggyűlik a baja, ha vele kikezd.

A detektív azonban nem volt ijedős termé
szetű és az Alszcrkesztő urat bekísérte a fő
kapitányságra, ahol ugy döntöttek, hogy 
Kellner Józsefet

klklsértelték a toloncházba
|és ott döntenek majd további sorsa felett.
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1. A viqszínházi herkentyű
OSBORNE MESTER az amerikaiak 

Szép Ernője nem is nagyon időszerűtlenül 
a halál problémájával foglalkozik „A vi
lág közepe" cimü darabjában, amelyet 
szezonnyitóul matatott be a Vígszínház. A 
halálról lévén szó, a kis unoka megkérdi 
a nagyapót:

— Mi a: a másvilág?
— llát, hm . .. hm ... hümmög az 

öreg, — tudod az, ahol a tengeri herken
tyű terem.

,1 kis unoka ettől sem lelt okosabb, vi
szont mi felnőttek, akik végignéztük a 
gyermeteglelkü, naivan érzelmes amerikai 
költő színmüvét, mi is csak hiimmőgnénk 
és zavarban lennénk, ha megkérdezné va
laki, hogy mit is akar ez a darab, miért 
íródott, legfőképpen pedig miért mutatja 
be a VígszínházAmolyan v i g s z i n- 
li á z i li e r k e n t y íi ez, értse mindenki 
ugy, ahogy akarja! Cicomázza fel az áb- 
rándoslelkü néző olyan képzetekkel, ami
lyenre zsöllyéhez kötött fantáziája csak 
képes. Mert kérem sok csalás, ámítás és 
vásári komédia húzódik meg Osborne 
mester szépen csomagolt gondolatai mö
gött. A játék annyi; mi lenne, ha a halált 
valaki foglyul ejtené és nem engedné vég
zet szerű dolgára. Az ötletet lehet igy is, 
ugy is kiteregetni. Osborne mester meg 
is teszi. Odaragassza a halált, a színpadi 
Tanár I rat az öregapó almafájára, 
amelyik az élet fájából a halál fájává vál
tozik s ugyebár, egy ilyen tőrbecsalt, fára 
mászott halál bizony mulatságos? A kö
zönség gyermetegen nevet az ötleten, meg 
is veregeti vállát a derék nagyapónak, aki 
í(l!l kifogott ezzel a zakóba bujtatott, csen
des, lialkszavu Tanár úrral. Osborne mes
ter azonban megjátssza a másik poént is; 
mi történik, ha a halál nem tud lejönni a 
fáról.’ Senki, semmi sem pusztul cl többé, 
hangzik az iskoláskönyvbc illő prédikáció, 
egy idő múlva ugy clszaporodnának az 
az emberek, hogy élni sem lehetne már 
cr/i/má.i mellett, a nagybetegek például, 
akiknek minden pillanat csak kínlódás, 
pcni tudnának átvándorolni a másvilágra 
és bizony a halát nélkül megállna az élet 
gépezete is. Kiderül, hogy halál nélkül 
csupa kínlódás volna nz élet, mert a halál 
jó és nemes, legfőképpen pedig célszerű. 
A fára műszálát! halál komikuma immár 
tragikus sötétségbe fullad. Az író, akiben 
valóban költő veszett el és ezt a költőt 
hossza keresgélés után néha-néha meg is 
találjuk mimében, tovább játszik ar öt
lettel, amelyet Imi a humor és derű verő
fényében, Imi pedig el- és visszakanya
rogva, az elmúlás gondolatának szükség
szerűen sötélebb tónusú hangulatába már- 
lógat. A: /ró játszik a közönségével is, 
akivel igyekszik megszerettetni a halál 
szckszepiljét. Elhiteti, még azt is, hogy 
megnyugtató hapyendnek számihat az a 
torz és kegyetlen ötlet, amellyel egy hat
éves angyali szőke kisfiút a „halálbácsi" 
szemünk láttára átsétáltál a másvilágra.

A MAI VIL ÍG/M.V, amikqr sajnos, kissé 
időszerűtlen színházról beszélni és írni, 
amikor egyéb gondjuk is van nz emberek
nek, mint alaposan megbeszélni egy-egy 
színházi produkció sorsát és lehetőségét, 
bizony túlságosan időszerű a ha
lál problémáját kiteregetni ugy, mint ezt 
a Vígszínház előadása teszi. Egy derék és 
jpravaló amerikai csudád minden tagja 
szinte szemünk láttára Ind ki, ugy. hogy 
közben még hajlandó nevetni is a közön
ség. Az írónak az az igyekezete, amellyel 
a halál vidáman-fenséges himnuszát fújja, 
talán csak az előadás szuggesztivitása 
miatt talál visszhangra A: előadás után 
azonban mindnyájan < nkéntelcnül arra 
gondolunk- bár a Tanár ur ragadna vég
leg, de legalábbis hosszú időre ahhoz 
az almafál;oz, amelyet a rendezés Külö
nös szimbólummal villanyárammal telí
tett d r ó t k c r i t c s s c I vesz körül. Mert 
hiába szükségszerű, hiába nrmrs és gyen
géd <i halál, ne haragúd on milyen tisz
telt Osborne mester ur, mi mégis inkább 
élni szeretnénk . .

A MODERN PEDAGÓGIA régen szám
űzte a gyermekek mcséskönyvcböl a bo
szorkányokat, gyilkosokat, rablókat és 
magot a halált is. Osborne nust r mesés- 
könyve, amely a nagyoknak készült, az 

L.

elmúlás gondolatát akarja megkedvelteni 
a nagyérdemű publikummal és ezt mind
nyájunk számára a legvonzóbb, egyúttal 
a leghatásosabb színpadi eszközzel teszi. 
Egy öregségében második gyermekkorát 
élő nagyapó és egy hatéves kisfiút állít 
meséje tengelyébe. Ki ne nézné szívesen 
Somlay Artúrt, aki szabadszáju, nyers 
modorú, de belül csupasziv nagyapó me
sekönyv figuráját kelti bravúrosan életre, 
amely figura színpadra születését 
többre becsüljük Osborne mester minden 
halálprédikációjánál. Somlay Artúr — 
és ez nem közhely — önmagát múlta fe
lül és torony magasságba emelkedik min
den eddigi alakítása fölé. Unokáját, aki 
kisfiú maradt a színpadon is, bár egyúttal 
döbbenetesen nagy színészi kvali
tásokkal rendelkezik, a 9 éves Szepes 
Iván játssza. (Lám, ha Szepes, akkor 
legyen l v á n!) Ez a 9 éves gyerek terje
delemben és értékben főszerepet játszik, 
annyi kedvességgel, aranyos ártatlanság
gal, magával ragadó bájjal, hogy már 
miatta is hajlandók vagyunk elnézni a 
darabot. Ha ez a gyerek Amerikában élne, 
ma már dollárszázezreket ke
resne! A galambszivü nagymama, V á- 
g ó n é Margit, megrenditően nemes szín
padi haldoklására emlékszünk. Vaszary 
Piroska kísértetiesen gonosz vércseszerü 
vénkisasszonya a régi mesekönyvek lap
jairól lépett ki, de mellettük a Vígszín
ház két debütánsának is nagy szerep ju
tott. A tehetséges, finom, gesztusaiban 
halk, tónusaiban színesen megnyerő Kor
ín o s Márta komoly értéke máris a Víg
színház-együttesnek, ahová nyugodtan so
rolhatjuk a „Tanár urat" Diegszemélyc-

A TÁNCOLÓ ANGYAL
SONJA HENIE ARANYOS FILMREMEKE

A táncoló angyal rzuttnl is a jégen és a 
férfisziveken táncol: Són ja Henie, ez a 
tiindéricn bájos, fitosorrn, cicafejü nor
vég korcsolyavilágbajnokból lelt, ugyan
olyan sikerű filmsztár. Megértjük a nehéz
séget, umelv előtt az amerikai szövegírók 
állnak, akiknek mesét kell kitalálniuk, 
hogv ebben Henie Sonja necsak mint film- 
színésznő, hanem mint a jég utolérhetetlen 
királynője is brillírozzon. Legújabb filmje, 
amelyet a Fox levetített előttünk, szeren
csésen egyesíti magában ezeket a nehéz 
feltételeket. Egy spanyolszármazásu ame
rikai karmester, a minduntalan lángraiob- 
bunó szívű amerikai jazzkirály repülőgé
pen New Yorkból Párizsba igyekszik. A 
repülőgép eltéved, kényszerleszállást vé
gez, egv norvég tahiban landol, ahol Sonja 
Henie várja a Sncsebcli királyfit. Ez ben
zinszagnál), füstösen száll le az égből, de 
a kis norvég leánynak :i „csoda" elég a 
szerelemre. Innen kezdődik nz. a mese, 
amelyik rendkívül mulatságosan, sok ötlet
tel tarkítva rohan végig a filmszalagon, 
közben nem tudjuk, hogy vájjon ámulva 
és bámulva csodálkozzunk a közben Broad- 
vay sztárrá avanzsált

Sonja Henie korcsolyaniiivészclén, cso
dálatos kétszáz tagit jégballetjén,

vagy a film egyéb figyelemre méltó attrak
cióján. Van egy slágere, a elme, a „Gipsy 
Told Mc". A dalt Len Ray énekli a világ
hírű Ray mond Scntt jazzkvintetl élén. 
Hogy szól ez a zenekar, milyen ördögien 
megvesztegető minden taktusa, amikor egy 
indián harci dal motívumából lassonkint 
kialakul a legmodernebb swing-tánc. Két 
szlenptáncos, a Gondos Brolhcrs ötperces 
indián szlcpplánca

a legteljesebb élmény.
A láncokat, umelvek ugy a parketten, mint 
a jégen revüszenien nagyvonalúan bonta
koznak ki. a Pestről is jól ismert Jack 
Haskell tanította be. Amerikai filmeknél 
szokatlanul rendkívül mulatságos az a 
Irouvillc, ahogy a szívdöglesztő amoróző- 
bői iO.tr llomcro) szélkakaskcdó komi
kus lcs» Ezt az egész egyéni huniont szí
nészt ezután biztosan gvakrabbnn fogjuk 
látni. A film igazi bonvivanja Don Amc- 
clie. ct a férfias, meleghangú sztár, akinek 
le "főbb érdeme, hogy ember tud lenni u 
film vásznán is. Egy amerikaiba oltott ha- 
wai leány lEthc! Mcrman) nevét is gyor
san me,’ fo-juk taulni: tüneménvesen szép,

DZSMilBELSZERELEin
LLOYŰ S1MPLON

t

sltő zengő orgdnumu Kfmlvei Sándort, | 
akit Hegedűt Tibor, a kitűnő rendező, 
szerencsés kézzel választott erre a nehéz, 
is mégis hatásos feladat teljesítésére.

2. Az amerikai Vaszary
KIIG EVRÓPA FELÉ kacitnt a Vlgsiln- 

ház szerzője, Paul Osborne, addig a ma
gyar Vaszary János uj színműve nagy
sikerű amerikai export után kerül ismét 
a pesti piacra. Az „Angyalt vettem felesé
gül" cimü vigjátéka, amely annak idején 
idehaza nem tudta kifutni a formáját, 
most az amerikai kozmetikától megszé
pülve, megifjodva, mondataiban, szerke
zetében sokkal elegánsabban, zenéjében 
parfőmösebben hódítóbban került vissza 
Pestre. NeunYorkban megállapították 
Vaszaryról, hogy a legamerikaibb euró-, 
pal iró, mi nyugodtan a legeuró
paibb amerikainak. Az az ötlet, 
hogy mi történik akkor, ha egy valódi 
földreszállt angyalt vesz feleségül a vezér
igazgató, nemcsak a legmulatságosabb 
bohózatra, hanem a leggyUkosabb szatí
rára is csábíthatja a szerzőt. Vas zár y 
módjával él mind a kettővel. A szatírát 
alig-alig érezni, a vizuálisan mulatságos 
vígjátéki bonyodalmak mögött, amelyből 
mégis kicsendül az igazság: a nő maradjon 
olyan, amilyennek a mai életben lennie 
kell! Az Andrássy-Szinház, amely szezon
nyitóul mutatta be Vaszary rendkívül mu
latságos komédiáját, Lázár Mária szí
nesen érdekes és bájosan mulatságos, va
lamint Törzs Jenő mélyen emberi ala
kításán felül egy egész sereg fiatalt 
foglalkoztat sikerrel. Elsők közt említjük 
a finom és érdekes Fenyvessi Évát, a 
bájos Gervay Móricát és szubrettszere- 
pében kellemesen csinos S z c n de Besz- 
szyt, a pikáns kis Z ay z o n Gabriellát is. 
A régiek közül elragadó Bilicsy Tiva
dar titkár figurája, Baross Géza, Sza
kács Zoltán és Z a la Karola. Játékos, 
mulatságos és szórakoztató színházi este 
vott.

érdekes és úgynevezett szckszcpil démon! 
Mindent összevéve, a Ilim nagy sikerre szá
míthat. A pesti közönség szereti a bra
vúrt, a szépséget a romantikái, szivet és 
a muzsikál. Mindezt együtt megtaláljuk 
ebben a filmben.

Nehéz apának lenni!
A film cimc ziccert ad: nehéz jó magyar 

filmet készíteni, amikor ezeknek nagy világ- 
vilógfilmekkel kell felvenni a versenyt. Ne
héz. de nem lehetetlen, mint ezt a legújabb 
magyar film példája mutatja. Olyan angya
lian derűs, humoros, vidám filmet készilett 
Keleti Márton, ez a rendkívül tehetséges ötle
tes fiatal rendező, amely dicséretére válik a 
magyar filmgyártásnak. Francia ötletből irta 
a film szüzséjé.t Vitéz Miklós, hozzá habköny- 
nyü, fülbemászó muzsikát szerzett Márkus 
Alfréd. A film bonyodalma egy apró béby kö
rül támad, akinek apaságát egy jószívű, de 
kissé ügyefogyott tanár vállalja, kockáztatva 
a leányintézetben viselt állását is, miután a 
csöpnaeget becsempészi az intézet falai közé. 
Itt titka rövidesen kiderül és most már az 
intézet növendékei, egy sereg aranyos, vidám 
és anyai érzésekkel csordultig telt szivfl fiatal 
leány vállalja a gyermek nevelését. Azt a si
kamlós ötletet, hogy a leányintézet növerdé- 
kei egyenkint belopóznak a tanár ur szobá
jába és ezt egy vénleány tanárnő, akinek 
egyébként kisértetjárüsi komplexuma van, 
felfedezi, ugy kihasználja nz iró és rendező, 
hogy szem nem marad szárazon a kacagástól. 
Egyébként is pillanatonként belencvet a kö
zönség a filml>e, ugy, hogy emiatt a dialógu
sukat is alig lehet megérteni. Páger Antal az 
önkéntes apaszerepében, tragikomikus alap- 
hargu, de rendkívül mulatságos figurát pro
dukál. Nem lehet elfelejteni, amint szemüve
gen keresztül nézi, altatja ezt nz aranyos 
csöppséget, a megbabonázóan bájos kétéves 
kis C.söpi Ferkót. akinek sírása, nevetése, mo
solya, könnye nz igazi főszereplőié a filmnek 
Gyorsan megdicsértük még Sreleczky Zitát, 
egy fiatal tanárnő szerepében, Máig Geröt, aki 
cgv pesti mngándetckt’v karriknlurátáhnn 
emeli a film értékét. A film n legkedvesebb és 
legteljesebb szórakozást

Vasárnap valóságos uutólábor utazott 
Budapestről Bábolnára, ahol u János vitéz 
e film külső felvételeit készítik, Kiss Ferenc 
rendező vezetésével. Bábolnán, nz állami 
ménesbirtokon elevenednek meg a film nagv 
szabású tömegjelcnctei, igy n francia há
ború is. Itt kerül össze n burkus király a 
francia k'r;ilyki«-s«zonnvnt, akit Simor Er

zsébet alakit. A film többi szereplői' Jávor 
Pál, Csortos Gyula. Dajka Mnrg't, Palló 
tmre «'s Biliesi Tivadar is részlvesz a külső 
felvételekben.

Jancsi és Juliska regényhősök, Hunyadi 
Sándor ui regénjében. Jancsi és Juliska nem 
mesefigurók, hanem a pesti színházi élei is
mert és ismeretlen nagyságai. A regény hü 
portrét ad egy készülő színdarab sorsénak 
karcsún n sz'nbúzak kulisszamögötti életé
ről <s titkairól,

Francia filmek dolgá
ban el vagyunk ké
nyeztetve, de mégis hőst- 
szu idő óta nem láltuuk 

szebb, nemesebb, művészibb és emberibb fil
met, mint ezt. Mámon (kolibri, a balzaci 
mindig-szép asszony tragédiája a késői szere
lem örvényében, olyan megrenditően igaz, 
annyira végzetszerü és annyira emberi, hogy 
visszafojtott lélekzettel, majd könnyező wtm- 
mel ülünk a nézőtéren. Egy asszonyról van 
szó, aki még mindig ragyogó és pompás nő, 
de férje kissé komor, rideg ember, aki csak a 
maga módján tudja szeretni. Az asszonynak. 
Gollbri mainánuk két nagy fia van. Ezek 
inkább pajtásai, mint fiai. Nagyon természetes, 
hogy az asszony érzelmi köre a fiatalság felé 
terelődik és nagyobbik fia egyik barátjának 
lángolóan heves, izzóan forró szerelmi ostro
mait már nem bírja elhárítani. Beleszédül 
ebbe az utolsó nagy szerelem örvényébe és bár 
világosan látja a végzetét, nem menekülhet 
előle. A flu néhány mámoros hónap után ter
mészetesen rájön arra, hogy a szomszéd kis
lány kacagásának hangja csengőbb, üdébb, 
mint a szerelmes asszony anyáskodó turbé-
kolása. Talán ez a legszebb a filmben, nem 
«gy ragyogó, fiatal nő miatt veszti el szerel
mesét ez az 
lány viszi el 
len fegyvere 
tőén nemes, 
goló őrülete____ -................................ - -
film egyébként gazdag, változatos és úgyneve
zett nagyfilm, bár nem az Ismert francia sztá
rokat foglalkoztatja. A veszedelmes életkorá
ban tragikusan bukó asszony alakját Hu- 
goueite I) u f l o s, csodálatos tehetségű szi • 
nésznö alakítja. Kultúra és ízlés minden moz
dulata, művészet minden hangja, szeme reb- 
benése, mosolya és könnye. Minden szerepló 
tökéletes, minden fotográfia remek. A film a 
legteljesebb, legmaradéktalanabb élmény ▼ • s- 
t a g betűvel.

asszony, hanem egy jelentéktelen 
n fiút és ennek a lánynak egyet- 
felette — a fiatalság. Megrendi 
ahogy a szerelmei asszony Ián- 
a nagyanyai szeretettje olvad. A

Természetesen: Jea-
nelie MacDonald ked
vencünk. Tökéletes filrrt • 
operettprimadonna. Fo

gai ragyogóak, gribcrlijc huncutul pikáns,
elsőrangú szinésznő és ugy énekel, mint 
senki más rajtakivül a filmen. Eddv Nelson 
se kutya. Filmröl-filmre egyre szőkébb ez 
a szélesvállu amerikai fiú, hangjának n 
basszustól a tenorig terjedő zengő skálájá
val. Ideális partnerek és ezt az adottságot 
például a minden idők legszebb film
operettjében a Rosemarieban, vagy az Or
gonavirágzásban szépen ki is használták. 
Ez az oka annak, hogy a „Nyugat lánya" 
cimü filmjükhöz is tódul a közönség és 
csak, amikor kijön a moziból, állapítja 
meg, hogy bizony visszaéltek hiszékenysé
gével és e két nagyszerű sztár presztízsé
vel. Iszonyatos, számunkra bevehetetlen 
giccs ez a film, messziről látszik a gipsz és 
::z crzéspapendekli. A sombrero ugylátszik 
elég alkalmas ahhoz, hogy ennek árnyéká
ban a legvakmerőbb giccs is elférjen. Van
nak a filmnek jó mozzanatai is, főkép ze
neileg. Egy song felejtheteljen, egy jó férfi
kórus mindig megteszi a hatását. Kár e kél 
nagyszerű művész presztízsét ilyen üresen 
kongó s tőlünk annyira idegen filmtákol- 
mánnyal kockáztatni.

Jzz-etUpétaArzUí íjó^takák.
Tolsztoj ragyogó remek

művét, a Kreutzer-szonó 
ital nem először láttuk 
szívesen, de a most he

mulatott francia változatát azért néztük meg 
különös örömmel, mert ez adta leghűségeseb
ben vissza a feletjhetetlen regény fatálitását. 
tragikus szellemét és hangulatát. Nagyon jól 
érzékeltette a film az cn-deux élt családi bol
dogság monotomiáját s azt a párhuzamot, 
amely a férj életében az események ismétlő
désével olyan döbbenetesen hat a regényben. 
Az aratás n rónákon megragadó impresszió, 
a iptomósszerii bolyongás jelenet a tóparton, 
festő ecsetjére méltó finom képszerüség, a 
féltékenységében az Íróasztalnál görnyedő férj 
felülről történt' fotografálása olyan sikerült 
rendezői öllel, amely a leghatásosabban emelte 
ki a benső vívódás minden marcangoló hatá
sát Gaby Mnrlay nagyon nagy színésznő, alig 
észlelhető njkmozdulatával és félniojolyaival. 
A férj megszemélyesítője kettős gyllkossógi 
kísérletében egyenesen félelmetes. A nagyon 
szép film nagyon jó szórakozás.

Évad nyitás a
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Nagy szimpátiával fogadták 
az uj sajtófőnököt:

Kolosváry-Borcsa Mihályt
Ax egész magyar sajtó és közélet őszinte 

szimpátiával fogadta az uj sajtófőnököt: 
dr. vitéz Kolosváry-Borcsa Mihályt. Az el
múlt héten történt, hogy dr. Rákóczy Imre 
miniszteri tanácsost, a miniszterelnökség 
sajtóosztályának vezetőjét a megbízatása 
aló) felmentették, neki más fontos bizalmi 
bcoSk adtak és miniszteri osztályfőnöki 
címmel tüntették ki. Ugyanekkor dr. vitéz 
Kolosváry-Borcsa Mihályt, a Függetlenség 

'főszerkesztőjét miniszteri tanácsossá nevez
ték ki és a miniszterelnökség sajtóosztályá
nak vezetésével bízták meg.

Az uj sajtófőnök a magyar sajtó tehet
séges, jól ismert, köztiszteletben álló veze
tő tagja. Vitézül végigharcolta a világhábo
rút, majd a nemzeti hadseregben szolgált 
s mint emléklapos tüzérszázadost a kor
mányzó vitézzé avatta. Később a komoly 
nacionalista főiskolai mozgalom élére állt, 
majd Debrecenben, nem sokkal azután Bu
dapesten folytatott újságírói tevékenységet. 
Műveltséggel, hittel, meggyőződéssel, tiszta 
tollal szolgálta az újságírói hivatást mind
addig, amíg mostani magas pozíciójába 
emelte a kormányzat bizalma.

Dr. Rákóczy Imre eddigi sajtófőnök ne
héz, küzdelmes Időkben állott a miniszter
elnökség sajtóosztálya élén s képességeivel 
bizonyságot telt arról, hogy uj fontos po
zíciójában is meg fogja állani a helyét.

Itt kell beszámolnunk arról is, hogy a 
kormányzó a miniszterelnökség előterjesz
tésére megengedte, hogy a miniszterelnök
ség sajtóosztálya két kitűnő főtisztviselőjé
nek, dr. Komjáthy Aladár és dr. vitéz Bod- 
roghkőzg Zoltán miniszteri osztálytanácso
soknak buzgó és értékes szolgálatukért el
ismerését tudtul adják.

Kérek még egy pohárka

MECSEKIT!
— Jakabb Oszkár a Pénzintézeti Központ 

nj elnöke. Az ország egyik legfontosabb 
hitelszervéhez, a Pénzintézeti Központhoz az 
egész magyar gazdasági élet és pénzvilág 
legnagyobb örömére, dr. Jakabb Oszkár 
pénzügyminisztériumi államtitkárt nevezték 
ki elnöknek. Jakabb Oszkár személyében a 
Pénzintézeti Központ élére gazdasági és 
pénzügyi szaktekintély került, akinek nagy 
tehetsége, hozzáértése és jóakarata a bizto
sítéka annak, hogv nehéz és felelősségteljes 
munkáját a lehető legjobban fogja ellátni. A 
P. K. új elnöke mindössze 50 éves és eddigi 
közszolgálati pályafutása alatt az állami 
pénzügyek intézése terén bizonyította be fö
lényes pénzügyi tudását.

— Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyug
díjintézet közgyűlése. Vasárnap tartotta 
az Országos ügyvédi Gyám- és Nyugdijinté- 
zet 30. jubiláris közgyűlését, amelyet Papp 
József elnök nyitót meg, bejelentette, hogy 
az elmúlt esztendőben az intézet anyagi 
helyzete lényegesen megjavult és január 
1-től kezdve már az ellátást összeget 80—100 
százalékkal emelhetők lesznek. Medvigy Gá
bor főtitkár javaslatára elhatározták, hogy 
az ügyvédárvák számára 36, egyenklnt 600 
pengős ösztöndíjat adnak ki, az ügyvédöz
vegyek számára pedig 10.000 pengős gyors
segélyt szavaztak meg. Oppler Emil felszó
lalása után megválasztották az uj tisztikart. 
Elnök Papp József, helyettes elnök Oppler 
Emi), főtitkár Medvigy Gábor, ügyész Szegő 
Ferenc, pénztáros Bittner Béla, ellenőr pe
dig Speck Elek lett.

— Hogyan védekezzünk légitámadás ellen? 
A Légoltalmi Lifía kiadásában, 32 oldal ter
jedelmű, sürübetüs füzetke hagyta el most 
a sajtót. A Légoltalmi Liga ezúttal úgyszól
ván dióhéjba foglalta a legszükségesebb 
tudnivalókat, amelyek nélkülözhetetlenek 
mindenki számára légitámadás cselén. A 
praktikus kis zsebkönyv félmilliós példány
ban jelent meg. Ismerteti n légitámadás 
fegyvereit, a repülőbombákat, alaposan 
megtárgyalja a harci gázokat, részletesen 
szól az óvóhelyekről és rövid Kimutatást ad 
a légoltalmi első segélynyújtásra és a lakó
ház légoltalminak végrehajtásához. Külön 
táblázat foglalja össze: hogyan kell visel
kedni légvédelmi riadó cselén, légitámadás 
alatt, légitámadás után. Függelékében a gáz
álarc használatúra nyujt útmutatást. A kis 
kézikönyvet a Légoltalmi Liga tagjai telje
sen Ingyen kapják meg az egyes helyi cso
portok utján, könyvárusi forgalomba nem 
kerül. A Légoltalmi Zsebkönyv kiosztása 
pénteken reggel kezdődött meg.

— Kalmár Pál, n rádióból hmert, közkedvelt
énekes minden este az Emkc kávéházban Far
kat Béla ét cigányzenekara kíséretével.

Botrányt okozott, ki akart 
ugrani a főkapitányság 
ablakán

Nagy botrányt rendezett vasárnap dél
előtt a főkapitányságon egy vasúti tolvaj. 
Tört, zúzott, sőt az ablakon is ki akart ug
rani, azonban detektívek megakadályozták 
az öngyilkosságot és leszerelték a dühöngő 
férfit

A ferencvárosi pályaudvaron az utóbbi 
időben sorozatos lopások történtek. Nem
csak a tüzelőanyagszállitmányokat, hanem 
az élelmiszerszállitó vaggónokat is feltör
ték és napról-napra nagyobb hiányokat 
észleltek. A MÁV Igazgatósága feljelentést 
tett ismeretlen tettesek ellen a főkapitány
ságon és a feljelentés alapján deteklivek 
mentek ki a pályaudvarra. Szombaton haj
nalban az egyik ügyeletes detektív észre
vette, hogy egy fiatalember ólálkodik az 
egyik vasúti kocsi közelében. A detektív 
egy ajtómélyedésben elbújva figyelte a gya
nús alakot. Pár perc múlva az Ismeretlen 
férfi

feszitfivaMt véti elő éa azzal fel akarta 
nyitni a teherkocsit

— A Textilgyárosok Egyesületének uj 
tanácstagjai. A Magyar Textilgyárosok Or
szágos Egyesülete a jövő hónap első heté
ben tartja meg évi közgyűlését, amelynek 
elnöke Buday Goldberger Leó lesz, aki csak 
most érkezik haza amerikai tanulmányutjá- 
ról. Az elnöki tanácsot három uj taggal egé
szítik ki. Az uj tnácstagok között lesz 
Kneppo Sándor ny. fővámigazgató, akit 
nemrég hívtak meg a Kender, Juta és Textil
ipar Rt. vezérigazgatójának, a másik uj tag 
Lengyel Ferenc, a Fillex igazgatója, a har
madik dr. Márkus Andor, az Albertfalvai 
Textilgyár vezérigazgatója.

— A magyar ácsmesterek memoranduma az 
országgyűlési képviselőkhöz. A Magyar Ács
mesterek Országot Szövetsége az országgyűlési 
képviselőkhöz memorandumot juttatott cl, 
amelyben részletesen ecsetelik iparáguk vég- 
pusztulásra itéltsigét. Hangsúlyozza a memo
randum, hogy a magyar ácsmesteri kar évtize
dek óta meddő küzdelmet folytat részben ma
gukkal a hatóságokkal szemben, hogy az ács
munkálatokat kifejezetten az ácsmesterek ré
szére biztosillák cs ezzel megélhetésüket lehe
tővé tegye.

—• Beomlott a vasúti töltés — két munkást 
maga alá temetett. Vác és Nógrádverőce kö
zött a vasúti pályatestet most javítják. Az 
egyik híd közelében a vonat elhaladása után 
leomlott a töltés. Horváth János és Karasi 
György pályamunkásokat a lezuhanó föld
tömeg maga alá temette. Nyomban kiásták 
őket és súlyos sérülésekkel szállították mind 
a keltő’ kórházba.

— Elve temette el újszülött gyermekét. Fa- 
renczi Mihályné noszlopi asszony vasárnap 
délelőtt leánygyermeknek adott életet. Az 
asszony csak májusban ment férjhez és férje 
nem tudta, hogy gyermeket vár. Titkolni 
akarta előtte a szülést s ezért a csecsemőt 
kendőbe kötözte és a kertben elevenen elásta. 
A csendőrök nyomára jutottak a kegyetlen 
gyermekgyilkosságnak. Kiásták a csecsemőt és 
megállapították, hogy még élt, mikor eltemet
ték. A lelketlen anyát letartóztatták.

— Felavatták az uj miskolci református 
lemplomot. Nagy ünnepség keretében vasár
nap avatták fel a miskolci uj református 
templomot. A templomavatás szertartását 
Farkas István tiszánlnneni református püs
pök végezte.

Meleg idő
A Meteorológiai Intézet jelenti:
Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 17 Celsius-fok, a tengerszintre átszá

mított légnyomás 769 mm, gyengén süllyedő irányzatú.
Várható időjárás a következő huszonnégy órára:
Gyenge déli, délnyugati légára ml ás. Kevés felhő. Éjjel a csendesebb és mé
lyebb területeken köd. Erősebb éjjeli lehűlés (a mélyebb helyeken gyenge 
talajmenti fagy ). A hőmérséklet nappal tovább emelkedik és eléri az évszak

nak megfelelő átlagértéket: a 20—22 fokot.

— Amerikai előadó a Petőfi Társaságban. 
Vasárnap délelőtt tartotta az őszi évadban fel
olvasó ülését a Petőfi Társaság. Császár Ele
mér elnöki megnyitója után Kiss Ferenc, sza
valt, majd Havas István felolvasta u főtitkári 
jelentését. Ezután sor került az illés legérdeke
sebb pontjára. Kemény György amerikai ma
gyar előadására. Az amerikns magyar az ameri
kai magyar Irodalomról beszélt. A felolvasó 
ülést követő zárt ülésen Havas István beszá
molt arról, hegy Kis/aludi-Stróbl Zsigmond el
készítette Pékár Gyula síremlékét, amelyet 
mindszentek napján avatnak fel a temetőben.

— A Demokrata Kör vncsrrája. Vasárnap 
■sfe a Központi Demokrata Kör Andrássy-uti 
uj helyiségében ötszáz terítékes hclvlségavató 
vacsorát rendezett, amelyen Vázsonyi János 
■rszággyülési képviselő mondott beszédet.

— A Unnia Lloyd-aulók vezérképviseletét az 
Ágreement ipari és kereskedelmi r. t. vette át. 
amely vállalat igen nagy költséggel és befekte
tésnél a Hansa márkához méltó pnzar kiállítású 
bemutató-termet építtet 17, Andrássy-ut 47. sz. 
nlatt Néhány hétig azenbnn, amíg n kiállítási 
helyiség elkészül, az eladások ugyanabban u 
házban lévfi ideiglenes helyiségből történnek.

a tettenért vasúti tolvaj
Terve azonban nem sikerült, mert a detek
tív melléje ugrott és lefogta. A tolvaj, aki 
hatalmas, jól megtermett férfi volt,

szembeszállt a rendőrség! emberrel
és valóságos birkózás kezdődött közöttük. 
Az Izgalmas jelenetnek Ilire futott a pálya
udvaron és rendőr is érkezett oda. A detek
tív és a rendőr összekötözték a vasúti tol
vajt és bevitték a főkapitányságra.

Vasárnap délelőtt megállapították, hogy 
Szijut Lászlónak hívják, 25 éves rovott- 
multu napszámos. Kihallgatása közben a 
detektivszobában felkapta és Összetörte az 
asztalon állá vtzesüveget és poharakat,

feldöntötte as asztalokat és a nyitott 
ablak felé rohant,

hogy azon keresztül klugorjon ax utcára. A 
dühöngő embert lefogták és a 200-as cel
lába kisérték, ahol gondosan ügyelnek rá, 
nehogy kárt tegyen magában.

— A jugoszláv király Bclgrádbr xHt. 
IL Péter jugoszláv király elutr ledből, 
hogy visszatérjen Belgrádba. Búi .itatására 
megjelent a pályaudvaron Pál kormányzó
herceg, valamint az uralkodó polgári és ka
tonai udvartartásának tagjai.

— A magyar vasutasok és hajósok nagy
cenki Széchenyi-zarándoklata. Szeptember 
18-án tartották a magyar vasutasok és hajó
sok nagycenki Széchenyi-zarándoklutukat. A 
zarándokuton Samarjay Lajos államtitkár, 
titkos tanácsos vezetése alatt több mint ezer 
zarándok vett részt. A Széchenyi grófi-csa
ládot a Legnagyobb Magyar unokája, gróf 
Teleki Tiborné, Széchenyi Alisz grófnő, az 
államvasutak igazgatóságát pedig dr. Imrédy 
Kálmán, az államvasutak elnökhelyettese 
képviselte. A zarándokok különvonatát Hal eh 
Károly udvari tanácsos, a Győr—Sopron— 
Ebenfurti Vasút vezérigazgatója és a helyi 
hatóságok fogadták. A zarándoklat ünnepi 
szónoka dr. Wtnchkler István titkos taná
csos, ny. miniszter, a MFTR elnök-vezérigaz
gatója volt, kinek nagyhatású emlékebszédét 
több mint kétezer főnyi tömeg hallgatta. Az 
ünnepség után a délutánt a zarándokok 
Sopron nevezetességeinek megtekintésével 
töltötték.

— Leégett egy parasztház — két halott. 
Tiszabábolna községben nz éjszaka kigyulladt 
Ákos János gazdálkodó háza. A gazdálkodó 
felesége és nyolcvan éves édesanyja bent alud
tak n házban, nem vették észre a tüzet, mire 
Ákos János rájuktörtc nz njlót, a mennyezet 
egyik gerendája lezuhant, ráesett a két ágyban 
fekvő nőre. Az idős Ákosné nyomban meghalt, 
n fiatnlt életveszélyei állapotban vitték kór
házba, ahol néhány óra múlva súlyos sérü
léseibe belehalt.

— Budapesten fogták el a veszprémi betöré
sek tetteseit. Néhány nappal ezelőtt Vesz
prémben betörlek Kemény Aladár termény
kereskedő irodájába, és feltörték a pénztár
szekrényt. Ilatszáz pengő készpénzt zsákmá
nyoltak. Ugyanezen éjszaka n Hangya Szövet
kezet áruelosztójában is betörők jártak és 
nagymennyiségű árul vittek cl. A veszprémi 
rendőrség nyomozásának alapján Budapesten 
elfogták Klárik Ferenc és Kovács János mun
kásokat, akiket a betörés elkövetésével gyanú
sítanak.

— Csoór Lajos heszámolóbeszédc. Tóalmás 
községben vasárnap beszámolóbeszédet mon
dott Csoór Lajos, a túrái kerület képviselője. 
Megállapította, hogy az előző kormányok je
lentős munkát végezlek, de az uj törvények a 
népi kívánságok értelmében még újabb módo
sításokra szorulnak. Földreformot és n mező
gazdasági munkásaiig érdekében erőteljes 
szociálpolitikát sürgetett. Foglalkozott ezután 
:i külpolitikai kérdésekkel, majd azt hangoz
tatta, hogy a jobboldali politika nem a dikta
túrát jelenti.

— FÖLDRENGÉS! A Budapesti Föld- 
rengést Obszervatórium készülékei v.uúrnap 
•I óra 52 perc, 51 másodperckor földrengést 
jelezlek 1400 kilométer távolságból. A föld
mozgás Budapesten 40 percen ut tartott. A 
műszer legnagyobb kitérése 12 milliméter 
volt.

— Napról-napra zsúfolásig meglelik a Teréz- 
kűriill Weslenrf-kávéhrfz, ahol délutdnonklht 
urileányolt jazz- és szalonzenekara, esténklnt 
pedig huszonegy tüzes elgányrajká 
muzsikéi |a mellett
hónát látogató publikum.

brillláns Gvártia*  a 
kitünően szórakozik a kávé j

A legkiválóbb

GYAPJÚSZÖVET 
SELYEM és JERSEY 
salson divatxfllónlegességek cégünk 
hírneves, kitűnő minőségei a leg
újabb dlvatszinekben beérkeztek.

Félszázodos cégünk tekintélye biz
tosítéka mindenkor az anyagok ki
válóságénak és megbízhatóságának.

Célszerű és olcsó
belföldi dlvatkelmék le due válasz

tékban állnak rendelkezésre.

Speciális újdonságainkat minden ér
deklődőnek kéezaéggel mutatjuk be 

BrammerÖdön 
női és férfi divatkelmeház 

IV., Petőfi Sándor-utca 20

A házőrző kutya
fogta el a betörőt

Vasárnap reggel Izgalmas betörőhajxza ját
szódott le Pcstszenterzsébeten, a Munkácsy 
Miluily-utca 25. számú házban, A kora reggeli 
órákban egy kopott külsejű férfi

Alkulcscsal felnyitotta ■ háa ajtaját
és be akart törni az egyik szobába. A háztu
lajdonos és fiai figyelmesek lettek a betörőro 
és botokkal, valamint más védőeszközökkel 
felszerelve, kirohantak ax udvarra. Ugyanak
kor a háziasszony a kutyát is elszabaditótta éa 
a betörőt rövidesen sikerült elfogni! A ház
őrző kutya a menekülő betörő után vetette ma
gát és

nadrágjánál fogva leránclgiilta a kerítésről.
A házbelick rendőrt is hívtak és rövidesen 
megállapították, hogy XVeiss Sándor 32 éves 
foglalkozás nélküli egyén akarta elkövetni h 
betörést, aki augusztus 15-én szabadult a sze
gedi Csillagbörtönből. Weiss kiszabadulása óta 
több környékbeli betörést követett cl. Beismerő 
vallomása után letartóztatták.

— Hetvenéves aggastyán öngyilkossága. 
Vasárnap az angyalföldi menhely egyik 
ápoltja, Huszár János hetvenéves aggastyán 
felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már 
halott volt.

— Herczeg és Komló*  egész este ■ Hangll- 
ban. Kedden, szeptember 20 án kezdi meg a 
népszerű komikus, Herczeg Jenő és Komlói 
Vilmos vendégjátékéit a llangliban. Teljesen uj 
műsoruk a napi aktualitás egész sorozatát öleli 
fel és az érdekes vendégszereplés iránt óriási 
óriási érdeklődés mutatkozik,

— Most k Illő nősen vigyázzon az egészségére, 
főleg a szivére! Ezért használjon Nikopáll szip
kát!

Önuralom
kell ahhoz, hogyha az ember elmegy a 
Magyar Radiálorgyár rt. Andrássy-ut 
13 sz. bemutatóhelyiségei elölt, ne álljon 
meg úmulva a kirakatba tett GYÖNGY
KÁLYHA előtt. Valóban lehetséges 
volna, hogy ez a kályha az olcsó gyöngy
szénnel úgyszólván fillérekért ilyen 
teljesítményre képes? ,\ számok, adatok 
és tapasztalatok beszélnek! Legyen bi
zalommal azokhoz, akik már eddig is 
kipróbálták a Gyöngvkályhál és ann-k 
működésétől el vannak ragadtatva. Cse
rélje ki lakásának csak egyetlen kál; bá
ját: biztosra vesszük, hogy jövőre már 
csak Gyöngykályhák fognak díszelegni 
otthonában. Cserépkúlybájába is bcéoit- 
beirt a hnsonlórenrLzcril Gvöngv előtét.

Mpgvar Rrtf!Mtorg\ár rl. Bu- , 
(lapest. Kajzható a vaskereskedőknéi is.
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Eckhardt Tibor
nagy külpolitikai beszéde

Mezőberény, szeptember 18.
M Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A független kisgazdapárt békés
vármegyei szervezete vasárnap nagygyűlést 
rendezett Mezőberényben. A gyűlésen Eck
hardt Tibor nagy beszédet mondott.

Azzal kezdte, nehéz időkben, válságos na
pokban jöttek Mczőbcrénybe, ezért ne kí
vánják tőle, hogy pártpolitikai beszédet 
mondjon,

kizárólag külpolitikai kérdésekről 
fog beszélni.

' — Ember aligha láthatja előre, mi törté
nik majd a közeljövőben — mondotta. — 
Kötelesség komolyan gondolkodni, higgadtan 
viselkedni fis nyíltan, bátran szembenézni a 
nehézségekkel, amelyek a magyar emberre 
itt várnak. A púriskőrnyéki békeszerződé- 
sekkel teremtett dunavölgyi helyzet. tartha
tatlanná váll, igy nem maradhat tovább. 
Amíg n Diinavölgyébcn igazságos rendet nem 
teremtenek a nagyhatalmak, addig nincs és 
nem lehet béke. Az igazságtalanság mindig 
megbosszulja magát, a bűn nyomon kőveti 
ii bÜnhődést. A csehek halálos betegséget 
szedlek magukba, mert

■ nemzeti kisebbségektől telilelt ország 
hovatovább felbomlásra van ítélve,

mindenki haza akar menni, mindenki faj- 
tc.sl vei elvei akar együtt élni.

Amikor a békeszerződések megcsonkí
tották Magyarországot — folytatta —, nem 
igyekeztek emberséges bánásmóddal kibékí
teni, hanem kötelet vetettek a nyakúba és 
katonai szerződéssel próbálták megfojtani. 
limes egyszer azt mondotta a magyar kö
vetnek: Maguk meg akarják változtatni a 
békeszerződéseket; már pedig ha nem törőd
nek bele Trianonba, én a pokolba fogom 
magukat elvezetni. Erre azt mondottam Me
nés urnák, vegye tudomásul, ha minket a 
pokolba akar vinni, magának is oda kell ve- 

. És bekövetkezett nz időpont, 
"......................................................... Jött

mondhatnám, uj békekonferenciát kell 
tartani,

komoly és.uj békeszerződést kell kötni. Itt 
a legfőbb ideje, hogy bekövetkezzék a hi
bás békeszerződéseknek revíziója.

— Szentül meg vagyok győződve — mon- 
ollenére

nem lesz háború, mert nem tudom el
képzelni ■ világ urairól azt az őrültsé
get, hogy amikor az önrendelkezési jog

és a háború között van választás, ők 
tudatosan a háborút válasszák.

— Szerelnünk kell a békét, de létérde
keink és becsületünk rovására nem lehetünk 
békeszeretők. Szeressük a békét, de köve
teljük meg a magunk jussát. Egységre van 
szükség ebben az országban. Ha nehéz idők 
köszöntenek ránk,

ez a nemzet, ez a nép őrizze meg hi
degvérét, józan ítélőképességét,

mert nehéz időkben kétszeres szükség van 
a józanságra, önmérsékletre és önmegtar
tóztatásra — mondotta beszéde végén.

Tildy Zoltán a belső béke szükségességét 
hirdette, Andaházy Kasnya Béla a földkér- 

I dósról beszélt. Még néhány felszólalás után 
| végétért a gyűlés.Vitéz Makray Lajos

A legszélsőbb nyilastól
a legszélsőbb baloldalig egységbe 

kell tömörülnünk

CÉGBAJNOKSÁG
I. osztály.

Magyar Acél—Kábelgyár 1:0 (1:0). ~ 
vidéki Posztó—M Pamut 1:0 (0:0). — Áemén» 
és társa—Wertheim 3:2 (1:1). - Grt°Aw^-^ 
14:0 (7:0). — Chinoin—Újpesti Posztó 6:0 (2.0j.

II. osztály.
Müller bútorgyár—Gizella Gőzmalom 4:2 

(1:0) — M. Radiátor—Furnér 3:1 ““
Hirmann-Süss 3:0 (3:0). — Weiss Manfréd- 
Shell 1:0 (1:0).

in. osztály.
Weiss Manfréd II-Schiel 5:3 (5:1). — Angol 

M. Cérna—Reich Zsinórgyár 4:1 (1:1). —
Schember Mérleg—Óbudai Fehérítő 0:0. — 
Krolupper-Vigodni 5:2 (1:2). - Kováid-
Hrusovszky 3:2 (2:0). — Hutter Flóra—Zsolnai 
6:0 (3:0). — Sertésvágóhíd—Frama 3:3 í012)-^" 
Csavargyár—M. Fémlemez 1:0 (1:0). ”
Wander—Dreher Haggenmacher 4:3 (4:1).

Liga díj.
Capavó—B. Facsavar 1:0 (1:0).

Elnökségi dij.
Stadler—Budakalászi Textil 3:2 (1:0).

Kammer—Alt. Fonó 2:1 (0:0). — Hangya 
házak—M. Rézhenger 4:0 (2:0).

Dr.

tár-

Pincehely, szeptember 18.
Vitéz Makrai) Lajos kereszténypárt! képvi

selő Pincehelyen cs Tolnuozorán mondott va
sárnap beszámoló beszédet. Rámutatott arra, 
hogy n jelenlegi súlyos időkben nyíltan és 
őszintén meg kell mondani az igazságot.

Belpolitikai kérdésekről beszólt és 
élesen támadta a föld alatt folyó agltáclót, 

majd n földkérdés megoldását sürgette. A kö
vetkezőkben a külpolitikai problémákkal fog
lalkozott. Rámutatott orra, hogv a világválság 
Csehországban robbant ki. amely létét a ha
zugságnak köszönhette. Imádkoznunk kell, 
hogy az Isten ne mérje a világra azt a ször-

sí

pokolba akar 
lünk jönnie. 
amikor Csehszlovákia valóban közel 
■ hhoz, hogy a pokolba jut, de

ml magyarok kezdünk kijutni 
a pokolból,

meri megváltozott az idők járása.
— Csehszlovákia a történelem által nyúj

tott időhnladékot nem tudta felhasználni 
é.s most bekövetkezik az idő, hogy lejárt ez 
a történelmi váltó és az adósnak fizetnie kell 
és fizetni is fog — mondotta a továbbiakban 
Eckhardt, — Az. elmúlt busz esztendőben 
minden esetben, mikor Magyarországnak 
nehézségei támadlak, Csehszlovákia járt el 
velünk szemben a legkíméletlenebbül. Az n 
meggyőződésem, a marseillcl ügy során há
borút akartak ellenünk készíteni. 
é.s mulasztások, amelyeket a 
megengedett magának,

nemcsak Magyarországnak 
rára és hátrányára, hanem 
és károsak voltak az egész európai 

rendre és békére.

Ezután a Dunavölgyc problémáival foglal
kozott és a többi között a következőket mon
dotta:

— A magyarságnak, mint a Dunavölgyc 
középső államának, az n természetes hiva
tása a világban, hogy Szent István birodal
mának gondolatai jegyében összetartsa és 
egymáshoz közelebb hozza a dunavölgyi né
peket és országokat. Csehország itt a Duna 
völgyében nem a béke müvét építette ki 
húsz esztendő alatt, hanem a tömlöc falait 
Iparkodott egyre magasabbra emelni. A po
litikai hibák betetőzése az a szövetség, ame
lyet néhány évvel ezelőtt Csehszlovákia 
Szovjeloroszországgal kötött, mert nyilván
való volt, hogy

Csehszlovákia a szovjetnek akar befo
lyást biztosítani ■ Dunavölgyében. Ez
zel a politikával szemben a német bi
rodalomnak meg voll minden oka és 

joga a legélesebben szembefordulni, 
de nemcsak a német birodalomnak, hanem 
ti Csehszlovákia határain élő németeknek, 
lengyeleknek, ruténeknek és tótoknak. El 
kellett fordulniuk attól nz államtól, amely 
a vörös veszedelmet akarta idevezetni a 
Dunavölgyébe. Valahányszor jogos emberi 
követ dések hangzottak c| a csehekkel 
•zemben. állandóan nz a fenyegetés volt n 
válasz: ha nem engedelmeskednek, hát majd 
jön a: orosz. Hogy jön c nz orosz, azt nem 
tudom, de hogv jön a német, nz. egészen bi
zonyos. Csehszlovákiával szemben egyetlen- 
egy alig határos szomszédja kivételével, 
minden más szomszédja elutasító magatar
tást tanúsít,

Ugyanakkor pedig, amikor minden 
szomszédja ellene van. barátai elérhe

tetlen távolságban vannak.

— A magyar külpolitika — folytatta — 
Jóbnrálságbnn van nz olasszal, némettel, 
lengyellel, <z volt a rcálpolitikn. h helyes 
európai politika és a hclvcs magyar poli
tika. A helyzet az, hogv uj rendet, uj meg
oldást,

csehszlovák vtaoBylatban majdnem art

— .Szekérfuvarozók Jelentkezése. A helyi és' 
helyközi szekérfuvarozók országos

felhívja az ország összes szekérfuvarosait, 
hogy nz w/ szekérrcndelet és az w/ iparjogosit-

A hibák 
cseh politika

váltak ká- 
veszélyesek

— Elsikkasztotta a fuvardíjat. Jónás 
festősegéd pár héttel ezelőtt fölkereste Groh 
Emánuel kereskedőt és vállalkozott arra, hogy 
a kereskedő autójával vidéki fuvarozásokat vé
gez. A megbízatást meg is kapta, azonban 
Groh hiába várta az elszámolást, Jónás nem 
jelentkezett. Följelentést tett ellene a rendőr
ségen, ahol Jónás Pál beismerte, hogy az autó
val saját zsebére végzett fuvarozásokat és a 
befolyt összeget elköltötte. A rendőrség a sik
kasztó férfit őrizetbe vette.

— Bicskázás a Tisza Kálmán-téren. A Tisza 
Kálmán-tér 22. számú házban Makay Sándor 
30 éves cipészsegéd összeveszett a vele közös 
háztartásban élő Szidár Margit munkásnővel 
és zsebkéssel összeszurkálta. Szidár Margitot 
életveszélyes állapotban vitték a mentők a 
Szent Islván-kórházba.

— Betörőbnndát fogott a zujpesti rendőrség. 
Az újpesti rendőrség elfogta Kiss Mátyás, Hal
mos Mihály és Szaniszló János napszámosokat, 
akik az elmúlt hetekben a fővárosban és a 
környéken a divatáru-üzletek egész sorát fosz
tották ki. A három betörőt és ismerősüket Só
gor Józsefet, akinél a lopott értékeket elrejtet
ték, a rendőrség őrizetbe vette.

— Brammer Ödön női és férfi divatkelmeházábí 
., . ... - r.-.i T- . i- i i |beérkeztek a legkiválóbb gyapjúszövet-, selyem

ma jd Imre Vince es Hethy Eszter elenekel-l^s jersey divatkülönlegességek. Célszerű és olcsó 
lék I.endyay Istvánnak Szent István emle- divatkelmék is dús választékban állanak ren- 
kczetéről irt ódáját. delkezésre.

nyii csapást, amit a háború jelent. Isten áldását 
kérte mindazokra, akik a békéért fáradoznak. 

Azzal folytatta, hogy
ami igazság Németországnak, az Igazság 
a magyarnak is. Igazság kell Magyar

országnak,
és erőszakkal, hanem a nyu- 
lelkiismeretének szavával és

nem háborúval 
gáti hatalmak 
annak erejével.

n legszélsőbb .. .
oldalig egységbe kell tömörülni és Magyar
ország kormányzója mögé kell sorakoz

nunk.
Nagy tapssal fogadták az érdekes beszédet.

nyilastól a legszélsőbb bal

— A clsz,terci diákok székesfehérvári 
kongresszusa. A Magyar Ciszterci Diákszö
vetség vasárnap tartotta országos kongresz- . « . .................... ...... .. . . r

ványok tárgyában kiadandó tájékoztató meg
küldése miatt elmüket sürgősen közöljék a 
Fuvarozó Iparosok Szövetkezete, Budapesi, 
V., Auüch-utca 7. címre.

— RablógyilkoMúg az országúton. Vasár
napra virradó éjszaka Debrecen határá
ban. ii szoboszlai utón eszméletlenül, vérző 
tagokkal találták meg Kecskés István deb
receni gazdálkodót. Beszállítóiak a debre
ceni klinikám, ahol vasárnap délelőtt sú
lyos sérüléseibe belehalt. Megállapították, 
hogy ii szerencsétlen embert megtámadták, 
leütötték és kirabolták. A rablógyilkosság 
elkövetésével egy gazdasági cselédet gya
núsítanak, akit a csendörség már őrizetbe 
vett.

— Kifosztották egy rrdölgazgató lakását. 
Hfijj Imre győri erdöiga.’gató lakását ismeret
len lettesek feltörték. Többezer pengő értékű 
ruhaneműt és ékszert zsákmányoltak. A tette
sek kézrekerilésére. megindult a nyomozás.

— Az elhasznált gombanlaku Tungsram Kryp- 
tonlámpákat visszavásárolják! Aki az áram
fogyaszt isra ügyelt, tapasztalhatta, hogy a 
Krvptonlámpák mennyivel gazdaságosabban vi
lágítanak nz eddig használt egyéb lámpafnj- 
láknál. És ez még nem minden! Mert még az 
elhasznált újfajta gombanlaku Kryptonlámpa is 
pénzt ér! A villamossági szakkereskedők az el
használt gombanlaku Kryptonlúmpákat. ha bu
rájuk sértetlen, visszavásárolják. Egyes típu
soknál több, mint 40 Iliiért kapunk igy vissza 
limpánként, ez pedig már komoly hozzájáru
lást jelent újabb lámpáink beszerzési költsé
géhez.

Művészi síremlék Eichbnumnál, V., Ru- 
dolf-lér 3. (Mnrgithid.)

— Áhítaton csend lesi mindenütt, ha felzeng 
az Orion rádió hangja. Minden zaj, lárma, szó 
< lesittu), mikor Orion rádión megszólal a nagy
világ: olyan csendben és elmélyedéssel hall
gatja nz ember nz Orion rádiók tiszta, é|ö, 
zengő hangját, mint n klasszikusan szép, linll 
gntó és csendre Intő férfifej; nz Orion rádiók 
uj szimbóluma... Értelem, figyelem és kuliura 
sugárzik ebből n fejből: hjven tükrözi az ideá
lis rádiózás mclvértclmü eszméjét. S latszik 
rajta, hogy — Orion rádiót hnllgnt!

— öngyilkosság a miskolci Koronában. A 
miskolci Koronaszálló szakácsnője. Kovács 
.Tózscfné vasárnapra virradó éjszaka n szálloda 
második emeletéről leugrott az udvarra. Súlyos 
sérülésekkel, haldokolva vitték kórházba.

-— Elfogott betöri*.  A rendőrség letartóztatta 
Ihlarik Varga Ferenc. 32 éves volt kereskedő
segédet. Vhlarik augusztus első napjaiban 
szabadult ki n fogházból cs azóta t.r. ország 
különböző hclvrin betöréseket követelt cl. 
Főleg Veszprém megyében garázdálkodott, 
mire a rendőrség leleplezte és letartóztatta.

— luxuskocsitól a kiskocsiig minden igényi 
kielégítenek a modern Ford-autók. A nagy 8 
hengerestől a kis Móvng-Fonlig mindenki meg
találja a magának megfelelő Ford-kocsitipust

a közmondásosan kiváló Ford-moforral •— 
modern, áramvonalas karosszériával — mér
sékelt áron. Kérjen díjmentes próbaulnt a ve
zérképviseletnél (Hahn Arthur é.s Társai, And- 
rássy-ut 10) és nem vesz más kocsi!.

— Bankjegyeket égetett el n mull télen az, 
aki elavult <»ska kályháit néni cserélte ki a 
nagyszerű teljesítményű Gyöngy-kályhára. A 
Gyöngy-kályha egyenletes meleget ad és az ab
ban eltüzelhető olcsó Gyöngyszén leggazdasá
gosabb kihasználását teszi lehetővé. A Gyöngy 
kályha minden vaskereskedésben kapható.

szusút Székesfehérváron Az ünnepi beszé
det Hulla Aurél ny. államtitkár mondotta,

Pál

WESTEND kávéház
Esténként 21 tüzes cigányrajkó muzsikál!

Délután urileányok jazz- és szalónzenekara

Locarno nyerte a Károlyi emlékversenyt
A kétéves kancák legklasszikusabb versenye, 

már a start előtt szenzációval szolgált. Az elő
zetes favorit: Melvvn, ugyanis távolmaradt a 
verseny startjától. Az eddig veretlen kétéves 
váratlanul Icsántult és igy istállója kénytelen 
volt indításútól eltekinteni. Locarno igy meg
szabadult egyetlen ellenfelétől, s igen könnyen 
nyerte a versenyt.

A rap többi versenyei is végig reális ered
ményekkel zárultak.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. St. Gálién 

(5:10) Nagv G„ 2. Nótárius (12) Balog, 3. 
Hattyúdal (2Gutái. Fm.- Dcar Me (6) Tel
tschik. Egv hossz, 2J-J hossz. 10:14. Befutó; 09.

II. Kelenföldi dij. 1. Askarl (4) Teltschik, 2. 
Ábránd (3) Félix, 3. San Francisco (Ifi) Kupái 
K. Fm.: Prímás (fi) Esch, Boss (fi) Balog, Ti
tok (3) Gutái. Búvár (20) Nagy G., Csaba (6) 
Keszthelyi, Szepes (fi) Weissbach, Mire való 
(12) Bihari, Rojtos (10) Csuta. Ötnegyed hossz, 
fejhossz. 10:41, 18, 18, 41. Befutók: 70 és 481.

fejhossz. 10:32, 15, 21, 8, 15. Befutók: 95, 36 
és 97.

VIL Handicap. 1. Dongó (5) Fetting A., 2. 
Kékes II. (fi) Dara, 3. Futóbolond (2) Kolonics. 
Fm.; Farandole (12) Kupái K., Agrippina (10) 
Félix, Vaklárma (10) Tóth E., Progressiva (6) 
Dósai, Nóra (12) Esch T„ Padisah (6) Csömöri, 
elldie (6) Klimscha II., Indiana (8) Kajári, 
Trude (12) Gross. 4 hossz, % hossz. 10:56, 19, 
20, 16. Befutók: 357 és 170.

fogad Bauer Aladár
bookmakerirodáiban, Budapest, Kossuth Laloa-a. 14—16

Telefon: 180-704, 180—724
Fiókirodát Budán, Horthy Mlklós-ut 18. 

telefonon Telefon : 268-78Í)
leadott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbestlOnkf

Maoyar Lovareovlet SS Sí
III. Háromévesek szeptemberi handieapje. 1. 

Seregély (4) Csuta. 2. Perelő (5) Kolonics, 3. 
Bankó Pista (pari) Szentgyörgyi. Fm.; Hős (3) 
Teltschik. Főim (fi) Takács’.1.. Sydney (10) 
Rózsa, Aratás (fi) Klimscha Fejhossz, fejhossz. 
10:48, 14, lő, 13. Befutó; 380.

IV. Gróf Károlyi Gyula emlékverseny. 1. Lo
carno (610) Gutái, 2. Alom Í2H) Rózsn, 3. 
Muzsika (fi) Teltschik. r~i.: Pereputty (2Víl 
Csaplár, Récalcitrnnlc (5. ”alog. 4 hossz, 2>j 
hossz. 10:21. 13, 19. Befutó: 73.

V. Weller-handieap. 1. Amadro (4) Esch Gy . 
2. Viszta (3) Esch, 3. Tekergő (12) Klimscha. 
Fm.: Dobos (5) Szentgyörgyi, Nincs több (Ki 
Csömöri, Blnckie (5) Fetting A., Mindenes (l^íi 
Csuta, Panama (10) Kajári. S hossz, 4 hossz. 
10:66, 25, 18, 18. Befutó: 321.

VI. Hardleap. 1. Rakoncátlan (3) Kolonics. 
2. Clarion (5) Csuta, 3. holtversenyben Film 
(3) Rózsa és Ereszd el (10) Kajári. Fm.: Nnn- 
king (5) Keszthelyi, Cipó (5) Szentgyörgyi, Vi
rulj (5) Dósai, Kópia (8) Csömöri, Nxolette 
(10) Klimscha II., Fék (12) Burányi. 1% hossz,

Bécsi eredmények
A volt Császár dij volt a vasárnapi verse

nyek főszáma, melyet az egyetlen magyar részt
vevő, Dugó nyert meg igen könnyen.

Részletes eredmények:
I. futam. 1. Ezresbankó (6:10) Schejbal, 2. 

La Biguinc (3) Szokolai, 3. Tritogeneia (4) Va
sas. Fm.: Beatrix, Die Gretl, Melus, Balahu, 
Jumelage, Fricassée 10:13, 11. 13. 15.

III. futam. 1. Riadó (|kí) Klimscha, 2. Kai- 
serjnger (f/4) Heiling. Fm.: Florida, I/Ernes- 
lou. Cudar, Díszpolgár 10:23, 14. 14.

IV. futam. 1. Dugó (3:10) ,Schejbal. 2. Me- 
dardus (4) Heiling. Fm.: Riidiger, Bodcnsse. 
10:13, 11. 11.

V. futam. 1. Cigánybáró (4) Varga. 2. Qua- 
terno (2) Holler. Fm.: Madm. Deiri, Kirgise, 
Mönch, Blume. 10:40, 20, 15.

VI. futam. 1. Souvenir (6) Holler, 2 Car
men (1JÍ) Heiling, 3. Kinonixc (6) Németh, 4. 
Nikolaus (4) Takács 1. Fm.; Bckassine, Grá
nát, Rclnc Herőd i re, Cartabelle, Ka'uuvcr 
Harras. 10:198, 30, 12. 21, 14. W

VII. futam. I. Balilur (1%) Klimscha, 2. 
Mágnás (|«/«) Kotzor. Fin: Xandamour, Bo
lond, Otranto Bal. Horacc. 10:23, 14, 13,

l Sírni „ k, (ívesek Derby.Jíl
fűink vyárnap. A 20 000 pengi, dljír, „ pj,J 
legjobb kiHvejci illőnk Marihoz. Az eddi, 
imitálni! formák ohmján Hlu a díj leglogn.nl,b 
várományosa.



A futballtalan futball főszezónban keserves meglepetés

Zágráb uzsorakamattal törlesztett
A „80 pengős válogatási szisztéma" alaposan megbosszulta 
magát — Budapest csapata nem a főváros futballlát, hanem 
csak a szövetségi kapitányt „képviselte"

Zágráb-Budapest 6:1 (3:0)
Nem tulnagy optimizmussal bocsájtottuk 

útra harmadik garnitúránkat Zágrábba, de 
azért tisztes, becsületes szereplést vártunk 
tőlük. Ehelyett a magyar főváros színeiben 
porondra álló együttes a várakozás alatt 
többezer méter mélységben szerepelt és 
katasztrofális, féltucatgólos vereséggel kény
telen hazatérni. Zágráb futballját sokra be
csüljük, de legutóbb, amikor egy jó köze
pes kvalitású csapatot küldtünk le a bor- 
vát fővárosba, 5:0-ás győzelemmel mutat
tuk meg futballkulturánk fölényét. Most 
azonban, ugylátszik, egészen más szempon
tok érvényesültek a válogatásnál. Az egye
sületek nyolcvan pengő „kártérítést" kap
tak játékosonklnt a szövetségtől, önkénte
lenül Is arra gondolhat az ember, hogy ez 
a válogatási metódus a nyolcvan pengők 
„igazságos" elosztásán" alapult. Akkor, 
amikor három frontra kellett volna külde
nünk csapatot, még csak szemet hunytunk 
volna a Budapest válogatottja néven össze
tákolt vegyesfölvágott felett. Amikor azon
ban köztudomásúvá vált a pozsonyi mér
kőzés elmaradása, a zágrábiak kérték, hogy 
a legerősebb csapatot küldje le a szövetség. 
Ezt anyagilag is honorálták volna, miután 
az eredetileg megállapított 25.000 dinár he
lyett ötvenezret kínáltak fel. A szövetség

urai azonban, ugylátszik, a vizűm költség
többletét sajnálták.

A zágrábi csúfos vereségnek tehát 
hanem ez a háttere.

alig-

A „gyászjelentés"
18.Zágráb, szeptember

(A Hit jói Napló telefonjelentése.) Remek 
időben, tizezerfőnyi érdeklődő közönség elölt 
Podubszky bíró sípjelére a következő Össze- 
állításban álltak szemben egymással a csapa
tok: Zágráb: Cdazer — Brozovics, Hügel—Paje- 
vics, Jazbinsck, Kototovics—Sipos, Völsl, Les- 
nik. Antolkovics, Hrubec. Budapest: Vági — 
Szebehelyi, Flóra—Adóm, Soós, Hámori—TAn- 
ezos, Müller, Solti, Turay II., Vermes.

Zágráb csapata az első pillanattól kezdve 
hatalmas támadássorozatot zudit a magyar 
kapura. Szebehelyi csak a gólvonalon képes 
egy biztos gólnak látszó labdát parírozni. Majd 
Soós középfedezet visz lendületet a magyar 
csapatba, amely a mezőnyben elég tetszetős 
Játékot mutat. Soltinak egy fejese alig kerüli 
el a zágrábi kaput. A honátok ujabh vehe
mens támadása a 10. percben sikerrel jár: 
Hrubec jó beadását Lesnik kapja, aki védhe- 
tetlen góllal szerzi meg a vezetést. 1:0.

Változatos és nagyiramu játék következik, 
mindkét oldalon több gólhelyzettel. A 30. perc-

néi tart a játék, amikor a Lesnik által szökte
tett Völsl kiugrik és ujabb bombagóllal már 
két gólelőnyt szerez csapatának. 2:0. Nyolc 
perc múlva Hrubec balszélső lesgyanus hely
zetben kapja a labdát, végigdlrbllzi az Ingatag 
budapesti védelmet és Vági tehetetlen a lövé
sével szemben. 8:0.

Szünet után a budapesti csapatban 
változtatnak as összeállításon,

Müller lesz a balösszekötő, Odry pedig a jobb- 
Ő5szekölö. Ez a vérátömlesztés pillanatnyilag 
használ Is, mintha a támadások simábban gör
dülnének. Az 6. percben Odry szöktetésével 
Vermes megfut és sikerül javítania az eredmé
nyen. 8:1.

A zágrábid csapat azonban most 
döntő fölénybe kerül

és a 20. percben Hrubec hatalmas lövése ujabb 
gólt eredményez. 4:1. Majd néhány perc múlva 
Sípos száguld le a jobbszélen s beadását Völsl 
Ismét a magyar kapuba juttatja. 6:1. A zág
rábin bekkek Soltit Jó helyzetben gáncsolják, 
de a szabadrúgásunk nem jár sikerrel, sőt a 
visszapattanó labdát Hrubec szerzi meg, aki 
akadálytalanul lefut, lövését Vági Lesnik elé 
bokszolja s a szemfüles zágrábi középcsatár 
lába nem téveszt. 6:1.

A budapesti csapat minden kritikán aluli 
gyenge játéka és gyászos szereplése Zágrábban 
nagy kiábrándulást keltett.

már

Meglepetéses előkészületek 
a várva-várt örök-derbire

Jövö vasárnap a szezón legérdekesebb 
mérkőzését, a hagyományos örök-derbit 
vívja meg a Hungária és a Ferencváros csa
pata. Nem volt még példa arra, hogy olyan 
bizonytalan legyen a helyzet, mint amilyen

most, már ami a nagy ellenfelek formáit 
illeti. Érthető tehát a nagy érdeklődés, 
amellyel a sportközönség a két csapat vasár
napi tréningmérkőzését kisérte. Erről szá
molnak be az alábbi riportok.

Cseh Matyi derbinyerő formában van, 
Kardos a mellélövés művészetének 

ffenkölt bajnoka
HUNGÁRIA—NEMZETI 4:1 (3:0)

Az örökderbin, készülődő Hungária „jel
mezes főpróbájára" Müller és Biró kivételé
vel az egész játékosgárda felvonult. Még a 
visszarendelt prágai válogatott különítmény 
is megjelent a kiadós tréningnek szánt lw- 
rátságos mérkőzésen. A Nemzeti csapatában 
Kisalagl helyén játszik tartalék. Izgatottan 
lesi a főpróbák megszokott közönsége — 
klubvezérek és mezítlábas gyerekek hada — 
a krekkek minden mozdulatát. A gurman- 
dók szájcsettintése hallatszik Cseh Matyi 
minden mozdulatára és teljes joggal, mert

a Rózsahegyen hagyott kilók megdup
lázták az ördöngős labdaművész gyor
saságát. Minden labdán rajta van a 
Matyi és előbb szt .nélyesen, majd 
Kisulzky utján mutogatja két góllal 

oroszlánkörmeit az üllől-ut felé.

Jól mozog még Turay, Kiss, Titkos és Dudás 
a kékfehér gárdából, do ügyesen és hasz
nosan játszik a balhalf posztján Négyest is. 
Kardos sokat cselez és lövései mindig el
kerülik a kapui, azaz egy alkalommal nem 
sikerül kapu mellé lőni, mert a félrelött

lubdába Tompa bclcugrik és Kardos szo
morú szívvel nézi, amint félre irányzott 
labdája öngól alakjában a hálóba hull. 
A háromgólos vezetés ellenére sem meg
nyugtató a Hungária csatárok összejátéka. 
Igaz, 
nem „drukkerálom".
a

hogy Somlai a csatársor jobbszélén 
............................ Szünet után Négyesi 

jobbszélső, Somlai a half.
Kardost, ugytálszlk, még mindig bántja 
07. öngól-eset és az, hogy ebben a világ
ban már mcllélőni sem lehet nyugod
tan, miért Is gyorsan mellélő egy tizen

egyest és lehlggad.
Cseh Matyi leállítja a mótort, Turay sán- 
likálva lemegy, hogy helyet adjon Turán- 
nak. Feljön ti Nemzeti és percekig ugy szo
rongat, mintha derbire készülne. Molnár 
gólt is lő, de Kisulzky se hagyja magát. 
Ó is közelről a hálóba bombáz. Titkos nagy 
lövőformában van. Irtózatos lövései nyo
mán összeverődnek a lenyerek. A Hungária 
mozgása kielégítette a benfentesekel. Gom
bos biró a nvezönyben jól bíráskodott, de 
a kapu előtt feltűnt nagy „offszájdképte- 
lenségével".

UJ csillaga van a magyar futballnak: 
a neve Koltáth

FERENCVÁROS—SZOLNOKI MÁV 
4:8 (2:0)

Az üllői-uti pályán csekély 500 főnyi kö
zönség előtt ütközött meg a két csapat. A 
derbire készülő Ferencváros pillanatnyilag 
a legjobb csapatával, tehát válogatottjaival 
együtt állt fel a nagyon jó formában lévő 
Szolnoki MÁV ellen. A bajnokcsapat*  össze
állítása a következő voll: Tihanyi-Polgár, 
Jászberényi—Magda, Sárosi III, Fása— 
Biró, Kiss, Jakab, Sárosi dr., Gyetvai. Ta
pogatód zó játékkal Indult a mérkőzés. A 
ferencvárosi csatársor nagyon gyengén mű
ködik.

Sárosi Gyurkának schogysem megy a
játék balösszekötőben, még szerencse,

hogy ez nem Prágában derült ki

és igy vele együtt a beteg Keményt helyet
tesítő Gyetvai sincs jóformán a 
Jakab rúgja a vezető gólt, majd 
mezőnyjáték utón, amelyet néha 
Kotlát II- bomba fűszerez, Gyetvai 
gondolva, dühös nynrgalással indul 
noki kapu felé. A kék-fehér védők, ugy
látszik, nagyon megijednek a kis szélső 
mérgén és senki sem próbálja megakadá
lyozni, hogy gyilkos bombájával kettőre 
szaporítsa n Fradl-gólok számát. Ezután 
nemsokára Sárkány bizonyítja be, hogy 
Szolnok hadilábon áll a 11-esőkkel, meri 
egy bünlctörugásl elfílrásszerüen küld mellé. 
A ír..’..il. I ti’<í <•!-,ő gólj.i ismét Jakab 
nevéhez fűződi!;, Ö.Ü. Majd utána a formás 
szolnoki támadások alakulnak, ebből Ko-

pólyán. 
hosszas 
egy-egy 
nagyot 
a szol-

pús még szagolni sem tud hozzá. A zöld- 
fehér csapat bizony nem eléghette ki hlve(t< 
Minden része recsegett-ropogott és

csuk Sárosi III. volt az, aki megérdemli 
a dicsérő szól.

A kevésszámú szolnoki közönségnek annál 
több öröme telt csapatában, különösen Kot- 
táth játékában. Mai játékuk alapján — 
nem lehetetlen —, hogy az Újpest esetleg 
„pontatlanul" fog hazajönni jövő vasárnap 
Szolnokról.

Lélegzetállitó 
diszkoszdobás I

Reldar Sörlle norvég dlszkoszdobó, aki a> 
Európu-bajnoki mérkőzések során már as elő
döntőből kiesett, tréning közben 54 méter 
8.1 cm-es eredményt ért el, nml 173 cm-el jobb, 
mini a fennálló világrekord. A dohás, miután 
tréningen érték el, világrekordként nem hitele
síthető. de mindenképpen bámulatot kelt.

rom javit. 9:1. A válogatott Kiss mulatja 
meg ezután, bogy nem akart üres kézzel 
menni Prágába, mert egy pompás gólt a 
különben nagyon jól védő Horváth háló
jába helyez. 4:1. A Ferencváros most már, 
tényleg lazsál, tartalékol a jövőbeli derbire. 
A MÁV azonban nem Ickintélytiszlclő, kü
lönösen

a válogatott tréningen üstökösként fel
tűnt Kolláth,

aki rövid egymásután két olyan jól szabott 
gólt rúg Tihanyi hálójába, hogy a kis ka

Hétfőn este két 
világbajnok döntő*  

küzdelme és a Váry*  
Petar Köp találkozás

Több mint 15 versenyző hullott el abban * 
hatalmas birkózó konkurenciában, amely több 
mint két hete tart a Fényes Fővárosi Nagy
cirkuszban. A döntő első napján, hétfőn márts 
két világbajnok küzd. Nino Eguatore az olasi 
és Ali ben Abdu. A néger gyors, az olasz hig
gadt, igy a pillanatnyi kondíció döntő lehet 
Vóry Sándor Európahajnokunk az utolsó na
pokban durván küzdő Petar Koppét kerül 
össze. A magyar fiú amerikai szereplése során 
ti durva stílust is megtanulta és ha a jugoszláv 
megfeledkezne a sportszerűségről Várg meg
tanítja „becsületre . Ugyancsak jók irgalom 
lesz a Mma—-Zehe Kurt találkozáson. A fen
tieken kivü] Bognár Bclltsch ellen, Czáfa pedig 
a német Richarddal fog mérkőzni. Érdeklődés
sel várják a mezőny legszimpatikusabb ver*  
senyzőjének, az orosz csodabirkozónak, Rofee*  
csenkának küzdelmét a német Kautsehky ellen. 
A méíkőzéiiéket negyed 9 őrekor kezdik a 
Fényes Fővárosi Nagycirkuszban

TUDNAK A JAPÁNOK!
Egy tokiói úszóversenyen 200 méteres gyón- 

úszásban Arat 2 p 10.6 mp-es idővel győzött 
1500 m-en Amano 10 p 19.2 mp-es eredményt 
ért el és a 200 m-es mellúszást Hamura 2 p 
42.2 mp-el nyerte.

Óriási meglepetésre Farkas Beszkárt nyerte 
Magyarrszág 100 km-es kerékpáros országúti 
bajnokságát.

Ratjen 170 centimétert ugrott 
magasba

Csák rekorddal is csak második lett
Bécs, szeptember 18.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tété.) A női Európa-bajnokaág második nap
ján Is elsőrendű eredményeket értek el Európa 
hölgyatlétái. Az eredmények közöl kiemelkedik 
a német Ratjen 170 cm-es niagasugró világ
rekordja. I)e elsőrendű a magyar Csák Ibolya 
104 cm-es uj országos rekordja Is. Magyar 
szempontból örvendetes, hogy stafétánk 50.8 
mp. Idővel a 4. helyet tudta elfoglalni, vala
mint a legnagyobb tehetségű magyar funónő- 
nek, Nagy Rózsinak a 200 m-cs 27 mp-es re
kordja számítható sikernek.

Részlefes credcményck: magasugrás: 1. Ret
ten (Németország) 170 cm. Világrekord! 2. Csák 
ibolya 104 cm. .Magyar rekord. 200 ra. síkfutás: 
I. Waluslcvic (lengyel) 23.8. 2. Kraosz (német) 
24.4. Német rekord. Nagy Rózái az előfutamá*  
bán 27 mp-rs országos rekorddal Ötödik let*.  
4x100 m.: I. Németország 40.8 mp, 2. lengyel
ország, Magyarország (Halta, Lflrtnczy, Fehér, 
Nagy) 50.8 mp-cel negyedik lelt. Gerelyretéa: 
I. Gellus (német) 45-S8 m. Diszkoszvetésben 1. 
Németország 00 ponttal, 2. Lengyelország 20 
ponttal.

—— ——
Az elmaradt prágai márKözás 

erdehes HDuetKezmönvel
A futball legbelső köreit szombaton éjjel 

és vasárnap a válogatott csapat elmaradt 
prágai mérkőzésének ügye foglalkoztatta. 
Élénken tárgyalták 
rallan fordulatot, 
ctaknem egyhangú

az MLSZ vezető ____
szemrehányás, amiért saját hatáskörük
ben kellő Időben nem rendelkeztek a 

mérkőzés elhalasztásáról.
Elmaradt volna a már eleve kilátástalan 
utazás és a futball egy fontos bajnoki va
sárnappal gazdagodott volna.

A bajnoki küzdelmek elmaradásán kiviil 
még más Irányban is foglalkoztatta a szak
értőket a mindenképpen indokolt letiltás. 
Számolnak ugyanis azzal, hogy

■ csehszlovák fnlballszövetség lépése- 
kel fog lenni a FIFA-nál.

már csak azért is, hogy azt a súlyos anyagi |

a meglepő, de nem vá- 
ugyanakkor azonban 

volt a vélemény, hogy 
köreit joggal érheti

bau kiegyenlítsék. Nem vitás, az MLSZ a 
FIFA elölt megfelelő érvekkel fogja iga
zolni, hogy nem tartozik kártérítéssel.

Élénken taglalják ezt a nem érdektelen 
körülményt is, hogy

az Országos Testnevelési Tanács, umcl.v 
már többizbcii tantijeiét adta rendkí
vüli fürgeségének, amikor a klubcsa
patok túráinak letiltáráról volt szó, eb
ben az ügyben a részvétlen szereplő 
egyelőre érthetetlen alakításával vonla 

magára a figyelmet.
Az OTT-nak ezt a szerepét a futball beava*  
lőtt közeiben azzal magyarázzák, hogy

ez az intézmény már a legközelebbi jö
vőben mind szervezeti, mind személyi 
vonalkázásokban rendkívüli változások 

előtt áll.
így a folyó ügyek vczc.énében beállóit és 

___  ... _ érthető lempócsökkené*  ebben az cselben 
kárt, amely őket érte, valamilyen forrná-' is magyarázatul szolgál.
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Az NBB meglepetései fordulóié
Az NBB negyedik fordulóját nyugodtan ne meglepetése a tavalyi bajnokazpirána WMPC 

verhetjük a meglepetések sorozatának. Akár a —í-- ----- «
tavalyi profiligában, ugy az NBB-bcn sincs már 
biztos meccs! .4 legnagyobb favorlfok hullottak 
fi vasárnap. A forduló kimagasló legnagyobb

A Hét Hőse: Sldlik Perecesl TK
Az NBB negyedik fordulója alkalmából a 

Hétfői Naptó kitüntetését, a Hét Hőse 
plakettjét

Sldlik,

nki csapatának 
mérkőzésén a legjobb ember volt 
része vau abban, ’ -~—
győzelemmel szaporította 
zatát. A kitűnő játékosnak 
László szobrászom vésznek r 
Hét Hőse 
kesztősége

perecesl TK kiváló csatára 
nyerte,

* vasárnapi idegenben játszott 
' és nagy 

hogy a l’TK újabb szép 
diadalainak soro- 

c Ősi Blazsck 
remek kivitelű 

plakettjét a Hétfői Napló szer
it hét folyamán jutlataja cl.

KELETI CSOPORT

/. Ed NA G YOBB MEGLEPETÉSE:

tsZAK—WMFC 2:0 (0:0). Szegedről je
lentik: 1500 néző. Nagyon élvezetes küz
delmet vívott az NBB két klnssziscsapata. 
Az első félidőben a WMFC löbh*zör  is ve
zetést szerezhetne, de a szegedi halfsor 
mindent szerel, A második félidőben a 
0. percben Török lerohan és vezetést sze
rez. Kétségbeesetten próbál egyenlíteni a 
csepeli csapat, de az eredmény Török 
újabb gólja. A szegedi együttes mindenkép 
rászolgált c nagy győzelemre.
'MEG KELLETT KEZDENI A PONTOKÉRT

A TÖREKVÉSNEK
Törekvéa—V. Keménység 3:1 (1:1). Vác- 

ról jelentik: 500 néző. Nagyon unalmas 
játék után Heinsingcr szerzi meg -a veze
tést a helyi csapatnak. De nemsokáig 
örülhetnek a vezetésnek, mert Császár 
egyenlít. A második félidőben kijön a 
pestiek nagyobb klasszisa, Róják és Csá
szár góljaival biztosítják a győzelmet.

'AZ ÖRÖKIFJll ŐRI FONTOS PONTOKAT

inAsódik 
őri révén

D. MÁVAG—Debreceni Vasutas 4:2 (1:1). 
Diósgyőrből jelentik: 3000 néző. Óriási 
küzdelemmel indul n nyugati csoport két 
veretlen csapata. Szabó gyors vczctögólját 
Füzér egyenlíti. A 
poraiból faléledt 
ragyogóbb akciókat vezet 
győri ötös és Liptai, Füzér, valamint Barna 
góljával behozhutntlan előnyre tesz szert. 
Az utolsó percben Bihari szépít.
KILENCET KAPOTT A S7.ENTLÖRINC 

SALGÓTARJÁNBAN

félidőben a 
ragyogónál- 

klváló diós-

Sál. BTC—SZAC 9:0 (3:0). Salgótarján
ból jelentik: 1500 néző. Turjánban még 
nem látták ilyen jó! játszani a BTC csatár
sorul. \ nagyszerű Jenőfi vezetésével való
sággal összebombázták a szentlőrinci csa
pat hálóját és hogy csak a lövéssorozat- 
ból kilenc talált a kapuba, az a SZAC nagy
fokú sz.i emséjére vall. A gólok közül 
Jcnöfi 5-öt, Lukács tőt, Balás és Rak ön
gólt ért cl.

,S/.V.í,V NYERT I KIS FRADI
FTC—Váci SE 5:0 (2:0). Ollóiul, 2000 

néző. A kis Fradi jól öszvclolgozott csapa
tának min jelenteit különösebb akadályt 
a váci legénység. Már a 7. percben Pibcr 
átadását a Hétfői Napló elmúlt heti hőse, 
Pásztói értékesíti. Majd rövidesen ismét 
Pásztói eredményes. A második félidőben 
Pibcr rúgja a harmadik gólt, majd nem
sokára Horváth eredményes kétszer egy
másután. A közönség közben állandóan 
Mérlegeli a nagyon gyengén működő játék
vezetőt, de a rendezőség hamarosan rendet 
teremi.

MI/OTI R CS\K ol Tilos III)?
CS. MOVE—Mezőtúr 5:1 (3:0). Csepelről je

lentik: 1003 néző. Az 3. percben Popp szerzi 
meg n verető gólt, most kétszer egymásután 
eredményes. A máskor olv nngyszerücn játszó 
mezőtúri csapat csak szédelcg a pályán. A má
sodik félidőben Vincze mg két nagv gólt és 

ii MAFC n 30 percben csuk Magyar ll-csévél 
tud szépíteni.

PERI ) I s llű \ PITI)
Pereces-M kVAG 1:0 (1:0). Köbánv.ii ut, 500 

néző. Az elbírnkodott gépgyári csapni értékes 
pontokul vesztett ti nagyszerű Sid.’ik í-ltnl vé
réréit Perecessel színiben. A mérkőzés egyet
len gólja is Sldlik neu'hez fűződik. Gól után 
egyenlíthetne n MÁVAG, de Opala elhibázza n 
11 es rúgást A második lélidöhcn eldurvul n 
játék, ennek n főrészese n inimh lu'.ron egyen
líteni akaréi piros ki k csapni.

Kelet bajnoki tabellája
1. Diósgyőr ti) -■>. K pont. 2. Szegedi AK 13:3. 

6 pont 3. WMFC 10 á. 6 pont; 4. Debreceni 
VS< 1.3 0. 6 pont :> 6 I IC 10:5 és Salgótar
jáni BTC 16:8, 4 I pont. 7 Törekvés 10:9. 
4 pent. 8.-9 pere.es és Mezőtúr 8:11 4-1
pont. 1f» Csepeli MOVI II 13. 4 pont. II Szent
löiine 914. pont 12 Váci Reménvíég 3:13,
— pont. 13 Váll SF I tt. pont; ti MÁVAG
1:10 pont

szegedi veresige. De meglepetésnek számit a 
Postás, valamint a debreceni Vasutas vere
sége ts.

NYUGATI CSOPORT

GYILKOS KÜZDELEMBEN VESZTETTE
El. VERETLENSÉGÉT A POSTÁS

Beszkárt—Postás 2:1 (2:1). Lóverseny
tér, 1000 néző. Hatalmas küzdelmet vívott 
a két pesti elitcsapat. Bajkai már az 5. perc
ben megszerzi a vezetést és csak a félidő 
közepén sikerül Návalnak egyenliteni. A 
38. percben a különösen nagy játékot 
nyújtó Bene révén vezet a Beszkárt. A má
sodik félidőben nagyon kemény játék folyik, 
amelynek eredménye Takács Beszkárt ki
állítása. Hiába küzd a zöld-fehér csatársor, 
az egyenlítés nem sikerül.
HA A CSATÁRSOROK TEHETETLENEK

Lám part—Tokod 1:1 (1:0). Pestszent-
erzsébet, 2000 néző. A mérkőzés két félideje 
iskolapéldája annak, hogy lőni nem tudó 
csatárok hogyan ronthatnak el öt meccs 
megnyerésére is clegondő helyzetet. Kere
kes szerzi meg a vezetést, ezt a második 
félidőben Rozgonyi egyenlíti.

ÚJABB ÉRTÉKES PONTOKAT SZERZETT
AZ UTE

RTE—Pénzügy 4:2 (2:1). Rákoskeresztúrról 
jelentik: 1500 néző. Rövid mezőnyjáték után 
Csere szerzi meg a vezetést,, ezt Endrödi egyen
líti. Paulovics bomba szabadrúgása Állítja be 
a félidő eredményét. A második félidőben Bor
bús egyenlít, majd a keresztúri gólzsák, Ta 
kacs kétszer egymásután eredményes. A fiatal, 
szorgalmas vidéki csapat mindenképpen rászol
gált erre a nagyon szép sikerre.

Ml VAN A TSC-VELf

UTE—Tatabánya 4:0 (0:0). Az első fél
időben mind a két csapat góliszonyban 
szenved, a második félidőben teljesen 
visszaesik a helyi csapat s a nagyszerűen 
játszó lila legénység Havas, Németh, Dor- 
mos (11-csbÖI), Ungvári remeknél reme- 
kebb góljaival könnyen hozza cl a ponto
kat a bányavárosból.

GRANDIÓZUS KU7.DELEMBEN GYŐZÖTT
4 SFAC

SFAC—Álba Regla 3:2 (0:1). Székes
fehérvárról jelentik: 2000 néző. Hatalmas 
csatát vívott a két csapat, szinte az első 
perctől az utolsóig minden labdóért külön 
harcot folytatlak a játékosok. A 42. perc
ben Varga az Álba Regiának szerzi meg a 
vezetést s a második félidő 2. percében Né
meth egyenlít, majd Soproni vezetést is sze
rez. De az állandóan nagy formát játszó 
Háry kiegyenlít. 2:2. LélekzcteláBitó gran
diózus küzdelem indul meg a győztes gól
ért, amit a szerencsésebb SFAC-nak Vár
szegi szerez meg.

NEM VOLT AKADÁLY .4 HALADÁSNAK

„ ÉTO
Haladás—ETO 5:1 (3:0). Szombathelyről 

jelentik: 2500 néző. A 4. percben Mórocz 
ingja a nap első gólját, amit Forgács, majd 
ismét Mórocz gólja követ. Szünet után a 
nagyszerű Mórocz újabb gólt szerez, Lovász 
rúgja az ötödiket és csak a 11. percben tud 
Tóth III. szépíteni.

.4 MECSEK ALJÁN ISMÉT ELVÉRZETT 
.4 V.I.SA.S

Pécsi DV—Vasas 4:0 (2:0). Pécsről jelen
ük: 1500 néző. A pécsi csatársor ma kivéte
lesen jó napol fogott ki és igy egész köny- 
nven intézték el nz NBB egyik titkos mu
musát. Dunai rúgja az első gólt, Kcszler a 

góllövök 
szép

után is ez 
csapat inai játéka

13:

másodikat. Szünet 
sorrendje. A pécsi 
reményekre jogosít.

Nyugat bajnoki tabellája
1. Szombathely 16:3, 8 pont; 2. Postás

6 pont; 3. Sopron 13:13, 6 pont; 4. Lnmpnrt 
15:4, 5 pont; 5. Tokod 7:6, 5 pont: 6. ARAK 
15:7, 4 pont; 7. t'TE 7:4, 4 pont; 8. BSzKRT 
5:7, 4 pont: 9. Rákoskeresztúr 7:19, 4 pont;
10. Pécsi DV 8.6, 3 pont; 11. Győri ETO 6:11, 
3 pont; 12. Vasas 5:12, 3 pont; 13. Pénzügy 
5:13, 2 pont, II. Tatabánya 2:12, — pont.

4 Hét Hőseit 
és a Hétfői Naplót ünnepelték
A Hétfői Napló szerkesztősége az elmúlt 

héten ndln út flnepélyes keretek közölt a 
második és harmadik NBB forduló Hét Hő
seinek ar cnilékplakeltct. A második for
duló győztese, mint ismeretes, Háry István 
ar. Álba Régin fialni, nagy tehetségű csatára 
lett, mig a harmadik forduló győztese is 

a ..kis Fradi" még gyereksorban 
•nlere; Pásztói László. Mind a szé

kesfehérvári. mind ii pesti emlékplakcttkl- 
oszláson n jelenlévők hosszasan é: 
üiincnMtck a győzteseket.

Szabó Miklós bombaformában
A BBTE atlétikai vrrtenfének .-íratlan íren- lelt a tóiba. Többi eredmények: 100 ml Gye-
... . . . ...... ...... ... t.___ mr <no---- JAA m* 1 Vnrlnl MAI. 4H.4 niD.rációja támhdt. Szabó Miklós 1500 méteren 

3:53.6 mp-s ragyogó Időt futott. Kiváló futónk 
régi, nagy formájára emlékeztető könnyed 
stílusban futotta végig a távot, egy cseppet sem 
erőlködött, ami arra mutat, hogy az Őszi ver
senyek során míg egykét nagy eredményt vár
hatunk tőle. Mögötte Híres 3:59.8 mp-vel érke

Nyilttöréses utjai védett 
Salgótarján kapusa

KISPEST—SALGÓTARJÁNI SE 6:1 (1:1)
Köze! 3000 főnyi kispesti drukkersereg 

látogatott ki a régi KAC-pályára a nap 
egyetlen bajnoki mérkőzésére abban a re
ményben, hogy a kitűnő formában lévő Kis
pesttől kétszámjegyű pompás bajnoki győ
zelmet láthat. Ehelyett az első félidőben! 
csak sok-sok bosszankodás jutott a közön-' 
ségnek jutalmul. A teljesen elbizakodottan 
játszó kispestiek ugyanis sokat tologattak, 
pepecseltek a salgótarjáni kapu előtt u^y, 
hogy a drukkerek már-már lemondtak el
keseredésükben az egyik pontról is. Szünet 
után azonban . megváltozott a játék képe. 
Salgótarján nem bírta a meg-megujuló kis
pesti rohamot és végeredményben féltucat 
góllal hagyta el a küzdelem szinterét.

Erőteljes kispesti ostrommal kezdődött a 
játék, de Nemes többször jóhelyzetben ront. 
A 6. percben Kása, a salgótarjáni balszélső 
elfut, lövését Boldizsár kiüti s a labda a 
jobbszélső Somogyi elé perdül, aki bebom
bázza. 0:1.

A közönség egyelőre humorosan fogja fel 
a dolgot és harsány kacagással kiséri a 
kispesti csatársor további tehetetlenségét. 
Déri az egyedüli, aki jól játszik, valósággal 
eteti labdával társait, akik a legbiztosabb 
gólhelyzetekben s csak egymáshoz tologat
nak. Nemes ollózva szökteti Kürthyt, Bara
bás kapus nem tudja elhatározni magát, 
hogy kifuSson-e vagy se, végül az utolsó 
pillanatban Kürthy lábára veti magát és sú
lyos ujjSvrülÓBt szenved.

A mentők azonnal megállapítják, hogy 
nyílt törést szenvedett a kisnjján. Bara
bás azonban nem hajlandó elhagyni a 
pályát, még arra az időre sem, amíg 
bekötözik. Guttmann az SSE egyik ve
zetője erőszákkal ki akarja vezetni ka
pusát a pályáról, azonban az ismét el
lenszegül. A rendőrök azt hiszik, hogy 
Guttmann botrányt akar provokálni, 
karonfogják és eltávolítják a pályáról a 

kispesti közönség nagy derültsége között.

Horváth, a Rákoscsabai TK-bó{ exportált 
nagy tehetségű ccntcrhalf kitünően játszik 
ez némi vigaszul szolgál a csatársor gyatra 
játékáért. •

A Kispestnek határozott balszerencséje is 
van, mert Olajkár lövése a belső kapuléc
ről pattan ki, Nemes közeli bombáját pedig
n kapus védi. A 42. percben végre Déri, aki . , , í4S8L
végige.deüe az egé.z véMmcl. ÍT ÍSk’Ő!?)
20 méterről félmagas lövést küld, ez a salgó- |n«rkb»n RM —.14. Fra.lciaorsiágbnn l.ao frank. Jugo-

i l.t azlávia 2.50 dinár, Németország 15 PL. Olaszország 11tarjám hálóban megakad. 1.1. 1 » jira, Románia 5 l«i, CseiwjiováXja 1 ífc. 1

ftifniiiiínniifnninniiHinHnniHnjnnnnHiijnHHinjJiiniinjiiJjHi’iinDinninnHjjiDiiniiiHHDnniiiDnniijnniJiHinnjnjiiiHHniiJiinnniHi

Nehezebb, mini hinne!
Azok részére készült, akik azt mondják: öt perc alatt megfejtek egy keresztrejtvényt. 

Mint a mellékelt ábra mutálni fogja, ennek a megfejtése tovább fog tartani.

VÍZSZINTES:
1, Egy híres regény főhőse. 

12. Város. 13. Tenger. 14. Mel
léknév. 15. Rag. 17. Tőzsdén 
c.«nk képletesen szerepel. 18. 
Betű. 19. Pap adja. 20. Kötő
szó. 21. Betű neve. 22. Ingyen 
utazik. 23. író. 24. Igekötő. 25. 
Helyhatározószó. 26. Szállít. 
27. Jármüvet hajt. 28. Keresz
tülmegy rajta. 30. Filmszínész. 
31. Létrehoz. 32. Igekölö. 33. 
Harag — idegen nyelven. 34. 
Latin ,.»ó“ keverve. 35. Bizo
nyos. állapotú. 36. Fordított 
mutatósró. 37. Földműves 
igéje. 39. Igck'ötő. 40. Abc. ré
sze 42. A teremtés egyik rész
lete. 43. Dallam — idegen 
nyelven. 44. Ismét. 45. A Ba
latonitól gvnkori ige — télen. 
46. Verseim.

FÜGGŐLEGES:
1. Államforma. 3. 

megyei kisközség. 3. Idegen 
helyeslés. 4. Festékkel kap
csolatos ige. 5. Múlnak bi
zony! 6. ü. G. U. 7. Mohamed 
koporsója. 8. Állatlak. 9. 
V. E. Á. 10. Régi épületek 
egyik részének a neve 11. Minden lexikonhan 
benne van e név. 12. Tanítani való. IX Dátu
mok előtt olvasható. IX Növénygcnusz nz 
Amaryllldnceac családban. 16. Az éneklés tár
gyal. IX Ital. 20. Nap — idegen nyelven. 22. 
Melyik alá? 2X Nem tudni róla még semmi...... . ....... laieiviK niaz no. .vem tutim róin móg semmi 

cs nr legcn I biztosat. 25. Idegen női név. 26. Idegen férfi- 
I ticv. |y. A <!él.’il 1 ik:ii :.lli»ms/'ivetsi l; cgvik tar-

•Cll U ..............
nes MAC 10.8 mp, 400 m! Vadas MAC 49.4 mp, 
MK) m: Aradi MAFC 1:56.4 nip. 400 ÍR. gát: 
Polgár BBTE 50.7 mp, 2. Verbőczi Diósgyőri 
AC. 56.9 mp, északi rekord. Súly: dr. Darányi 
MAC 15.05 m. ' Távol: Gyuricza Beszkárt 7.17 
m. Gerely: Várszegi MAC 62.90.

Szünet után a Kispest állandó ostrom 
alatt tartja a Salgótarjáni kaput és Nemes 
már az első percben megszerzi a vezetést. 
2:1. Negyedóra múlva Déri félpályáról indul 
és Kürthyvel összejátszása után remek bom
bát küld a töröttujju Barabás védte salgó
tarjáni kapuba. 3:1. Most már egymásután 
potyognak a gólok: Kürthg lövi a negyedi
ket, majd Kincses fejeli az ötödiket és 
Déri lövése beállította a végeredményt. 6:1. 
Közben egy kis parázs botrány is lejátszó
dott.

Barabás kapus ugyanis nrculiltötte
KUrtbyt s a biró a kapust kiállította és 

tizenegyest Ítélt Salgótarján ellen.
Nemes azonban kapu mellé küldte a büntet 
tőt. A salgótarjáni kapuba ettől kezdve Ki
rály állt be, aki oly kitünően védett, hogy a 
salgótarjániak sajnálták, hogy a meccs kez
detétől fogva nem ő állt a kapuban.

A Pcstszent-

Játék Gól Pont

1 HUNGÁRIA 4 12:6 8
2 KISPEST 4 15:7 7
3 NEMZETI 4 12:2 6
4 ÚJPEST 3 10:4 «
5 BUDAFOK 3 5:3 6
6 SZEGED 4 7:7 3
7 SZOLNOK 3 6:6 3
8 El-EKIRO.MOS 4 9:13 3
9 FERENCVÁROS 1 8:1 2

10 SZ0RKETAX1 4 14:10 2
11 PHŐBUS 4 5:8 2
12 SALGÓTARJÁN 4 8:20 2
13 ZUGLÓ 4 7:22 2
U BOCSKAI 4 2:11 —

Szegedre ment a lábát törni.
erzsébeti Jutagyár csapata vasárnap Szegeden 
az Újszeged! TC-vel barátságos mérkőzést ját
szót s ennek során Tössl, a Pestsxenterzsébet 
játékosa lábát törte. Kórházba szállították.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és klsdőhivstal: Erssébet-Wrut St.
Telefon hétköznap és vas. déli 12-lg: 1-108-M. Vas. d. «.
1 órától (Aradi-u. 8, Globus-nyomda-: t-lll-O, M4S-M. 
Vas. d. n. %5-tól lapzártáig: 1-IK-42, l-ltl-éJ, 1-111-44, 

1-Z45-81.

EU3QCE1D1

tományn. ____
súg, 1910 óta n délafrikai 
Fővárosa: Blocmfunlein. „„ llM1I,,s,,.r
Találja. 31. Elhtinyt magyar iró. 35. A munka 
alapja 37. Kcverten fon. ?" ’ ■
39. Görög prepozíció. 41. E 
kezdete. 43. Idegen íirfinéi 
ziszjnésr telte )

lakúit mint húr köztársa- 
iállamszövetség tagja.

28. Hangszer. 29.

38. Idegen női név 
I- 42. Évszók 

■■ 'Ismertté rgv mo-
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