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Prága nem fogadja el
Hitler feltételeit
Csehország a lengyel követséggel közölte, hogy
hajlandó a lengyel területi kérdéssel foglalkozni
Izgalmas minisztertanács Párisban és Londonban
A cseh kormány vasárnap reggel óta együí
*
és
tanulmányozza a német emlékiratot
Mussolini: Ha a többiek folytatják a mozgósítást,
Olaszország is megteszi a maga intézkedéseit
Ciano a jugoszláv követtel, Sztojadinovics a román
külügyminiszterrel tárgyalt
Brutális cseh rendeletek a szudétanémetek ellen
Daladier és Bonnet Londonba repült
Lelkesen ünnepli az ország a Felvidék felszabadítá
sának harcosait
Gént, szeptember 25. (Havas)
Genfi hivatalos cseh körökben kijelentik,
hogy a prágai kormány még ma közölni fogja
a londoni értekezlet alkalmából Londonban
egybeülő francia és angol államférfiakkal,
hogy nem fogadhatja el a német emlékirat
teltételeit, nevezetesen nem járulhat hozzá
ahhoz, hogy a németek részéröl nyújtandó
biztosíték nélkül átadja érődéit. (MTI)

Az emlékiratot most a minisztérium illeté A védelmi készültség állapota, amelyet a
kes hivatalai fordítják cseh-nyelvre.
kormány pénteken kihirdetett, felhatal
mazza a kormányt arra, hogy törvényerejű
A cseh kormány már reggel óta állan
rendclelekct
bocsáthasson ki, anélkül, hogy
dóan tanácskoz.k, de c pillanatban a
ezeket az országgyűlésnek meg kellene sza
pilitikai tárcák viselőinek külön öszvaznia.
tMTl.)
szejövctelét nem Is tervezik.

Csehország hajlandó
a lengyel területi kérdéssel
foglalkozni
A prágai angol követ átadta
a cseh külügyminiszternek
a német emlékiratot

Varsó, szeptember 25'.
A Lengyel Távirati Iroda jelenti:
A lengyel kormány mára várja a választ a cseh kormányhoz a trschenl Sziléziára
vonatkozó lengyel követelések ügyébeu szeptember 21-én intézett jegyzékre.
A prágai külügyminisztériumban a lei igyel követség titkárának tett kijelentés s/.eríni ez a válasz elvben hozzá fog járulni aiilioz, hogy a területi kérdéssel foglalkozzanak. (MTI.)
London, szeptember 25.
liány napja nagyon feszült volt, ezt a
Varsó .szeptember 25.
A londoni cseh követség szombaton a késő esti órákban hivatalos közleményt
hirt nagy lelkesedéssel fogadták. SUrtl
adott ki, amely többek között a következőket mondja:
(Havas.| A lengyel Távirati Irodának azl
tömeg gyűlt össze a város piacterén s
A prágai angol követ szombaton átnyújtotta a cseh külügyminiszternek azl a né
a hírét, hogy Csehország elvben hozzájárul
ott hazafias dalokat énekelt, mnjd él
met emlékiratot, amelyet az angol miniszterelnök Hitler kancellártól kapott és amely
a területi kérdések tárgyalásához, n rádió
tette a lengyel kormányt.
bén Hlter közli, hogyan gondolja a szudétanémet kérdés tisztázását. (MTI.)
délután 3 órakor közölte Lengyelországban.
A hírt az, egész országiján élénk megelége léin Ián félnégy órakor a néptömeg a lenvel-cseh határ felé hömpölygőt! és ellette
sürgősen közölni fogja Londonnal és l’áris- déssel fogadták.
határon túl lakó lengyeleket.
sál. úgyhogy az érdekelt kormányok még
Teschen vidékén, ahol a légkör már néa inai napra Londonba egybehívott angol
francia értekezlet előtt tájékozva legyenek.
Páris, szeptember 25.
(MTI)
(Havas) Párisi cseh körökben azt mond
Prága, szeptember 25.
ják, hogy a cseh kormány már szombaton
(Huvag.) Hitler emlékiratát az éjszaka
este
| Lengyel politikai körökben ti klilíigyminiszfolyamán adták át a cseh kormánynak. Ezt
Varsó, szeptember 25.
I törnek különösen a japán nagykövettel a
a késedelmet az a körölménv magyarázza,
megkezdte a német emlékirat tanulmá
Heck külügyminiszter szombaton
nemzet közi helyzetről /oly látott megbeszé
nyozását
hogy
lnének tulajdonítanak nagy jelentőséged
fogadta az amerikai és a japán nagy
az emlékiratot gépkocsin illő futár
és ma délelőtt hivatalos közleményt dolgoz
(MTI.)
követet.
hozta Godesbcrgből.
U végső következtetéseiről. Elhatározását

Prága tanulmányozza
a némát emlékiratot

A lengyel külügyminiszter fontos
tárgyalása a japán nagykövettel

2
Európai válság —
nemzeti összefogás
Már hozd kél bet óta akut nz. euró
pai válság. A bábom, vagy béke sorsdöntő kérdésére az elkövetkező hetek
ben. de talán már napokban esedékes
\;il;if)/ krízis kri/isl követ óm uz ese
mények objektív szemlélete, (!•• a szüli
l< klix tiim-t, a lázas Európa pulzusának
ö li okozott működése is, arra enged
l.o\< Ikezteni. hogv a godcsbergi tanács
kozás után még nem nyílt meg a békés
kibontakozás s ennek legfontosabb fáktóm. a történelmi igazságszolgáltatás
útja, noha a valóiéin felelős európai té
nyezők kétségtelen önhláJdozássul ezen
dolgoznak. A bondaszlók, az igazságos
ihcndezés aliíaknázói. a méltánytalan
« > abszurd j< h illegi balárok őrei, az el
nyomók és elnyomásra uszítok azon
ban' még most is azon igyekeznek, hogv
inkább felrobbanjon a világ, inkább
b< láthatatlan szenvedések zúduljanak
az emberiségre, mintsem, lmgy önként
l<mondjanak arról amit közel két év
tized óta bitorolnak.
\ csehszlovák köztársaságba kénvszelilell szudétanémelek, magyarok és len
gyelek felszabadítása — ez a béke zá
loga. Ennek hirdetője az. érdekelt ha
talmak mellett elsősorban Mussolini, az
olasz nép vezére, aki eddig még minden
európai konfliktus alkalmával bebizonyilolla nemcsak azt. hogv iahalikusa
és bálor védője minden igazságos aspilá' iónak, de azl is, hogy politikai, ille
tőleg diplomáciai érzéke is csalhatat
lan. mert — n legtermészetesebb té
nyező. az igazság alapján áll. Az igaz
ság s a realitás felismerése gyakran nem
egészen egyszerű, mert éppen arról az
oldalról, ahonnan most is meg akarják
lorpedózni az uj, a tisztességes elren
'de/ésl. sohasem riadlak vissza altól.
lmgy hazugságok és hamlsitások soro
zatával iparkodjanak eltakarni. Ezúttal
azonban olyan spontán erővel tör elő
az igazság s olyan kiállóan aljas eszkö
zökkel iparkodik azl elnyomni ama
oldal, amely morális alap nélkül, a ter
ror és erőszak jogán kívánja megtartani
azl’ ami nem illeti meg, hogy Mussoli
ninál kevésbé széles látókörű polilikU'
sok szernél sem lehet mór bekötni ha
zugságokkal teleróll papírtekercsekkel.
És e pillanatban, umikor már Európa
minden tisztán látó s tisztességesen gon
dolkodó politikusa világosan meggyő
ződön az igazságos korrekció halaszt
hatatlan voltáról s küzd azért, hogy
lehetőleg békés eszközökkel győzzön az
igajfi európai szellem s érvényre jusson
a népek önrendelkezési joga, most, en
nek a megvilágpsodollságnak pillanatá
ban igen-igen fontos a belső egység kileliesedésc is. Polilkai tanácskozások,
párlkozi megállapodások nélkül is tel
jes fenköllségében bontakozik ki ezek
ben a sorsdöntő napokban a magyar
nép egysége. Századunk történelmének
pompázatos alakja, az igazi magyarság,
nz egé'Z ország ér/és . gondolat- és
oszhmvilágánnk lánglelkii megszemé*
lyesilöj
. Horthy Miklós kormányzó áll
cmwk az egsségm'k. a magyarság lel
jes körének középpontjában. A magyar
keresztény nemzeti eszmét képviselő
magvar kormány példás higgadtsággal
és teljes délivel dolgozik az egész ma
gyarság közös akaratának érvényesíté
séért. az igazság didaláérl. S c pillanat
ban, a lórlénelvm eme nagv forduló
pontján elcsitul Magyarországon min
den pórhiszáiy, báltérbe szorul egyé
nek vagy csoportok minden elkülönült
törekvése. Ennek igy is kell lennie:
nincs most más akarat, csak a közös
magyar cél.
A közös magyar cél: a magyarság
igazságos igényeinek kielégítése. Ez az,
amihez az ‘ország és az. ország minden
polgára lörlu telim d élivel és acélos aka
ratiul ragaszkodik. A magyar követelé
sek igazságosságáról és arról, hogy
r’-kmk leljesitc'c az egész kulhirvilág
lelkiismereti kötelessége, dt érdeke is
ma már meggyőzödön Európa. Imijük
hogy a magyar követelés Hitler és
Chguibcrlain tanácskozásainak is egyik
legfontosabb pontja. \ világ diplomá
ciáját már a magvar kérdés fogtálkor
latja és ha az idők viharában nem is
percek aluli jön meg uz igazság, hanem
még további tárgyalásokul igéivel, még
is útban van, meg kell érkezni'’. Megérkc.’ésrl toihelelldi hittel. rcndilliclcllen
ak irattal, .i nagy célért való összefo
gásban. minden áldozatra készen várja
Magyarország — mint egyetlen ember.

HÉTFŐI NAPIÓ
| felé néző házaiban géppuskákat helyeztek
el az ablakokban. Valamennyi fontos vasúti
csomópontot aláaknázták. Teschenben az
' élehniszerszükségre való tekintettel
heveTeschm cseh részében, a városnak a határ \ : ették az élelmiszeijegyeket. (MTI.)

Az Erpress Poranny jelentése szerint

h

esetiek lázas sietséggel erősítik meg
a cseh—lengyel határt.

A tescheni lengyelek véres
összetűzés után lefegyverez
ték a cseh katonákat
Varsó, szeptember 25.
rezték a cseh katonaságot és az ezeknek «
(Lengyel Távirati Iroda.) Teschenliől je segítségére érkező erősítést elűzték. Több
lentik, lmgy n mull éjjel sokan menekültek halottat és sebesültet jelentenek,
át a cseh határon I-eDgyeiorszugbu. A len
Bgoumln környékén egész éjjel hallották
gyel lakosság és a cseh csendőrök közöli
a fegyverropogáfit.
véres összetűzésekre kerüli sor. A lengjelek
vonakodnak eleget tenni a bevonulási pa Magában Teschenhen mintegy tizenkét cseh
sebesült meg. A cseh elnyomókkal történt
rancsnak a
összeütközésre egy titkos rádió adta a pa
a csehek üldözése elől Lengyelországba
rancsot; ez a titkos rádió felszólította a
menekülnek vagy az erdőkbe vonulnak.
lengyeleket, hogy
A csendőrökkel történi összetűzéseknél a
kövessék azoknak a hősöknek :i példá
lengyelek tok fegyvert zsákmányoltak.
ját, akik Testben visszaszerzéséért har
Többen — megszökve a cseh hadsereg
coltuk.
ből — fegyvert, lőszert, gránátot és gép

fegyver! hoznak magukkal. Ezekből a me
nekültekből
lengyel szabadcsapatok alakulnak.

A hatóságok és műszaki csapatok lázasan
kutatnak a leadó után, amely egész Te
schenben kitünően vehető és hazafias fel
hívásokat intéz a lengyel lakossághoz.

Budapest. 1938 szentcinber *26.

Magyar asszonyok, gyér
mekek menekülése
Oroszvár, szeptember
H orvát jár falunál Pozsonyligetfalu
állandóan érkeznek magyar területre
szlovák útlevéllel rendelkező magyar
zetiségű csehszlovák állampolgárok,
asszonyok és gyermekek.

25.
felöl
cseh
nem
főleg

Ekrazitos cseh katonákat
fogtak német birodalmi
területen
Nelsse, szeptember 25.
(Német Távirati Iroda.) Kalkau közelében
Frelujaldauban birodalmi német területen
elfogták a 7. szánni cseh határőr-vadászzászjóalj öt katonáját, akiknél nagymennyi
sé^ ii ekrazitot tadáltak. A katonákat fogoly
táborba szállították.
A csehországi mozgósítás és a határvidéki
események következtében Felsősziléziát ól
egészen az alsódunai kerületig (AIsó-Ausztria) szombaton több mint negyvenezer lé
pett át a német határon, köztük 30.000-nél
több férfi. A meneküllek száma szombaton
este csaknem 170.000 volt.

A cseh kivitel
megszigorítása

Jablonkowából érkező jelentések egész éj
Prága, szeptember 25.
A elmúlt éjjel cseh határőrök lengyel
szaka
tartó összeütközésekről számolnak
A cseh rádió bejelentette, hogy a kor
menekültekre tüzeltek és többet meg
he, sok halálos áldozatiul és súlyos sebesült
mány
rendeleti
utón
intézkedéseket tett
sebesítettek.
tel, akiknek nagyrészc lengyel. Bysirican a
a közvetett tőkekivitel megakadályo
lengyelek lefegyi erezték a cseh csendőrSzombaton lengyel területre menekült egy
zására .
különítményt.
Küzdőn nevű lengyel ember is, aki annak
Triznieán az áldozatok között két cseh
idején a tescheni lakosság körében a Cseh A jövőben minden kiviteli kereskedőnek
országhoz való csatolás érdekében fejtett mellékelni kell külföldre irányuló szállít
csendőr is van.

Teschenben lengyel szökevények

lefegyve- ki propagandát.

Cseh rendelet!

1. Felgyújtani azt a házat,
amelyikre kitűzik a ne
met zászlót
2. Agyonlőni, aki szudéta
német jelvényt visel

mányaihoz a kereskedelmi
zonylatát. (MTI).

miniszter bi

Békereviziót küvetel
az angol sajtó
London, szeptember 25.
Az angol sajtó mind sűrűbben közöl
békereviziót sürgető nyílt leveleket.
Sir Brian Barttelot irja a Timcsbau:

Addig nem lehet tartós béke és jó
indulat Európában, amig jóvá nem
teszik a múltak tévedéseit.

A határok felülvizsgálása egyesektől min
dig áldozatokat követel, de amig ez nem
történt meg, addig nem honolhat béke az
egymást gyűlölő fajokból álló országok ha
kinek sem szabad arra a helyre szaladnia,
tárain belül, sőt azokon túl sem.

Bcrlin, szeptember 25.
vagy elfutnia, hanem nyugodtan tovább kell
Prágából jelentik a Német Távirati Iro mennie, ha azonban utánakiáltanak, meg
dának:
.... . . kell állnia. Aki másként cselekszik, agyon-

Csehszlovákia helységeiben uj hirdetményt
ragasztottak ki. amely a következőket tar
talmazza:
1. Horogkeresztcs és sziidélanémelparti
zászlók kitűzése tilos. Azl a házat, ahol tila
lom ellenére ilyen zászlókat tűznek ki, fcgyujtják.
2. Azt. aki azudétanémetpárti jelvényt vi
sel, a helyszínén agyonlövik. Ugyanez a
sors éri azokat, akik horogkeresztes karsza
lagot viselnek.
3. Ha bármi okból lövés dördül el. sen

lövik.
4. Az utcán nem szabad két személynél
többnek együtt haladnia.
5. A fegyverviselést, vagy’ fegyvereknek
birtokban tartását
rögtöni agyonlövetéssel
büntetik.
6. Ha rendkívüli események következnek
be, csak asszonyok, gyermekek és aggastyá
nok léphetik át a határt, de ezek is csak
akkor, ha nincs ellenük semmiféle eljárás.

(MTI.)

Nőkre is kiterjedő védelmi
készenlét Csehországban
Prága, szept. 25. (Cseh Távirati Iroda)
A kormány az államvédelmi törvény alap
ján minden állampolgári illetően
kimondotta a védelmi készenlétet.
Bizonyos személyek nuínkakötciexettség alá
esnek, ami
nőkre Is kiterjed.
A rendelkezés a korhatárt nem említi. Bé
rekről és munkafeltételekről külön intézke
dés történik. E szolgálat alól

Csehszlovákia
határainak módosítása
égetően szükséges volt, amióta ezt az
államot megteremtették.

.4- angol munkáspárt már 1919-ben és
1920-ban követelte ezt. A baj most éppen
olyan súlyos, mint akkor volt, de sokkal
veszedelmesebb.
A MacCurdy királyi tanácsos irja ugyan
csak a Timesban: Többször jártam a há
ború óta Marienbadban és nem felejthetem
el magyar orvosom fájdalmát, akit porig
sújtott a Magyarország ellen elkövetett
igazságtalanság érzése.
As antanthatalmak darabokra tépték és
a farkasoknak lökték oda Magyar
országot.

Az antant középeurópai „báslyaállamok14
gyűrűjével akarta Németországot bekeri
*
teni. Ezeknek az államoknak természete
mentesek a 17 esztendőnél fiatalabbak
sen harcászati határokra volt szükségük és
amidőn megszületett Csehszlovákia, a béke
és (10 esztendőnél idősebbek.
szerződések teremtménye, magyarok, néme
A védelmi készenlét állapotúban az állam tek és lengyelek szorultak az uj államba.
polgár tulajdona Is messzemenően igénybe
A Manchester Guardian három hasonló
vehető államvédelmi szolgálatra.
irányú nyílt levelet közöl egyszerre: II. F.
Horrabin és Raymond Postgate ismert bal
Egyúttal
oldali politikusod hangoztatják, hogy egyet
len épelméjű ember sem harcolna Cseh
legfelsőbb gazdasági hivatal létesül,
szlovákiáért, vagy a békeszerződések szent
mint külön minisztérium, valamennyi hadi ségéért. A szudétanémeteket továbbra is
gazdálkodás! ügy Intézésére. (MTI)
cseh uralom alatt tartani nem ér meg
egyetlen csepp vért sem.

Gyalog menekült át a lengyel határon
a prágai brit kolónia

A nemzetközi helyzet súlyosbodását
csak ugy akadályozhatjuk meg, lm
bátran átrajzoljuk Európa térképét,
széttépjük a békeszerződéseket

néznek egymással farkasszemet.
Tcschen. szeptember 25.
A prágai brit kolónia, amely utasítást és uj békcértekczlctre hívjuk össze a ha
Minthogy a vasúti összeköttetés Lengyeltalmakat.
ország és Csehszlovákia közöli megszakadt, kapott Csehszlovákia elhagyására, vasár
Angol fasiszták és
nap korán reggel különvonaton ideérkezett.
a Lengyelországból
Olaszországba és Jugoszláviába menő
nemzetközi vonalokat
Berlinen, Bo
roszlón és NUrnhergcn, Illetve Bérsen
át irányítják.

Minthogy semmiféle vonat nem mehet
út a határon, a különvonat utasai gya
log tették meg az utat a hídon át.

kommunisták verekedése

London, szeptember 25.
(Havas) Whitehall negyedében szombat
Angliába Stockholmon és Norvégián át este verekedésre kerüli a sor fiatalkorú
fasiszták és kommunisták között, A rendőr
■ Az Olsa hiúján át teljesen , megszűnt szándékoznak utazni.
Sok külföldi laptudósitó is elutazott ség három verekedőt letartóztatott. (MTI)
minden forgalom. A lolyó cseh < s lengyel
Csehszlovákiából,
minthogy
Londonnal
és
oldalán
Parissal nem tudott érintkezni.
szuronyos katonák ágyuk melleit állva

A cseh hadseregbe sorozott magyarok
tüntettek magyarságuk mellett
BalaMagyarmal, szeptember 25.
A megszállóit területen lévő Tólgyarme.t
községben szombat este a besorozott és te
herautókon szállított magyar fiuk nagy tün
tetést rendezlek magyarságuk mellett. A le
gények magyar dalokat énekeltek, többek
közölt azt, hogy ..Merre van a magyar ha

tár.., — Leszünk mi még Hprlfa^

kuto-

mija... — Nincsen párja a magyar baká
nak ...“

A csehek megfenyegették n magyarságuk
mellett tüntet 5 legényeket. A hun gúlát pat
tanásig feszült az egész községben. A cse
hek már az asszonyokat és a gyermekeket
is hiuiüuunkára kenj szerűik. (MTI).

y )
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Minisztertanács Londonban
vasárnap reggeltől estig

angol kormány tagjai Chamberlain ml.hogy nagyjelentőségű döntenek állanak küniszterelnök
elnöklétével
miniszterszöbön, különösen,
ha tekintetbe veszik,
tanácsra gy űltek egybe.
| hogy szombaton este is együtt volt a ml...
I nlsztertanács. Az a tény azonban. hogy a
Délután egy óra öt percig tárgyaltak. I _
ta a I va,arnaP
* minisztertanács kisebb megszakióra 25 perckor Chamberlain elhagyta a
tással jóformán egész napon át tartott, még
miniszterelnöki palotát és a Bucklnghaminkább
palotába ment, ahol a király vlllásrcggelin
rávilágít a küszöbön álló súlyos dönté
látta vendégül.
sek jelentőségére.
Délután három órakor újra összeült
A kormányzósági negyedben egyre na
Vasárnap délelőtt féltizenegykor uz
az angol minisztertanács.
gyobb tömegek csoportosultak
s arra
a
hírre, hogy a kormány tagjai újabb és
ujabh minisztertanácsra ültek össze, még
jobban
növekedett
a
kívánc s i a k száma.
koraesti
Politikai körökben vasárnap a
Ixindon, szeptember 25.
délután Parisban összeült miniszterta
órákban
nács dönt véglegesen utazásukról.
(Inf.)
A Downing-slreeten a miniszter
a hangulat aránylag bizakodó volt,
Az a körülmény, hogy az angol minisz
tanács jóformán egész napon át tartott.
Időnként hosszab-rövidebh időre félbesza tertanács vasárnap ült össze rendkívüli ta ugyanúgy mint szombaton este az első mikították a minisztertanácsot, azután újból nácskozásra, már egymagában is mutatja. nisztertanács végeztével.
összeültek a miniszterek tanácskozásra.

London, szeptember 25.
Vasárnap reggeltől estig permanens ta
nácskozásokat folytattak a Downing Streeten. Már szombaton este összeült Chamber
lain miniszterelnök
minisztertársaival »
minden részletre kiterjedő jelentést lett
Hitler kancellárral folytatott tanácskozásai
ról. A tanácskozások azzal értek véget, hogy
vasárnap délelőtt újból összeülnek.

Chamberlain a királynál járt az egész'
napos minisztertanács szünetében

A francia minisztertanács
vasárnap délután összeült

Először délelőtt fél 11 órakor ült össze
a kormány rendkívüli
minisztertanácsra.
Ez a tanácskozás

két és fél óra hosszat tartott

és 1 órakor ért véget. A nyilvánossággal
csak annyit közöltek, hogy a minisztertaná
csot délután 3 órakor folytatják.
A minisztertanács ülésének félbeszakítása
után Chamberlain miniszterelnök
a Buckinfliam-palotába hajtatott, ahol
a király vendégül látta.

Páris, szept. 25.

Nagyfontosságu tanácskozásokkal telt el
a francia
kormány vasárnapja. Daladier
miniszterelnök délelőtt Gumelin tábornok
kal tárgyalt, majd hosszabb megbeszélést
folytatott Marchandeau pénzügyminiszterrel.

Mielőtt C h a in b e r I a i n
a királyhoz
Bonnet külügyminiszter vasárnap dél
ment, még egy kisebb megbeszélést folyta
előtt fogadta Sugimura japán nagykö
tott az úgynevezett szükebb kabinettel.
vet, Bullitt amerikai nagykövet és CeEbbe a megbeszélésbe belevonták Sir Thoslanu román követ látogatását.
mas I ii s k i p nemzetvédelmi és Sir KingsA déli órákig még nem történt döntés Da
ley W o o d légügyi minisztert is.
ladier és Bonnet londoni útjáról.
Délután 3 órakor njabb minisztertanács
A kora délutáni órákban összeült a fran
kezdődött, amely délután 5 óráig tar
tott. Általánosan feltűnt, hogy
cia minisztertanács Is. Két óra 30 pere
kor kezdődött a minisztertanács.
a minisztertanácson egy ideig részt vett
Sir Geoffrey Lloyd belügyi államtit
kár is.

amelyen
Daladier miniszterelnök tájékoz
tatta minisztertársait a brit kormány szán
dékairól. Daladier és Bonnet londoni uta
zásának óráját a minisztertanács befejezté
vel fogják megállapítani.
A francia minisztertanács után a követ
kező hivatalos közleményt olvasták fel az
újságírók előtt
A minisztertanács meghallgatta Daladier
miniszterelnök és Bonnet külügyminiszter
fejtegetéseit az emlékiratról, amelyet Hitler
kancellár
Chamberlain miniszterelnöknek
átnyújtott. A minisztertanács egyértelműen
magévá tette azokat a nyilatkozatokat,
amelyeket Daladier és Bonnet Londonban
az angol kormánynál megtenni szándé
kozik.

Daladier a minisztertanácsról
Londonba repült

Bemu latja

Királyt és udvari hangszergyár

VII., Rákóczi-ut «O.
Az ország legnagyobb és légszebb rádiótcroM.

Mit követel Hitler?
Páris, szeptember 25.
(Inf.) A csehszlovák kérdés megoldására
vonatkozó legújabb német emlékirat tar
talmát még mindig nem hozták nyilvános
ságra.
A francia lapok különböző találgatásai
ból n tervezet következő tartalma kristályo
sodik ki:
Október elsejéig a csehek ürítsék ki
mindazokat a németlakt-i területeket,
melyiken 75 százaléknál nagyobb a né
met lakosság számaránya.

Egy külön megállapítandó terv alapján
a német csapatok fokozatosan megszáll
ják ezt a területet. Vegyes angol-francia
bizottsága ellenőrzése mellett hajtsák
végre azután a lakosságcserét és a köz
társaság többi részében a népszavazást.

Daladier francia
miniszterelnök és
Bonnet külügyminiszter vasárnap dél
után öl óráig még nem érkeztek az angol
fővárosba. 'Továbbra is tartja magát a hir,
Páris, szeptember 25. |
Daladier és Romiét 17 óra 30 perckor
Ami jövőbeni cseh köztársaság határai
hogy
(Havas.) A minisztertanács folyamán el- utazik Londonba. A minisztertanácsról már nak biztosítását illeti, arra vonatkozóan
határozták,
hogy Daladier miniszterelnök I eltávoztak és utbun vannak a le boiirgctl német álláspont — ellenőrizhetetlen hírek
a kél francia államfér fiú még a vasár
szerint abban foglalható össze, hogy
napi nap folyamán Londonba érkezik,
és
Bonnet külügyminiszter
repülőgéppel
repülőtér felé és este Londonba értek.
ugy látszik azonban, hogy a vasárnap
Londonba utazik.
a magyar és a lengyel követelések telje
sítésével a prágai kormány előbb Ma
gyarország és Lengyelország határbizA fért tositásl szavatosságát

Hitler hétfőn beszédet mond

az asszony és a szorotö
•;roblémá!a -hü tükörbon

szerezze meg.
Berlin, szeptember 25.
szes német adóállomások helyszíni közve
(NTl.) Göbbels birodalmi miniszter ki títést adnak.
hirdette, hogy hétfőn, szeptember 26-án,
Ez alkalommal Hitler vezér és kancellár
este 8 órakor tömeggyülést hívnak egybe
berlni sportpalotába. A gyűlésről az osz beszédet mond. (MTI.)

Sztojadinovics
Szabadkán tanácskozott
a román külügyminiszterrel
jugoszláv

Paris, szeptember 25.
(Havas) A hivatalos lap vasárnap ujabh
jegyzékét közli azoknak a cikkeknek, ame
lyekre a nemzetvédelem szempontjából
szükség van és amelyek

kivitelét ideiglenesen felfüggesztették.

Ezek között szerepelnek a kacsuk, a fonto

Belgrád, szeptember 25.

Sztojadinovlcs
szombaton este

Franciaország felfüggesz
tette a kaucsuk, a fonto
sába fémek és gyógysze
rek kivitelét

mennyiben érintheti esetleg a klsántánt po- sabb fémek, továbbá bizonyos vegyészeti és
lltikájál. (MTI).
gyógyszerészeti cikkek.
miniszterelnök

Belgrádból Szabadkára utazott, ahol ta
lálkozott a Géniből
hazatérő Comnen román külügyminiszterrel.

Ciano a jugoszláv
követtel tárgyalt

A kanadai miniszterelnök
betegen vett részt
a minisztertanácson

Róma, szeptember 25.
Ciano külügyminiszter szombaton délután
Ottawa, szeptember 25.
fogadta a jugoszláv követet, akivel hosz(Havas) Mac.kcnzie King miniszterelnök,
A két államférfi arról tanácskozott egymás- szabb eszmecserét folytatott a nemzetközi jóllehet gyengélkedik, váratlanul Ottawába
Mai, hogy a mostani
nemzetközi válság helyzetről. (MTI).
érkezett, hogy

elnököljön

A további fejleményekért teljesen
Prága felelős — írják a német lapok
Berlin, szeptember 25.
(Német Távirati- Iroda.) A vasárnapi la
pok egyhangúan kiemelik azt a felelőssé
get, amely most Prágára háramlik.
A Berliner Börsenzeitung Írja: Az idő fut.
Az óramutató tizenkettő fölé halad.

ROVER
a nagv művész francia ftmje:

SZERELMI VIHAR
L’ORAGE • MA PREMIER!
Standard-film

0 DIIIS

Előadások * <6, a/<8 és ’/JU órakor

A világ Prágától gyors és világos Igent
vagy nemet vár.

pitja, hogy Prága ujabh genfi elötörései,
ahol Benes képviselője szombaton délután
u cseh mozgósítást azzal a Prága által teg
nap kitalált és időközben a tények által
megcáfolt állítással igyekezett indokolni,
hogy a godesbergi tárgyalásokat megszakí
tották, .világosan beszélnek.

azon a fontos
tanácson,

miniszter

amelyen a sürgős londoni közlések alapján
megvitatták az európai helyzetet. A minisz
terelnök semmiféle közlést sem tett a nyil
vánosság számára. (MTIi
— A tudósítás folytatása
AZ ő-IK OLDALON. —

Nincs jobb, mint az

Prága az ideológiai harcok előcsapalának tekinti magát, amelyről a Duce be

Mind a négy hatalom erőfeszítései és fára
szélt.
dozásai e kérdés megoldására sokkal na
gyobbak voltak, semhogy megengedhetnék, A mai prágai kormányzatot, miként erről
a
kominlern
részéről
Csehszlovákiának adott,
hogy bűnös kezek c fáradozásokat romba
*
döntsék. Tudjuk és méltányoljuk, hogy fő uj utasítások tanúskodnak,
leg Franciaországnak nehéz volt átküzdenie
Moszkvában már a közvetlen bolsevista
magát bizonyos felismerésekhez, és elhatá
mozgalomra való átmenetnek tekintik.
rozásokhoz.
A Völkitcher Beobachter szerint a to
Idegtépő hetek vannak Európa mögött.
vábbi fejlemény ékért teljesen Prága felelős,
Ez a földrész fellélegzett abban a pil
ahol fel kell ismerni azt az esélyt, amelyet
lanatban, amikor a vezér az önrendel
a német kiürítési terv mégegyszer nyújt
kezés nemes jogára apellált éa ez a telMi sem volna végzetesebb, mint ha Benes
I lehbezés Londonban és Párisban méltó
és Siratni abban a hamis reményben ringa
j
visszhangra talált.
törnék, hogy az Időnyerés ebben az cselben
I A Deutsche Allgemeine Zeitung megálla- is mindent jelent. (MTI).

amerikai
rendszerű foly'on
é-őkályha

Otu AhíALP.T.
kályhaoizfály

Budapest, VL, Andrássy-ul 9.
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Hátha most siKertll?

I.
Erich vnn Kunsli nyugalmazott sorhojófiad nagy, a bécsi rddiálársaság volt műsor
igazgatójának vegét nemcsak a rádióból,
h'iium irodalmi VQiud hozásban is ismeri a
közönség. Az idén jeleni meg Bécsben „.1:
rím szí H tenger" cirnü könyve, amelyet Hor
thy Miklós kormányzónak, mint a cs és kir.
hadiflotta utolsó parancsnokának ajánlott.
Kunsli kedden a rádióban előadást tart a
régi császári és királyi flotta dicsőséges
esztendeiről, hősi küzdelmeiről és szomorú
összeomlásáról. .4 magyar hallgatásiig szá
mára különösen az előadásnak az g része
Ígérkezik érdekesnek, amikor a pejlai hadi
tengerészeti akadémiáról beszél. Erich von
Kunsli édesapja, Alols von Kunsli altengernagy ugyanis Pólóban parancsnoka voll
Horthy Miklós császári és királyi sorhajózáillós urnák és akkoriban mint kisfiú so
kat null Magyarország későbbi kormányzó
jának társaságában.

II.
t Márvány-utcai felsőkereskedelmi iskotabun megnyílt a Légoltalmi Liga kel cso
portjának ház parancsnok-képző tanfolyama.
Erre a tanfolyamra ónként jelentkezett Im
rédy Béla miniszterelnök felesége, Hált Jenő
honvédelmi miniszter felesége, Bornemisza
Géza iparügyi miniszter felesége és Darányi
Kálmán voll miniszterelnök felesége is. Ez
oz igazi példaadás!
III.
Most érkezett Budapestre a „Éretnie und
A
’ rbciT című káprázatoson remek kiállítása
riémc' magazin legújabb száma Első oldalán
Horthy Miklós kormány tó képét közli,
a orikiuul még kél helyen foglalkozik Ma
gyarországgal, képes riportot ad Kánya Kál
mán külügyminiszter, valamint Antal István
államtitkár berlini látogatásáról.
IV,
l'eslflmüvisz-házaspár: K ab áss Árpád és
Kubassné E. Margit közös kiállítása nyílt
meg vasárnap a Műterem helyiségében.
Olaszországban és Franciaországban készült
festményeiket mutatják be gyűjteményes
kiállításukon. Sok szép és értékes képet lát
tunk.
V.
Müller György iiücumester uj modelljei
nek bemutatását megkezdte.

Október ts-rn keidrtdlk az új
m.
kir. oMtklMorilAtek,
B7.epek 400.000,300.000.100.000,
70.000. 60.000 stb pens<> nyerhetők
ismét és sokan lehetnek váratlanul gaz
dagok. Nem szabad a reménységet
feladni, mindig törekedni kell az ember
nek es lehetőségeket keresni, hogy Ii ál
ba most a ,,wereneséN véletlen
sikerül,mert mlndenklnekésipinBAKTER: Tcggyegjcn le mán abbul a
kopébul Lepcses szomszéd, a hédervári
kínkeserű kiskésit magának, bál nem látylyu, bogy itt vadulok meg a kév.-incsisúgtul?!
ÖRZSI: Csak lassan, lassan! Mer ha or
rul a magas lépcsőről le hengerbuckázik a
Jánosom, hát eggyenkint szedem ki a maga
szemeit.
BAKTER: No, csakhogy lent van! Oszt
most gyorsan tegyen nyilatkozatot, millen
v pillanatba az cjurópai lielzet?!
LEPCSES: Megmondhatom ippen, ha kévánnya, de nem igen fog kiokosoni be
lülié.
BAKTER: Tróba szerencse. Mongya csak.
LEPCSES: Hát fülejjen ide! Eccer ez a
Réceoktató Mángor Józsi ollan kíméletle
nül benyakalt a szövetkezel ivójába, hogy
hazafelé menet kesztyűi küllőit húzni néki
mind a két mancsára, mivel igen sáros vót
az úcca. Otthon a felesége arra lett figyel
mes, hogy az öreg c' pohár foladékot kos
iul s aztat mormogja: — „Sehogyan se íz
lik nékem ez a bori" — „Micsoda!
**
—
kajátolt az asszony — „iszen a' nem bor,
hanem ecet!"
„Mi a ragya" — csudáiívizolt Réceoktató —. „bál akkor mér fö
lülted a pcllóriiim-lámpába?"
BAKTER: Jól cl leheléit anyállanodva a
sógor! - Őszi azontúl mi újság Pesten?
ÖRZSI: Műikor fölment a kenyér ára.
Most meg lement.
BAKTER: Magáiul?
ÖRZSI: Dehogy.
Az
árvizsgáló
kórmánybiztos rászólt, hogy gyíijjön le.
LEPCSES: Tuggya, liajja. Baba sógorék
Pesten laknak, a Damjánovics úccába, de
a negyedik emeleten. Hát tavaly elvásolt
a sógorassznnv eggyik fazeka, oszt mikor
•1 cigány drótos kajbáll az udvaron, le
szólt néki, ho-’v gyíijjön löl. — ö|ven
fillérért megcsinálom" — monta a drótos.
—- ..ölven ménkűt" — korholta a sógor
asszony —, „húsz fillérnél nem adok töb
bel!" — IIát a drótos gondúkozott e kesennyég, asztán aszonta jó. megöperájja
lent az udvaron. Levitte magával, do ahogy
leért . mán föl is kurjantott: — „Nagyon
ócsó, annviér nem csinyálom!" — „Ilinnyc
a szél fújja ki a szemit" — mérgelődött a

sógorasszony —, „hát akkor mér vitte le??"
— „Ha én fölmentem híjába" — röhögött
a drótos —, „akkor gyüjjön le maga is
híjába!"
ÖRZSI: Tisztességesebb embereket is föl
akasztottak mán, mint az a drótos lehetett.
BAKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt ab
ból mi igaz, hogy egy illető asszony ki
ütötte a férje egyik szemit?
ÖRZSI: Igen, mer az ura részeg vót.
BAKTER: Ezen mán igazán fölháborodok!
LEPCSES: Előfordúnak illen katasztrókák. Eccer itt Bogyocskán járt e’ pesti úr,
oszt észrevette, hogy aztat az Alhájas Kátyó
Márlony komát rettentőjén piiföli a fele
sége egy sodrófa segéRével. — „llcjnye
no" — kérdezte a megegyengeiett komát a
pesti úr —, „hát magát így veri a becses
*
neje??'
— „Nem mindig
**
— nyögött az
illetékes —, csakis részegségi állapot alkal
mával." — „Látlya. látlya" — bólogatott
az úriember —, „minek rúgott be?" —
„Ugyan má!" — mérgelődött Alhájas —,
„iszen nem én vagyok berúgva, hanem az
asszony!"
ÖRZSI: A száraz guta birizgájja meg az
ollan fehérnépei! — Oszt mehetnénk is,
aptya.
BAKTER: Hő, h‘->! Arrul nem szólt Lep
cses szomszéd, amiről mostan írnak az
újságok, hogy a keleti ember javarészt
száz esztendőt is megél.
ÖRZSI: Igen, mer ésszel kosztolnak.
BAKTER: Hál, nem estek fejükre azok
a népek, aromán szentigaz. Annyi ész sző
rűt beléjük . . .
LEPCSES; Hallottam is egy illen esetet.
Vót eccer egy szultán, oszt az igen szerelte
a macskáját. Fölhívatta a? udvari állatidamíttót s megparancsúta néki, hogy tanlccsa meg beszélni a macskát három év
alatt, mer különben lenyakaztaltva. Az idomíltó felesége igen elszontyolodott ezen, de
az ura megnyugtatta: — „Három esztendő
nagv idő; addig meghalhat a szultán, meg
halhatok én ..." — „Fenét" — kesergett
az asszony — ,, iszen se a szultánnak nincs
semmi baja, se néked!" — „Az igaz" —
mosolgott az idomíttó —, „de a macskának
gyiivő héten mán lesz!" — Oszt hasolló
jókat. Isten álgya.

V/.

útlevélbe,
Solti Hermin szombaton kábeliáviralot ka
igazolványba,
pott Hollywoodból. Leánya, Kosterlttz film
2 darab rendelésnél darabja
bérlőibe
rendező felesége. Király Kató, felcntellc,
hogy pár nap múlva beállít hozzá az ame
rikai gólya. Lehet, hogy lapzártakor Hermin
már — nagymama . . .
VII.
Nagy szenzációja van a budapesti lokálok
világának, tündérmeséről beszélnek. Két
esztendővel ezelőtt mint tánccsillag robbant
be a budapesti lokálvilágba egy párduckarNagy érdeklődést kellő jelentés érkezett bontsa tel és a bennük talált összes külde
csuságu, szép, fekete lengyel leány. 4 jö
vendőbeli tánc-üstökös, amilyen gyorsan tegnap Budapestre Varsóból a készülő len ményeket lássa el keletbélyegzőjének tiszta
villant fel, olyan hirtelen cl is tűnt, egy szép gyel sztratoszlérarepüléssel kapcsolatban: lenyomatával.
ualószinüleg Magyarország területén száll
A Lengyelországba címzett küldeményeket,
napon búcsút mondott a lokálnak éj többé
le a lengyel sztratoszféraléggömb. „A len amelyeket a sztratoszféraléggömb utján
mm jelentkezett. Most derült ki azután gyelek csillaga'.
akarnak Magyarországról Lengyelországba
hogy mi minden történt vele. .4 fiatal hölgy
I)e nemcsak a tegnap érkezett hir számol küldeni.
ben egy gyémánlköszürüs arisztokrata ének- be arról, hogy Magyarországra várják a
a magyar postahivatal visszaadja a lég
művész-zsenit fedezeti fel, énekelni tanít lengyel sztratoszféraléggöinböt. hanem ilyen
gömb parancsnokának, aki a küldemé
tatta és a szép kisasszony most zárt körben értelmű
nyeket személyesen szállítja vissza Len
vizsgázott is. .ír arisztokrata mecénás egy
gyelországba.
hivatalos jelentés is érkezett a magyar
délelőttre, kibérelte a: egyik legelőkelőbb
Az ilyenfajta levelek és levelezőlapok
postához.
budapesti zenetermet és meghívott közönátvételére a lengyel postaügyi minisztérium
A lengyel postaigazgatóság értesítette a
bég, arisztokrata hölgyek, művészek és mű magyar postát, hogy i „Zmiczda Polska”, írásbeli meghatalmazást adott a léggömb
vésznők előtt vizsgázott a lengyel kisasz- amelynek első felszállása legkésőbb októ parancsnokának, aki a küldemények át
szony. Jelen volt a vizsgán a bécsi opera ber 10-éig lesz, korlátolt mennyiségben vétele elölt köteles ezt uz Írásbeli igazol
egyik megbízottja is. A vizsga kitünően si leveleket és levelezőlapokat is visz magá ványt a magyar postai közegnek felmutatni.
A léggömbbel érkezeti,
Magyarországra
került, a hölgyet alighanem vperaszinpadon val, ezeknek a kezeléséről a lengyel posta szóló küldeményeket az a postahivatal,
megállapodást kötött a magyar postával. amelynek területén a leszállás történi,
'fogjuk rövidesen viszontlátni.
A postavezériga/gatóság ennek
alapján rendes utón továbbítja rendeltetési he
Vili.
utasította n postahivatalokat, hogy
lyükre. Mindenesetre nagy meglepetés lesz,
Szép, érdekes régi magyaros szokást ujil
ha valaki olyan levelet vagy levelezőlapot
amikor a léggömb magyar területen
f<l Borsod -(tömör Kishont-vármegyc. 4
leszáll,
a
legközelebb
eső
postahivatal
kap, amely egyenesen
i sztratoszférából
főispán főszolgabírói értekezletet tartott és
érkezett . ..
vegye át a postnzüákokat,
ezen elhatározták, hogy a községi bírákat
jelvénnyel látják el: népművészeti faragá
sokkal disz deli pálcát kapnak a bírák. Is
mertetésül és tekintélynek emelése céljából.
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den egyes sorsjegynek egyfor
ma a nyerési esélye.

Nyerni azonban csak annak lehet,
akinek sorsjegye van.
Vegyen vagy rendeljen tehát
egy sorsjegyet bármelyik hivatalos ioeiárusitónál.

A sorsjegy Ara osztályonként:
Nyolcad

4
*
a
pengő

Negyed

Egész.

Fél

28

7
pengő

pengő

pengő

Rendeljen még ma, fizetni
van idő legkésőbb a húzás előtt.
A szerencse útja
nyitva áll mindenkinek
pontos munkaprogramot
kell
adnia,
annak
megjelölésével,
hogy milyen
összegre van szüksége saját személyére,
mennyi kell dologi kiadásokra és hol
szándékozik dolgozni. A dologi kiadá
sok fölsorolásánál meg kell jelölni,
hogy a kiadás mire szolgál.

Hangoztatja a hirdetmény, a segélynek nem
az a célja, hogy hiányos intézeti alapfel
szerelést pótoljon, hanem arra szolgál, hogy
kiváló tehetségű kutatók munkásságának
anyagi akadályait elhárítsa.
A folyamodónak azt is be kell jelenteni,
ha más oldalról részesül tudományos mun
kásságának segélyezésében, amennyiben hi
vatalban szolgál, főnökének szolgálati bizo
nyítványát is csatolja zárt borítékban és
közölje, hogy milyen -nyelveket beszél.
Akik annakidején az első pályadijhól már
részesüllek, szintén pályázhatnak, a támo
gatás indokolt esetben több éven át is kap
ható.
— A beérkezett folyamodványokat szak
emberekből álló bizottság bírálja meg és e
bizottság
javaslatának
meghallgatásával
adományozom uz összeget — Írja pályáza
tában Esterházy herceg —, amelyet titkár
ságom posta utján megküld éspedig a bizott
ság állal javasolt és általam elfogadott rész
letekben. Ha a munka időközben befejeződ
*
i)ék, vagy megszakadna, az illető a megsza
kítás okáról a bizottságnak jelentést tesz és
a támogatás megszűnik,
az összeg fölhasználásáról és a vég
zett munkáról
félévenként,
kivételes
esetben évenként
{elentést kell be
küldeni.

A hirdetmény végül közli, hogy akik a
'•ályadijból részesedni óhajtanak, pályáza
tukat október 31-ig küldjék Esterházy Pál
herceg titkári hivotglába, Tárnok-utca 9.
szám.

A TI V CD
Magyarországra várják a len fij TI AIILr.
K áthelyezve
gyel sztratoszféra-léggömböt VII., Erzsébet-krl 21

IX.
,4r orvos-hősök emlékművére kitűzött
pályázatra érkezett pályamüvekről kiállítást
rendeznek az Ernst-muzcumban. Vasárnap
pylll meg a kiállítás.

ötvenezer pengőt bocsát tudományos

munka támogatására

Esterházy l’ál herceg ismeretes nagy
Jelentkezhet minden magyar orvos. A
alapítványával kapcsolatban most udta ki a kérvényhez csatolnia kell születési anya
pályázati hirdetményt a jövő esztendőre könyvi
kivonatát, kimerítő élctleirásáL
A hirdetmény szeriül
amelyben közölnie kell előző tanulmányaira
IMI. évre ötvenezer penőt borúit ren
vonatkozó adatait. Csatolni kell még haló
sági nci,i:cthiiségi bízonyilrányát, cgveltmii
delkezésre
uz orsóst tudományos kutatómunka támo oklevélmásolatát, tudomúnyo.s munkássá
gáról Szóló jegyzékét. A pályázónak
Kir Aly-utca 8* gatására.

?• vMMírusltís
alruMrfiyarmtKruha

Esterházy Pál herceg kitűzte
az ujJ orvosi raj
pályadijat
A jövő évre

uridivaikülönlegesBéRck Üzlet#
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Sa'V érdekében tekintse mez vásárlás előtt

k|raka>aim»l

Itt az ősz
Hasztalan csik az cső, fuj a szél, süllyed a
hőmérő, az ember mégis csak bizakodva re
ménykedik. hogv majd eljön még a vénasszo
nyok nyara cs messzire vagyunk még az igazi
ősz|ől
De aztán — így szeptember derekán
— megjelennek a vendéglők fölött a nagy
betűs feliratok:
— Őszi sör!
Es ha már ezeket a táblákat látjuk, meg
nyugszunk szép lassan abban, hogy most már
igazán vege a nyárnak. Mert Haggenmacherék
csalhatatlanul tudják. hogy mikor kezdődik
:iz ősz, hiszen világhíres sörüket akként főzik,
hogy az pontosan ősz kezdetére érjen csapató.
Prognózisuk csalhatatlan, akár közzé is tehet
nék az újságok időjárási rovataiban:
— Élénkülő szél, hajnali köd, napközben
■•ső. délben és este az őszj sör csnpolása. Még
pedig országszerte.
Az idén szombaton, szeptember 17-én jött
meg nz nz nrnnybarnn, habzó ital és ezen a
napon a legtöbb vendéglős sörünnepélyt, való
ságos sörsziiretcl rendezett a híres müncheni
őszi sörünnepélyek mintájára, de persze egé
szen magvaros jelleggel. Mert — ugy vél
ték -r» ha a magyar őszi sör messze felül
múlja u müncheniek legjobb sörét is, akkor
múlja felül a magyar sörilnnepély a bajorok
sörcécóját is. Rendelnek i« olyan parádékat,
melyeknek eqtónkint csak 4 záróra vet Véget.
— Minden háziasszonyi érdekel, hogyan lehet
olcsón, gyorsan és minél kisebb Inradtsággal
főzni sülni Erről ingyenes gyakorlati útmuta
tást kap minden érdeklődő az E.cktromoímüvek V.. Honvéd-utca 22 szám alatti főzőiskolájának előadásain.
I'özögyakorlati elő
adás: hétfőn, csütörtökön és pénteken délelőtt
fél 10 órakor, főzőbeinulnló szerdán délután fi
óiakor Pi ugrani: őszi gyiiinőlcsbefózés villanyditőhon. képviselőiünk, kuglóf, rétes, hal
és hu«-( telek, különféle páriáit készítése l’.uliatár díjtalan-

Bndapf,t, 103B wrptcmbw M.
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— tudósítás folytatása a
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oldalról.

—

Mussolinii
a békeszerződések hibáit
helyre kell hozni
Ha a többiek folytatják a tartaléko
sok mozgósítását, Olaszország is
megteszi a maga intézkedéseit

négy 4
*

után jobban mint valaha

kénen áll arra, hogy ujabb megpróbál tatásokkal azembenénrn.
(Ha kell,
azonnal! — kiáltja a tömeg.) Az olaaz
népnek ezekben a napokban egyetlen
area van

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
indulnak gyoragóiöseink

éa ez a tömeg arca, egy erős népnek az arca.
A tömeg szűnni nem akaró lelkes éljen
zéssel fogadta Mussolini beszédét.

HAMBURGBÓL
NEW YORKBA

A francia szociális párt ős
a parasztpőrt határozata

Sonthampton és Cherboarg
érintésével a "New York” > “Hambarg” / "Dentschland” > "Hansa'
*
nevfl gőzösOk / Soothampton.
Galway és Halifax érintésével a
‘Sí. Lonii" motorhajó

Páris, szeptember 25.
A szociátis párt határozatot fogadott el,
amely kifejezésre juttatja, hogy a francia diplo.
Senkisem gondolná, hogy
Róma, szeptember 25.
abesszln hadsereg ellen és ellentdltunk 52 máciának számot kell vetnie ugyan Francia
országnak más államokkal szemben vállalt
nyílt tengeren van ..
állam gazdasági ostromának.
f.Vnggar Távirati Iroda.)
kötelezettségeivel és a francia védelemmel,
másrészt azonban
Mussolini miniszterelnök észukolaszországi
A tömeg itt nagy fütyülésben tört ki.
iitja során vasárnap délután Vicenzába lá
■ harmadik IntemaeionJIé és n francia
— De minél nagyobb lett a papirhalmai
togatott el, ahol beszédet intézett a város
kommonista vezérek mesterkedései éa Ucelmel több mint gyanúsak
főterén összegyülekezett hatalmas tömeg a genfi asztalon — folytatta a Bűre — an
nál bizonyosabb voltam benne, hogy az olaaz
hez.
és hogy ezek semmiesetre, sem lehetnek kiha
— Már a tegnapi napon megkezdődött a nép egy pillanatig sem fog ingadozni. Ma tással a kormány döntéseire. A parasztpárt ha
A modem egyensu lyosó kéitülékek
Ishstővétsstika hajó nyugodt mt«»várakozás és a szenvedély hete Európában mindazok, akik vezérkolomposai voltak a sonló határozatot fogadott el, amelyben kife
tét. A kényelmei kabinok, a vdlatt—- kezdte beszédét Mussolini. — Egyeteme megtorlásnak, letűntek a színtérről. Sokan jezésre juttatják, hogy a parasztok készen álla
létol Isiénél berendetell pompás
sen elismert tény most már. hogy az 1919. feledésbe merültek, mások pedig szégyen nak a haza védelmére, de vérüket nem fogják
tdrias helyiségek láttán újra i» újra
hihetetlennek látsstk. hogy valóban
évi békeszerződésekben hibákat követtek el. kezve félrevonultak. Az olasz nép most idegen érdekekért ontani. (MTI.)
a végtelen tengeren van as utas.
(I gy van! Egy van! Kiáltotta a tömeg.) Én
Ha valaki megkérdett a Hapag tok
bárdijainak egyikét, hogy miért
már 1921-ben felismertein, de kérlek tite
utazik mindig a ml hajóinkon,
ket, hogy ezért ne ti.lajdonitsatok nekem
odlaisából megláthatja, hogy ígé
prófétai tulajdonságokat, mert a próféták
reteinket a valóság még fetlllmutja.
nem tartoznak a mi fajunkhoz.) Viharos de
rültség.) Én már akkor előreláttam azt, ami
üdülési-, tanulmányi- és
a mostani napokban bekövetkezik.
Sátoraljaújhely, szeptember 25.
postai összeköttetést a csehek megszakítót
látogatási utazások
Ha tehát hibákat követtek el, azokat
Szombat este 18 magyar nemzetiségű ták, a telefonhuzalokat periig elvágták.
helyre kell hozni, mert ördögi dolog
cseh katona menekült út a határon. Család
A szomszédos hegyek tele vannak cseh
Lrak a6 napot naw yorkl tartózkodói *•
ragaszkodni az elkövetett hibákhoz.
tagjaikat is sikerült magukkal hozniok.
trdekaa program ni költ«
*(eliel
érj Ott:
katonasággal és a tüzérség ágyúi állí
— Helyre kell hozni! — zúgta ütemesen
I.S70 pengőiéi
tólag Sátoraljaújhely felé vannak irá
Délután két cseh katona a sátoraljaiijkarban a tömeg.
ehózaégak nlnrannak!
nyozva.
helyl
halárhidnál
megálló
katonavonat

— Most nemcsak fenn akarják tartani azt
Illődig jól utazik a
ról leugrott és teljes felszereléssel át
a hibát, amelyet Csehszlovákiának túlságo
Katonai vonatok közlekednek állandóan
llnnihurg-Anicrika
san nagyre való felfújásával elkövettek, ha
futott a határon.
Ungvár felől Kassa irányába, amelyek
nem nem bánnák, ha emiatt az európai né
Llnlc
Amikor a cseh őrség észbekapott, már nagyrészt magyarokat és ruténeket szállí
peknek egymásra kellene rohanniuk. Ép
pen ezért, amig ennek ellenkezőjéről meg túlléptek a sorompón és magyar területre tanak nyugat felé. Többizben hallották a
nem bizonyosodunk,
léptek. Más helyeken is több menekült határszélen, hogy
M»in»ronriíjl • rr.órképrtieletának
Irodáit
lépte át a határt, főleg a mozgósítás elöl
azt kell mondanom, hogy itt a világ
a voltatokon magyar nótákat énekeltek
Bodapeit, V. Vöröimarty-tér 1.T.1SS-8Q0
egyik legtragikusabb visszásságával ál
és Magyarországot éltették.
menekülő magyarok és rutének.
Budapett, Vili. Baroaa-tér 9. T. 133-4 ti
lunk szemben. Mégis bíznunk kell a fe
Sátoraljaújhelyen, közvetlenül a határon A magyar nemzetiségű katonáknak a cse
lelős emberek lelkiismercteségében.
vezető sínpáron
hek azt hirdetik, hogy az Antikrisztus ellen
— A mai napig Olsazország nem tett
-.--.{t. i nnnrjriTG. LTfiiTiíMBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiií
mennek harcolni és még az 1848-as sza
semmiféle katonai jellegű intézkedést, de
cseh páncélos vonatok cirkálnak,
mt~-----------------badságharcra is hivatkoznak. A legénység a
ha a többiek folytatják a tartalékosok
behívását és a halárra küldését és ha
amelyek gépfegyvereiket a néhány méter nek jelentéseket olvasnak fel a kaszárnyák
zésének közepette követelték a felvidéki ma
tovább folynak a flottaösszevonások,
nyire lévő házsorokra szegezik. A sátoralja- ban arról, hogy magyar területen a mene gyarok felszabadítását.
akkor világos dolog — és senki sem
ujhelyh cseh kisállomást ma délutánra a külteket kivégzik. Zemplén vármegye terü
Nagykanizsa, szeptember 25.
lepődhetik meg rajta —, hogyha Olasz
csehek teljesen kiürítették s csak négy letén a teljes légvédelmi elsötétítés ma I
ország is megteszi a maga intézkedé
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetség 
nek nagykanizsai csoportja nevében dr. Krátkij
pénzügyőr maradt a helyén. A vasúti és életbelépett. (MTI.)
seit. (Ugy van! Ugy van!)
Istvánné elnöknő táviratot intézett Mussolini
— A világ már bizonyságot kapott u mi
olasz miniszterelnökhöz, „A kanizsai magyar
határozottságunkról és akaratunkról akkor,
asszonyok — mondja többek közöli a távirat
mindennapi imájukba foglalják a nagy
Hiúikor meghódítottuk a birodalmat, küzdve
olasz nemzet vezérének nevét s kérik, engedje
Hz európaiak állal felszerelt és vezetett
'i Mindenható szerencsésen diadalra jutni nvigtjar hazánk érdekében indított akcióját. (MTI.)
Az az óriási lelkesedés, amely uz elmúlt
Rákoskeresztúron vasárnap délelőtt tizenegy
Orosháza, szeptember 25.
szerdán végigdübörgött a magyar fővároson órakor mintegy hatezer ember tartott nagy
(MTI.) Orosházán valamennyi helyi társa
és milliónyi szív dobbanását ••gyesiive, köve gyűlést az Országzászlónál a Felvidék vissza
dalmi
egyesület
és
testület tiltakozó nagy
telte az elszakított Felvidék visszacsatolását, adásáért. Több felszólalás után határozalilag gyűlést tartott Szeméi,yci
Bálint dr. íigyv, <1
a rajongó hazafiság fellcgekig csapó lángjait kimondották, hogy
nyitotta meg a gyűlést, utána dr. Kovásiij
gyújtotta meg szerte az egész városban. Ma
követelik az elrabolt felvidéki terület viszAlbert
ügyvéd
terjesztette
elő
a határozati ja
gyarország valamennyi városából és községé
szaadását és ott élő magyar testvéreink
vaslatot, amelyben Orosháza közönsége egy
ből tüntetésekről érkeznek jelentések, úgyhogy
felszabadítását .
hangú lelkesedéssel csatlakozik a Budapesten
a hírek alapján kézzelfogható valósággá sü
21-én megtartott nagygyűlés hatá
tik a magyar nemzet lelkes egységbeoívadása. A népgyülés táviratilag hódolt a kormányzó szeptember
rozatához. A gyűlés táviratban üdvözölte vitéz
a groteszk bohózatok k rálya
Egyclten kirobbanó lelkesedés az ország,
Imrédy Béla miniszterelnököt.
amint az alábbi jelentések beszámolnak:
ViCTOR MC LftGLEN
Buja, szeptember 25.
Nyíregyháza, szeptember 25.
a robusztus drámai szerepek hősé
( .1 Hétfői Napló telcjonjelentésc.) A bajai
(MTI.) Szabolcs vármegye és Nyíregyháza
nek első burleszkizü koinikusszerepe
Szent István-tércn tizezirfőnyi tömeg tüntetett
város összes társadalmi egyesületei nagygyű
vasárnap demonsrativ nagygyűlés keretében a
lést tartottak vasárnap délelőtt a városháza
felvidéki magyarság önrendelkezési joga érde
előtti téren. Mintegy tízezer ember jelent meg.
kében. A gyűlésen testületileg vetlek reszt a
Szuhor Pál polgármester és Sassi Szabó László
frontharcos-szervezetek, a hadirokkantak egye
kormányfőtanácsos mondott beszédet. A nagysülete, az ifjúsági és bajtársi egyesületek. Ke
gs ülés
két frontharcos jóbarát szerelmi
mény Gábor evangélikus és Tcmunov.cs József
párbaja
egyliongu lelkesedéssel
foglalt állást ■
katolikus lelkész, mondották a beszédeket. A
határszéli Felvidék visszacsatolása mellett
gyűlés után üdvözlöláviralokat menesztetlek
LOUISE HOVICK
...
híjén
magkapta
ar
j
Mussolinihoz. Hitler kancellárhoz és Moscieki
s a szónokok beszédét minduntalan viharos
a gyönyörű dizőz bőkezűen oszto
lengyel köztársasági elnökhöz.
taps és éljenzés szakitolla meg. A közönség
éllést, de a főnök ur /
gatod kegyei- rt
lelkesen éltette a kormányzót. Mussolini mi
niszterelnököt és Hitler kancellárt. A nagy
gyűlés a Szózat és a Himnusz elének lésével
észrevette, hogy
ért véget.
Hódmezővásárhely, szeptember 25.
ferde a cipősarka... \
(MTI.) A város közönsége vasárnap délelőtt
a Kossulh-téren nagygyűlésen
„rendetlen ember... \

Sátoraljaújhely felé szegzett
cseh ágyuk...
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Lelkesen ünnepli az egész ország
a Felvidék felszabadításának harcosait

OMNIA
ESKÜVŐ A
TÉBOLYDÁBAN

FÉLTÉKENY
SARATOK

Pánik a
cirkuszban

grand ózus wildwest-dráma legiz
galmasabb jelenetei:

A boxoló kenguru
A cir usz csillaga
Chut a vadon árvá-a
A sheriff győzelme
Szökés a vadonba
|

Eredeti ausztrállal telve elek

«• •f”-1”

már ma látható az

OMMÁBAN
>.|6R<Miok : 6.

*’ 1

Órákat adhat
egész télen át

követelte a Felvidék felszabadítását.

Ilollóssy Antal ünnepi
beszéde után dr
Cseltsch Gyula a lótok. Csuvnra Bronlizlóv n
lengyelek, Fuhrtnarm Ferenc pedig n németek
nevében mondott lelkes beszédet. A nagygyű
lés határozati javaslatot fogadott cl, amely
szerint
Hódmezővásárhely egy emberként áll a
nemzet felelős vezetői mögött és követel
ték a megszállott területen élő magyar és
inás nemzetiségi kisebbségek önrendelke
zési jogának kivívását.

A nagygyűlés táviratilag üdvözölte Horthy
Miklós kormányzót. Hitler kancellárt, Musso
lini miniszterelnököt és Moscickt lengyel ál
lamfőt.
Kiskunhalas, szeptember 25.
Kiskunhalason vasárnap délelő’t II órakor
a felvidék békés utón való felszahaditása érdé
kében az orstógzászló előtt tüntető nagygyű
lést rendeztek. A nagygyűlés lelkesen tüntetett
Magyarország nagv barátai, Hitler. Mussolini
és Moscieki mellett, táviratban üdvözölte őket,
Magyarország kormányzójának pedig hódoló
táviratot küldött. (MTI).

nem kell I" - gondolta.

)

irigykedő burái női nek a kényelmes, he
lyes és takarékos fűtésről, ha a laká
sába beállított tetszetős külsejű Gyöngy
FALMA k a u c • u k t a r o k k al
tartó t a b b a cipői kályháról szerzett nagyszerű tapaszta
latait közli. Az olcsó Gyöngykályha a
téli erős hidegek idején is egyenletes
nak és táviratban fejezte ki ragaszkodását a
miniszterelnöknek. Mvssolininck, Hilletnek és meleget áraszt és ha este megrakják,
Moscieki lengyel köztársasági elnöknek távira reggel még meleg a szoba, könnyű a
tilag mond.ittak köszönetét a Felvidék felsza
baditása érdekében kifejtett tevékenységükért. korai felkelés. A legolcsóbb szénfajláva!
(MTI.)
a gyöngyszénnel fűthető, kezelé.'.c ké
Gyöngyös, szeptember 25.
nyelmes és egyszerű. A fűtési k<...... ék
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonjelcn- ben nagy megtakarítás érhető e*. Cselése.) A Revíziós Liga és a Tesz gyöngyösi
ló
csoportja vasárnap délelőtt féltizcnkeltőkor répkályhajába is beépíthető n ’
mintegy
rendszerű Gyöngy előtét M
lő:
ttsezerfőnyl tömeg
jelenlétében tartott
a Magyar Radiáforgv.'r H
•■«!***
"■Kyityöf
Gyöngyösön.
rá‘\v-tif 13. szűnt nhtli
A szónokok dr. Katrics Kálmán és dr. Puky
Árpád polgármester a hallgatóság lelkes éljen a vaskereskedések ben

HÉTFŐI NAPLÓ

Politika és hadsereg
együttes munkája a állami
célkitűzések szolgálatában

A

HÉTFŐI NAPLÓ
PÁROS ELÖN’YVEBSENYÉNF.K
DÁTI MA: OKTÓBER 22—2.1.

Az első dij:

UIBSZIHHÁZ
Pénteken, szeptember 30-án
uj betanulással

először

olyan célkitűzések megvalósítására, amelyek
a nemzet egyetemét érintik.
Hadvezetés és politika a nemzet életében
elválaszthatatlan egymástól. A társadalom
ban, ha legegyszerűbb módon gondolkozik
is, át kell éreznie ennek ez összefüggésnek
irta: u. »• oua»y
a jelentőségét. Ha visszapillantást velünk
Fordította; HEVESI SÁNDOR
bármelyik állam történetére, tisztán látjuk,
Főszereplők:
hogy az ország emelkedése vagy süllyedése
rendszerint a politika és hadvezetés helyes
vagy hibás együttműködésének közvetkeznz események
hátterében hadseregek
ménye volt.
állnnnk, politikusok kntnnákkal tárgyal
A közvéleménynek állandóan érdeklődni
nak, kilátásokat mérlegelnek.
kell a hadvezetés, hadseregfejlesztés, honvé
A politikus a hadsereg erejétől teszi füg delem problémái iránt, hogy átérezze en
gővé elhatározásait. Minél erősebb az állam nek a kérdésnek a jelentőségét és meg
A jegyeket már árusítják
hadserege, annál erősebbek lehetnek az ál értse, hogy
lam politikai célkitűzései. Viszont hadsereg
meg
kell
hozni
minden
áldozatot,
amely
nélkül még nz erős politika is megbukik.
az állam politikai célkitűzéseit alátá
A politikának tehát a hadsereg ereje
masztó hadsereg kiépítésére szükséges.

Államférfiak, katonapolitikasok, történé
A versenyt n rendezőség nr, egyik legelő szek, lársadalombuvárok egyöntetű megállakelőbb közintézmény felkérésére halasztotta
>itása éa régen leszögezett tétele, hogy a
el. hogy igy a Gellért-szálió iliinnpiirti dísz
íarc. n háború velejárója nz életnek. Az
termét n verseny rnefltnrtdsárii eredetileg életért küzdeni kell, a küzdelemre elő kell
kltllzlltt időpontban n közintézmény rendel- készünk Az a nemzet, amely elmulasztja
kelésére borsitIIiiinnii. A meghívókul Igy készületeit, könyörtelenül elbukik. A törté
caak október első hetében küldjük szél, de nelem erejét szinte magunkon érezhetjük. Az.
•lejegyzéseket és mcghivólgényléflt n Hittől i seméityek rohanva
peregnek, országok
Napló kiadóhivatala már most is elfogad.
Hinnék el, birodalmak .szüleinek újjá:
A résztvevőket n rendezőség nyolepáros
raopnrtokhn sorsolja. Minden csoport 21,
illetve 28 leosztások körmérkőzést játszik
a llovell-féli
*
kiegyensúlyozott mozgás sze
rint, Az égisz verseny négy Ilyen szakasz
ból áll. A pánik állal eléri minden eredményltazegliez n szakasz végén hozzájárul
nak a kiszabott előnyük. A mezőny fokoza
tosan klsebhedik, a vasárnap esti döntőt
csak lő pár játssza. A döntőbe kerüli párok
valamennyien dijat kapunk.

Bud«pM». U>M mrptrmbfr 2
.
*

Bulla Elma, RSdav Imre.
Beregi, Biharú, Dénes, Gárdonyi,
HOpeczy-Boócz, Vértess. Végéné,
Kormos merte, Balassa,
Bérczy, Egry, Poor

ad anlyt,

Különösen vonatkozik ez reánk. Magyar
de ugyanez szab egyben határt is. A célki országra. Nekünk uj jövőt kell megalapoz
a-—8 NAPOS ÜDÜLÉS KÉKESEN
tűzéseknek egyenes arányban kell állni az nunk, ehhez erőteljes, céltudatos politikán
*
lelje
ellátással, tetszés szerinti Időben, állam erőforrásaival, már pedig a hadsereg kivül nz öntudatos nemzet akarata, hite,
a legszebb magyur téli sporthelyen. A nagy- a szó-szoros értelmében erőforrása az állam áldozatkészsége és mindenekelőtt erős had
■zabásu verseny iráni a kiadóhivatalban éa nak, hiszen ez jelenti magát az erőt. Ár. nz sereg szükséges. A magyar társadalom leg
130—XtMI tclcfonsznmon Is lehel érdeklődni állam, amelyben a politikai célkitűzések utóbb megmutatta, hogy világnézeti és tár
nem állanak arányban a háboríts eszközök sadalmi különbség nélkül lelkesedéssel haj
• délelőtti órákban.
kel. kudarcot vall törekvéseivel.
landó minden áldozatot meghozni a ma
Politika és hadsereg közölt a legszoro gyar honvédelem érdekében. Ha most a jöMTK hrldgesznkosztálya erősen készül sabb összefüggés vnn,
I vőben az eddiginél is fokozottabban érdekmonstre alőnyveraenyünkre » éppen ezért min
n hadsereg fejlesztése tehát nem ön
Ilödik a honvédelem problémái iránt, foko
den héten versenyszerű tréninget tart tagjai és
cél. hanem eszköz az álla ni vezetés ke
zódni fog n lelkesedése és teljes mértékben
a klub vendégei részére. Az eheti győztes a ki
zében,
átérti majd a kérdés sorsdöntő jelentőségét.
tűnő dr. W'í/r András—Gdrdon Andor-pár lett.
Második: lléczcy György—Konkovits ElemérHarmadik: dr. Kun Miklós—Delin Sándor.
I
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Az embertelen
Irodalom

Paul Claudelnak, Franciaország egyik leg
nagyobb élő költőjénuk és drámaírójának
nagy feltűnést kellő és sok vitát kiváltó ta
nulmánya jelent meg nemrég. Paul Claudel
a francia regényíróknak azt veti szemükre,
hogy könyörtelenek, rószvétlcnek mindazok
kai szemben, akiket leírnak, ellenségesek az
emberrel szemben.
Igaza van-e Paul Claudclnek? A tanulmány
mejelenését kővető
vitában nagyon sok
hozzászóló igazat adott a nagy költőnek és
emberismerőnek azzal, hogy ez az ellenséges
ség, ez. a hideg fölény, ez az embertelenség
az egész modern regényirodalomra vonatkozik.
Úgyszólván mindazok, akik ezt az álláspontot,
képviselték, szinte karban egyetlen kivételt
hoztak fel csupán: Mariin dti Gord-t, az iro
MINDIG ÖRÖMMEL jelentjük, ha uj te
dalmi Nobebdlj utolsó kjtüntettjlt és ennek
hetséggel találkozunk. Különösen srívesen
is egyetlen regényét: .4 Thibaylt-család monu.
mentális regényciklusát. Ez a szinte egyhangú
tesszük ezt most, amikor egy fiatal női jdmegkülönböztetés, amely A Thibault-család
tékosról van szó, akt versenyeken még soha
íróját úgyszólván az egész modern irodalom
nem szerepelt és akinek egyik Igen szép
mal szembeállítja, nem art jelenti, mintha
játszmáját mutatjuk Itt be. 7.SEDÉNYI
Martin du Gard programszerűen lenne ember
Magda, az újabban /eltűnt, kitűnő játékos,
séges, szeretetteljes és Irgalmas. Nincs iró,
ti: érdekes partiban Délen hat pikket jdtakitől távolabb állana minden szónokiosság,
fzott.
Díszes külsőségek között, nagy egyházi beszédet mondott az idegen országból jött kenetteljesség, vagy éppen napi politikai ten
pompával, a katolikus hitélet egyházi és vi magyar szentről, aki — hangoztatta a püs dencia, mint tőle. A Thibaultok ezernyi sze
♦ A K 10
lági előkelőségeinek részvételével
ünnepelték pök —
replője közül, akikkel végre most megismerV D 4
.neg vasárnap Szent Gellért püspök napját.
kedhetik a magyar közönség, egy ,.hős“ sincs
vérllszlelet és vérimádat helyett lelkiséget
a szó fellengzős, patetikus, romantikuson szél
A
tabáni
plébániatemplomban
Kelemen
Kri0 K 97 B
.osztom pannonhalmi főapát fényes papi se hirdetett, milliók leikébe plántálta át az emel sőséges értelmében. Nincs közöttük hős és
A K B3
gédlettel mondott szentmisét, amelyet a meg kedett gondolkodást és életével is halálával nincs közöttük sátán — mind emberek, mert
jelent előkelőségek — az Akció Katolika el a férfias kiállás legszebb példáját mutatta.
az iró mindegyikükkel szemben a végsőkig
D 7 fi 3
A mai időkben — állapította meg a püspöki igazságos, de ez az igazságosság nem ember
* 4
nökségével nr. élen — hallgattak végig. Ugyan
ÉSZAK
akkor a tabáni parkban a hívők ezrei tábori szózat — nz ö példáját kell követni, mert
telen, hanem csupa bensőség és szeretet. Mar
5
$
9 K B 8 fi 3
misén vetlek részi. Mise után kihozák a tomptin du Gard szinte életre leheli, életre csónem ígérgető azájhőrökft, hunem nagy
O D 8 5 3
kolja alakjait, mint a koratavaszi szél a ki
lomból
>
Fj 0 B 4
lelkűségre van szükség.
Szent Gellért ereklyéit
fakadó rügyeke'.. Ugy érezzük, hogy ezeknek
4
B
10
8
r.
2
D 0 7
DÉL
Glattfelder Gyula Csanádi püspök beszéde az embereknek minden bűnük, nyomorúságuk
és egyházi körmenetberf vitték fel a Gcllért- után rövid egyházi szertartás következett, és tévelygésük mellett nagyon érdemes volt
♦ B 0 8 52
■ znhorhor. nhol megható ünnepség keretében majd Szent Gellért ereklyéit a körmenet élén élni —■ és nekünk nagyon érdemes volt velük
Cilatl/eldcr Gyula Csanádi püspök nagyszabású visszavitték a plébániatemplomba.
9 A 10 9 7 2
megismerkedni.
Ez az ismerkedés A Thibault-család most
0 A 10 2
megjelent köteteinek szereplőivel, az olvasó
számára rendkívüli meglepetésekkel jár, A re
gény fonalai átszövik úgyszólván az egész pol
Nyugat kis kárával Indított. (Szerencsét
gári világot: a inarseillei kis utcalány külvá
len kijátszás, mert már indulásnál teljesítrosi szobájából elvezetnek az éjszakai lokálba,
heletlen a parti, de még Igy sem „leányamelynek egész „üzemét" megismerjük a
maga gépies szónalrjiasságában, anélkül, hogy
(Horni”) Kelet bubiját /elvevő ásszal ütötte
az iró az egészet trágárságba, vagy hamis
be. Pikk királlyal a: asztalra ment és haza
saenlimentálizmusba fullasrtaná; elvezetnek a
lopott egy kis Ireffct, újra pikket hívott és
fonalak az élet durva érintéséiül félő Jcnny
megadta az imjiasszt. Dorzalotnmal látta
ekkor, hogy Kelet Idegen szint ad. Erre le Hét színház zárva marad, a mozik játszanak, lokálok nyitva lesinek halálos ágyától, akit a keresztény tudomány
szektájának egy apostola ráimádkuzással hoz
hívta az asztalon a treff ászt és királyt,
lludape.it vasárnapja a hétfői légvédelmi folytatják a birkózóversenyeket.
vissza az életbe, a kitűnő tudós és jómódú,
majd 'az utolsó asztal! treffet hazalopta. gyakorlat jegyében zajlott le. A főváros kö
kegyes filantróp otthonába, ahol a merev for
A mozik megtartják a hétfői esti elő
Ezután <i kára tízest hívta kézből. Nyugat zönsége a legteljesebb nyugalommal várja a
mákhoz való ragaszkodás ünnepélyes drapé
adásaikat,
fedte a dámával, amit az asztalon a királlyal gyakorlatot.
riái mögött a lázadás és kétségbeesés ütött
ütött. Lehívta az asztalon a pikk ászt, amire
A gyakorlattal kapcsolatban minden előké természetesen azonban a gyakorlat tartama tanyát. Elvezetnek mindazokra a helyekre,
o két az utolsó aduját adja, mig a Nyugat szület megtörtént. Az egyes bérházak légol alatt az előírásoknak megfelelően reklám ahol a polgári középoszály .öregje" és „fialalja", a régi és az uj nemzedék egymás mel
nál még ott van az adu duma! Kínos hely talmi parancsokat kiosztották a nemzeti színű transzparenseik nem világítanak.
A mulatóhelyeken is hasonló a helyset,
lett és egymás ellen a maga nyílt és rejtett
zet! De Magda nem ijedt meg. „játszi köny- karszulagokat a házi légoltalmi őrség számára
és
mindenütt
nagy
érdeklődéssel
forgatók
a
életét éli. Mint a kaleidoszkóp csillagképei,
a
lokálok,
bárok
nyitva
maradnak,
miedséggcl" kézbe ment a kör ásszal, kárát
Légoltalmi Liga zöld könyvecskéjét, amelyben
ugy jönnek elénk uj, meg uj sorsok és a már
hivott, megadta a káró hetes impasszt, le a légoltalomról szóló tudnivalókat foglalták n szokásos neonfény ugyan a bejárat fölölt ismert sorsok meglepő és mégis bensöleg szük
hívta a káró kilencest és az utolsó ütésben össze.
hétfőn éjszaka non gvulhat ki, de a közönség ségszerű uj, meg uj fordulatai A tarka ké
Kelet magas kör királyát Nyugat szomorúan
\ hétfői gyakorlatok próbára teszik n fővá a mulató belső helyiségeiben nyugodtan szó pek néha ar. élet posványáiból és szeméttele
ütötte te az adu dámájával.
peiből villannak elő, másszor magányos hegyi
ros közlekedési vállalatait. A Deszkádnál min rakozhat.
Egy rutinlrozott bajnok is dicséretet den előkészület megtörtént az éjszakai gyakor
ló tiszta tükrében, vagy a mélyragyogásu nyári
égbolton fényiének. De még a posványból, az
kapna a fenti lejátszásért. Képzelhetjük, latra.
élet szemétdombjairól előtűnő képek is vala
hogy milyen örömben volt része a fel
a k Miautokat felszerelik házi lámpákkal,
miképpen „az igazi csillagok" szabályosságát
vevőnek. Mi is gratulálunk.'
n v illaniosokat pedig fénylomplló, kék
és szépségét tükrözik. Rachclre gondolunk, aki
szinti üvegekkel.
*
• kielégülést hajszolva, az erotikus rabság min
den nyomorúságának odaadja magát; Dániel
A NEMZETI KI l’A-verscny második fordu hogy az éjszakai órákban fennakadás nélkül
Fontaninra, akinek teljes erkölcsi szabadossá
lóiét szeptember 15. és október 14-e között lebonyolíthassák a forgalmat. A villamosokhoz
k, || lejátsranla az eddig győztes esapatokliak. hasonlóan kék fényszóróüvegeket kapnak a
Rejtélyes sérülési ügyben indítottak nyo- gában van egy adag furcsa, gyerekes tudatlan
A Diplomások Újpest II- csapalával. ET<. 1.— taxik is.
tnozást vasárnap reggel a hatóságok. Kun- ság és a többiekre .akiket csak Martin du (jard
MTK II. « BEAC 1- UjpeM I- Békcsealxi^
Teljes permanenciában lesznek a mentők. szenlmiklós közelében a vasúti töltés mel művészetével lehetne jellemezni. Ezt az abTata csapatával, a l»S< I. BI.K ll.-vel. Unó A Itudapesti önkéntes Mentő Egyesület összes
raonyságában is tündöklő szépséget és magalett cgv eszméletlen állapotban lévő.
11. a MAC al. M I K l.-ETC ll.-vel és mi Unió orvosai siolgólntol tartanak hétfő reggeltől kedd
snbb szabályszerűséget semmi más nem okoz
za, mint az a mély szeretet, amivel Martin du
l. Kaposvár válogatott csapatával játszik.
több sebből vérző,
reggelig.
A tűzoltóság is felkészült a gyakorlatra: a 45—50 év körüli nőt találtak a vasutasok. Gard tolla hegyére veszi alakjait, nem azért,
hogv kegyetlenül felboncoljn. izekre szedje
hétfői napon egyetlenegy szabadnapos tűzoltó
nem lesz Budapesten, mindenkinek bent kell Azonnal értesítették a vármegyei mentőket, őket, hanem azért, hogy az igazi teremtő mii
tolsiellwo »Ssarnl)on!
akik bekötözték a súlyos állapotban lévő vész együttérzésével életet leheljen beléjük.
lennie a laktanyában.
Kórpunt. >*odman1csky«u. ti
A szórakozási fronton változások következ nő sérüléseit, majd eszméletre térítették. Aki az ifjusóg életének „csillagos égboltjában"
Pázsint Júlia 45 éves kiskunlacházai ma- Igazan gyönyörködni akar, nki nz olvasmányai
nek be hétfőn este,
Fogalom lett a Philips takarékkide
*
.
gánzónö volt a sérült. Elmondotta, hogy a révén bensöleg meg akar fiatalodni, meg akar
a színházak rgy részében nem lesz, elő
.mely többek kötött az 51 Vll tipusn olcsó
vonaton utazott, kinn tartózkodott n folyo Újulni, annak el kell olvasnia A Thlbatilf-család
víliiűvcvö siuper diadalmas újításai közé tar
adás.
— és melyikünk nem szorul múlhatat
són és nem vette észre, hogy a? ajtó nyitva köteteit
tozik Ez a tnknrékkulcs nem azért takarít meg
lanul rá erre, politikai felfogásra, társadalmi
Az Andrássy-uti Színház, a Belvárosi, a Makörülbelül .10 százalék áramot, mart általa n gyár, a l <</, a Pesti Színház a Terézköruti van.
helyzetre, világnézeti különbségre való tekintet
k«‘s«id<k illetéktelenek elől elzárható. —- ha- Színpad és a Pó íum-knbaré bejelentette va
Páraint Júlia előadása szerint
nélkül, a mai időkben?
nem azért, mert egy blronvos kulcsfordulaltal
valaki meglökte ée igy suhant ki •
a készülék tnkarékkapoolusál helyezi üzembe. sárnap u tűzoltóságnál, hogy hétfőn este nem
robogó vonatból.
— Nagytakarítás minden felé. Az őszi nagyNem kétséges, hogv nz uj PhlllpS-rádlók ki tart előadást.
Ar Erzsébetvárosi. a Józsefvárosi én a KisjTSK’-vsIó technikai tökéletessége mellett ez a
( A mentők felhozták Budapestre a MÁV- takarítás alkalmával aktualitást nyer a falak
gazdasági előnv >< jelentős szerepel játszik, lahidy Színházban valamint a Nemzetiben és i kórházba. Most azt kutatják, hogy tényleg és bútorok Eternit-lem-rzcl való bevonása
mert szép és higiénikus és niunkmiirglakaritást
irgtna ámla eaőkkenéit folytón • W- a Nemzeti Kamaraszínházban azonban meg
Bcinutatóhclyiségck: Budapest VL.
-nil<k 'éleim.mnk nagy része néhány év alatt tartják az előadást. Előadást tart a Komédia- bűncselekmény lörtént-e, vagy véletlen bel jelent.
O-utca 4.
megtérül.
_ kabaré és a Fővárosi, Cirkuszban is tovább, eset áldozata lett a nő.

Nem ígérgető szájhősökre, hanem
nagylelkűségre van szükség

— mondotta Glattfelder Gyula Csanádi püspök
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Kilökték
a robogó vonatból

Meteor cslllárgyór
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A
kevert arzén
ismét tizenegy embert
mérgezett meg Kemecsén

NOBEL-DI3

* M8»bbó|,’«lU»K9J
és
G69«nyék aladlák
■» az abból sütött lángot okozta az újabb
tomegszerencsétlanségat
Nyíregyháza, szeptember 25.
Ím
tadősitóiának telefon jete.ntése.) A szabolcsmegyei Kemecsc közBégben vasárnap ismét úrrá lelt a rémület.
Far héttel ezelőtt már átélte a község UZ
izgalmakat, amikor
,

harminc embert szállítottak súlyos mérgezéssel kórházba
és azok közül négyen meghaltak. Annak
idején nem tudták először pontosan meg
állapítani, hogy tulajdonképpen mi is okozta
a tömeges mérgezéseket, azt hitték, hogv
mérges gombától vagy romlott ételtől bete
gedtek meg az emberek. Később derült ki
azután, hogy Gcgény András gazdálkodó
lisztjébe arzén került és abból kenyeret sü
töttek. A család, a rokonság és a mezőgaz
dasági alkalmazottak mind ettek a kenyér
ből és egymásután betegedtek meg. A gaz
dálkodó pár napos eszméletlen állapot után
meghalt a nyíregyházi kórházban. IIusz
éves Piroska leánya, 23 éves Margit leánya
és hat éves András fia egy beli szenvedés
szintén meghaltak. Többen még ma is sú
lyos állapotban fekszenek a kórházban és
nincs kizárva, hogy a mérgezésnek újabb
áldozatai is lesznek.
Szombaton éjszaka

let tartalmaz, kivitte a kamrába és elke
verte n lisztet zsákba. Kenyeret sütöttek és
az arzén belekerült a kenyérbe. A hatóság
lefoglalta a liszt egy részét, de Gégényék

a zsák tartalmának egy részét egy má
sik zsákba öntötték és azt eladták.
Vince András gazdálkodóhoz került a liszt.
Természetesen azt hitték, hogy a megma
radt lisztben már nincs arzén. Szombaton
délelőtt Vinczéék gazdaasszonya, özv. Nagy
jai Andrásné kenyeret sütött. A kenyér
tésztából lángost is csináltak és azt az öz' egyasszony és húsz éves Ilona leánya jó
étvággyal elfogyasztották. Félóra múlva
mind a ketten rosszul lettek és rövidesen
az eszméletüket is elvesztették. Azonnal ki
hívták hozzájuk a községi orvost és az a
tünetekből megállapította, hogy
a két nő mérgezés áldozata lett.

Az orvos kikérdezte a nagybetegek hozzá
tartozóit és azok elmondották, hogy közvet
lenül a rosszullét előtt lángost ettek. Az or
vos ebből megtudta, hogy a lisztben ismét
arzén volt. Jelentési tett a csendőrörsön is
és azonnal csendőrök mentek ki Vinczéék
házába. Lefoglalták a lisztet és a kenyerei,
do ez az intézkedés már elkésve történt,
mert Vincze András, a felesége, András fia,
ismét tizenegy embert .szállítottak
Ambrus öccse, azonkívül a szomszédék,
lyoz, életveszélyes állapotban
Engedi Gáborék is ettek a friss kenyérből.
a kórházba.
Tizenegy ember jó étvággyal fogyasztotta
A hatósági vizsgálat már az első mérge- el a friss kenyér egy részét vajjal és zöld
zések alkalmával nagy apparátussal indult paprikával. A tízórai után
meg, felboncolták a halottakat és valameny
*
mind a tizenegyen rettenetes gyomor
nyi belső részeit felküldték az országos birói
fájdalmakról, görcsökről panaszkodtak
vegyvizsgáló intézetbe. A hivatalos vizsgá
és csakhamar elvesztették az eszméle
lat kétségtelenül megállapította, hogy a sze
tüket.
rencsétlen emberek arzénmérgezés követ
keztében haltak meg. Megállapították azt is, Megállapították, hogy valamennyien arzén
hogy Gégény András sógora. Bálint András mérgezés áldozatai lettek. Az is kiderült,
gazdálkodó félkiló arzént szerzett be per hogy a lisztet Gégényéktől vásárolták meg.
A csendőrség most már a legszigorúbb
metezés céljából. Az arzént, amelynek
ugyan olyan színe vau, mint a lisztnek, az intézkedéseket foganatosította, hogy a jö
egyik szekrénybe helyezte el. Pár héttel ez vőben ne fordulhassanak elő hasonló esetek
előtt nagytakarítás volt a háznál, Bálint fe z\ tizenegy ember állapota életveszélyes, bár
lesége nem tudott arról, hogy a zacskóban a kórházban az orvosok mindent elkövet
arzén van és abban a hitben, hogy az lisz- lek, hogy megmentsék őket az életnek.

TttIBAllLT
CSALÁD
»R.

Martin du Gard
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Két évi bujdosás után vasárnap
önként Jelentkezett Benylk Márta, a
bundás valuíabiiniigy főszereplője
Meglepő érdekes fordulat történt abban
n nagy volutaügyben, amelynek eseményei
hónapokon keresztül foglalkoztatták a nyílsánosságot. A bünügy középpontjában He
rényi T. Pál dr. bankcégvezetö és egy
fiatal pesti nö: Benylk Mária állott. A va
lutarendőrség körülbelül két esztendővel
ezelőtt leleplezte volt, hogy Berényi hamis
okiratokkal, a Nemzeti Bank megtéveszté
sével
nagy összegeket utaltatott ki
pengőszámlákról.

tárolt

— Benylk Mária vagyok, körönét van
ellenem, önként jelentkezem ...
Az ügyészségen Benylk Máriát letartóztat
*
Iák, majd a vizsgálóbíró elé vezették, aki
részletesen kihallgatta. A leány elmondotta,
hogy közel két esztendeig bujdosott külföl
dön, most hazatért, hogy a bíróság elé áll
jon.

A vizsgálóbíró a kihallgatás után Be
nylk Mária fogvatartáaát rendelte el.

így lett a Markó-utcai fogház lakója a
bundás valutaügy női főszereplője. Bűn
Egyik pénzintézetnél elegáns bundákba ügyében rövidesen kitűzik a főtárgyalást és
öltözött
hölgyek
...
.jelentkeztek
a
ki Ítéletet hirdetnek felette.
utalásokkal. Amikor az utolsó tételt, körül
belül 20.000 pengőt kiutalták, a valutarendörség detektivjei leleplezték a bűnös mani
pulációt. A leleplezést követő napon
PÁL- ÉS B U T 0 R B U R K O L A SO K
Berényi T. Pál ön gy ilkosságot kísérelt
megt főbelőtte magát.

..Óterrut

Hetekig élet-halál közölt feküdt n Szent Tatván-kórházban. majd átszállították a rab
kórházba, majd miután felépült súlyos sé
rüléseiből, az ügyészség Markó-utcai foghá
zába kisérték. Az elegáns bundás hölgyek
ről megállapították, hogy

az egyik Benylk Mária tisztviselőnő. a
másik pedig a húga.
Berénylvel együtt Benylk Mária húgát is
letartóztatták, Benylk Máriát azonban mór
nem sikerült elfogni, mert külföldre ÍZŐkött.
Két esztendeig bujdosott külföldön a
bundás valutsbünügy főszereplője..
Európa valamennyi rendőrhatóságénak megküldötték az ellene kiadott körözőlevelet,
közben pedig Berényit többi bűntársaival
együtt a bíróság elé állították és a külön
böző vaJutabüncselekményckért
18 hónapi börtönre Ítélték

BEMUTATÓHELYISÉGE
VI., Ó-UTCA 4. SZ.
TELEFON 115-419

Hasbaszurta
nevelőapját
Véres családi háborúság játszódott In
vasárnap reggel Óbudán, a Lajos-utca 183.
számú házban.

Horváth József 60 éves kertész és nevelt
fia. a huszonhétéves Kovács József kőmüvessegéd, már hosszabb ideje ellenséges
viszonyban élnek. A fiatalember lusta ter
mészetű, nem igen néz munka után é> ha
valamit keres, azt elissza. Nevelőapja ezt
többször kifogásolta, mire a házsárlos,
durva természetű Kovács állandóan meg
fenyegette Tforváthot, ha nem hagyja béké
a volt bankfőtisztviselőt. Herényi már ki- ben, végez vele.
töltötte büntetését és nemrég elhagyta MaVasárnap reggel Ismét ösweszóhlkozás
gyarországot,
volt közöltük, a fiatalember gorombán szi
dalmazta
az Idős férfit, rnujd kirohnnt a
Ausztráliába vándorolt ki éa Sidney
*
konyhába és a kenyérvágó késsel tért
ben telepedett le. Mint egyszerű mun
vissza.
Horváth
le akarta szerelni az egvre
kás vállait állást egy Sldneyi gomb
jobban dühöngő férfit, de ez nem sikerült
gyárban
és Kovács kétszer hatba szúrta nevelönpidt.
és ma is ilt keresi meg kenyerét.
Az idős férfi eszméletlenül cselt össze, mire
Bényik Máriáról semmi hir sem érkezett támadója el akart menekülni. A házbeliek
eddig. Vasárnap azonban két esztendei búj- azonban útját állták elfogták ét rendőrnek
dósát után Ö ts a hatóságok elé került.
adták át. A rendőr előállította u l<»knpitónyMegtört, sápadtarcu, kopotfruhás nő Je ságra. ahol Kovács Józsefet kflinllgatása
lentkezett tegnap az ügyészségen, fáradt, után sulyos testi sértés clm<:n letartóz
tattak.
csendes hangon mondotta;
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1. Két sztáravatás
V/.'.V IS I < il<I l.\I t 'It. IISNUM Ilii).
ÍJAI i''ól,(t élünk: hat nap alatt terem
tette Isten a világot és
most hat nap idő haszámunkra,
cgmentsük vagy
suk
a Nagy
A világ összes
távirógépci, rádióállo
másai, telefonjai mel
lett izgatott riporterek tanyáznak, akik e
roppant idegrendszer gyulladásos gócai
ból a „hirt": a béke orvoságát, vagy a
ládái mérgét injekciózzák a betegbe.
Nyög, hörög, rángatódzik a nagy test, ag
gódó arccal állják körül a politika nagy
doktorai, akiknek a népek milliói asztisztáinak. Szinte bénult izgalommal vár
juk a krízist.., Ebben az időben bizony
kissé anakronizmus színházról beszélni.
Ilc hála Istennek, még tehetjük, A nyal
tat oldal, szerkesztőnk ökonomikus opti
mizmusa folytán még üres, a kiöntött fej
lécek ólomsorokat várnak s Erzsiké, a
géplrókisasszonyom is színházi beszámo
lót vár tőlem, mint évek óta minden va
sárnap délután, .t színházi kritikus a régi
poszton áll még... Tehát színház? Való
ban két színház és egy kabaré nyitotta
meg kapuit e héten. Tényleg, kedves urlközönség töltötte meg a nézőtereket, esté
lyi ruhákban és szmokingban, talán mo
solyogva és jókedvvel, a függöny valóban
széliekben!, a színészek, színésznők ki
festve álltak a színpadon, s elkezdődött a
játék. Csakúgy, mint minden szeptember
ben ... Bravó!
EBBEN AZ 177.0 ATMOSZFÉRÁBAN,
a nagy idők sűrű villámterhes levegőjében
kel sztár születését ünnepelhetjük. Az
egyik a Pesti Színházban Muráti Lili,
aki sokak szemében eddig is sztárnak szá
mítódott, de csak most érdemeli ki a szó
nak nemesen csengő aranyvalutáját, a
másik egy egész patai színésznő, Somló
Valéria, oki egyszeri szárnypróbálgatás
után merész ívben repül a színházi égbolt
magas horizontja felé.

2. Mademoíselle

NzéfJélek...
SZÉP, KELLEMES SZÍNHAZAT láthűik a Pesti Színház színpadán. Denys
Amiéi, a „Virágzó asszony" népszerű szer
bije határozottan érti a dolgát, bár ezzel
a tudományával kissé vissza is él. Egy jól
induló első felvonás után ragyogóan szíporkázó második felvonást irt, ezzel be is
fejezi a darabot, de az egészhez egy har
madik felvonást, egy külön uj darabocs
kát ragasztott, azért, hogy igazolja azl
a sohasem kétségbevont igazságot, hogy a
házassághoz nem elég az érzéki kapocs,
hanem a lelkek megértése is szükséges.
Madcinoiselle Szépleiket, a darab Alive
kisasszonyát, akit a cim egyszerűen és
nem találóan SZARAI) LEÁNY-nak nevez,
bizony egy kissé nehéz megérteni. Talán
csak a fiatalos apa érti meg igazán, Moh
mi ur s éplclek, aki leányával az Ocdipuskomplexum veszélyes határán él lelki házasélelel. Szinte szerelmesek egymásba a
•9 éves leány és a 42 éves apa, amikor
;ön egy siheder széppu. aki rabul ejti a
Irány érzékeit és felviharzik egy párisi
kokntt, aki viszont a: apa szexuális vágyai
nak beteljesülése lesz. E kettős házasság
szétválasztja ezt uz ideális széplélek-élcltársakat, a: apát és leányát, akiket a má
sodik felvonásban szinte a színen egy
ezerre csal meg a párja. Ar anyóst és a
md az egymáshoz illő lelki „alacsonyéradüséyiik" taszítja egymás karjaiba s o két
széideiek szinte megkönnyebbülten ragja
ki
a
legfeljebb ágyukba,
de
soha
lelkűkbe be nem fogadott férjet és felese
get llogy ezután a harmadik felvonásban
miként találja meg e két magasnbbrendü
ember a párját, a: teljesen felesleges, és
szinte kabaréizü Muráti l.íli ad Denys
\micl merészen megrajzolt ideges, öntu
datos patai
leünyportréjának
reliefet.
Ámulton figyeltünk jel rá a nézőtéren,
amint ezer sziliben vili ódzva, a drágakö
vek iga: füzében tündökölve nyílt ki előt
tünk c: a színésznő, akinek fanyar illatú
figurájában először fedeztük fel a sziy
dobogásának biológiai ismérvét: azt ‘a pi
ros vérhullámot, amely az erekben száguld
és amely a színpadi alakokat élő embe
rekké hs-i. Sztóraválását meg
tapsollak! Hasonló elismeréssel szól
hatunk A j t a y Andorról, aki bohémet
könnyedséggel, szomorkás férfimelanká, <ít'id. könnyed szórakozottságával és a
In< hnika utánozhatatlan eleganciá
jával mellűn érkezett az első vonalba.

Régi tippünk,
örülünk, hogy
bevált! A többi szerepekben az elegáns
usi és nobilis S omló István, a szerepe
szerint kissé derb és modoros B á s t y
István, a pikáns arcocskáju és az együt
tesbe nagyszerűen illeszkedő Lengyel
Gizi, (az Istenért, fésülje át sürgősen két
ségbeejtő vénkisasszony divatfrizuráját), a
pompás Keleti László, a friss S z e mI é r Mária tetszettek. H a r s á n y i Zsolt
fordítása és Tarján György rendezése
mintaszerű.

3. Rijjortdráma

a éNlagyar Szinházlan
EGY MUNKÁS rájön arra, hogy fele
sége a tejeslegénnyel megcsalja. Mindket
tőjüket megöli és e drámához a 67-es
számit bérkaszárnya összes lakói asszisz
tálnak. llogy ez a rendőri hirecske a sziaházrovatba került, azt a legbravurosabb
amerikai irók egyikének, Elmer II i c enek köszönhetjük. Az iró a családi dráma
kétségtelenül egyszerű s alapjában igen
szürke drámai magvát nem is duzzasztja
fel tehetsége és iróművészetc jótékony
nedvével, a magból nem kel ki valami
lyen társadalmi dráma lombos és erőtel
jes tölgye. Magát a cselekményt kissé el
is hanyagolja azért, hogy bő és színes ol

vasmányos riportot írjon magáról a
környezetről, ahol a bűn megszüle
tett AZ UCCA cimü drámában a fősze
replők tulajdonképpen a ház lakói, akik
nek élete vizuálisan keresztmetszetszerüen
megmutatkozik a többemeletes bérkaszár
nya kapuja előtt és a nézőtér felé fordí
tott nyitott ablakain keresztül. Ahogy ez
történik, az viszont a rendezés egészen
bravúros fölényére vall. Hevesi Sán
dornak megköszönjük! Az előadás megle
petése a fiatal S omló Valéria bemutat
kozása. Ez a fekete hajú, karcsú, feltűnően
szép 19 éves leány, mint egy fiatal pa
ripa, akit először engedtek a mezőnyre,
száguld nagy szerepe gátjain és sövényein
át. Néha fölényesen magasan veszi az aka
dályt, néha megbotlik, lábát megüti
benne, de friss, fiatalos viháncolással biz
tosan célhoz ér. Somló Valéria határo
zott értéke a Magyar Színház együttesé
nek, aki egyúttal bebizonyította a színház
igazgatóságának, hogy nemcsak szabad,
de érdemes is fiatalokkal próbálkozni. .4
színpad többi negyven szereplője közül
nehéz bárkit is külön kiemelni. Félelme
tesen realisztikus alakítást nyújtott a fél
tékeny, majd gyilkos munkás szerepében
Földényi László, meghatóan finom, gyen
géd és szinte büntetlen volt a bűnös aszszony figurájában Orsolya Erzsi, egy
olasz énekmester szerepében ragyogó ka
rikatúrát adott Bihari, kitűnő volt
Szigeti, Keresztess y Mária, az
újak közül pedig Móra Editet, Bálint
Gabit dicsérjük meg. Nagy és jelentős sze
repet kapott a fiatal H a 11 e r László, saj
nos nem tetszett, de annál jobban a mérték
tartó, kulturált G o n d a József. A kitűnő
fordításért Bálint Lajost dicsérjük
meg. Az egészen különleges díszlet, amely
szinte főszereplő: U por Tibor nagyszerű
munkája.

Dániellé Darrieux nagy drámai
szerepe francia fi 1 m b e n :

VÁGYAK
Merész és érdekes experimentum, amit
n Fórum csinál. Több hétig futott itt Dá
niellé Darrieux, a bűbájos francia sztár
Mégis ártatlan cimü vigjátéka. Amikor le
pergett a nini, megjelent a vásznon a fel
írás: „Tetszik.? Akkor nézze meg ugyanezt
a tündéri színésznőt drámai szerepben."
A közönség ülve maradi a nézőtéren és
nagy érdeklődéssel nézte a „vorspann“-t,
amely a Vágyak cimü francia filmből mu
tatott be részleteket. A közönség legszíve
sebben még egy clöadásnyira bent ma
radt volna a moziban, hogy megismerje
ennek az egészen egyedülálló nagyszerű
színésznőnek másik skáláját, amely a drá
mai magasságok és mélységek nagy távol
ságait köti össze a művészet aranyliidjó
val. Ezennel kielégítjük a közönség kíván
csiságát. láttuk a Vágyak cimü filmet,
amely már a világhír szárnyán érkezett
hozzánk, amelyet a nemzeti világkiállítás
nemzetközi nagy dijával tüntettek ki.

Egy kis párisi leány regénye. A teme
tőből jön éppen, ahol az egyetlen élő
lényt, akihez tartozott, a nagyanyját hán
tolták cl. Most olt áll a ködös alkonyon
egyedül a párisi utcán. Kis fekete mici
sapka szorítja szőke hajkoronáját, fekete
gumiköpenyén csurog az őszi cső. Es
mégis, a temető lehangoló hátterével, az
élet vigasztalap kilátásai ellenére igézeles
fiatalságában harsogó oplimizinust jeleni
ez n leány. Fokról-fokra mikén! kerül a

ÖRÖK

A

a Corsóban
A Corsó filmszínház olyan filmet mu
tatott be, amelynek hiteles dicsérete:
„k’azi Paramount-iilm". A Tartan
egyéb dzsungel-filmek vakmerőén való
színűtlen történeteinek keretének unalmas
miliőjéből végre kiemelték Dorothy Lamourt, ezt a kitűnő és tehetséges színész
nőt, akiről kiderült, hogy nincs szüksége
gyönyörű
meztelensége
music-hall-ertékii fegyverére ahhoz, hogy győzzön. Így
felöltözve, legtöbbször még mindig na
gyon is testhez álló nadrágszerepben —
á la torrero, — szekszepilje mit sem vé
szit, sőt mondhatnánk pikáns szépségé
még izgatóbb. még megvesztegetöbb, mint
valaha. Addig is, amig egy kizáró
lag színészi képességekre épített szerepre
egészen visszaöltöztetik, meg kell eléged
nünk azzal, hogy az áthatlan indák, bozó
tok, kenyérfák, tigrisbőgéses őserdejét
felruházásának mértékéhez visszaszehdttették mexikói őserdővé, amelynek sejtel
mes, buja és dekoratív vegetációja reme
kül áll Dorothy Lamour kreol arcához.
Ebben a gyönyörűen és hangulatosan fotografált környezetben születik meg az a.
„legforróbb kaland", amelynek . közép
pontjában, helvenkint váratlan izgalom
mal, helyenkint szívderítő bájjal játszik
Dorothy Lamour. Partnere minden joggal-okkal bolondul bele abba a vérforralo
szenyoritába, aki köré különben a szebb
nél szebb mexikói asszonyok galériája
vonul fel, a világhírű Marimba zenekar
ról és annak ritmustól duzzadó pompás
számairól
em
is
szólva.
Dorothy
Lamour, aki egy egyszerű mexikói leányt
játszik, természetes bájával és igaz sze
relmével legyőz minden kacagtató hatású,
vidám bonyodalmat, meghódítja a közön
séget cs partnerét. Bársonyos, behízelgő
hangján nagyon szépen énekli a szerelmes
song-okat. K mai nehéz időkben bufelejtőnek is jó orvosság ez az édes romantikáju, jól fűszerezett film, amelynek biz
tos sikerét nem nehéz megjósolni. A mű
sort egy meglepően jól sikerült, igazán
festői hatású színes film egészíti ki —
stílszerűen — Vadnyugat szépségeiről.

FÓRUMBAN

lelki lejtő .szélére, fizikai ártatlanságában
azonban meg nem törve, könnyű prédá
nak látszóan itnbolyogvn, garni-szállók és
főnöki szobákon keresztül egy zseniális,
de alapjában véve kétségbeesett ötlet árán
egy nagy tudós házába — ez maga a
film. Szerelmet alig látunk a tündéri ártatlanságot, lelki finomságot árasztó lény
körül, csak mohó kapzsiságot a teste után.
Dániellé Darrieux a filmen alig mosolyog.
Szomorú, magábazárkózott lélek, de nem
lehel elfelejteni azt, ahogy egyszer meg
elégedett mosolyra nyílt ajka, egv jó tál
étel után és nevet a párisi vurstli talmi,
filléres örömén. Hogyan nyílik ki ez a
mosoly, hogyan sugárzik a derű a sirós
szemekből, hogyan aranyporozza be a
mosoly ragyogása az élettől fáradt, meg
gyötört, szomorú arcot a film végén, ez a
filmművészet magas iskolája.
A fiatal
leány ügyvédnő lesz és első védőbeszédét
tartja a gyermekhiróságon, ahol egy olyan
leányt véd. aki hasonló bűnt követett cl,
mint ő. Ahogy fekete talárban áll a birák
előtt, ahogy nemcsak a szó meggyőző
igazságával, hanem szivének forróságával
és lényének meggyőző intelligenciájával,
tüneményes
egyéniségével lefegyverezi a
vádat, azl látni és hallani kell.

A közhely valóságos élménnyé válik,
csordultig les: a: ember szive, szeme nem
marad szárazon, amikor elhagyja a néző
teret. Igazi Fórum-film!

REZS^il^v^g^^9^ péntek rezi

Kiváló „Istállótársam
,
**
Török Rezső, (akl-i
vet évek óin cgv
redakcióbán dolgozom a i
Hétfői Naplónál) viharon fill<
*rsikert
l
nrnlntl
aratott !•>.<leg- Ii
utóbbi regényével, „Péntek Rezl
RezT-vel
“-vcl............
Amikor !
elolvastam ezt a vidám, ragyogó könyvet,
szinte felkiáltottam; filmre ízületeit ez a
Péntek Rérl és derék alkotója bizonyára Hol
lywood vagy a Hunnia alcllerjére kacslntgalvn
Irta meg a kis árvnházi növendék és a bohe
meden könnyelmű, léha, csapndár egészség
ügyi felügyelő burleszkszcrücn mulatságos tör
ténetét. ítéletem helyesnek bizonyult, a könyv
megjelenése után néhány béllel már forgatni
Is kezdték a Péntek Rórlt és e kitűnő fiatal
hölgyet tegnap u film vásznán Is megismer
hettem. Mondhatnám, hogy nz ismeretség
mindkettőnk számára kellemes. Engem reme
kül elszórakoztatott, viszont c hasábokon haj
landó vagyok számára n lcgtel|csebb elisme
rést adományozni.
\ Harmónia film n magyar rendezőgárda
egyik legkitűnőbb értékére. Vajda Maglóra
hízta Péntek Kéri (Turay Idái sorsát. Ezúttal
könnyű dolga volt a ragyogó értékeiről Ismeri
rendezőnek, a fllmkönyv szinte „hagyta ma
gát" forgatni. Ez viszont tanulság azok szá
mára. akik a magyar filméi csak ugy tudják
elképzelni, hogy valami Ismert és elcsépelt
színdarabot visznek a fllmfelvcvőgép elé.
film lérflhőse. (Páger
Antal) könyGerle dr.. a .......
..
nyülejárrtu gramofon-nők (akiket néhányszor
feltesznek, leforgatnak, maid eldobnak) és
egy gazdag menyasszony közölt Ingadozik. Az

Legforróbb kaland

Bernsteln Irta meg tf
Charles Boyer játssz
*
el a filmet. Boyer és
még valaki, egy Mlchele
Morfin n nevli, Igénytelen megjelenésű, fran
cia színésznő, aki égÖ, ragyogó szemévé!
szcxepilesebb és „fatúllsabb“ C.rawfordnál vagy
Garbónál.
Együttes munkájukból valami tró
pusi forróságu, szerelmi vihar kavarodtk fék
mint egy ciklon, amelyben valakinek élete ott
nmrad. A jelen esetben a fiatal leányé, egy kis
senkié — ‘ ahogy az áldozat magáról mondja
—, akinek nincs egyéb bűne, minthogy jogot
formál a boldogsághoz. Ezt ■ boldogságot egy
férflvál képzelte el, akinek felesége van, aki
először hősiesen szenved és még hősiesebben
lemond. De mégis iszonya fegyvere van ellene:
a gyerek, aki születni fog. Az uj életnek ezt
nz Ígéretét hnlálos ítéletnek veszi a szerető,
aki kész leit volna bátor önzéssel átgázolni a/:
asszonyon, de megtorpan a gyerek előtt. Vgy
érzi, hogy neki kell kitérnie, miután tényleg
szereti a férfit, másképpen nem tad el
menni, inkább megöli magái. Bár koráb
ban már egyszer menekült egy férfihez,
akit nem szeretett, aki viszont a nyugodt és
kellemes életet adta cserébe testéért, csók
jóért, mosolyáért. A „végzetes nő“ azonban
érezte, hogy ez nem megoldás, csak kétségbe
esett menekülés... A film tötrénctének szivbt■narkoló ereje annak az egyetlen, „nagy szere
**
lemnek
átélése, amit egyszer talán mindnyá
jan éreztünk és ami mellett minden mull és
jelen jelentéktelen és értelmetlen semmiséggé
zsugorodik. Bernsteln, a drámai hatások va
rázsmestere, e lelki örvények kivetítésével a
legtisztább, sőt legllraibb irodalmi eszközök
kel dolgozik. Interpretáló! ideális színészek,
akik
vinszengcdelmcsséggel formálódnak át.
azután pygmalonszcrücn megelevenedve élik a
szerepet, hogy átélésük feledhetetlen élménnyé,
v áltozzék a nézőben.
Boyer nemcsveretü
művészete a közönség előtt már nem szorul
dicséretre. Micliele M o r g a n, szürke kis ve
réb külseje dacára, is meggyőz arról, hogy ő
ar, aki miatt meg lehet őrülni a vágyakozás
tól ... A filmnek átütő sikere lesz a Radlusbán. Élmény!

előbbi fajtával
csömörlésig tele van, ax
utóbbi sincs túlságosan ínyére, viszont a nyo
masztó adósságok miatt kénytelen vállalni a
vőlegény séget, amely nek utjai egy rendkívül
szimpatikus, de annál ostobább Inas külön
bitző bak Hl vésel miatt bizony igen rögössé
válnak. Így csöppen a derék fiatalember éle
Stan és Pan, az egy.
tébe egy megszökött ár mi házi növendék, aki
ollhatatlan szerelmével ragaszkodik a dr.
kor híres amerikai film(icrle egészségügyi felügyelőhöz, akit egy ra
komikus-duó felbomíott.
gyogó trükkel n hitelezők lilcnakarjából is ki- i
_
Hogy miért, azt a most
ment. Régen láttunk magyar filmet, ahol az beniuialoll filmjükből tökéletesen meg lehet
ötletek Igy kergessék egymást, ennyi égésűé- érteni Megértették, högy az a komikum, ameges, lellvér humort árasszon minden egyes Ível kelten együtt eddig reprezentáltak, telje
filmkocka, ahol a mese fordulatai színle sen elöregedett és nem hogy hidegen hegy ja.
szélvész lein puhán ragadják magukkal a cselek de egyenesen bosszantja a közönséget. Amit
ményt. Egész sereg remek alakítás tarkítja a ebben n filmben tánvérlörésben,
|ép< sőkön
filmet a kitűnő főszereplőkön hívül, pompás való szaladgálásban és egv ijesztő papiriraséJuhász József ügyvéd-alakja, Medgyaszny Vil hól készült, tüneményesen rossz, orangut ngmát Is örömmel üdvözöljük egy házsá -tos fe ntónzati játékban müveinek, a. minden k.nze
Nem ' .
leség szerepében. Ismét niegmelengetle a szí lelet felülmúl - humorhiónvbnn
vünket Vizváry Mariska szigoruhnngii derűje vetni, hanem sírni lehet raituk. ha ugyan az
Is. Egy egész sereg bájos leányárvvházl nő embernek volna szive szónak >znj a p,
Egy két ötlet felcsillan, külő ..'SL
rendék fiatalos kacagása, jókedve, szomorú óimért
sága adott pompás alaphangot a filmnek, Lniirelnek egy bernáthegyi kutyával Va|ó r d
vés jelenetében, de ezt a sivár filmet néni
amelynek sikere elvitathatatlan.
menti ineg.
n ni

cryeyncfe!
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Kallós Móric
malomigazgató
tragikus halála

Leleplezték
6riger Miklós szobrát

Kallós Móric 58 éves gépészmérnök, a
Hungária gőzmalom igazgatója, vasárnap
Fried József kereskedő társaságában
a llármashntár-hegyrc Indult kirándu
lásra.
Útközben hirtelen rosszul lelt, mire Frlcd
megállított egy arra haladó magánautót és
megkérte a vezetőt, hogy az eszméletlen
igazgatói vigye u közeli Margit-kórházha.
Kallós Móricot bocmclték az autóba, azon
ban
mire a kórházba értek, meghalt.
A tragikus haláleset ügyében a rendőrség
nyomozást indított.

Bicske, szeptember 25.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Bicske
községben vasárnap leplezték le néhai Gri
gcr Miklós országgyűlési képviselő, Bicske
volt plébánosának szobrát. A díszközgyűlé
sen Füle József református lelkész ünnepi
bestédében méltatta Grigcr Miklós nagy
egyéniségét és rámutatott arra, hogy

uz. elhunyt nagy politikus álma mindig
N'agymagyarország volt, de különösen
a Felvidéknek, szülőfaluja vidékének
visszacsatolása.
A Grigcr, Miklósról elnevezett Templom
téren tartották ezután a szoborleleplezési
ünnepélyt, itt Schcftsik János beszéde köz
ben
lehullott a lepel a szoborról.

— Nagy ünnepség keretében felavatták
a Vili.’ kerületi frontharcos otthont. Nagy
ünnepség keretében avatták fel vasárnap a
Vili, kerületi frontharcos főcsoport népszinházutcai, uj otthonát. Az avatóünnepségen
megjelent Takách-Tolvay József országos
elnök, vitéz Tóth András országgyűlési kép
viselő, örffy Imre felsőházi tag. Az. ünnep
séget Fiiredy Lajos elnöki megnyitója ve
zette be, majd vitéz Hajnal András domi
nikánus pátér mondott szentbeszédet, utána
Takách-Tolvaj József a frontharcos eszmé
ről beszélt.

Vértes Vilmos főjegyző és Sikray-Kolmár
Imre mondott beszédet, majd elsőnek a ke
reszténypárt koszomját tette le fícibcl Mi
hály képviselő.

— BORISZ BOLGÁR KIRÁLY MEGLÁ
TOGATTA HITLERT. Boris: bolgár király
Németországon kereszlülulaztában vasárnap
meglátogatta Hitler vezért és kancellárt.
— GRÓF KÁROLYI GYULÁNÉ HORTHY

paulette

könnyebb

műtéten

ESETT ÁT. Gróf Károlyi Gyuláné Horthy
J’aiiletlft pár nap elolt könnyebb természetű
műtéten esett át. Gyógylásj zavartalanul
halad előre, úgyhogy rövidesen elhagyhatja
a Fasor-szanatóriumot. (MTI)
— szekesfehervAii egykori PfsTÖKEINEK HAMVAIT ELTEMETIK A
FEHÉRVÁRI HAZH.IK.4BAN. Shmf Lajos
püspök kezdeményezésére g székesfehér
vári bazilika altemplomába helyezik cl
azoknak « püspököknek földi maradvá
nyait, akik a templomokon kívül, a fellép
vári temetőben pihennek.
É?ek: Séllycr
Nagy Ignác, a város első püspöke, aki
1777-től 789-ig ült a püspöki székben,
báró Barkóczy László és Sleincr Fülöp.
Október 13-áp szálljtják át a három fehér
vári püspök hamvait az egyházmegyei pap
ság jelenlétében, ünnepélyes szertartások
kíséretében a bazilika altemplomába.

-*•
Mi történt Kovács néni ? Hisz mostanában kétszer
annyi pénzt tesz be, mint máskor!
—

Most duplán spórolok. Először is olcsóbban világitok

Krypton
pénzt

gombalámpakkal.

Másodszor

pedig,

ha

kiégtek,

ad értük a boltos.

Kassát) Lajos felesége
gázzal megölte magát
' gsarpap a uqksu-ulca 19. szánni ház
ban lévő lakásán öngyilkos lelt Kassák La
jos iró felesége, Nimun Jolán.
Kassák Lajos kora reggel kirándulásra
ment, a házaspár gyermekei rokon látoga
tásra indultak és az ölvenliároinéves aszszopy jgyedül maradt.
Este hét órakor becsöngplell a lakás ajta
ján Kassák Lajos édesanyja, Kassák Ist
vánná. Többszöri csengetésre sem nyitottak

ajtót, ezért a házmestert kérte meg a lakás
felnyitására.

A konyhában gázszag terjengett és a
padlón holtan feküdt Kassák Lajosné.
A konyha asztalán öl búcsúlevelet találtak,
az egyikei a főkapitányságnak címezte Kas
sák Lajosné.
— Most már háromnegyed négy óra van,
— kezdte búcsúlevelét —, elhatároztam ma
gam végzetes tettemre,
nincs semmi célja életemnek.

A velencei világverseny díjnyertes filmje
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Levelében még azt is megírja, hogy’ va
laki csöngetett a: ajtón, de nem nézi meg.
hogy kicsoda, mert esetleg megakadályoz
hatják öngyilkosságát. Valószínűleg ideg
betegsége miatt ment a halálba. Kassák La
jos az esti órákig még néni érkezeti vissza
turistán íjáról, ugv hogy felesége haláláról
sem értesült.

— Letartóztattak egy házaspárt, meri
romlott élelmiszert
hoztak forgalomba.
Érdekes és nem mindennapi ügyben tar
tóztatta le vasárnap a rendőrség Dzsálya
István tahitótfalui gazdálkodót és felesé
gét. Névtelen feljelentés hívta fel a házas
párra a rendőrség figyelmét. Közölték a
hatósággal, hogy Dzsályáék
záptojásokat,
azonkívül romlott i«Ulniiszert hoznak for
galomba. Már a múltban is többször össze
különböztek a hatóságokkal. Megindult a
vizsgálat és megállapították, hogy a házas
pár állandóan romlott élelmiszereket hoz
forgalomba. Utánanéztek előéletüknek é.s
kiderült, hogy csalás címén már máskor is
voltak büntetve. Dzsályáék főleg a Város
liget környékén garázdálkodtak és áldoza
taik onnan kerültek ki.
— Nem azonos. A következő levelet kup
ink: Tisztelettel kérem n tekintetes Szcrkesz
tőséget annak közlésére, hogy én, Jónás Pál
.szobafestő, császártölgyesi lakos, nem vagyok
azonos Jónás Pál budapesti szobufestösegéddcl, akit a Hétfői Napló szeptember 19-i szá
mában megjelent cikk szerint különböző bűn
ügyek miatt letartóztatlak.
— Éjszakai gyári tűz Kispesten. Szomba
ton éjjel a kispesti Biehn Aátránygvár ko
romtermelő műhelye kigyulladt Mire a vá
rosi tűzoltók a helyszínre érkeztek, lángok
ban állt a műhely lelőzete, a padlás beom
lott s a zsarátnokok mcggyujlották a tűz
veszélyes anyaggal telt kazánokat. Többórás
megfeszített munkával sikerült a tüzet loka
lizálni s a gyár többi részel és a környék
beli házakat megmenteni. A vizsgálat folya
matban van.

— Kifosztottak egy újpesti niüszerészüzemet.

Vasárnapra virradó éjszaka betörők jártak
Goldberger József műszerész üzemében. NagvérLékü szerszámokat s a raktárkészlet több
értékes darabját magukkal vitték az ismeretlen
lettesek. A kár összegét eddig még nem sike
rült megállapítani.
— Nem azonos. Rónay György Ítélőtáblái
biró özvegye, aki Remelekertváros, Béla kirély-ut 4. szám alatt lakik, annak közlésére
kérte fel lapunkat, hogy nem azonos Rónay
Antal nyugalmazott remlőrtanácsos feleségé
vel, akinek halálos gombamérgezéséről szep
tember 12-i számunkban számoltunk be.

SZÍNHÁZI

hét

ELŐ AZ OKMÁNYOKKAL! — ez a cinje a

Pódium kabaré uj tevőjének, .amelyben az
átképzés, a divatos politikai jelszavak, a ka
marai felvételek és egyéb időszerű gondok, a
szatíra marósavába merítve megmutatják mu
latságos, esetleg nevetséges oldalukat. A kis
darabokat Békeffij,
Török Rezső, Görög
László, Rózsahegyi László, Kellér Dezső Írták,
Kondor Ibolya, liarezos Íréi), Dán Klári, Ihász
Klári és Komlós Vilmos játszók jókedvvel és
magukkalragadó lendülettel — Békqffy, aki
amidőn szellemes és kacagtató műsorát összeállitotla, valószínűleg egészen más konferanszra gondolt, de Békeffy nem azért újság
író is, kabaréiró
is, hogy kouferansza
rugalmasan ne ragadja meg a legfrissebb
aktualitásokat. Anglia legnagyobb erényi- - mondja —. hogy olt virág van a gomblyuk
ban és kalappal köszönnek az emberek és
amidőn hasonló szenzációs felfedezésszámba
menő megállapítást közöl, mindennek fájó
elevenére tapintva, mint bátor és tehetséges
mixer, nevetésben tudja feloldani a legkescrnyésebb dolgokat és ügyeket.
— Dr. Buktny Ervin, a kiváló indolögus októ
ber 2-án, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja
nagyérdekü előadását vetített képekkel Indiá
ról az. Uránia Filmszínházban. A nagy érdeklő
désre való tekintettel a színház, elővételi pénz
tárai már árusítják a belépőjegyeket.
* KÖLCSÖNKÉRI SHAKESPEARE a cime a
Komédia uj műsorának, amelyet .szombaton
mulat be.
— Bírák és ügyészek gyűlése .Székesfehér
váron. Az Országos Bírói és Ügyészi EgyeSüld vasárnap tartotta Székesfehérváron
közgyűléséi. Csajághy Károly veszprémi
törvényszéki elnök megemlékezett Szent
István királyról, majd a kormányzó 70. szü
letésnapjáról. végül indítványozta, hogy
táviratilag üdvözöljék a kormányzói és az.
igazságügy miniszlcrl. Törcky Géza kúriai
elnök tartott ezután előadást Szent István
jogalkotásairól. A tiszíujitás során uj el
nökké Viador Gábort, a Kúria tanácselnökét
választollák m.-g.
— Héttőn hirdetnek ilvh-tct a szolnoki hen
tes nagy liiinpvrébi-n. Hat napja tárgyalja a

szulnpki törvényszék Víg Kálmán hentesáru
gyáros bűnügyét, akit azzal vádollak, hogy
tiz üzletében romlott húst mért ki és ezzel
tömeges megbetegedést idézett elő. Az ügyben
kétszázötven tanút hallgattak ki és az ítéletet
hétfőn hirdetik ki.
— Nem lesz háború, családi perpatvar, ha
kid.i|ialja lakásából elavult, ócska kályháit és
meglepi feleségét a tetszetős kivitelű, kitűnő
.szerkezetű Gyöngy kályhákkal.
A Gyöngy
kályha egyenletes meleget id és az. abban el
tüzelhető gyöngyszén leggazdaságosabb kihasz
nálását teszi IchclöM

Nem változik az idő
PREMIER KEDDEN

A Meteorológiai Intézd jelenti szeptember 25-én.
A szárazföldi eredetű levegő egész Európái elárasztja és az esőzés Nyugat-Európa
partjaira szorul vissza A hőmérséklet tegnap több helyen elérte a 25 fokot, az < js/a
*
•'«
Uhülés azonban erősebb lett és a la’ -: r-.-; ti rétegben több helyen
1 5 íokif
Turkevén 3 fokig terjedt.
Budapesten vasárnnp délben a hőmérséklet 20 Celsius fok, a fcngerszinlre átszőmiiolt légnyomás 770 mm. gyengén süllyedő irányzatii.
Várható időjárás a következő huszonnygy órára:
Mérsékelt déllHiteli «
*él,
I olljöátvonulások eső nélkül. A hőmérséklet aig változik.

Huszonötödször csapott össze a Ferencváros és a Hungária

Az „embertelen derbi" a Hungária
fölényes győzelmét hozta
Csak tízezer néző volt kiváncsi a
letört Ferencváros vesszőfutására

Hungária-Ferencváros 3:0 (1:0)
Jubiláns ilcrbimérkőzésl vivőit vasárnap
r Ferencváros és a Hungária, mert a pro
fesszionalizmus fennállása óta éppen huHontötöflször ütköztek meg fi bajnoki mér
kőzés keretében. \r. ember azt hihette
volna, hogv részint a jubileum, részint a
hagyományos,
felfokozott
érdeklődés,
amely mindenkoron végigkísérte az örök
riválisok nehéz, csatáit, ezúttal is rekord
számú közönségei vonz nz (‘llői-tili pálya
mesésen zöldelö gyepe köré. Nos. ez az
érdeklődés vajmi esakély volt. A meglepe
tések között ez szerepelhet az első helyen,
mer valósággal azl mondhatjuk, hogy

ki a kapuból és tárva-nyitva hagyja azt. Sá
rosi hamarabb éri el a labdái, Szabó fölött
az üres kapura ivei, de hasztalan, mert az
a kapufáról visszapattanva jut el a hatoson
álló Szabó kezébe. Szaknyelven ez a „mázli"
tipikus esete!

és Kardos csaknem a bálvány
mozdulatlanságával tűnik ki.

Müller sem kap elegendő labdát a szélen,
igy nagyszerű technikája alig-alig érvénye
sül. Sárosi III. megunja a lövésnélküli har
cot s kétszer egymásután hatalmas bombá
val tünteti ki a — Springer-szobrot. Mármár ugylátszik, hogy' góltalan és eldöntetlen
marad a félidő harca, amikor az utolsóelőli percben a Hungária fifikája góllal re
zegted meg a Ferencváros hálóját.
A veszélyes Titkos vezeti a támadást és
Tátrai vele szemben csak az nltima
raliéval, a kornerre mentéssel tud bol
dogulni. Ezt Titkos Íveli kapu elé. ahol
Cseh várja. Mellre foghatná a lahdát
a furfangos Matyi. <le inkább félrehajol
a lövés irányából és hagyja, hogy az
Müllerig fusson. Müller mintegy Ifi mé
terről leállít és igazit s akár csak egy
villanást látni, oly nagyerejü a lövése,
amely a vetődő Háda kezét érintve,
spiccel a sarokba. 1:0.

.Mint a hideg zuhany, önti nyakon ez az
újabb eredmény a Ferencváros most mar
mindenre megedzetl közönségtáborát.
A
hungaristák magukra öltik a fölényes kö
zömbösség átlátszó álarcát és kissé ciniku
san könyvelik el, mint magától értetődő
fejleményt, ezt az újabb gólt is. A kék
fehérek közönségének igaza is van, mert
szinte elképesztő, ahogy a Ferencváros
megadja magát sorsának. Csaknem álló já
ték folyik a Hungária felsőbbséges nyuga
lommal tologatott akciói körül, csak Titkos
nem bir a vérmérsékletével, egv labdával a
bal szélről egészen a jobb szélre verekszi át
magát. Aztán a jön a peches szám, a máso
dik félidő 13. perce, amely betetőzi a fe
rencvárosiak keserveit.
A Hungária tologat, végül is Müller
rohamra küldi Csehi. ő ráhúz a ka
pura és az útjában álló Polgár elől a
tiszta helyzetbe került Kardoshoz pöccentl a labdát. Most nagy lövés zúdul
Háda felé, egyelőre meg szerencséje
van, mert van ideje vetődni és a lab
dát kitólni, ámde a befutó Kisuczki
senkitől sem zavartatva, végleg a hálóba
helyezheti az utolsó gólt. 3:0.

Cseh mélán andalog
és Ibo yát keres

A ferencvárosi védelem az egész ügyben
rendkívül előkelőén viselkedett, s mint jó
házigazda, nem zavarta a vendégei szórako
zását. 3:0 után már. nincs mit veszíteni, a
nimbusz egy része úgyis oda van, igy tehát
tovább kísérletezhetnek. Lázár lesz a bal
szélső cs Kemény a balösszekötő. Ez azon
ban semmit nem segít a dolgok állásán.
Egyre cnerváltabb a zöldfehérek mozgása s
a kis Sárosibati érthető mérget kavar. Ugy
Hangtalanul veszi tudomásul a ferencvárosi rugdátőzik most, mint egy tulzabolt csikó,
közönség a lesújtó eredményt, de a Hun mig végül is bírói figyelmeztetésben része
gária publikuma sem nagyon örül. Ezzel sül. Valamennyire lehiggad, de Müller gon
doskodik arról, hogy „felejthetetlenné" tevége is a félidőnek.
gey. a napot számára. A testesetek egész
skálájával vezeti félre az ambiciózus fiatal
játékost. Az egymásután alkalmazott sike
res becsapás végül odáig fajul, hogy Müller
Önmagát szédíti meg. A Ferencváros elke
és megpecsételi a Ferencváros vereségét.
seredése most hevesebb rohamokra ösztönzi
a legénységet, ám a Hungária higgadtan és
A félvonalon Müller labdát kap a Fe
fölényesen védekezik.
rencváros védelmétől. Szokott cikázó

Müller és Kisuczki góljával
betelik a mérték

Megnyilatkozott a részvélnélküli hangit
lat a csapatok pólyárnlépév.-kor is Mig kö
szöntötte taps a Hungáriát s néhány éljen
a Ferencvárost. Valójában az egész nézőtér
A második félidő hasonló közönyös bán
mint egv
gúláiban indul útjára. A Hungária csalásom
riMszat ígérő nagy kísérletet nézte a
újabb formációval lép a porondra. Müller
derbit.
az összekötő és Cseh a jobbszélső. Ennek
A csapatok valósággal az. utolsó pillanatban azután annyi eredménye van, hogy

születtek meg s az összeállítás olyan volt,
hogv már eleve kizárta a nagyvonalú és
migyinimii jláékot. A Hungária a következő
csapattal tépett a porondra: .Szabó — Kiss,
Hiró ■ Sebes. Turay Dudás
Müller,
(.seb, Kardos, Kisuczki, Titkos. A Ferenc
város kísérleti csnpata pedig a kővetkező
volt lláda — Tátrai, Polgár
Magda, Sá
rosi III.. Pásti ■ - Táncos, Kiss, Sárosi dr.,
Lázár, Kemény.
Éppen elég meglepetés ez a két névsor
azok számára, akik megszokták a „nagyok
tól" a standard, bedolgozott csapatösszeállí
tást. Toldi nem kapott szerepet a jelentős
mérkőzésen és belliére a ferencvárosi böl
csesség Lázárt állította. Oldalról tűző nap
pal szemben a Hungária kezdte meg a játé
kot. Néhány lendületes, de óvatos támadás
ut n már kiderül, hogv ezúttal mind a két
csapata „kivárásra lovagol", várja a másik
hibáit es abból akar megélni. Hogy hogy
nem
a Hungáriának nyílna több alkalma
a góllövésre, mert a rendkívül veszélyes
Titkossal szemben
Tátrai felkészültsége
va/mi kevés Nem rajtuk nmük, hogv egy
beadásból Kisut :ki sarkos lövését Háda
kornerra tudja csak tólni. Csupa óvatosság
a laték es aki nem tudja, hogv milyen nagy
tétről van most szó. az hajlandó azl hinni
a látottak alapján, hogy

Cseh

Flflkus Hungária-gól

A bosszantó közöny, amely csak nem
akar szűnni, végül is örömmel kap az
alkalmon és az egyébként kifogástalanul
bíráskodó Szigeti jálékbiró egy ítéleténél
enyhe hülyézésben oldódik fel. Nem veszik
figyelembe, hogv a játékvezető is csak em
ber és nincsenek tekintettel arra sem, hogy
**
„embertelen
volt az örök derbi. Mind
régen láttunk olyan incccsvez.etést, amelybe
össze tízezer néző foglalt helyet a tri
a bíró kevésbé avatkozott volna be. A játék
bünökön és körlépcsőkön .
közben határozottan a kék-fehérek javára
A meglepetések második sorozatában azt a billen ól.
különös, csüggeteg hangulatot kell megörö
A Ferencváros összetákolt csatársora
kítenünk, amely egyrészt a nézőteret, más
a teljesen kljátszxitt Sárosivei az élen
részt n játszóteret mcgiille. Mintha nem is
nagyon rossz.
derbi, hanem egy hétköznapi, „minden
mindegy" nemzetközi attrakció lélcknélkiili \ hátsó formációk még csak állnak vala
jeleneteire készült vrtlnn fel a sporltársada- hogy fi lábukon, de a nyugodtan ítélő szem
lom 11a ennek okait vizsgáljuk, valószínűleg most már nem tarthatja kétségesnek a
meg fogjuk találni a lelki rugók közölt a Hungária végső győzelmét. Itt-olt fellángol
rendkívüli idők izgalmait, másrészt pedig az a legendás harci kedv, amely az üllői
nzt a fagadhntallnn fényt Is, hogy — a ül! pálya légkörét oly sokszor öntötte el
Ferencvárosból közönségének egy része a lorrósftggal, de ebből oly kis adagokat mér
kupadöntő óla egy kicsit kiábrándul!.
ki a sorsával szemben hasztalan hadakozó
Ferencváros, hogy nem tudja maga mellé
hangolni híveinek tekintélyes tömegét. Szabó
A két csapat
néhányszor segítségül hívja munkájához a

„kivárásra lovagol
**

szerencsét is, de jó formája s a ferenc
városi csatárok gyenge lövései elegendőek
ahhoz, hogy góltaíanul őrizze a hálóját.
Nincs sok dicsekedni valója a kék-fehér
csatársornak sem, mert krekkjei közül

a megkezdett akciót, hirtelen gondol
egyet, aztán szédületesen erős lövést
küld a kapu sarkába. A legkellemetle
nebb megoldás ez, mert a jól Irányí
tott labda a meglepett Háda mellett félmaga.Min a hálóba röppen. 2:0.

a mezőnyben kitünően építő Müller
egymásután Indítja útnak a jónál-jobb
kombinációkat és ami talán az egész
csalót eldöntötte, a lapos passzjátékot.

Háromszögeivé haladnak előre, a Hungária
látszólag céltalan, valójában azonban izmot
őrlő előnyomulásai. Csak a 1. percnél tart
a játék, amikor egy vfipillan fordulat vég
leg eldönti a fontos bajnoki pontok sorsát

Í

modorában viszi előre a támadást s
mintegy 30 méterre a kapu előtt még
mindig nem akad vállalkozó zöld-fehér
védőjátékos, aki lendülete útjába állna.
Háda megigazítja fején a sapkát, bele
köp a tenyerébe, aztán várja, hogy MülIcr leadja valakinek a labdát. Veszély
nincs, hiszen klasszis kapusnak ritkán
szoktak gólt lőni. Ez a ritka meg
lepetés azonban Hádát éri utói. A nép
szerű bécsi csatár ahelyett, hogy túl
zott komplikációkkal próbálná folytatni

afféle „nyugta játékot" lát. valami futhallsrrrii morgást, amivel a csapatok
tartornak a közönségnek, hiszen nt
pénzt fizetett érte.

Játszadoznak a legények, itt ott próbálják
hangulatba hozni a közönséget, ez azonban
nem sikerül. Jó negyedóra lelik el. amikor
nz óvatosságot kezdi felváltani a futballt iz
galmassá tevő hazárdjáték. Egyre többet
többet kockáztatnak és így egyre sűrűsödik
n góll váró irgalom I bbcn a negatív öröm
l>< ii ii / erem varos közönségének van bo'.cli
b< n -rész, hél hamm olvan helyrét alakul
ki a kék '/».<rek kapuja elolt, Imgv való
ban rvHvfi’os a gól elmaradása. Közülük
v' ’.k i jeli n< Illek ar emléke sajog
A SZERENCSÉTLEN 13. PERC
• Ideig n ferencvárosi keblek. ?0 pete Li|an Tánczos labdá
Polliim <iüo 'MÓ.n«al fut ;i labda a Hungária c«aliiroli lábán, majd Kardon lő. de lláda
in .
i I /ioi/< Misi jő beadására mcgpiónaija a lehetetlent és kiüli. Vestlcrt. mert Kisnczkl nem «okat teketóriázik. 3.0.
virovt
'lőre, Szabó rosszat sejtve jön Második iélldö 13. perc, t Copyright by Hétfői Sttpló — System Horváth)

Ha kell nyolc ember van a kapu előtt,
máskor öt csatár robog a Fradi-kapu
felé. Nincs célfutball, nincs meredek
passz,
majdnem azt mondhatnánk,
mind ehelyett van siker.

A B-közép szavalókórusa

most harsogva
követeli:
— Bé-la cen-ter-bc!
Sárosi lll-at próbálják a középcsalár he
lyére bediktálni, dehát más se hiányzik en
nek a mai Ferencvárosnak. Csak az nem
jut az eszükbe, ami a legkézenfekvőbb, hogy
Sárosi III és Polgár cseréljen helyet. A já
ték kínos lassúsággal folyik tovább és anynyira kiszívja a kis Sárosiból az erőt, hogy
csaknem mesterséges légzést kell neki adni.
Bátyja néhány lövéssel próbálkozik, de.
ezeknek sem értelmük, sem céljuk nincs.
A méreg elönti Magdát, amikor belép Turayba. Egy kis verekedés alakul ki s a sza
badfogású birkózás szabályai szerint keve
rednek le a zöld gyepre. Később Kisuczki
és Titkos is helyet cserél merő szórakozás
ból.
A játék egészen mókássá alakul, egye
sek csípőre tett kézzel álldogálnak a pá
lyán, akár römlzhetnénck is, ha úri ked
vük ugy tartaná és mindezt betetőzi
Cseh méla andalgása a szélen. Annyira
unatkozik, hogy Ibolyát keres a fűben.

Nem futball ez már s a közönség alig várja,
hogy a biró füttye végét szakítsa a tortú
rának. Egy Gross nevű futballbiró szívro
hamot kap és a nagytribünök közönségének
figyelme most erre a szomorú jelenetre te
relődik, a pálván ugv sincs mit látni. A
cammogva haladó óramutató végül is a 45.
percre billen és felrikkan a megváltó sípjel:
"égé a jubiláns derbinek.
*
Hál
Istennek vége. .
MTK Sporttelepe-X. Hungária küaépkürut B
1933 október 8-án vattámon délután 8 'rak r

Budapest—Wien
Buflaoest-Prpz
válogatott labdarugó caapatalnak méttfttao
Előt'e I órakor

anmiúr való, atolt labdarugó cmvutamk mér.

Budapest 1038 szeptember 26.
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Papírformák fordulója

„Lapos" játék

Debrecenben a sebészeti klinikát is A délelőtti időpont sem tudott a Phöbustöbbet kicsalni a szokásos, mintegy
bevonták a bajnoki „küzdelembe
*
1 pályára
15
*12
500 főnyi közönségnél. A mérkőzéstől nem
Az örök-derbi mindent mcgölö konkurrenciíja folytán két nap alatt játszották le az NB
fordulóját. Szombaton a Nemzeti szerzett ne
héz küzdelemben értékes pontokat és az elő
kelő helyezést elérő kispesti csapat saját ott
honában biztosan győzte le a nagy csapatok
mumusát, az Elektromost. Vasárnap Debrecen

ben ismét feltámadt az ötös fogat és 8 góllal
küldte haza a durván játszó salgótarjániakat.
Szolnokon értékes győzelmet aratott az Újpest.
A Szeged könnyen bánt el a tartalékos zug
lóiakkal. Újpesten a Phöbus nehéz csatában
gyűrte maga alá a lelkes budafokiakat.

A Bocskai kapusát csaknem holtra
rúgták a salgótarjániak
BOCSKAI—SSE 8:0 (6:0).

Debrecen, szeptember 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjeleütése.) Pompás időben a nagyerdei sta
dionban kétezerötszáz néző előtt folyt le a
durva és izgalmas mérkőzés dr. Juhász
Attila bíráskodásával. Az ölösfogalban uj
center mutatkozott be Horváth személyé
ben és a bemutatkozás sikerült. Az SSEben uj kapus védett és a» uj szerzemény a
sok bekapott gól ellenére nagy kapustehet
ségnek ígérkezik. A 18. percben indul cl a
góláradat. Horváth szökteti Hajdút, akinek
beadását Takács bcfejeli. Egy percre rá
ugyanaz az akció, de most Takács lábbal
fejezi be. 2:0. A 23. percben Kőszegi bom
báját Kertes lehúzza, de
Somody rárohan a földön fekvő ka
pusra és a kapus elájul.

A mentők veszik gondozásba és három per
cig tart, mig életet vernek az elalélt ka
pusba. Helyére Elek áll be. A 29. percben
Hajdú beadását Horváth közelről értékesíti.
3:0. Majd a 34. percben Takács megcsinálja
a hat-trickct. 4:0. Közben Kertes visszajön.
A 40. percben Hajdú a kornervonalon ro
han végig és a vonalról pompás gólt lő.
*5:0. A 43. percben az uj center, Horváth
lövi hálóba a kitünően játszó Hajdú beadá
sát. 6:0. Szünet után a Bocskai több jó
helyzetet .kihagy, de a 17. percben Pásztói
kornerrugásnál gólt fejel. 7:0. Ezután Haj

bombagólt külil a sarokba a sok Jólékos közi, amilyet mák mlndrn tlt
évben lehet látni. 1:1.

PHÖBUS—BUDAFOK 2:1 (1:1)

várt senki sokat, de nem is volt olyan já
ték, amely ezt a várakozást felülmúlta
volna.
A játék elején a Phöbus meglepi ellen
felét s egy-kettőre gólt ér el. A 8. percben
Szirmai szökteti Békyt, a szélső valóságos
világháborút harcol végig a taccsvonalnál
Berctvással, végül is a kornervonalig jut
el, ahonnan mesés beadást küld középre.
Torai II. jól várja a labdát, de majd
kiszakad a lába, akkorát kell emelnie,
hogy a labdát elérje, am| sikerül is s
vezet a Phöbus. 1:0.

Most Budafok hallatlan energiával roha
moz, Szebeni a kitörő Fodort csak szabad
fogású birkózásnál használatos karátbuzássál tudja kétvállra fektetve megállítani.
Szünet után teljesen ellaposodik a játék.
Hosszú ideig nem történik említésre méltó
akció. A Phöbus többizben is hatalmas kö
zelharcot rendez a budafoki kapu előtt
ilyenkor villámszerűén pattog a labda a
kapu felé —, de eredményt nem tud el
érni. A Budafok gyér lefutásai is veszélye
sek, Megyeri cgyizben a hatos vonalon
szemmel láthatóan a kezével áliltja meg a
labdát, de a biró továbbol fuj. Egy másik
alkalommal Csikós kiszalad a kapujából, a
16-oson túl van, nem meri megfogni kéz
zel a labdát, elengedi maga mellett, majd
kétségbeesetten rohan utána, mert rosszul
számitolta ki a gyorsaságát s csak nagynehezen éri csak el a labdát a kapu előtt.
Néhány perccel a befejezés előtt Tóth
pompás kornerc Tarai II. fejéről a hálóba
pattan. 2:1.

belül, olyan dur A kis „Császárt" jóidéig támogatják, mig
lábra tud állni. A Phöbus most remek, ka
pásból küldött passzokkal operál, de a
budafoki védelem erre a játékra nagy
Kiviszik és negyedóráig tart, amig rendis szerűen be van idcgződvc. Fodor lefutása
hozzák a slopplitól végighasadt lábat. Ez izgatja ezután az újpestiek kedélyeit. Be
után (?) eldurvul a játék. Markos elfut, de adása az egyik bekk lábáról gyertyaként
a halúrbiró ofszájdot int. Markos majd száll a kapu előtt magasba. Csikós nem tud
nekiugrik a határbirónak és a csúnya jele beleülni, de a budafoki csatárok is csak
net annál pikánsabb, mert a határbiró Far egymás lábát rúgják a labda helyett. Kis
kas, a Bocskai volt kapusa. A 29. percben várialva Wébcr és Kovács I. hallatlan len
a még mindig felizgatott méregzsák a fél dülettel összefejel, Wébcrt valóságos kon
pályán mérgében nagyot rúg a labdába és gresszus élesztgeti s két percig áll a játék.
a labda általános megelpetésre a félpályá Tóth beadása hat méterrel a kapu előtt
ról a hálóba száll. 8:0. A 31. percben a üresen találja Soltit, aki szokásához híven,
durva mérkőzés legcsunyább jelenetében lulelegánsan akarja berúgni a labdát a ka
Kertes kapus súlyosan és életveszélyesen puba, de a földbe rúg. Kavarodás után
megsérült. A jeles kapus elfog egy kapura Szirmai a térdén megsérül s egy ideig
tartó bombát, de Kőszegi kíméletlenül ront megint áll a játék. Fodor lefutása meleg
helyzetet teremt a kapu előtt: kitünően
a fődön fekvő kapusra és
iveit beadására hatan is ugranak fel, de
halántékon rúgja.
senki sem éri el a labdát. Néhány perccel
Berohannak a mentők, sőt a nézőtérről az a befejezés előtt Fodor ujabb lefutása után
orvosok, majd Losonczy főispán a városi komért ér cl, ebből hatalmas kavarodás
díszpáholyból felháborodva rohan az ájul- keletkezik a kapu elölt s végül is Wébcr
tan fekvő kapushoz. Kertest leviszik az öl rúgja ki a csomóból a labdát, szerencsét
tözőbe és az orvosi vizsgálat megdöbbenve lenségére éppen Sós felé, akinek
állapítja meg, hogy érverése kihagy, igy
pontosan lábára jön a labda és olyan
gyorsan három injekciót kap egymásután
és a mentők gyors tempóban rohannak az
életveszélyesen sérült kapussal a klinikára.
A játékidő hátralévő részében már játék
nincsen és Elek, aki Kertes helyére beállt,
gól nélkül megússza az utolsó negyedórát.

’ dut faulolják a 16-oson
ván, hogy

a szélső ájulton marad a porondon.

Játék Gól
1
2
3
4
5
(>
7
8
9
10
11
12
13
14

HUNGÁRIA
KISPEST
ÚJPEST
NEMZETI
BUDAFOK
SZEGED
PHÖBUS
SZOLNOK
ELEKTROMOS
FERENCVÁROS
SZURKETAX1

BOCSKAI
ZUGLÓ
SALGÓTARJÁN
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5
4
5

5
5
4
5
2
5
5
5
6
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15:8 10
19:7
9
13:4
3
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16:5
6
6:5
9:7
5
4
7:9
6:9
3
9:17 3
2
8:4
17:14 2
10:11 2
7:24 2
8:28 2
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A Hét Hőse: Krivitz Pécsi DV

Az NBB ötödik fordulója alkalmával a I mindig a legjobb ember volt. A kitűnő jáHétfői Napló kitüntetését, a Hét Hőse-' tékosnak Ösi-Blazsek szobrászművésznek
plakettet Krivitz, a Pécsi DV kiváló, sok- remek kivitelű Hét //őse-plakcttjét a Hétfői
szaalxlulni, de egek a támadások is kezdet szoros válogatott halija nyerte, aki csapa- Napló szerkesztősége a hét folyamán jutlegesek és még a siker reményével is alig- tának eddigi NBB szereplése alkalmával' tatja el.
alig kecsegtetnek. Egyedül Fekete IL já
téka tetszik a közönségnek
*
Szünet után megint óriási fölényben ját
szanak a szegediek. A 4. percben Bognár
gólt lő, de a biró ezt érvényteleníti, mert a
Az NBB ötödik fordulójában csökkeni a Bódog [. révén egyenlíteni a zöld-fehér
csatár lesben áll. A félidő közepe fáján meglepetések áradata. Bár biztos meccs csapat.
ebben
a fordulóban sem volt, mégis mintha
Harangozó szökteti Bognárt, aki ellenállha
HENGERELT A LAMPART
kezdene már kialakulni mind a két csoport
tatlan lendülettel kitör a bekkek között, ban
az
úgynevezett klasszisdiffcrencia.
LAMPART—RTE 10:0 (6:0).
Pesterzsé
faképnél hagyja a védőket és a kifutó ka A Keleti-csoportban derbit vívtak, amelynek betről jelentik: Ezer néző. Az erősen tarta
pus mellett futtából hatalmas bombagólt során a nagyobb rutinnal biró WMFC le lékos rákoskeresztúri csapat nem volt el
küld a hálóba. 2:0, A szegedi játékosok győzte Diósgyőr eddig veretlen legénységét. lenfele a nagyszerű formában lévő Erzsé
A forduló nagy meglepetésének számit a betieknek. A LAMPART félgőzzel játszva,
most már kényelmeskcdnek, a csatárok
tatabányaiak váratlan győzelme az Álba könnyedén rúgta a gólokat. A góllövésen
körömpasszokkal igyekeznek a zuglói vé Itegia ellen, valamint az, hogy a kis Fradi
mind az öt csatár testvériesen osztozott,
delmet sakkmattra állítani, de ez sehogy milyen fölényesen intézte cl a tavaly még ugyanis mind az öten kettőt-kettőt rutgak.
sem sikerül, mert a zuglói bekkek erélye NB-s Törekvést.
ÉRTÉKES GYŐZELMET ARATOTT .4
sen rombolják szét a támadást. A meccs
NYUGATI-CSOPORT
BESZKÁRT
végén a ZSE-nek pompás gólyhelyzete nyí
DÖNTETLENT ÉRDEMELT VOLNA A
lik. Fekecs 11. gólhelyzetbe kerül, de az
Beszkárt—Pénzügy 4:0 (1:0). Sport-utca.
SIAt
500 néző. Tóth II. (Beszkárt) és Nagy
utolsó pillanatban Izsó beavatkozása meg
Haladás—SFAC 1:0 (1:0). Szombathely (Pénzügy) kiállítása után Tánczos rúgja az
menti a kaput.
ről jelentik; 3000 néző. A nyugati kerület első villamos gólt. A második félidőben
két régi riválisa heroikus küzdelmet vívott. nagy kék-sárga fölény alakult ki s a nagy
Az első félidő erősen a vendégcsapaté, majd szerű formában lévő Tánczos, Pcrger, majd
majd a második félidőben egyformán veszi ismét Tánczos révén könnyen éri el a gólo
ki mindkét csapat részét a támadásból. A kat a Beszkárt.
■■■
12. percben Kiss ll-csébő| szerzi meg az KRIVITZ PONTOT MENTETT PÉCSNEK
jeleskedik, nagy helyzetet is teremtenek, érdemtelen győzelmet a Haladás.
de Kolláthot lövőhelyzetben hárman is
Tokod—Pécsi DV 2:2 (2:0). Pécsről je
fogják. Majd Fazekasnak kínálkozna gól t BÉKE-UTCAI PORBAN SEM TERMETT lentik: 2000 néző. A kissé clbizakodott he
BABÉR AZ ETO-NAK
lövési
alkalma, azonban a szolnoki bal
lyi csapatot alaposan meglepi uz üveggyár!
szélső egy pillanatra megfeledkezik, azt
Vasas—ETO 3:2 (1:1). Béke-utca. 1000 11. Kecskés szerzi meg a vezetést, majd
hiszi, hogy kézilabda-meccset játszik, mert
néző. Fekete gólja utón ugylátszik, hogy az 11-est hibáz a DV, utána Sárdl kelőre emeli
kézzel üti be a labdát az újpesti kapuba.
ETO fog nyerni, de Tcller egyenlít. A má a tokodiak góljainak számát. A második
Természetesen Boronkay apnulálja a sza sodik félidőt Krocsek gólja vezeti be, amire félidőben Krivitz ragyogó játéka után Ónodi
bálytalan sikert. A szolnoki közönség egy rövidesen Mareczky dupláz rá. Most már és Dunai révén egyenlít a DV. Krivitz a me
része, ugylátszik, nem látta u kéz szerepét 3:1-re vezet a Vasas, amikor Sclmeci javít. zőny legjobbja.
és a biró egyéb Ítéletével sem értet egyet
Nyugat bajnoki tabellája
Hiába játszik kiválóan a győri Kovács, csa
s ezért zajos tüntetésbe kezdett Boronkay
patának már nem fut az erejéből az egyen
1. Szombathelyi Haladás 17:3, 10 pont:
ellen.
lítésre.
2.
Lampart
25:4, 7 pont; 3. Postás 14:8. 7
A közönség zajongása éa sértegetései
BOMBAMEGLEPETÉS: FELÉLEDT
pont; I. Beszkárt 9:7, 6 pont; 5. Tokod 9:8,
miatt három percig szünetelt a játék.
PORAIBÓL A~TSC
0 pont; 6 Sopron 13:14, 6 pont; 7. UTE
Majd a 37. percben a jobbszélrc kikanya
TSC—Álba Begla 3:0
(3:0). Tatabánya. 8:5, 5 pont: 8. ARAK 15:10, 4 pont; 9. Pé
rodott Vincze beadását Kállai mintegy ti
1500
néző.
Az
eddig
még
pontatlan
TSC
csi DV 10 8, 4 pont; 10. Vasas 8:11, 4 pont;
zenhat méterről a jobb felső sarokba
küldte. 3:0. A meccs utolsó perceiben a óriási meglepetésre, már az első félidőben 11. Rákoskeresztúr 7:24. 4 pont: 12. ETO
MÁV fölénybe került, de igyekezetükből megverte az élcsoporthoz tartozó, kissé el- 8:17, 3 pont; 13. Tatabánya 5:12, 2 pont;
még u tisztelelgólra sem tellett. A meccs bizakodott Álba Regiát. Jancsák gólját
befejezése után Boronkay bírónak az Németh kellős bombája követte, igy 3:0-ra 14. PTSC 5:17, 2 pont.
egyik nézővel vitája akadt s ezt állitólng- végződött a félidő, amin második félidőben
KELETI-CSOPORT
egyik csapat sem tudott változtatni.
becsiiletsértési per ioriná|ábun n bün
GYŐZŐT I A RUTIN A KELETI CSOPORT
PONTOSZTOZKODÁS .1 LÓVERSENY-

Egyszerű pont-inkasszó
SZEGED—ZUGLÓ SE 2:0 (1:0).
Szeged, szeptember 25.

(A. Hétfői Napló tudósítójának telefonj#leütése.) A szegedi közönség nem várt so
kat ettől a mérkőzéstől — mindössze ezerkélszázfőnyi közönség ment ki a pályára
—, amit a játék igazolt is: érdektelen, gyenge
játékot mutatott a két csapat. A papírforma
győzelmet aratott. Szeged fölényesen győ
zött.
Az első félidőben a szegedi csapat külö
nösen a játék elején nagy fölényt1 harcolt
ki — már amennyire ezt harcnak lehet ne
vezni —, de a gól csak nehezen születik
meg: a 20. percig kínlódnak el a szegedi
belsők, mig bekaparják a labdát a hálóba:
Baráti szabadrúgását Bognár Nagy felé küldi
s ő közelről a hálóba fejeli. 1:0. Az ezután
következő, sokszor nyomasztó szegedi fö
lényből a zuglóiak' csak elvétve tudnak ki-

Az első NBB-derbit
a WMFC nyerte

Szolnok gyászban van,
mert Kolláth nem lőtt gólt
ÚJPEST—SZOLNOKI MÁV 3:0 (1:0)

f.4 Hétfői Naplő tudósítójának telefon je
lentése.)
Szokatlanul nagy érdeklődés
előzte meg a Nemzeti Bajnokság egyik
legkitűnőbb reprezentánsának az újpesti
lila fehéreknek szolnoki vendégszereplését.
Boronkay sípjelére az Újpest komplett csa
patával állt fel mig a szolnokiaknál Barna
a jobboldalon, Retkes pedig a baloldalon
bekkelt, A szolnoki csapat feltűnő idegesen
kezdett, úgyhogy azonnal az Újpest került
fölénybe.
Koláthnak, Szolnok „ágyujá11nak van ugyan egy negyven méteres bom
bája, de az kapu mellé surran. Általában
Kóláthra nagyon vigyáz az újpesti védelem,
minden kiugrási kísérletét kelten-hárman
is szerelik. Állandó újpesti ostrom alakul
ki Korom is próbálkozik egy negyvenmé
teres lövéssel, de Sziklainak sikerül korrterra kitolni a hálóba tartó labdát Végre
három perecéi a befejezés előtt születik
meg az első újpesti gól; a fekvő helyzetben
lévő Gulyás kapus kezéből a tulideges Selmeczi centerhalf ki pöcköli a labdái s az
pontosan Zsengellér elé röppen s az újpesti
gólkirály a rendeltetési helyére küldi. 1:0.
Szünet után nyomban újpesti komorral
kezdődik a veszély, de ezt sikerrel elhá
rítják a szolnokiak. Szép mezőnyjáték
után a 13. percben Szűcs ügyesen szökteti
Kállait, aki védhetetlenül juttatja a szol
noki hálóba a lilafehérek ujabb gólját. 2:0.
Most a Korom—Fazekas szolnoki balszárny

tetőbíróság előtt fogják tisztázni.

TÉREN

A szolnoki közönség

gyászos hangulat
ban hagyta el a meccs színhelyét. Nem
annyira a vereség hangolta le a lelkes stolnokikal, mint inkább az hogy Kolláthnak,
a szolnokiak kedvenc hombaggárcsánuk
ezúttal nem sikerült gólt lőnie.

Lóversenylér.
1000 néző. Az első félidőt a Postás-csatársor
gólképtclentégc meríti ki. A második félidő
15. percében Német az UTE-nck szerzi meg
a vezető gólt és csak a félidő végén tud
Postán—UTE

1:1

(0:0).

DERBIJÉN
WMFC—D. MÁVAG 3:2 (3:2). Diósgyőr

ből jelentik. 3000 néző. Serényi és Szuhay
gyors góljai lelohnsziják a hazai közönség
győzelmi hevét. A vasutnscsapat csak n fél
idő második felében tér magához és Barna,

Budapest. 19S*1 ^mtembrr M,

3____________________ HÉTFŐI NAPtÓ
mujd Ltfipai résen egyenlít. A második fél
*
ülő X. percében Rökk száguld végig a pá
lyán és szerzi a csepeliek győztes gólját.

CÉGBAJNOKSÁG
I. Oactály:

Sí MA GYŐZELEM

banuuia —Kemény és Társa
2 (2:2). —'
Wertheim- -Hóra 2:1 (1:1). — Kábelgyár -UjSál.-BTC—SZAK 3t1 (1:0). Salyótarión pesti Ponttá 4 / (3 fi). — M. Pamutipar—Kisból jelentik. 1500 néző. Az erősen tartalé pesti Textil 3:0. (Ifi). — Growe—M. Acél 5:3
kos SZAK nem volt komoly ellenfele a jó- (3:2).
n. Ostlály:
képességű tarján! csapatnak. Takács IV.
V Vasfonal—Furnér ifi (3 fi). —
F.ngel—
rúgja a félidő egyetlen gólját. A. II. fél
Hirmann
3:2
(2:1).
— Radiátor—Gizella tí:4
időben Jenőfi góljára Albert válóiról. de
a? egyenlítés helyett fíálázs ujubb gólja (2:2). — Gamma—Müller bútorgyár 3:1 (2fi).
in. Onztály:
megnyugtat ja a turján! idegéket.
Csavargyár—Schembrr Mérleg 9:0 (3:01. —
f ruma—Zsolnai 71 (3:1).
Salgó I.—Krolup' SAK RI-NIKiRI FEDEZET Tl'hTA
per 2:1 (2.Ó) -■ Sertésvágóhíd—Dr. Wander
un,m: k i isi röi’scHf.n nni'ir
2:2 (3:1). —, Mutter Flóra—Dreher Haggemnad xZr riCHÉfőf
cher 3:0 (1:0) — Fiat—Angol Magyar Cérna
2:0
— M. Fémlemez—Reich Zsinórgyár
Vári R.m
nyrf«*
MAVAG Ilii (3:0). Kö- 3:2 11:1). — Schtab-Alaska 3:2 (2:2).
bányni-ut. 500 rtéző. A formáit kívül levő
Llga-dlj:
gépgyári csapatnak Dérre, Heufinger ék
Kiítext lí.—Salgó II. 4:2 (1:0). — Vincze bőr
Ilii Hj-esböl) már az ehö félidőben hármp gyár—B. Facsavar 3:0 (1:0). — Danuvia II.——
gólt rámol be. A második
félidőben .Capavó 5:0 (1:0).
Muszka két gólja után felcsillan a kiegyénElnökségi díj:
ütés rernénye. de ut öMzékölő rlidcgcskodí
Kammer—Budakalászi Textil 0:0 (4:0). —
a.sorsdöntő 11-est. A.gyengén működő, biró Stadler —Universit 2:1 (IX)). — Hangya tárhá
c^nk,rendőri fedezettél India a pályát el zak—Alt. Fono 6:0 (3:0).
hagyni.
.....................
Á.4/A7
PDKUAÜ4N _IS
KEZDENI
KELLETT .4 rOMŐKEpr A VSE-S'EK
VSE--SÉÁC 4:2 (1:0). IMcíó/ jelentik:
500 néző. Az első félidő egyetlen gólja
Varga nevéhez fűződik. Szünet utón Kafrrbn cgyenlit. Virág vezetést szerez, majd
Votyn és V i rop■révén már 4:1 -re vezet a
VSE az utolsó percben Notcrba javít.
.1 mezőny legjbbb.ja Virág.

NAGY IORMáRaN VA.N A, Kl.^FRADI
FTC—Törekvés 3:0 (1:0). Üllői-ut, 10.00Í)
néző. P.'jher ll-vsből szerzi meg a vezető
gólt. A Törekvés meglehetősen keményen
játszik, de u nagyszerűen működő Újvári
biró mindent már csirájában elfojt. A má
sodik félidő góljai llöruálh fis Stthai nevé
hez fűződnek.

II IÁRA FINISÉRT .4 PTK
(1:0). Csepelről je
lentik: Ezcrí'lszóZ néző.' (Hascr révén vezet
v helyi éskpat, majd nyomasztó perecest fö
lény alakúi ki, de hiába támadnak, Várhegyi
révén csak egyenlíteni tudnak, a győzelmet
megszerezni azonban már nem.

(X MÜVE- PTK 1:1

Kelet bajnoki tabellája

|. Diósgyőr 18:8. 8 pont; 2. WMFC 13:7,
8 pont. 3. FTC 13:5. (> pont, 4. Szegedi AK.
14:0, 6 pont: 5.
o. Salgótarjáni BTC 19:0, 0
pont; fi. Debreceni Vusutns 13:9, 0 pőnt
*,,
7. Csepeli MOVE 12J2. 5 pont; 8. Pereces
9.12. 5 pont; 0. Tőreks/'.s' 1.0:|2, 4 pont;
10. Mezőtúr 8:11. 4 pont; II. S/cntlőriuc
11:18, 2 poul, 12 Vtlcl
fc:Í0, 2 pont; 13.
Váci Reménység 8:17, 2 pont; 14. MA VÁC■■ pont.

Caák Ibolya — távolűgró? A Nemzeti Torna
Egylet vasárnap délután rendezte atlétikai ver
senyét. amelyen közfeltiinésre hiányoztak az
Olimplii hölgykiválóságai. A verseny kiemel
*
kedő eredménye Csák Ibolya névéhez fűződik
aki magasba ÍSO cin t és távolim 518 cm-t ug
rótt. Részletes eredmények: 1C0 m-es síkfutás
I. Fehér (PhöbttS) J3-2 mp. Magasugrás:, 1.
Csák Iboíjia 150 em.''Magasugrás 5-ös csapat:
1. NTE csapnia 134.2 chj. Táuolugrás: 1. Csák
Ibolvu 518 cm. 2. Fehér (Phöbus) 506 cm.
4X/0 m-et staféta: 1. NTE 5p.5 mp.
A BIK páiyaavutása. Vasárnap délután ünne
pélyes keretek között avntti: fel uj atlétikai
pólyáját a budafoki Ifjúsági Kör Budafbkon.
Maga a verseny meglehetősen gyenge sportot
hozott, az eredmények közül egyedül az ifjú
sági Jákó IBIK) uj kerületi górelvvető-rekordja
emelkedik ki, ami 55.84 ni. A versenyre kiirt
pcfflivérscnyt a Rákosligeti MÜVE nyerte 213
ponttal, 2. RIK 54 ponttal, 3. Pesterzsébeti AC
44 ponttal.

Átadták Londonban
a cseh választ

botodon, szeptember 25.
“ (llaon.) M»«ar> k londoni iwh követ « UowninRstrerlen átadta az
korn,*
"> ‘
nak a prágai kormány válaszát a nénid javaslatokra. A követ este 6 óra

•

peri

távozott a palotából.

A prágai kormány vasárnapi
rádiákiáltványa
Prága, szeptember 25.

(Inf.) A kormány rádióállomásai utján
vasárnap délután kiáltványt intézett az
„egész világhoz
.
**
amelybén az elmúlt hét
diplomáciai történetével igyekszik igazolni
katonai intézkedéseit.

ményekre, amikor a prágai kormány elfo
gadta az angol-francia javaslatot,, amely
mint a kiáltvány hangoztatta —, nagy ál
dozathozatalt jelentett Csehszlovákia szá
mára.

Iaí kellett mondania a Sz.udétaföldről és
még egyéb áldozatokat is kellett hoznia.

A kiáltványban a prágai kormány a
nagyhatalmakra hivatkozik, hogy azok
állítólag egyetértenek intézkedéseivel.

A prágai kormánynak azonban meg kellett
hoznia ezt az áldozatot, mert Anglia és
A prágai kormány kiáltványában minde Franciaország kijelentették, hogy nem. se
nekelőtt emlékeztet a szeptember 21-iki ese gíthetik.

Korlátozták a Budapest
feletti repülőgépi’orgalmat
A Légügyi Hivatal vasárnapi rendelete
A Magyar Távirati iroda jelenti:

A Magyar Királyi Légügyi Hivatal 479—
064—1938. szám alatt rendeletet bocsátott
ki u légiforgalom ideiglenes korlátozása
ügyében. A Légügyi Hivatal az alábbiakat
rendeli el:
I. Budapest egész területe, továbbá a
Budapest középpontjától (a Lánchíd (Inna
balparti, pesti hídfődétől) vont 20 kilomé
Érdekességek
a
kézilabdabajnokságban. teres .sugaru kör által bezárt terület fölött
/. osztályú férfi: MAFC -MTE 7:7 (4:4), Besz a polgári légjárómüvek közlekedése tilos.
kárt—*VAC 7:7 (6:41,
Elektromos—Széchenyi Kivételt képez a budapesti közforgalmi re
17:5 (5:2). Szöm-tségi dij: VÁC—Beszkárt 5:3
(3:2). MTE--MAFC 12:5 (3:2). /. osztályú női: pülőtér középpontjától számítolt öt kilo
Olvmpin—’MPSC 4:1 (2:0). 11. • osztályú női: méter sugaru kör, továbbá — kizárólag mo
AMC-KISPEST 1:0 (0:0), GSE—MTE 7:0 tornélküli repülőgépek részére — a bármashatárhegyi vitdrlázó-tercp.
\
'2:0), MPSE—Olvmpia 8:8 (5:3)
Kerékpár-holtverseny.
A
Székesfehérvári
MÁV Előre, SE vasárnap rendezte a székes
fehérvári országútin 100 km-es kerékpáros
versenyéi, amelybőj változatos küzdelem után
Éles FTC és Karakt Beszkárt 2 ó. 44 p. 40 mp.
alatt holtversenyben futott át a célon. 3. Kő
szegi Beszkárt 2 6. 46 p. 10 mp. A Németország—Románia válogatóit
fut)>all:nérkőzés Bukarestben 4:1 (t.ő) arányban
egződött.
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lássál repülnek. Ilyen esetben utasításaikat
magatartásukra nézve rádión kapják meg.
III. A Budapest felé tartó és onnan in
duló repülőgépek kényszerítő időjárási vi
szonyok kivételével Budapesttől számított
100 kilométeres körzetben olyan magasság
ban repüljenek, hogy ismertető jeleiket a
fölről el lehessen olvasni.
Amennyiben egyes gépek mégis tilos terület felett repülnének, azokat kellő figyel
meztetés (fekete füstöt vagy fehér, esetleg
zöld fényt gerjesztő lövedékek kilövése)
után, ha azonnal nem szállanak le, tűz alá
fogják.
Ez a rendelet azonnal hatályba lép és
visszavonásig marad érvényben.

II. A budapesti közforgalmi, repülőteret,
..........................................
^.Lm
bármely polgári repülőgép csak nyugatról \ '
• — Fiiszerkereskcdősegédek
a
vasárnapi
közelítheti meg és nyugati irányban hagy
munkaszűnetért. Kanizsai .József elnökletével
hatja el a budapesti—bécsi vnsut vonal men vasárnap nz. éleímiszerüzleíi
alkalmazottak
tén. Másfelől, mint nyugat felől érkező légi gyűlést tartottak, amelyen állást foglaltak a
járómüvek Bio vasútállomásig — a 143. vasárnapi munkaszii.net. esti 7 árai zárás és
magassági pontig — kötelesek repülni és ebédidő rendezése kérdésében. Vig Lajos, Mül
onnan a vasutvonal niellett a repülőtérre ler Alfréd és Csáki Lajos felszólalásai után
irányt venni. A másfelé mint nyugat fele mcgátlapitották, hogy az elmúlt napokban
Induló gépek a vasútvonalat Bia magassá megjelenít rtumkaidő rendezésével kapcsolatos
gában hagyhatják el és ott vehetik fel repü miniszteri rendelkezések haladást jelentenek,
de még mindig küzdeni kell a teljes vasárnapi
lési irányukat.
munkar.zünetért. A továbbiak során ö bérek
A második pontban foglaltaktól el lehet rendezését és a munkaviszonyok szabályozásút
férni olyan rossz látási viszonyok mellett, kérték. Proppcr Sándor országgyűlési kép
midőn a forgalmi repülőgépek rádiólrányi- viselő beszédével ezután a gyűlés befejeződött.

Hiú nyerte a Szent László dijat
A kétévesek dcrhvjét lliu nyerte szép küz
*
delem
után, Puczur és Nemes ellen. A starttól
Perepully, Pitczut és Aldershot jöttek cl leg
jobban, mig St. Gallcn . és Indolent annyiramegkéstek, hogy helyből reménytelen volt a
hciyzcjük. A -tart pillnnntálon knrnmbölázó
Hiú gynrsnrf behozta start veszteségét é.s félutou már.cgyvrhalbnn voll. a vezetőkkel. Ezek
közül elsőnek P< reputty. majd a távnál Al•Icrslmt is verve volt s egyedül l.'mzur tudott
ii végért is veszélyei lenni az ‘évjárat legjobb
m iijére, Hitiln
Részletes eredmények:
I
1. osst. etadóserieny. 1
Pattogó (p.)
Schejbal. 2. .Millión (3) Gutal. 3. Szegéuyeinber (3) Klimscha. F. in.: Blaas [8) Félix, Ju<ii< Mim (26) Szeltnrr. Mutasd meg (10) Rózsa,
Sznlmnttál (tO) CÍuln, Hattyúdal (8’ Készthclvl, Watlclai (8) Kidórtits. Senori-fas "(lll
Klimscha II. 2 hossz; 1 h. J0:1«, 11, 13,' 12.
Befutó: 10:27 é» 28.

,e,üofogS3Bauer Aladár
boiimaker Irudtthan,HnCapaa', Noaaath LakM-u.lO-h
Telelőn UW-hM.
Fiókiroda: Hudtn, Horthj M1kló«-at IS.
teadoit Inga iAmka< mindenkor aaaanal klkCiMtlidnk

II 4la>l nagy gátverseny. 1. Jancsi
(p.l
llbuscr. 2 Hali-Gani (5> Stankovtcs. 3. Quarjirrn ()•>' -Stccák. F. ni: Rraistn ■.»> Rabira
J H.. Regula
**
(6) Fetting K . Pandúr II (8)
Ililjber, Faun (5) Pintér. 4 hossz, félh. 10:1".
11. |5, II. Hrfütó: 10:120.
III. Kétévesek aseptrmberi nagy handieapja,
1 Berta (10’ Kolonics. 2. Jől'yan (l’i’ Rózsa,
3 Spros (3> Telachik. F. nv: Elrcibunkó (A)
Schejbal. Szajkó (3) Gutái. Lucifer (12) Keszt
helyi, Sartbloc (6) Dósai. SanMorrn '(3) Csuta.
iélhoMÍ, fejh. 10:77, *18,
’ "
14, 21 Béiutó:
10:280

IV Saenl LáaaM-dlj. 1. Hlu (p.) Esch
2 Puczur (4) Klimscha 3 Nemes t4' Rói»h.
F m. Indolent (10) Gutái, Ezredes (®).Schejlal Aldershot (3 Balog. St Palién
Nagy

Perepully (10) Teltschik. Félhossz,
10:18. 12. 15, 24. Befutó: 10:57.
V. Handicap. 1. Hindu (4) Fetting A. 2. Ave
Caesar (12) Bihari. 3. Széltoló (8) Pfendler.
F. m_: Diádéin (12) Simics, Fnrandoló (2) Ku
pái K., Epizód (10) Dósai,, Dcsperado (10)
Eséh 1. Rojtos (12) Kolonir'S, Hó (4) Félix,
Pitvpaljily (fl) Dókai, Rohanj (61 Klimscha II.,
Pir.(lft) Krédlcé, Aviso (10) Alt, Minek (10)
*
Horváth
K: II.. Bnhirág (8) Csömör), Dénes
(20) Burányi, Bokréta (12) Koáck L. II., Drá
ma (12)-'Kajári. Argumcnt (12) Verebes, K::ndvr (20) (iross. 1 Vi hossz, nvakli. 10:71, 30,
136, 51. BéTutó: 10:5231 és 714.

MaoyarLflvareflyiet
VI. Handicap 1. Corslcs ép.) Csutn. 2. Rakonckátlart (41 Kolonics. 3.1 Viszta (2) Klím
áé ha II. F. m.- Caddic (5) Gúlái,
Gutái, írun (5)
Plendler, Kópia (6) Dósai, Nicolcttc <12iI) Verches. Dobos (5) Kajári. Ötnegyed h.. félh.
10:25, 13, 17. 12. Befutó. 10:169.
VII. Welter-handtrap. I Rasasr (4) Klimsrhii.
2. laitor.............................................
(8) Esdi. •' Aínüs 1101
.
_. Gutái,
f. m,: Eresz cl 16’ Scbcjbal. Virulj (51 Ku
pát K , Ciráda (6) Kajári, Csatáriéi (10 Ba
log, Tréfa íl'») Teltschik, Nincs több (12'
Nagy G,. Kongó (3) Csuta, Cinus (12> Kréd
ler, Kibocsátó (12) Keszthelyi, Fütykös (8)
Simics, Pandoru (16) Kolonirs. 1% h . félh.
10:41, 10. 33. 37. Befutó: 10:201 és 330.
HÉTFŐI NAEI/I

Sterkestlik:

l)r. F.LEK HVGÖ és MANN Hl GÓ
. leírtál s
rk«iW
*
és kínét
*.
Dr. H.fK Hl’GO
SrtrkeSztéiéff és ktadöhlvstid: F.ri»4b
*f
kflrnt ?S.
Telefon hétkátnsp
*s.
v
ÖZ.i JJ-lg: I SM-K. Vu
*.
<t. u.
1 A*1 to. (Afnd:-u. «. GiotMU-njftnul.D. I IW-4J. I-S4S <i|
*
VE-., ti. u. ’W-tól WpzúHíU. 1-1M-4S, i-lll-tt, l-tH-44,
1 tusi.
FLŐFttÉTÉRÍ ÁR: E«y étre 5 pt-rtgó.
EGYES SZÁM
Srs:. M
*gysi<>rstig
in fillér, Wírnben t» » német Őst
*
rMrkb.-n ÜM —.14, l'mneianmUsfitn 1.30 frank. JuanmUvís 2 56 dinír, NémrtoHzAA 10 Pf.. Oia»rt>rí:.b'
1 Ura. IV ;n»iiúi- .* '<•!. G.vk-. .*>•
.

VIZSZINTKS:

Julcs Verne fantasztikus
.tárgyú regénye. 12. A spanyol
irodalomnak máig is egyik
legnagyobb alakja, a világ
irodalom egyik halhatatlanja,
aki örökéletii regényében az
ember tragikumát festi. 14.
Angol prepozíció. 15. Letapo
sott. 16. E napol). 17. Vissza:
pénzhelyettesítő. 21. Az evést
utánzó egyik szócska. 22.
Betéteti női név. 23. C. U. A.
*24.......... méter. 25. Azonos he
tük. 26. Európai főváros. 27.
A zsidó irodalomnak első tu
dományos bibliográfusa. 1807ben halt meg Livornóban.
28. Az ab< egv részlete 29.
Magánfiaugzótlanul dotál. »6.
... City. 31. O. G. I. XX Mit
mond el a bűnös? 36. R. J. V.
40. L. R. F. 41. Pecunia
non ... 4*2. Bota ikerszava
43. Közkatona. 44. A lég
műveltebb és legképzettebb
orosz írók egyike. Regényei
mind mély tanulmányok ered
ményei és ezekben nr égj éa
a földi igazságok között) har
mónia megteremtésének a szükségességét hángoztatjA « keresi, mint azt y inága is bevallja
Összegyűjtőit munkái első kiadása elé irt be
vezetőjében.. 45. Hercegi cime az olnsz királyi
család egyik tagjának. 46. Katona István, az
erdélyi reformátusok és irodalmárok vezére
viselte ezt a melléknevet.
FÜGGŐLEGES:

, 1« A Védikus irodalomhoz iariozó teolizikus
szöveg neve 2. A kacsa egyik része. 3. Német
3»etu. 4. Eddig
.. leírót elmerihi. 5. S. V. P.
#. Svájci kantort székhelye. 7. Hőn — helytelen
sorfendben. 8. Férfinév. Ö. Ötletvég. 10. D. S. 11.
Dlct.- k ,l;. . aki .-aki:-.a a l.ui'

i 5 | 6

? | a

9 | tű

a kevésbé fantasztikus és komolyabb menetű
klasszikus eposzt akarta meghonosítani. Lírai
verseket rs egv tankölleinéiiyf ismer még tőle
az irodalomtörténet. 12. Az igazság legnagyobb
apostola áz orosz és egyben a világirodalom
ban. 13. Nagy orosz iró. 15. Szomorkodik.
16. Az első szó, amit a Iclelönlin mondunk.
18. S. S. I.. 13. Csend legyen. 20. Névelővel:
háziállat. 21. öllcn török. 23. Nemcsak a többi
madár, a, király is 24. Ezt a jelt — rövidebben.
28. Az ovatpsság kezdete. 32. örök város.
33. Irodalmi műfaj. 34. Salt . . ,-Cjlv. 35. Kiiilyen 37. T„l p,irj„. 3H. Ako.kn.
39. A. V. (. 40. Bizol — de mag.’mhrtng.’ók nél‘•l_ «. S’m 'rirm v,
-y>' - 4:}. Ti|k, „ó
*

MUMAIOH AGUmi'SSVOMlMIMUISTfZtl S I. tiOnfUHWWtIS. UllMl’USI. II. 1UM l l<4 s. - MOMIUIGAZt,
ló,
*

A.\Ü:r..MAÓll KAll’otv

