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Magyar lépés Prágában^
jogos követeléseink haladéktalan 

megvalósítását kívánjuk
Prága állásponttá:
a cseh kormány tudatában van a gyors 

cselekvés szükségességének
Imréíly nyilatkozott:
a magyar területek visszacsatolását 

eldöntött kérdésnek tekintem
A lengyelek bevonultak Teschenbe

1.
A Magyar Távirati iroda Jelenti: A magyar 

kormány utasítására a prágai magyar követ 
Krofta csehszlovák külügyminiszterrel kö
zölte a magyar kormánynak azt a kívánságát, 
hogy Magyarország Jogos követelései az 
önrendelkezési Jog érvényesítése iránt hala
déktalanul megvalósíttassanak.

Krotta csehszlovák külügyminiszter a 
Jegyzékre egyelőre csak személyes termé
szetű észrevételeket tett, amelyek azonban 
arra vallanak, hogy a csehszlovák kormány 
a maga részéről is tudatában van a gyors 
cselekvés szükségességének.

2.
Imrédy Béla miiiiszterelniili a magynrl álláspontja Csehszlovákia neinzrllségi 

kormány állni Prágában átnyújtott leg-1 kérdéseinek rendezésére vonatkozóan, 
utóbbi jegyzékkel kapcsokéban arra nkasárnap délután a következő kijelen- 
kérdésre, hogy mi a magyar kormány I tést tette:

Csehszlovákia nemzetiségi problémáinak 
megoldása tekintetében a magyar kormány 
változatlan elvi alapon áll s hogy mi ez az 
elvi alap, arra világosan reámutattam a teg
nap esti rádióbeszédem következő passzu
sában ;

„A Csehszlovákiában élő nemzetiségek 
sorsának ujjárendezése az önrendelkezési 
Jog és az egyenlő elbánás alapján kell, hogy 
történjék"

Ennek az elvnek a keretében a magyar 
területek visszacsatolását a müncheni tár
gyalás óta eldöntött kérdésnek tekintem.

3.
Prágából Jelentik, hogy a csehszlovák 

kormány most válaszolt a magyar kormány 
régebbi Jegyzékére és kijelentette, hogy a

magyar nemzetiség kérdésében hajlandó a 
magyar kormánnyal egy felállítandó vegyes 
bizottság utján a tárgyalásokat megkezdeni.

Az eljnult hét világtörténelmi ese-1 
inénye, a müncheni megegyezés kétség
telenül uj korszakát nyitotta meg a | 
nemzetközi politikának, kétségtelenül 
megtette a kezdeményező lépést az igaz
ságos elrendeződés, a tisztességes béke 
felé. A sötét praktikákkal összetákolt 
csehszlovák köztársaságba kényszeritetl 
szudétanémet és lengyel lakosság fel
szabadítása után nemcsak a jogos ma
gyar érdek, nemcsak a magyar igazság, 
de a Münchenben megalapozott európai 
béke is azt követeli, liogg most már ha
ladéktalanul csatolják vissza Magyar- 
orsAighoz a magyarlakta Felvidéket s 
adják meg az önrendelkezési jogot az 
egész Felvidék lakosságának. Nem in
dulhat meg Európában addig a békés 
fejlődés, amig nem érvényesítik a mün
cheni eszméket magvar vonatkozásban 
is. S éppen ezért — a békéért, s a min
denek felett való igazságért — a magyar 
követelések teljesítése előtt nem nyu
godhat meg Európa lelkiismerete s nem 
nyugodhat meg a magyarság sem. A 
magyar nemzet egy emberként küzd 
minden eszközzel ama megoldásért, 
amely nem lehel más. mint a ' ilágtör- 
t énelem legkiáltóbb igazságtalanságá
nak. a hazugság közel busz év előtti 
szégyenteljes lelülkerckedésének jóvá
tétele.

Erről a magyar egységről irtunk leg
utóbb is. Erről az egységről, erről a 
nemzeti összefogásról, amelynek szom
baton hiánytalanul adott hangolt rádió
beszédében Imrédy Béla miniszterelnök. 
A rádiószóznt magyar és európai szem
pontból leli • mérlegre a müncheni 
egyezményt. Megállapította, hogy Cham
berlain, Mussolini, Hitler és Daladier

sorsdöntő megegyezésének van ered*  
ménye, még pedig nagy eredménye. 
Magyar szempontból is. Természetcsenj 
mert hiszen a magyar szempont egybe
vág az európai szemponttal. Amit Mai 
gyarország követel, az érdeke a geo
gráfiai értelemben vett Európának, 
mert enélkül elképzelhetetlen az igazi 
béke; de jelenti az európai eszmekört 
is, amelynek most egy kimagasló gon 
dolatát. a népek önrendelkezési jogát 
exponálják az események.

Egyetért minden magyar Imrédy 
miniszterelnök szózatának ama meg
állapításával is. hogy nem leszünk 
megelégedve addig, amig magyar vo
natkozásban is nem jut teljes megváló*  
futáshoz az igazság. A vitathatatlan tán 
gyilagos megállapítások után ujabb len
dületet vett a miniszterelnöki beszéd, 
amelynek ez a szakasza egy mondatban 
kulminál: „Semmiféle megkülönbözte
tésbe, amely a mi hátrányunkra szol
gálna, bele nem nyugodhatunk:'

A megoldásnak — ez a lényege lm*  
rédy szózatának s az igazságos magyar 
álláspontnak is — teljesnek kell lennie 
és haladéktalanul be kell következnie. 
A magyar kormány már nagyjclenlö- 
ségü diplomáciai lépést is lett ennek 
érdekében: prágai követünk, W’et Isiéin 
János közölte Krofta cseh külügymi
niszterrel a magyar kormánynak azl a 
kívánságát, hogy Magyarország jogos kö
vetelései, a: önrendelkezési jog érvé
nyesítése iránt haladéktalanul megváló- 
.áltassanak. Komoly és sulvos felszólí
tás ez Csehszlovákiához a tárgyalások 
azonnali megindítására, a müncheni 
egyezmény által megjelölt irányban. Is
mételten hangsúlyoznunk kell ezzel
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Jelentem; Londonban személyesen választott mintáim szövetei beérkeztek. STAUB SZABÚ
k.tpr solalosan a kormány és a közvéle
mény egységes álláspontját: a megoldás 
flak a magyar területek visszaadása és 
a Felvidék önrendelkezési jogának teljes 
biztosítása lehet. A magyar kérdési ép
pen ugy keli megoldani, amiképpen 
Münchenben a németet megoldotlák és 
amiképpen megoldódott a lengyel. Len
gyelországnak igazi nagyhatalomhoz 

méltó, impozáns lépése után.
\ vasárnapi események csak megerő

sítenek bennünket ebben a meggyőző
désünkben és abban a hitünkben, hogy 
n magyar kormány — amely mögött a 
józan magyarság tömören sorakozik 
• el megingathatatlanul és következe
tesen halad jól átérzelt célja felé. A cél 
leié, amely mindnyájunk számára csak 
egy lehet!'

Most, amidőn megkíséreljük felmérni 
magyar szempontból a világesemények 
jelentőséget, nem hagyhatjuk figyelmen 
kiviil Imrédy miniszterelnök szombati 
rádiószózatának befejező szakaszát sem. 
Ezek a mondatok határozottan magyar 
vonatkozásnak, de a kijelentések emel
kedett európaisága és nemzetformáló 
fontossága nem engedi, hogy méltatás

nélkül keresztülhaladjon azokon bárki, 
aki csak egy pillantást is vet Magyar
ország felfelé ívelő útjára. A miniszter
elnöki beszéd eme szakaszának egyik 
része rámutat a nemzet vezetőinek sú
lyos felelősségén olyan tónusban, hogy 
az már magábanvévo is inkarnációja a 
felelősségérzetnek és biztosilék arra, 
hogy a legmegbízhatóbb kezekben van 
a kormányzat. A szózat befejezésének 
második része: annak bejelentése, hogy

- igazodva a ma parancsához — be
kapcsolják a nemzet vezetésébe a fia
talságot, a friss erőket, elhasználóikul- 
energiákul, szellemi tartalékokat. Azo
kat a feltörekvő rétegeket, amelyeknek 
eddig nem jutott aktív szerep a ma
gyar közéletben. Ebben a törekvésben 
is osztatlanul áll a miniszterelnök mö
gött a közvélemény.

Megkezdődött a nemzeti összefogás 
kiteljesedése. Az igazságért folytatott 
együttes küzdelem megteremtette azt a 
magyar egységet, amely megacélozza az 
energiákat s megadja az erőt arra, hogy 
felelősségérzettel, de mindenre elszán
tan követeljük jogos kívánságaink ha
ladéktalan teljesítését.

Prága jelenti: rendben ffolyik a kiürítés
Prága, október 2.

A csehszlovák sajtóiroda jeleni!: A mün
cheni egyezmény állal megjelölt terület 
első szakaszában az október elsejére ki
tűzött kiürítést

a csehszlovák csapatok a megállapított 
irányelvek szerint rendben végrehajtot

ták.
Súrlódásokra sehol sem került sor. (MTI.)

Prága, október 2.
A Cseh Távirati Iroda közlése szerint

Malypctr és Soukouo — a csehszlovák nem
zetgyűlés két házának elnöke —

levelet intézett a francia és az angol 
parlament elnökéhez.

A levélben kifejti, hogy a müncheni érte
kezlet nem vette figyelembe azokat az Ígé
reteket, amelyeket az állam életbevágó ér
dekeinek megóvása tekintetében Cseh- 
c-rszágnak adtak. Különösen hivatkoznak 
azokra az Ígéretekre, amelyeket a fontos 
közlekedési útid; és nyersanyagok tekinte
tében tettek. (MTI.)

Olasz-francia kiegyezés 8

Cseh robbantás 
Tornallyán: 14 halottal

Bánréve, október 2,
A csehszlovák területen fekvő 1’ o r- 

n ii 11 y ii vasúti állomást a csehek ma

délelőtt felrobbantották. A robbanásnak 
14 halálos áldozata van. A cseh katona
ság Tornallyatól az ország belseje felé 
vezető vasúti vonalakat sietve felszedte.

A német csapatok bevonultak 
a második szudéta övezetbe

Páris, október 2.^
(Inf.) Nagy feltűnést kelteit a francia 

fővárosban vasárnap reggel az a hir, hogy 
a müncheni négyhatalmi egyezmény ki
halásaképpen rövidesen létrejön az olasz
francia kiegyezés is. Az egyik hírszolgálati 
ügynökség londoni jelentése szerint az 
olasz-francia kiegyezést Chamberlain angol 
miniszterelnök küszöbön álló íöldköziten- 
geri útja alkalmából hozzák létre. Cham
berlain az elterjedt hírek szerint tudva
levőén találkozni fog földközitengeri kirán
dulása során Mussolinival és megbeszéli 
vele a hűméikor aláirt angol-olasz béke
egyezmény sürgős életbeléptetésének fel
tételeit.

Ezt a ldrt hivatalosan ugyan még ncin 
erősítették meg, beavatott körökben azon
ban már mint befejezett lényről beszélnek 
a Duce és az angol miniszterelnök küszöbön 
álló találkozásáról. Az említett francia hír
szolgálati ügynökség most arról értesült, 
hogy Daladier francia miniszterelnök szin
tén résztvesz Chamberlain földközitengeri 
utján s ugyancsak jelen lesz a Mussolinival 
való találkozásnál. Ebből az alkalomból

inegkölik majd az olasz-francia békeegyez
ményt Is, amely véget vet a kél laliu test- 
vérnemzet évek óta húzódó áldatlan viszá
lyának. A párisi lapok közül ezt a hírt 
egyelőre csak az Epoque veszi át, azzal a 
megjegyzéssel, hogy más forrásból még 
nem erősítették meg.

Ugyanakkor azonban a Jour cimü jobb
oldali lap arról értesül, hogy a francia kor
mány már a legközelebbi napokban ki
nevezi római nagyköveiét és veget vet 
annak a két év óta fennálló állapotnak, 
hogy Franciaországot Rómában csak ügy
vivő képviseli. A lap ugy tudja, hogy « 
római nagyköveti tisztséget Charles Noel 
jelenlegi varsói francia nagykövettel töl
tik be.

Daladier miniszterelnök elmére egyéb
ként meg mindig ezrével jönnek az üdvözlő 
levelek és táviratok az ország minden ré
széből. Valamennyi nemzeti alapon álló 
francia egyesület és testület táviratilag fe- 
jezie ki szerencsekivánalait a müncheni 
egyezmény megkötése alkalmából. Igen sok 
képviselő és szenátor is üdvözlő táviratot 
küldött.

Berlin, október 2.

< Xéinel Távirati Iroda.) A véderő főpa
rancsnoksága a következőket közli: A német 
rsnpntok Boek vezérezredes vezetése idatl

október 2-án 13 ómkor átlépték a volt né
met-eset*  határt Rumburgnál és Friedland- 
nál és ezzel megkezdték annak a területnek 
a megszállását, amelyet a szeptember 29-1 
egyezmény második övezetnek nevez. (MTI.)

A Felvidék visszacsatolását 
követeli az ország

Hitler kinevezte Henlelnt a szudéta 
területek birodalmi biztosává

Berlin, október 2.
< Német Távirati Iroda.) A vezér és kun- 

ccllár kinevezte Henlein Konrádot, a szii- 
délanémet területek birodalmi biztosává. 
A kancellár ezenkívül rendeletét irt alá ok
tóber elsején a szudétanémet területek 
igazgatásáról, amely egyebek között a kö- 
vétkezőképpen intézkedik:

A szudétanémet területeknek német ka- 
t(;:iasággal való megsrállásával a Német 
Birodalom átveszi a területek igazgatását, 
t. területek Igazgatásának élére a szudéta- 
nemet területek birodalmi biztosa kerül,

állói az Időponttól kezdve és olyan mértek
ben, amint a hadsereg főparancsnokának 
e területek átmeneti Igazgatására adott 
megbízást visszavonom. A birodalmi kor
mánybiztos közvetlenül nekem van eláren- 
delve. További intézkedésig a szudétanémet 
.területen eddig fennálló jogrendszer ér
vényben marad, amennyiben nem áll el
lentétben e területnek a birodalom részéről 
történt átvételének szellemével.

Az okmányt Hitler Adolfon kívül Frlck 
és Laminers birodalmi miniszterek ellen
jegyezték. (MTI.)

lienSesn diadalmenetben vonult 
be szülővárosába; Aschba

Asch, október 2. (Inf.)
Henlein Ko.irad, a szudél inéin?Iség ve- 

z. re, akit Hitler vezérkancellár » Szudétn- 
lóld birodalmi kormánybiztosává neve
zeti ki,

vasárnap délután valóságos diadalme
netben vonult be szülővárosába, 

Aschba.
I i kezesem k Ilire már a korareggeli órák
ban tulóiüzkénl terjedt el a városban és 
környékén. A falvakból ezrével jöttek az. 
emberek Aschba, hogy lássák vezérük be
vonulását és kilejezésrc juttassák hódola
tukat Hitler kancellár megbízottjának. A 
délutáni órákban, amikor Henlein Konrád 
megérkezett, már

közel 3(1.(100 ember .szorongott a kis 
városka szilk utcáin.

Minden hazat fellobogóztnk, minden abla
kot feldiszilettek. Henlein Konrád pontban 
délután négy órakor érkezett meg automo
bilján a szudétanémet párt vezetőségének 
több tagjával együtt. A tömeg lelkesedése 
rn-m ismeri határt. Amerre a szudétanémet 
vezér autója elhaladt,

mindenütt percekig zugolt a Ildi Hit
ler! Itcil Henlein! kiállás.

Henlein Konrád szülőháza előtt olyan 
nagy volt a tömeg, hogy a kocsi alig tu
dott a kapu elé állni. Egész. Asch városa 
mámoros lelkesedéssel ünnepli a felszaba
dulást.

Eger, október 2. (Inf.)
A német csapatok csak hétfőn kezdik 

meg a legsűrűbben lakott szudétanémet te
rület: az. égeti tartomány megszállását, a 
német nemzeti szocialista párt azonban 
máris megkezdte az. álcsalolandéi terület 
éhséggel és nyomorral küzdő lakosságának 
támogatását.

Aschba már megérkeztek a nemzeti 
szocialista párt népjóléti csoportjának 

hatalmas tchcraulomobiljal,

a híres II. W.-kocsik (Hilfs-Wcrk), amelye
ket olyan nagy örömmel fogadott annak
idején az ausztriai lakosság is. Az aschiak 
természetesen .szintén örömujjongva vették 
körül a teherkocsikat, amelyek élelmisze
reket és ruházati cikkeket hoztak a kerü
let szegényei számára. Az aschi német-csch 
határon már csak a néniét határőrség tel
jesít szolgálatot. Az országutak felszaba
dultak s a torlaszokat mindenhonnan eltá
volították.

Vasárnap délben félcgy órakor impozáns; 
hazafias ünnepség zajlott le Budapesten az 
Országzászló előtt, amelyen hatalmas tömeg 
követelte a Felvidék visszacsatolását. A buda- 
peBÍ_sportrepülők, a MOVERO, a Műegyetemi 
Sportrepülők Egyesületé cs a c*erkésZ “¥<*p1Hftk  
pilótadiszegyenruhában vonultak fel az ünnep
ségre, mig a leventék fapüflkós diszszakasza állt ■ 
őrséget a zászló mellett.

A téren tlzexer főnyi közönség szorongott. 
Csclényi Pál dr. fővárosi bizottsági tag mon
dott beszédet, majd Ember Sándor és vitéz 
Nagy Iván szólaltak fel. Az ünnepség bensősé
ges hangulatban ért véget kel órakor.

V • síi nap ismét sok helyen volt nagyszr 
gyűlés

az elszakított Felvidék visszacsatolása 
érdekében.

Úri község lakossága nagygyűlést tartott és ha
tározatban tiltakozott a csehországi magyarok 
üldöztetései és szenvedései ellen. Követelte fel
vidéki magyar véreink

felszabadítását s nz anyaországhoz való 
csatolását,

végül azt, hogy a nenimagvar lakosság 
népszavazással döntsön nrról, hová akar 

tartozni.
Pcstszcntimre nagyközség közönsége vasárnap 

délben revíziós nagygyűlést tartott. Szabó József 
főjegyző mondott beszédet. Táviratban üdvözöl
ték a kormányt és követelték a magyar Fel
nidé k visszacsatolását.

Főt község nagygyűlését Thury Károly kano
nok sepcresplébános nyitotta meg. A gyűlés ha
tározati javaslatában a Felvidék szinmagyar 
vidékeinek azonnali visszacsatolását, a Felvidék 
többi részeiben pedig népszavazás megtartását 
követelte. Lelkesen éltették a kormányzót, Hit
lert. Mussolinit és Chamberlaint.

Nagykőrös társadalmi .egyesületei vasárnap 
délután nagyarányú gyűlést tartottak, amely
nek közönségét vitéz dr. Pesthy János, a Reví
ziós Liga nagykőrösi csoportjának elnöke üdvö
zölte. Paczoray György református lelkész.

a müncheni határozaton tulmcn:en köve
telte, hogy a Felvidéket azonnal csatolják 

vissza Magyarországhoz.
Több felszólalás után a gyűlés határozati javas
latban a felvidéki magyarlakta területek azon
nali visszacsatolását követelte. Végül hódoló 
táviratot küldtek a kormányzóhoz és táviratilag 
üdvözölték a miniszterelnököt.

A gyulai Gyula Vezér Bajtársi Egyesület a 
helybeli társadalmi egyesületekkel karöltve tün
tető gyűlést rendezett a Felvidék visszacsatolása 
mellett. Harsányi Pál bekésbánáti református 
esperes, felsőházi tag. majd dr. Bakó József 
ügyvéd mondott beszédei.

A francia tűzharcosok 
Ünnepe az olasz 

hősi halottak temetőjében
Páris, október 2.

(Havas.) A francia tűzharcosok vasárnap 
délelőtt egyszerű ünnepséget rendezlek az 
ivryi temetőben, ahol a Franciaországért

hősi halált Imit olasz katonák alusz- 
szák örök álmukat.

Az ünnepség az egész ország megnyilvánu
lása volt.

Sabattier városi tanácsos, aki az argonnei 
garibaldisták küldöttségét és a francia tűz
harcosokat vezette, beszédben emlékezett 
meg a becsület mezején elesett olasz kato
nákról.

Néhány diplomáciai súrlódás után — 
mondotta Sabattier —

a két latin testvér barátságát egyetlen 
felhőnek sem szabad megzavarni.

Ilulollnink követelik, hogy a két nemzet 
megújult barátságban egyesítse erőfeszíté
seit Európa javáért. (MTI)
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A lengyel hadsereg vasárnap 
délután bevonult az ünnepi 
díszbe öltözött Teschenbe
Varsó, október 2.

(Leimnél Távirati Iroda.) Tcs eh e n 
JTárosa ünnepi díszt öltött a lengyel 
csapatok vasárnapi bevonulá
sára, amely nagyszabású nemzeti iinnep-

nek ígérkezik.
Ii ra b c I k cseh tábornok a város len

gyel részében felkereste a lengyel hatóságo
kat, hogy megállapítsa velük a kiürítés 
technikai módozatait. (.MTI.)

Smigly Rydz tábornagy rádió
parancsa:

Lépjétek át az Olza partiát!
Vaisó, október 2.

S in i g I y It y <1 z tábornagy, a lengyel 
hadsereg főparancsnoka délután két órakor 
a rádión keresztül parancsot adott az el
indulásra a Barlnowski tábornok vezetése 
r.latl álló csapatoknak. A csapatok a dél
után folyamán bevonulnak Cieszyn városá
nak cseh részébe.

A tábornagy beszédében többi között a 
következőket mondotta:

— Lepjétek át ma az Olza partját, amely 
húsz év alatt a halár megalázó szerepét töl
tötte be. A nemzet akaraterejéből ma ez a 
part megváltozott. Személyesítsétek meg, 
katonák ezt az akaratot. Veletek van a len
gyel köztársaság nagysága, amely átlépi ezt 
a partot. Egész Lengyelország büszkeséggel 
tekint rátok. Hajtsatok fejet uzok előtt, akik 
egyenruha nélkül küzdve az Olza túlsó part
ján feláldozták életüket. (MTE)

Tcschen, október 2.
A lengyel katonaság vasárnap délben be

vonult az Olza-vidékrc. A csehek által ki
ürített területet a lengyelek délután két óra
kor vették át a történelmi Olza hídon, amely 
busz éven ál két részre osztotta a várost.

Krapczyk cseh tábornok jelképesen át
adta Brotnoski lengyel tábornoknak és a 
lengyelek katonai hatalma alá helyezte a 
területet. A lengyel lakosság örömrivalgása 
közben elsőnek a lengyel szabadcsapatok 
vonullak be. A szabadcsapatokat a lengyel 
polgári hatóságok követték, élükön Grazynskl 
lengyel vajdával.

A határon lengyel repülőraj repült át és 
a most már Izengyelországlioz tartozó vidék 
felett keringett. A lengyel lakosság a bevo
nuló lengyel katonaságot Is lelkesen éltette. 
C2I/77J

Varsó, október 2.
A lengyel kormány szombaton este Sklad- 

koivski tábornok, miniszterelnök clnöklésé- 
vel ülést tartolt.

Beck külügyminiszter jelentést tett a leg
utóbbi eseményekről.

Az államfő ezután fíydz-Smigly tábornagy 
jelentésében fogadta a kormány tagjait. 
A miniszterelnök meleg

szcrencsekivánalait fejezte ki az elnök
nek abból az alkalomból, hogy az Olza*  

vidék ismét visszakerült

Lengyelországhoz. (MTI.)

BELVÁROSI BÁR
ESKO-UTE. Ve.etr.:

megnyílt
Örsmmámoros tüntető gyűlések, 

küiü '^miniszteri rádióbeszéd 
Varsóban

Varsó, október 2.
(Lengyel Távirati Iroda.) A lengyel nép 

engyhangu lelkesedéssel üdvözli a sziléziai 
Tcschen kérdésének szerencsés megoldását. 
A városokat fellobogózták és a hálás kő- 
szönö-táviralok özönével árasztják el fíydz- 
Smigly tábornagyot és Beck külügyminisz
tert.

Beck külügyminiszter rádióbeszédet 
mondott,

amelyet hangszórók sugároztak szét: a be
széd befejeztével nagy tömeg vonult Beck 
palotája elé, ahol lelkes éljenzéssel ünne
pelték a külügyminisztert.

Este a Pilsudski-téren

nagy tiintclőgyülésl rendezlek, 
amelyen határozati javaslatban juttatták ki- 
lejezésre Tcschen mindenkor lengyel terü
letének az anyaországhoz történt vissza
térése felelt érzett örömüket. A tüntetők 
azután a hadscrcgfclügyclöség elé vonullak, 
ahol

lelkes ünneplésben részesítették Kydz- 
Smigly tábornagyot.

A tábornagy rövid beszédben dicsérte’ meg 
azt a méltóságteljes fegyelmezellséget, ame
lyet a lengyel nemzet az elmúlt sulvos 
órákban lanusitott. Szkladkovszki minisz
terelnök a kormány nevében fejezte ki 
szerencsekivánatait fíydz-Smigly elölt és 
kiemelte, hogy a tábornagy két n- /io|. 
got vitt véghez, amit Pil 
dőlt befejezni:

a jóviszony helyreállítását LP dóval 
és sziléziai Tcschen visszaszerzését.

Este 7 órakor a köztársasági elnök Rvdz- 
Smigly jelenlétében fogadta a kormány 
tagjait. Szkladkovszki miniszterelnök az or
szág hódolatát fejezte ki a köztársasági 
elnöknek a sziléziai tartomány vissza
csatolása alkalmából.

Prága megszüntette az el- 
sótétitési Intézkedéseket

Prága, október 2.
Prága tegnap megszüntette az elsülétitési 

intézkedéseket. Ezentúl már csak légiriadó 
esetén kell clsötétiteni. Tegnaptól kezdve 
megint lehet a vidékkel telefonon beszélge
téseket. folytatni. (MTI)

A Crancia hadviseltek 
Üdvözölték Mussolinit

Róma, október 2.
(Havas.) Mirouchaux. a francia hadvisel

tek szövetségének elnöke, üdvözlő táviratot 
intézett Cianóhoz és Mussolinihoz. A táv
iratban köszönetét mondott a béke érdeké
ben végzett munkájukért. (MTI. )

Chamberlain egyelőre 
minden kitüntetést 

visszautasított
London, október 2.

A Sunday Express ugy tudja, hogy 
Chamberlain miniszterelnök egyelőre min
den kitüntetést visszautasított. A miniszter
elnöknek az a felfogása, hogy kitüntetést 
addig nem fogadhat el, amig a parlament 
nem szentesítette müvét. (MTI.)

Szabadonbocsátották 
Prágában a német 

foglyokat
Prága, október 2.

(Inf.) Szombaton este a német követség 
közbenjárására elbocsátották a prágai ren
dőrség fogházában őrzött összes birodalmi 
német foglyokat. A foglyok szabadonbocsá- 
tásánál a német követség három főtiszt
viselője is jelen volt akik jegyzőkönyvet

Mit kapott Lengyelország?
Varsó, október 2.

(Inf.) Lengyelország területe a tcschen*  
sziléziai kerület átcsatolása révén 800 négy- 
zckilométerrel növekedett. A lakosság lélek- 
száma ezen a 800 négyzetkilométeres terüle
ten 240.000. A népsűrűség tehát négyzetkilo- 
mélerenkint 300 lelek. Tcschen-Szilézia 
Európa egyik legsűrűbben lakott vidéke. A

Óriási érdeklődés az angol parlament 
hétfői ülése iránt

London, október 2.
.................. A

(Inf.) Az. angol parlament hétfői ülése 
iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg. Az 
alsóház üléstermében tudvalevőén nincs hely 
minden képviselő számára s ezért a kép
viselők már jóval az ülés megkezdése előtt 
elmennek a parlamentbe, hogy helyet biz
tosítsanak maguknak.

A nagyközönség számára fentarlott kar
zatokon már minden hely elkelt.

Chamberlain beszédét hangszóróval a par
lament könyvtártermében is közvetítik s ilt 
hallgatják végig a beszédet a felsőhöz tag
jai. A miniszterelnök beszédéi követő kül
politikai vita két-három napol vesz majd 
igénybe.

Politikai körökben bizonyosra veszik, 
hogy Chamberlain nagy győzelmet arat 
az alsóházban és óriási többséget kap.

A kormány tagjai közül a miniszterelnö
kön kívül felszólal még Sir John Simon 
pénzügyminiszter és Sir Samud Hoare bel
ügyminiszter is..

Az ellenzéki szónokok, beleértve az Edén- 
csoporthoz tartozó konzervatív ellenzéket is,

TUNGSRAM

DWW
KÜLÖNLEGES NEMESGÁZ VAN 
BENNE. EZÉRT AZ ELHASZNÁLT 
GOMBAALAKU KRYPTON LÁMPÁT 
A NEMESGÁZTARTALOM ÉRTÉKÉBEN

ö
vetlek fel a kiszabaduló foglyok vallomá
sáról. Mindegyik fogoly súlyos panaszt lett 
amiatt, hogy

a fogság ideje alatt állandóan bántal
mazták.

A prágai rendőrfőnök megígérte, hogy a 
bűnös rendőrtisztviselőket példás büntetés
ben részesíti.

tartomány
bővelkedik természeti kincsekben és ter
mészeti szépségekben is. Legfőbb nyers

anyaga a szén.
A leschen-szilcziai szénbányák évi termelése 
az egymillió tonnái is meghaladja Az át
csatolt tartományban van Európa leggazda
gabb jódforrása: Darkoiv-fiirdő

előreláthatóan mérsékelt hangon adják 
elő majd kritikájukat,

mert számolnak azzal, hogy túlságosan éles 
támadások esetén Chamberlain nem riad 
vissza az alsóház (eloszlatásától és az uj 
választások kiírásától sem.

Pénzügyi támogatást kér
nek a csehek Angliától

London, október 2.
(Inf.) A prágai kormány, a londoni lapok 

jelentése szerint, szombaton azzal a kérés
sel fordult az angol kormányhoz,

nyújtson pénzügyi támogatást az uj 
határok megvonása folytán előálló 
gazdasági nehézségek leküzdése érdeké

ben.

Egyelőre inég nem tudni, hogy milyen for
mában képzelik el a csehek ezt’a pénzügyi 
támogatást. Állítólag arról is szó van, hogy 
a cseh kormány angol pénzügyi segítséggel 
akarja kivrindorullalni a nemkívánatos ra
lit i kai emigránsukat.



Pest vármegye
...i’ó alispán előterjesztésére elhatározta, 

•gyűlési terem részére megfestett 
arcképét. Kétezer pengőt 

■ ■■ ....a a közgyűlés és fel- 
továb-

ászló 
fmgy a k 
a kormányzó c.. 
'irányzott elő erre a célra 
'hatalmazta az alispánt, hogy minden 
Inról saját hatáskörében intézkedjék.

II.
Sokat emlegették mostanában a 

^laginot-vnnalat, Franciaország híres 
rzéli crődgyűrü-csodájál. ..................
•lökben nagyon megerőltető 
legénység jobb zsóidat s ellátási is kap: mint 
a többiek. Van azonban a szolgálatnak egy 
olyan következménye is, amit sem a jobb 
zsold, séma jobb menázsi nem pótolhat: a 
'tapasztalat azt mutálja, hogy a félelmetes 
betongyűrűben szolgálatot teljesítő katoná
iéin lelki betegségszerü tündék mutatkoznak, 
amelyet a francia kalanaorvosok erödláznak 
nevezlek cl. A liaduezelőség igyekszik gon
doskodni, hogy ez a lélckgyöngilö láz ne 
vegyen erőt a katonákon. Az intézkedés egyik 
formája az, hogy állandóan dolgoztaiják, 
gyakorlalozlatják őket, a másik pedig, hogy 
szórakozást nyújtanak szárnám. A betonacél 
kazamatákban nehéz volna színházat vagy 
mozit játszani, igy a rádiót választották, még 
'pedig ugy, hogy maguk a katonák dirigálják 
t: rádiót. .1 Pasié Párisién rádióállomás min
den héten háromszor Maginot-műsort állít 
be műsorrendjébe. A Maglnot-vonalban szol
gálatot teljesítő katonák minden héten le
vélben megírják, hogy mit szerelnének hal
lani és kívánságuk szerint állítja össze a 
Posta Párisién a Maginot-műsort.

111.
A Mclropole télikertje remekül startolt. 

A meghitt intcriciirbcn délután és este vidá- 
>";in járják a gyorsan népszerűvé vált 
„Lnmbcth-vvalk"-ol!

IV.
Alpár Gitta Margit -rakparti bérpalotája- 

f"'k ügye végleg rendeződött: megvásárolta 
Vs tulajdonába is vette egy földbirtokos.

V.
I szegedi volt honvéd huszárezred tiszti 

hajlársai hétfőn este nyolc órakor ezred- 
össze jövetelt tartanak a Vadászkürt-szálló 
különtermében.

híres 
határ- 

A földalatti erő- 
a szolgálat, a

V/
Nagy igényű? Takarékos? Miillcr szücs- 

íneslcrnél vásároljon. Petőfi Sándor-utca 6.
VII.

I szolid, konzervatív szellemű belga újsá
gok ritkán közölnek Ugynevezett szenzáció
kat, nem vadásznak érdekességre. Most 
azonban mindenképpen érdekes és a belga 
közönség elölt jóformán ismeretlen érdekes
ség derüli ki: a belga kormány évente nyolc
vanezer frank járadékot fizet egy angol her
cegnek a Waterlooi győzelem következménye
képpen. .4 helyzet az, hogy még 1816-ben 
v: akkori holland király rendeletét irt alá, 
hogy a Waterlooi győző, „Waterlooi Jicrceg" 
címmel holland nemesség sorába emelendő, 
ezzel a címmel birtok és más jövedelmi for
rás is járt. Közben Belgium különvált Hol
landiái ól és rámarwH a, kötelezettség. Az év
járadék jelenlegi élvezője Artur Charles 
W'ofdslcy herceg Wellinglonnak, a Waterlooi 
pyőzőnek ötödiziglenl leszármazott fa.

Vili
.1: ,.áramvon<d"-korszak legujobb vívmá

nya; ctlll budapesti középiskolai tanár fel
találta az áramvonalas sőréiéi. A puskapor 
f' ltalahisa óta mindig gömbidaku volt az 
ólomsörét. most ez is megváltozik A; áram
vonalas sörét a lövés halóldvolsdgát az 
eddiginek kel-háromszorosára növeli.

IX.
Magasan záródó ruhájához háromsoros 

tenyésztett vagy leklagyöngyöl olcsón, szépet 
segyen: JOLII? divalékszcrbolt jóban. Kígyó
ul ca 1.

.V.
Albánia főkonzulátusi állít fel Budapes

ten. Az eddigi tervek szerint Bogiig András 
földbirtokos lesz a lőkonzul. Baghy Andrást 
rokoni szálak fűzik az albán királyhoz. .4 
földbirtokos felesége ugyanis Apponyi Vir
ginia grófnő, (Icraldtnc albán királyné htiga.

XI.
Néhai Icvcldl Kozma Ferenc tábornok, 

Bárd Miklós, a nagynevű kalonaköltö szob
rot kap. .4 nagykőrösi Arany János Társaság 
felkérte vitéz Székely Károly katona-szob
rászművészt, hogy készítse cl a tervet. .4 szo
bor sziklákon ülve, messzeségben merengő 
arccal ábrázolla Bárd Miklósi. A Társaság 
országos gyűjtéssel teremti elő a szobor költ
ségeit. A szobrot Bárd Miklós kedvenc séta
helyén, a körösi Arany János-ltgclbcn he
lyezik el, ahol évtizedkkel előbb sokat jár
kált merengve a fák között .Arany János.

Oszt hogyan

a miniszter- 
mint erővel, 
egy esetet. Ez 

tilt

BAKTER; l'ccu, nini, I.epcscs szomszéd, 
légvédelmi kihágás miatt csukjanak be 
hó rom napra, ha maguk nem Peslrül 
gyiinnek megen'

ÖRZSI; Még pedig gén nagv öröm
mámorba úsztunk odafel! Mivelhogy hála 
Istennek megszűnt a civakodás, kitört 
a béke.

BAKTER: Emmán dőli, 
tört ki?

ÖRZSI: Hát rágyűtlek 
elnökök, hogy többet ésszel,

LEPCSES: Errűl tudok
a Vaslapíltó Döher Mórtony sógor 
eccer a vasúti kupéba, oszt látta, hogy egy 
elemézna gyönge dijuk le akarja húzni az 
ablakot, de nincs hozzá muszklija. — 
„Ilehcjj" — csufolódotl Vaslapíltó — 
„nem ölég ám az ész, fijatalúr, erő köll az. 
emberbe!" Avval odalép, félkézzel lerántja 
az. ablakot. — „Hm" — aszongya a dijak 
s rámutatott egy kallanlyúra —, „eztet is 
le tunná húzni?" — „Le biz én!" — kajá- 
lott a sógor s egybe meg is mutatta, hogy 
a' néki csak bikkmakk. De majd banyai
cselt mérgibe, mikor erre rögvest megállt 
a vonat, gyűlt a kalóz s megbüntették ütet 
kétszáz pengőre, mivel a vészféket rántotta 
meg. — „Ebbűi hilhallya" — mosolgoll a 
diják —, „hogy azér az ész se kutya!"

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

ÖRZSI: Megszigorították a válást.
BAKTER. Csak nem?! Pedig régi szólam, 

hogy két öröm van a házasságba: egyik az 
esküvő, másik a válás.

LEPCSES: Hájjá, luggya, baklerom, ná
lunk is vót eccer illen válási szicoríltás a 
faluba. Az a Talicskalopó Takács Antal 
rettentő rossz házaséletct élt a Borcsó jóval, 
de ollan kegyetlenül hiányos vót az Össze
férő*  köztük, hogy három drótos csak né
kik dógozot, mivel fnrlafurt megbombáz
ták egymás fejit a kezükbe akadó lábasok
kal, meg fazekakkal. — „Ejnye, ejnye" 
— szólt eccer Tallcskalopóhoz a három
szemű Serke kocsmáros —, „maguknak 
mán rég el küllőit vóna válni!" — „Tudom 
én aztat jól" —- sóhajtott a szegény em
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Tízezer orvost biztosítani akarnak 
a pereskedő páciensekkel szemben 

a be'.ügyminiszter előtt
dósban lévő, nagyobb jövedelmű orvosok bele 
is mentek volna ebbe, de az egészen kisjöve
delmű orvosok kifogásolták, hogy saját költ
ségükön kelljen biztosítani magukat. A székes
főváros nemrégiben

előterjesztést is tett a belügyminiszterhez 
erről a biztosítási problémáról, a belügymi
niszter azonban nem hagyta jóvá az előterjesz
tést.

Most azután a mngánprakszist folytató or
vosok körében indult mozgalom a budapesti 
orvosi kamarán belül. Egerváry Tibor dr. 
Iluxly Imre dr. főorvosok hivatal >s felhívásra 
tervet dolgozlak ki. A terv szerint

a kamara utján Intézményesen biztosíta
nának minden orvost

a páciensek kártérítési pereivel szemben. A 
kollektív biztosítás diját az orvosok egyénen
ként fizetnék, de olyan módon, hogy a biz
tosítási dijat a kamara a tagdíjjal együtt 
szedné be és az orvosokat a kamarai tagsági 
dijak kategóriájának megfelelő, aránylagosan

Az orvosi kamara terve
Nagyszabású akció indult meg ti budapesti 

orvosok körében: kollektív biztosítást akarnak 
kölni, liogu <(/!/ biztosítsák magukat a peres
kedő páciensekkel szemben. Az utóbbi eszten
dőkben valósággal „divatba" jött, hogy egyes 
betegek perekkel támadják meg az orvosokat.

Különösen elszaporodtak az Ilyen perek 
nz operatőrökkel szemben.

A polgári bíróságokat egész sereg olyan per 
foglalkoztatta, amelyben megoperált betegek 
kártérítést követelek azon a címen, hogy mű
hiba történi, vagy a műtét nem sikerült, sok
szor még azon a cimen is követeltek kártérí
tést, hogy az elvégzett műtét vagy kezelés sze
rintük nem hozta meg a kívánt hálást.

A bíróság sorra elutasította a kereseteket. 
Kimondotta, hogy a székesfőváros vagy a más
féle, kórházai fentartó intézmény nem felelős 
az ilyen perekben, mert azzal, hogy diplomás 
orvost alkalmazott, eleget tett a köteles gon- 
(■osságnak. A kártérítési pereknek az. orvosok
ra vonalközéi részét pedig rendszerint azon a 
címen utasították cl, hogy nem történt műhiba,

megállnpltották, hogy az orvosok kellő 
szakar utaltsággal és gonddal jártak cl és 
a bíróság megítélése szerint n természet 
kifürkészhetetlen titkait az orvos nem lát

hatja előre.
világviszonylatban is kiváló magyar orvosiA

karról nem is volt feltételezhető, hogy műkö
dése során a műhibáknak ilyen serege fordul
jon elő. Mindenesetre azonban kellemetlen voll 
az orvosoknak a perrel járó sok izgalom és a 
nyilvánosság előtt való szereplés és

sokul gondolkoztak azon, hogyan védekez
hetnének a gyakran zaklatás Jellegű perek

kel •lemben.
Foglalkoztatta ez n kérdés a székcifövárost 
Is. mini olvan intézményt, amelynek a leg
több kórháza van. A székesfőváros ugy dön-........................ . •HUfOV'VU II.
lolt. hogy a kórhazaiban alkn'mnzolt orvosok jóvúhagvjae az orvosok szvmp- 
Mucik* woiralsMdji lii/loiUdit, A vcxciü ál-1 jclcn’.jséjft Urv kcrcMlülvitcUi,

ber —, „de sajnos, nem válhatunk cl, mer 
nem vagyunk megesküdve!"

ÖRZSI: Buta ember az a Talicskalopó. 
Hát esküdött vóna meg a Borosával, oszt 
akkor mingyán beadhatta vóna a válást!

BAKTER: Az hát! — S abbul mi igaz, 
hogy aztat a Daladier francija miniszter
elnököt Münchenbe megcsókulgalta egy 
német asszony?

ÖRZSI: ürömibe, hogy békét csinyáltak.
BAKTER: Errűl még az jut eszembe, 

hogy mikorába Szombathelcn megesküdött 
a templomba a mátkájával ez a Csamangó 
Nagy János, hát igen sok rokony állt a 
templom előtt s mikor az új pár kigyütt, a 
rokonyok megölelték, mcgcsókullák íiket. 
Do az egyik vőfély arra lelt figyelmes, 
hogy egy ösmercllcn ember is odalép a 
menyasszonyhoz, oszt igen ízivéllesen oda 
csókul néki a képire vagy ölvcn-halvan 
csolkot. — „Maga tán a vőlegény atyafija?"
— kérdezte az ösmcrcllent a vőfély. — 
Nem a’ — rázta fejit a kérdezett. — „Hát 
akkor mer csókulgattya a menyasszonyt?"
— csudálkozolt a vőfély. — „Hál" — 
aszongya az illető — „mer igen teccik 
nekem."

ÖRZSI: Hogy a fenyő tululla ki! — Oszt 
gyerünk, aplya.

BAKTER: Megájjon csak! 
szóit még Lépcsős szomszéd, 
bevonútak mostan kalonáékhoz 
nagy-gyakorlatokra.

ÖRZSI: Jó az, ha a férfinép 
magát a kalonaji tevékenységbe.

LEPCSES: Nem úgy, mint az a 
kösségbéli ifjabb Ványolós Józsi, : 
ügyetlen vót a szógáhlba, hogy az őrmes
ter rettentőjén clkanyarítolta a hedervári 
nemjóját u kedves köröszlszüleinck. — 
„Bocsánatot kérek" — szégyenkezett a 
Józsi —, „attul vagyok illen zavarékos, 
mivel koraszülött vónék, hét hónapra szü
lettem." — „Hót akkor" — kajabált az 
őrmester — „kérjen szabaccságot, mennyen 
haza, lőccsé ki a hiányzó két hónapot, oszt 
akkor jelentkezzen!" — Mellhez hasonlókat 
kívánok s Isten álgya.

„mer

Arrul nem 
hogy sokan 

az őszi

ki tuggya

csökkenő vagy növekedő összegek szerint ter
helné.

Tízezer pengőtől negyvenezer pengőig ter
jedő összegre azúlna n biztosítások külön

féle módja és rendszere.
A számítás szerint az orvosok egészen mini
mális összeg ellenében Juthatnának ehhez a 
megnyugtató biztosítóshoz, mert olyan nagy
szabású biztosítósról van szó, hogv az intéze
tek nyilvánvalóan olcsón vállalnák. Budapes
ten ugyanis összesen közel ölezer orvos van 
és ugyanannyi körül mozog a vidéki orvosok 
száma is, tehát

egyszerre tízezer biztosításról volna azó.
A budapesti orvosi kamarában kidolgozott 

terv a belügyminisztériumba kerül, amely mint 
a kamara felügyeleti hnlósóga eldönti, hogy 

cinoenljából nagy-

Bi'dapMt, 10SS nktóticr 8.

Romanellí ezredes 
a Magyar-Olasz bank 

uj elnöke
.4 Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság rend- 

kívüli közgyűléséről a következő közleményt 
kaffií‘ Antal országgyűlési képviselő az utóbbi 
évben többizben ajánlotta fel lemondását a 
Magvar-Olasz Bank B-T. elnöki :
azzal az indokolással, hogy egyfelől kozeleh 
tevékenysége, másfelől a bankban elfoglalt po
zíciója közölt összeférhetetlenséget lát fenn/ 
forogni. A bank igazgatóságának és különösen 
a főrészvényes Banca Commerciale Itatiana- 
nak mindezideig sikerűit Éber elnököt, annak 
hangsúlyozásával, hogy mily nagy súlyt helyez 
további közreműködésére, visszavonulásának 
elhalasztására bírni. Éber Antal azonban leg
újabban megmásilhalatlan elhatározását közölte 
a banktól való visszavonulását illetőleg.

A bank közgyűlése őszinte és mély sajnálat
tal kénytelen tudomásul venni Éber Antal cl-« 
határozását és mélységes hálájának kifejezéséül 
elrendelte, hogy munkássága és érdemei 
jegyzőkönyvileg örökitlesscnek meg, majd ezt 
követőleg Gr. UfT. Dott. Giuseppe Zuccoll, a 
Banca Commerciale Italiana központi igazga
tója szólalt fel és a Banca Commerciale Italiana 
nevében méltatta Éber Antal nagy érdemeit, 
amelyeket a bank alapítása és vezetése körül 
szerzett, valamint fáradhatatlan tevékenységé
ről, amely a Magyarország és Olaszország kö
zötti kapcsolat kimélyilésérc irányult.

Az közgyűlés ezután elfogadta az igazgatóság 
indítványát, hogy Éber Antal működésének 
emlékére két alapítvány létesitlcssék: az egyik 
50.003 P összegben a bank tisztviselőinek jó
léti alapját fogja szolgálni, mig egy másik' 
25.000 P összegben a budapesti olasz iskola 
olv növendékeinek jutalmazását fogja szol
gálni, akik az olasz-magyar gazdasági közele
dés tanulmányozása körül mutattak fel ered
ményt, végül a bank 25.000 P adománnyal 
fogja a Magyar Közgazdasági Társaságot tá
mogatni.

Ezt kövelőleg a közgyűlés az igazgatóság uj 
tagjaivá Gr. UíT. Guido Romanellí olasz kir. 
ezredes és Cav. Silvio Rubcrti urakat, a fel- 
ügyelöbizottság tagjává pedig Comm. Dott. 
Mario Luporini urat megválasztotta, A közgyű
lést követő igazgatósági ülésen Guido Roma- 
nclii olasz kir. ezredest az intézet elnökvé vá
lasztották meg.

Boinanclli elnök hálásan köszönte meg A 
közgyűlésen és az azt követő igazgatósági 
ülésen megnyilvánult fogadtatást és saivélyes 
üdvözlést s meleg szavakkal emlékezett nr? 
Magyarország iránti szeretetéröl, örömének 
adva kifejezést afelett, hogy közel két évtized 
után módjában van újból az országban tevé
kenységét kifejteni.

Gázóra leolvasóból filmsztár 
Zilahy Lajos érdekes felfedezése 
Nem mindennapi karriert indított útjára 

Zilahy Lajos, aki egyre inkább elégedetlen a 
magyar filmek szokványaival. A kiváló Írónak 
Síit a nap ciinii szindnrabjából most film 
készül. Sokáig keresgéltek alkalmas színészt 
a filmre, de nem talállak. Zilahy Lajos 

végiglátogatta a műkedvelő előadásokat 
és olt egy fiatalemberre lelt figyelmes. A 
fiatalembert Olasz Jánosnak hívják é.s foglal
kozására nézve a Gázgyárnak óraleolvasó' 
liszt viselője. Zilahy Lajos kivitte őt a film
gyárba, ahol próbafelvételt késziltelett, ebből 
kiderült, hogy Olasz János meglepően kitűnő 
lilmszinésznek mutatkozik. Ennek alapján Zi
lahy Lajos, mint a film művészi vezetője, Jc- 
szerződtette a Síit a nap főszerepére a fiatal
embert, aki természetesen még sohasem állt 
liimfeluevőgip elölt. Zilahy ezenkívül 

egész sereg amatőrszlnésszel
játszatja filmjét, amelynek óriási tömegjeié- 
neteit eredeti paraszlszereplők játszók. Az 
egyik faluban például most vették fel — ma
gyar filmen először —

a vitézzé avatási,
amelyről a darabban csak beszélnek', de a 
filmen természetesen megcsinálják. A női fő
szereplő teljesen kezdő a filmen. A fiatal 
öayy Alice Játszik, aki tavaly egy gyermek- 
szerepben ugrott ki a Művész Szinházban, 
majd főszerepet játszott a Pesti Szinházban.

és

— Minden háziasszonyt érdekel: hogyan lehet 
olcsón, gyorsan és minél kisebb fáradsággal 
fozni-sulni. Erről ingyenes gyakorlati ulmula- 
last kap minden érdeklődő az Elektromos Mii- 
.v.e.V ’ • Honvéd-utca 22. szám alatti főzőisko- 
njanak előadásain. Fözögyakorlali előadás: 

hétfőn és pénteken délelőtt féiliz órakor, főző- 
bemutató szerdán délután ö| órakor. Programúi: 
i X rJ,Ör!’"lk’, kuglóf’ ré,ea- és husélelek, 
különféle parfait készítése. Ruhatár díjtalan.
~ Gí* fö?«* ai,ro,yamok Budán. A Voll Iskola
társnők Szövetsége f. é. október havában a kö
vetkező tanfolyamokat rendezi: 1. Kezdők ró- 
”crc hat héten keresztül minden hétfőn és csü
lökön délután 5-8-ig. 2. Haladók részéra
négy héten keresztül minden hétfőn és csülörlö- 
hőn dé előtt 10—1-ig, kedden pedig II— 2-ig. 
Mindkét tanfolyam október 3-án kezdődik, tan- 
<tij nnyagmegtéritéssel együtt 20 pengő. 3. Ház- 
arlós' alkalmazottak részére hat héten kerjsz- 

túl október 5-től minden szerdán délután 5-8 
ÍSJ'z 8 Tf’ A sikere,
K.b l R I. " lall«"lók l'l^nyllványt kap. 
hátak. B.iralkozA. a Ballhyúny-ulcill polgári 
, ko,a lrO(,ájaban naponkint délelőtt 11—1 
óráig. Telefon: 151-860.
In.lüZ “"hár.l Memflyhájö korábbi
InüllA.. Budapnlrbl. A Mngym Királyi Folyam, 
és Tengerhajózási Hl, Igargalósága Közli hogy 
a BuónpeUröI Mohácsra as álta
K„" J'.h'lrend szerint okló.
brr i,e„|v„ ar cd.hgi 22 |,,.|v ...
órakor Indul A moltas-budopdl 
jaral mcuclrendjo ucyj változik.
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A csehszlovák rémregény
Wilson elnök munkatársának megdöbbentő leleple
zése arról, hogyan rabolták el tölünk a Felvidéket
1938—1934 ... Fordítsuk vissza négy 

esztendővel az idő kerekét. Az igazság
követelés motorja tizenöt éve füti már 
a magyar lelkeket, de az európai köz
vélemény nagy része még süket jajkiál
tásainkkal szemben. Ilt-ott fölvillan 
egy jóakaratot hirdető fáklya lángja, 
köröskörül azonban szuronyok acél
erdeje fenyeget, állig felfegyverzett, 
szerződésekbe bonyolódott országok 
örködnek féltékenyen, nehogy letörjön 

akár csak egyetlen 
sorompókból. A 
nak háziünnepe volt ez 
a lap fennállásának 
fordulóját ünnepeltük.
kozni 
táborának.
akkoriban nem volt „divatos", olvasni
valót adtunk, de nem kellemes olvas
mányt, hanem olyat, amelynek minden 
sora gyötrő volt, szivbemarkoló. Cé
lunk volt vele, milliók lelkét akartuk 
felrázni. Megszereztük Dávid Hítntcr- 
Miller amerikai diplomata emlékiratait. 
Ilunter-Miller a békediktátor Wilson 
elnök legszűkebb környezetéhez tarto
zott, tizenkétezer oldalra terjedő gyors
írói feljegyzéseket készített a páriskör- 
nyéki béketárgyalások anyagáról. Ez 
az egyetlen, magánkézben lévő hiteles 
feljegyzés Magyarország tragédiájáról. 
A Hétfői ÍV a p l ó közölte Dávid 
Ilunter-Miller jegyzeteinek a magyar 
békeparancs megszületésére vonatkozó 
döbbenetes adatait. A szerkesztősé
günkbe érkezett levelek tízezrei bizo
nyították, hogy elértük célunkat, erőnk
től telhetőén hozzájárultunk a magyar 
lelkekben lappangó láng felélesztésé
hez, amely azóta sem halványodott cl. 
.1 Hétfői N a pl ó elől akkor lezár
ták az utódállamok sorompóit, nem ju
tottunk el a határokon túl élő magyar 
olvasóinkhoz. Most, hogy a csehországi 
sorompók töredeznek és virradni kezd 
a magyar igazságnak, nem tartjuk ér
dektelennek újra részleteket 
Dávid Ilunter-Miller 
amelyek megmutatják, 
ságok árán született

szilánk a fojtogató 
ll é t f ö i Napló- 

.z az esztendő, 
huszonötödik év- 

A lap ajándé- 
akart valamit hűséges olvasó- 

Olyant választottunk, ami

— Szlovákia tulajdonképpen egyszer régen 
része volt a nagy csehszlovák államnak. A X. 
század elején azonban a magyarok meghódí
tották ezeket a területeket, amelyeket azon
ban a hódítók századokon át hiába igyekez
tek „magyarizálni". Erre irányuló) próbálko
zásuk minden eredmény nélkül maradt. A la
kosság mindig „csehül" érzett és nem volt 
más vágya és most sincs más vágya, mint 
hogy az uj államhoz csatlakozhassák, Szlová
kia önálló különválásának még csak a gondo
lata sem merült fel soha, 
szeles is, ha tekintetbe 
nyelv (?), az azonos lelki kapcsolatok (?) és 
az azonos vallási viszonyok (?) összekötő ere
jét. A szlovákok nemzeti enthuziazmusát per
sze béklyóba kötötte Magyarország ellcnke-' terjeszteni.

ami szinte termé- 
vesszük a közös

zése. Szlovákia északi . határát a Kárpátok ad
ták, déli határa a Duna volt, a Duna déli haj
lásútól a Tisza folyóig részben természetes, 
részben mesterséges határ határolta. Ez. a te
rület most magyarokat is magában foglal és 
igy olyan problémát képez, amelyet a konfe
renciának kell megoldania.

Bencsnek erre az egy lélegzetre elmondott 
első expozéjára Lloyd George válaszolt elő
ször:

— Ami magát Szlovákiát illeti, 
lehet kétséges ennek önállósága 
függetlenségi igényeinek jogossága,
most ez tényleg igy van. akkor legjobb volna, 
ha Benes dr. talán inkább a vitatható ponto- 
zatokra nézve volna szives megjegyzéseit elő-

talán nem 
cs lakosai
Ha már

Cseh fantazmagória

közölni 
feljegyzéseiből, 
milyen hazug- 

..... ................  Csehszlovákia.
hogyan rabolták cl tölünk a Felvidéket.

Néprajzi térképek 
nélkül!

1919 február 1-én Párisban, a Quai d'Orsóin, 
l'ichon külügyminiszter vörös szalonjában, 
megkezdte munkáját a határokat megállapító 
bizottság.

Az aszlalfőn Wilson elnök. Jobbra Lansing 
államtitkár, mellette Lloyd George es Balfour 
angol delegátusok. Tőle balra Clémcnceau, 
Pichon, Dutasta, Berthelot. Orlando és Són- 
nino, végül a japán Makkino és Matsui föde- 
Icgátusok ültek. Az első ülés elején Benes cs 
Kramarz cseh delegátusok cgyideig az előszo
bában várakoztak, mert Wilson elnök, majd 
Clémcnceau kizárólag a nagyhatalmak födele- 
gátusai részére lettek bizalmas közléseket.

Délután hat óra lehetett, amikor Berthelot, 
a külügyminisztérium szcrlartásmestere Wí/- 
son kérésére Benes és Kramarz cseh delegátu
sokat a vörös szalonba vezette és a francia 
kiküldöttek oldalán hellyel kínálta meg őket.

Wilson ekkor közölte, hogy a békekonfe
rencia irodája a teremben most megjelent 
cseh delegátusok és Massaryk Tamás egyetemi 
professzor szakértői véleményének meghallga
tása után Magyarország északi határának az 
uj cseh állammal szomszédos vonatkozásban 
való megállapítására nézve részletes tervezetet 
dolgozott ki, amelyet a technikai okok folytán 
még nem kész néprajzi térképek bemutatása 
nélkül, azzal terjeszt a teljes bizottság elé. 
hogy most már uz elsősorban érdekelt cseh 
delegátusok személyesen előadandó érveinek 
meghallgatása után c tervet részleteiben is le 
kell tárgyalni. Clémcnceau még megjegyezte, 
hogy nagy súlyt fektet Benes és Kramarz sze
mélyes meghajlgatására, mert « kérdés elbírá
lása a legmesszebbmenő megfontolást igényli. 
Arról sehol sem találunk följegyzést nz em
lék iratban, hogy Clémcnceau ezt a személyőr 
meghallgatást és a kérdésnek nlapos megfon
tolását Magyarország részére is igyekezett 
volna biztosítani. Sem ezen a párisi, sem a 
későbbi tárgyalásokon Magyarország képvise
lői nem vehettek részt, őket a tárgyalások 
résztvevői kőiül kizárták és soha meg nem 
hallgatták.

Benes mesélni kezd...
Este felhét tájban a szalon remekművű fe

hér márvány kandallójával szemben, csak a 
rőzscláng pattogását hallható ünnepélyes 
csendben Benes hozzákezdett mondanivalójá
hoz. Előadását már a legelején sűrűn félbe
szakította Wilson, Lloyd George és Balfour 
ilyen kérdésekkel: tulajdonképpen mennyien 
vannak összesen a csehek, mikor volt utoljára 
népszámlálás, űlljek-e cseh képviselők a bécsi 
Bcichsratbanf

Benes azonban nem jött zavarba és a kö
vetkező mesét tálalta fel Wilsonnak ér. tár
kainak:

— A Dunának, mint országhatárnak a kér
dése nem tehető vita tárgyává. — mondotta 
Benes —, ez egy lényegbe vágó probléma. 
Szlovákia mindig dunai ország volt. A magyar 
betörések idején a szlovákok egész Pannóniát 
elfoglalva tartották. A magyarok azonban h 
szlovák népességet felnyomták a környező 
hegyekbe és a szomszédos magaslati vidékekre 
és azután megtisztítva tőlük a Duna jobb
partját, igy jutottak közvetlen érintkezésbe a 
népekkel. A Duna balpartján nem irtották ki 
egészen a szláv népességet, amely ottmaradt 
ezeken a területeken, bár többé-kevésbé ma
gyarrá aszimilálódott. Az északi oldal falusi 
népessége mély barázdákban szlovák volt. 
Csupán egyes felső zónák voltak telítve leg
nagyobbrészt mesterséges magyar szigetekkel. 
Ez is egy igen kényszerítő közgazdasági szem
pont a Dana-határ feltétlen biztosítása szem
pontjából. A csehszlovák államnak szabad 
utat kell nyernie a tengerhez. Egyedül a nem
zetközi Duna segitheti elő eiuiek megvalósu
lását. Ez a csehszlovák állam közgazdasági 
életének mintegy fundamentuma. Ez egy 
földrajzi szükségesség, amely nélkül az uj ál
lam nem volna képes exiszlálni.

Lloyd George ilt közbeszólt és megkér
dezte, hogy a dunamenti területeken milyen 
arányban laknak szlovákok? Benes a feltett 
kérdésre nem adott egyenes választ, hanem 
igy folytatta:

— Ha a szóbanforgó területeket a csehszlo
vák állam megkaphatná, akkor mintegy 350.000 
magyart (1) is kénytelen volna bekebelezni. Ez 
a Pozsony és V«c közötti területre vonatkozik. 
A folyam másik pariján bár szétszóitan, de szép
számú szlovák közésg vau. Így például a buda- 
pestkörnyéki falvakban is legalább 150.000 a 
számuk, ezekről azonban a bekebelezendő ma
gyarok kártalanítása cimén Csehszlovákia kész 
lemondani.

Sonnlno megismételte Lloyd George válasz 
nélkül maradt kérdését. Erre Benes a következő 
elképesztő választ adta:

— • Ez az arányszám vidékenként igen változó. 
Becslésem szerint a szóbanforgó) területnek 
mintegy hatvan százaléka (!?) szlovák népes
ségű, de itt általában nagyon nehéz megbízható 
becsléssel szolgálni, minthogy ezek a területek 
sohasem voltak az egyes népszámlálások folya
mán külön ellenőrzésnek alávetve.

A napirenden lévő kérdésben teljesen tájéko
zatlan békebirák a kérdések özönével árasz
tották el Bencst. Lloyd George, megkérdezte, 
hogy a Szlovákiát átszelő folyók mennyire ha
józhatók? Benes azt felelte, hogy egs’tdül a Vág 
hajózható), ez is csak felerészben. Érdemes itt 
megemlíteni, hogy mikor Sátoraljaújhelynél 
a magyar határt megvonták, a bokáig érő 
Ronyva-pglokat is hajózhatónak nyilvánították, 
hogy ezzel Sátoraljaújhely egyrészét Csehszlo
vákiának juttassák.

Lloyd George megkérdezte azt is, hogy ameny- 
nyiben az igényelt területek lakosságának több
sége magyarnak vallaná magát, ez esetben meg- 
clógcdnc-e Benes a szlovákiai folyók révén a 
nemzetközi Dunának szabad Htjával? Benes 
azt felelte, ezek a folyók, az egy Vág kivételé
vel nem hajózhatók. Ez. esetben Szlovákia cl 
volna vágva a Dunától. Hosszú előadással igye
kezett védelmezni álláspontját. Azt mondotta: 
n szóbanforgó területen a völgyek és a fen- 
sikok annyira összefüggnek, egymáshoz, simuló) 
egészet alkotnak, hogy szétválasztásuk nagy 
rendszertelenséget okozna. Hangoztatta, hogy 
a Duna oldalirányban is biztosítja a közleke
dést. Elismerte, hogy ezzel tekintélyes magyar 
lakosságot kebeleznének be a csehszlovák ál
lamba. körülbelül 650.000 magyar válna igy az 
uj csehszlovák állam alattvalójává, mig 450.000 
csehszolvák maradna Magyarország halárain 
belül. Ezután eltorzított adatokat mondott a

magyarországi szlovákság sorsáról, majd a ru
tén kérdési tálalta fel igy:

— Ami a ruténeket illeti, ezek ugyanabból a 
népcsaládból valók, mint a szlovákok, őket 
csupán a Kárpátok választották el. Társadalmi
lag és gazdaságilag teljesen rokon népek, nyel
vük is szinte azonos (!). ők sem akarnak ma
gyar uralom alatt maradni és Csehszlovákiával 
szoros szövetségben autonóm államot akarnak 
alakítani. Mintegy 450.000 a számuk. Igazságta
lan dolog volna őket a magyarok uralmának 
alávetni és minthogy a rutének Csehszlovákia 
kebelébe kívánkoznak. Csehszlovákia e kérdést 
konferencia elé terjeszti. Valószínű, hogy ez a 
bekebelezés Csehszlovákiára nézve nagy anyagi 
áldozatokkal fog járni.

A bizottság, amelyet az ismeretlen téma rész
ben kifárasztott és főként untatott már, a ta
nácskozást ekkor másnapra halasztotta. A tár
gyalás berekesztése elölt nyolctagú bizottságot 
küldött ki azzal a feladattal, hogy ..igazságos" 
megoldásra vonatkozó javaslatot dolgozzon ki.

A kiküldött bizottság három hónap alatt mind
össze három ülést tartott, amelyeken Laroche 
francia előadó javaslatait elfogadva, könnyedén 
pontot telt a Magyarország északi megcsonkí
tását elhatározó ,,békemunka" fejezetére.

Lansing amerikai államtitkár, a május 8-án 
tartott éjszakai ülésen újra több kérdést tett fel. 
Megkérdezte például, bőgj- a Csallóköz lakos
sága milyen arányban magyar? Laroche előadó 
nem jött zavarba és Benes által már erre az 
eshetőségre is előre elkészítve, igy felelt:

— Részben magyar, részben német, de ez a 
terület gazdaságilag eddig is szoros kapcsolat
ban volt a délvidéki, most már Csehszlovákiá
hoz tartozó hintcrlenddal, amelyet saját jól fel
fogott közgazdasági érdekei is fűzik. Ennek a 
vidéknek a problémája kétségkívül komplikált

a

Vasár- és ünnepnap
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DÉRY-JAZZ

KEGLEV1CH M. dizőz.
.1 E A N E T T E O directrlce

, 1’ 0 L GrÁ R GYÖRGY jazzóuckes

származhat abból, ha kedves férj^ meg
látja valahol a legújabb tipusu Gyöngy
kályhát és fel fog eszmélni arra, hogy 
ön kedves Nagyságos Asszony még 
mindig ócska, múlt századbeli kályhák
kal fűt lakásában. Higyje el, elősorban 
az Ön érdeke, hogy lakásában a leg
újabb tipusu Gyöngy-kályhát felállítsa, 
mert ilymódon — az olcsó gyöngyszén 
használata mellett — igen jelentős meg
takarításhoz juthat. A sok kifogás, pa
nasz elmarad, a szeszélyes téli időjárás
ban egyenletes meleget áraszt a Gyöngy
kályha, kezelése kényelmes, egyszerű. 
Cserépkályhájába is beépíthető a ha
sonló rendszerű Gyöngy-előtét. Megte
kinthető: a Magyar Radiátorgyár Rt.^ 
VI., Andrássy-ut 13. szám alatti honin- 
tatóhelyiségében cs a vaskereskedőknél.

egy kissé, de éppen ezt a kérdést igen gondo
smi, három ülésben is (!) tanulmányoztuk. Ere
ken az üléseken kialakult az az egyhangú véle
mény, hogy ennek a szóbanforgó területnek 
clesalolása teljes mértekben indokolt és ész
szerű.

Benes garanciát ad
Luroche ezután Benes adatainak hitelességé

ben bízva, még ezt is mondotta:
— A csehek igényéi az előkészitő albizott

ság 1,300.000 magyarról a legújabb jelentések 
szerint mindössze 850.000 magyarra csökken
tette. Benes jelentése szerint különben 038.000 
szlovák maradt volna magyar uralom alatt és 
különben is Benes garantálja a magyar kisebb
ségekkel való jó bánásmódot.

Végül már senkinek sem volt kérdeznivalója 
és ezen a napon, 1920 május 8-án, éjfél után 
pár perccel megállapították Magyarország és a 
cseh köztársaság közötti határokat.

A békefeltételeken már nem változtattak. A 
Quai d'Orsay külügyminiszteri termében Benes- 
nek és társainak sikerült olyan határozatokat 
clfogadl itniok, amelyeket a magyar delegáció 
érvei már nem dönthettek meg. Hiszen a ma
gyar békeküldöttség mindenre kiterjedő, óriási 
tudományos és gyakorlati értékkel biró jegyzé- 

' keit, emlékiratait még csak el sem olvasták*  
A magyar békeküldöttséget meg sem hallgatták.

Az okmányon, amely később megszabta Ma
gyarország északi határait, szerepel egy aláírás: 
Osusky. Ez az Osusky ur mondotta most pár 
nappal ezelőtt a Quai d'Orsay folyosóján:

— Itt áll egy ember, aki fölött Ítélkeztek, 
anélkül, hogy meghallgatták volna...

■t

Öt ujabb előállítás, 
négy elfogató parancs 
a tözsdések nagy valuta-bűnügyében

A valutaügyészség Szent István-köruli 
helyiségében vasárnap tovább folyt a nyo
mozás a tőzsdén tartott valutarazziák gya
núsítottjainak bűnügyében.

Kotsis Miklós dr. ügyészségi nlclnök, a 
valutaügyészség vezetője egymásután hall
gatta ki a gyanúsítottakat és a kihallgatá
sok eredményeként

öt ujabb előállítás történt:

Tóth Sándor dr. detektivfelügyelő csoportja 
az uj gyanúsítottaknál házkutatást tartott. 
Egéwz sereg üzleti levelet és nagyobb ér
tékű valutát foglaltak le a deteklivek 
újonnan előállított 
nyi uj gyanúsított 
nap megkezdődött

az
tözsdéseknél. Valnmeny*  
kihallgatása már vasár- 
és hétfőn folytatódik.

E hét közepére 
gyanúsítottak ügyében Indult 

zás

befejeződik az ujabb 
nyomo-

és csütörtökig döntés lesz: Kiket tartóztat
nak le közülük. Amig a nyomozás folyik, 
valamennyi előállított őrizetbevett tőzsdén 
a Markó-utcai fogházban várja sorsát és 
Innen kisérik őket kihallgatásra a valuta
ügyészség Szent István-körull helyiségébe.

Vasárnap még cgv érdekes eseménye vart 
a nyomozásnak. Kiderült, hogy

négy valutasibolással gyanúsított tóra- 
•lés eltűnt Budapestről.

Nyomban intézkedés történt, hogy elfogató 
parancsot adjanak ki ellenük.

A körözvónyeket vasárnap kiadták 

és azokat megküldötték a külföldi rendőr
hatóságoknak.

4

CAPRI BRR
VI., TERÉZ-KÖRUT 31.

KÉK BÁRI.AMiBAN

a kis FRÖUCH zsnsarázikl

TEL.: 126*645

Magyar Királyi Oszlálysorsjálék
játékterve nem változott.

88.000 sorsjegy, 44.000 nyeremény
Legnagyo&D nyeremény szerencsés eselDer.

700.000
Jutalom és nyeremények:

1 jutalom ...
1 nyeremény
1 nyeremény 
t nyeremény
1 nyeremény
2 nyeremény
2 nyeremény
1 nyeremény 

stb. pengő, összesen közel
10 millió pengő készpénz. 

Húzás október 15-én kezdődik!
Az I. oszt sorsjegvok hivatalos árai: 

ítlJaljTUll 
| pengri | | pengő | | pengő | | peng*  |

az összes főárusifóknál.

'infoi

400.000 
30U.OOO 
100 000
70.. 00 
60.000 
50.Oí 0 
40.000 
30.000

pengő 
pengő 
pengő 
pengő 
pengő 
pengő 
pengő 
pengő

Égése
2a

pengő

Fél

pengő
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Harci gép és harci erény
SaSkaég ru a gépre is, d« lagtey kall -a gátral

OKTÓBER M—M.
' örtaml JUnlk«IJ«k, hMm akWM 
blháritottoak te a fűti napokra megtartjuk 
•r Idei arcara legnagyobb

PÁROS ELONYTERSENYÉT.

Felhívjuk a*  érdekellek figyelmét arra, 
begy Béreitekkel a tegsOrgŐBebbea jottao- 
bdk d • rendesdaégbea. A Bevéséseket a be- 
ífrkeate Borvendjében fogadjak el te nyálé
ban pír jelentkezése után — a hteytlmea 
plhelyeate érdekében — a orvsáért te
tte jak!

A verseny étin helye: a GELLÉRT- 
BZÁLLÖ danaparti dísztermei.

A rrraeny elad dija:
A—8 napon Odttléa a Rákosra. 

Ha fiam dtatdbe jelölt pár Ültet kap.
Neveral te érdeklődni a Hétfői Napié 

hladóbfvatoMbra lehel. (Telefen: 1WC-M.)
'*

'4 'HÉTFŐI NAPLÓ naggtrtzbqtu páros 
glőnyversenyérs szorgalmasan készülnek 
B bridgezők. Át egyik előkelő belvárosi 
Iridgeklubban háziversenyt tartottak, amely
pír k egyik legszebb játszmáját itt matatjuk 
be. 4 fetvevőjátékos Bárdi Sándorné volt, 
toki kitűnt játékával bebizonyította, hogg 
p legjobb magyar hölgy játókosok kősó tar
tozik. Kiforrott technikája igazi klantie.

♦ K B 7 8 5 
O A
❖ A 10 11 
te AS 2

+ A D 9 8 2
Olt
0 D 1 fl 
*D54

te 10
0 7 6 4
te K B 6 4 6
te K 10 1

te 41
O KBB10116
te -
te B 9 8 7

MÁK
1 pikk 
kontra
4 kör

KELET. 
X kör 
patt:
i kör

DÉL
patt:

4 káró
6 káró

NYUGAT 
patt:, 
patt: 
pattr

Nyugat kit körrel indított, amit a felvevő 
Ibi asztalon üt az átirat. Az adu nyolcait 
piojo te kézben üt a királlyal. Matt meg- 
lHo/n a pikk ti rest, amit a Nyugat ar ász- 
gróf üt be te újra kört hiv. Felvevő lopja az 
todiival ar asztalon ét kit pikket hív, amit 
fűzben lop aduitól, Most káró impaesz kö- 
Setkerlk, utána lehívja az adu ászt ét a pikk 

irályt, amire kézből egy kit treffet dob el. 
ipikk lopással újra kézbe jön él okkor a vég- 
Wlás a következő: Nyugatnál a pikk dáma, 
Ireff dáma két kicsivel: az aeztalon pikk búb 

la a treff ász két kictivel; Keletnél a kör 
Sirály ét treff bubi két kictivel; a felvevő 

erében pedig a kör hetet, káró négyet ét 
R treff király-tizet! A felvevő lehívja as 
iztolsó odúját, amire kétoldalú kényszer- 
kiohát következik/ ét igy a felvevő ezzel a: 
bvatoa irép játékkal tel jetit,
! ♦
. ’A BRTDGEFEJLÖDÉS történetében fon- 
|ns szerepet játszik: »a poszt". Itt matatjuk 
jw „a patai ujabbnn kialakult fajait...* 1

1. Információt pasai: ha a második be
jben ?•/» trickrs lappot gondolkodunk, majd 
passzolunk. Jelentése: „Partner, ha csak 
lehet, indíts.,.

2. Offenzív pasai: ha ni ellenfél előttünk 
mnnaerővel indít, egv kis gondolkodót,' 
viorgái a aaéken, rövid levegőbe nézés, 
majd jelentős pasi:/ Jelentése: partner, 
lép j be, én nagyon tudlak támogatni!...

3. Tempó pasai: ha gjeng*  lappal indítot
ta in, ellenfél kőibe sróló licitje után, egy
ezer pasarolok. Jelentése: Partner, én 
gyenge vagyok! Vigyázz!

f. Győrt passz: Nincs semmim... 
Ttr utóbbi kettőt természetesen a korrekt 
bridgezők is használják, ha nem is szívesen!

Az elad kettőt viszont azért mutattuk he. 
hogy ilyen is van a „végeken "! Ilyenkor 
azonban az ellenfél versenyen kiáltson 
'zsűriért éa pénzpartiban pedig nyugodtan 
•Híjon fel!

♦
\ NEMZETI KlPA-mérkőzések második tor- 

Rulóját uromhat-vasárnap játszuk le a kéiép- 
'döntőbe került csapatok. Ai Unió LTC Kapót- 
varon játszik sí ottani csapattal és ezen mér
kőzés gyöílesének a legközelebbi ellenfele ai 
UVTK l. lesi. A kupamérkőzés realitásának 
jfen árt. hogv a fíridpe Club csapata nem jót- 
M«k. helyet lett volna ért még sorsolás előtt 
bejelenteni a Követségnek
I ♦

,4Z MTA' pómt elönyversenyénrk eheti gyó:- 
far; Actél F.rnő—Gárdos Andor.

Ha rövid a kordod, toldd meg egy lépés*  
tel! — ez a magyar katonának szánt mon
dái nem vesrtette érvényét ma, a gépágyú, 
géppuska te tank hererákéban sem, ssük- 
•tg van rá a harc mai formájában is.

A harc tényeaői mindig azonosak: akarat, 
harekéztég, harceszköz ét hareképetség. 
Örökártékü tényező ac akarat

A harekéanég adat Mervrs üggefaj; já
rul busóé. Ea a beteg *gyótt  ■ hars **'  

kMert IteayndK
elaaánt akarat te teljes herekéasasg Ml.-

Valamikor, a kard te lándzsa korában 
csak kőaelhprc létewtt. A tűzi fagy verek fel
lépésével herei tevékenységié váltóséit már 
aa ellenség magköneHtéas is. Ac ellenfelek 
nem várnak addig, amíg lándzsavégre kap
ják egymást, hanem pusztító tűzről iránt- 
hatják el sz egymás felé közeledő, csapato
kat. A támadó ma már nagy távolságról rá
szabadítja harci repülőit és Moéraágét a vé
dőre, hogy előrejutásának akadályait és ve- 
BréJydt codkkofrtso. A védő viszont ugyan
ért teszi, hogy

minél jobban gyöngHsa a Iteaadáa lökő- ' 
erejét

és mire a támadó megközelíti a csapatait, 
már megbomlott sorokban, vérveartoaégtól 
etgyöngüjve érhessen oda.

Mikor a támadó olyan közel jutott az 
sUonaéghoa, hegy a gyalogaág is hátánál' 
hatja fegyversét ooek is működésbe lépnek. 
Tűtökkel lefogják se ellenség tűsfogyvaréit, 
hogy a további előrekiisdtebtn támogassák 
lejét előnyomuló lőkőerejüket. A harcnak 
es a fásüa már

ssélcmégbea te mély^égbra oaétesőrt kto 
csoportok^ oM agyag cMtdmk osBfcente- 

tetet eMayemnlásdt jelenti.
Amikor a tűz te mozgás megszervezett össz
hangja nyomán a tökőerő egteien közel ju
tott as ellenaéghez, kezdődik a roham, a 
közelharc. Ekkor előretörnek az előrevont 
harckocsik, amelyek a terep minden nehés-

40 nllIM lelt sikkasztott el 
narosvásMteiy 
román polgártüstére

A várul veiáhUkár ás Msxámvevi a BSatársal
Marosvásárhely, október 2.

Goma Paul ’ közigazgatási vezérfelügyelő 
napokon át vizsgálatot vezetett a Maros*  
vásárhely élén állott vezetőség ellen. A li
berális kormány alatt dr. Dandea Emil 
volt a város polgármestere, akinek dr. 
Pántea Simion yezértitkár és Urzica Deme
ter főszámvevő voltak segítőtársai.

Seelgálafi Idejűk alatt negyven millió 
W kár érte a várost.

A közigazgatási vizsgálat sok szabálytalan
ságot állapított meg mindhárom városi 
tisztviselő terhére s a közigazgatási vezér
felügyelő — vizegálatait befejezve — ügyü
ket áttette a: ügyészségre, ahol hónapokon

Kicsoda Freeman John,
aki tegnap 24 éves korában hirtelen 
meghalt a Markó uccai fogház cellájában

A vasárnapi lapok rövid hírben számol
lak be arról, hogy Freeman John 24 éves 
amerikai siármaAásu magyar tőzsdés, aki 
súlyos cukorkáiban szenvedett,

hirtelen meghalt as ttgyésaség Marké*  
uteal fogházában.

Valutacierapéazéa gyanúja miatt volt a 
foghágban a tőzsdés és itt érle utol a halál.

A Hélfői Naptó munkatársé vasárnap 
megtudta, hogv voltaképpen ki az a 
I reeman John, miért kerilll a fogházba és 
liogvan halt meg.

Az amerikai magyar tőasdéa szülei még 
a rilágháhoru kitörése előtt

kivándorollak Amerikába.
Édesapja: . Freeman József Chicagóban te
lepedett le és itt amerikai tempóhoz illő 
ygors üzleti karriert csinált. Az élelmes ma
gyar vállalkozó

gőmeaódát létesített.

Chicagóban R’kkor még kevés moséda volt 
s a vállalkerés nags’szerüen prosperált. 
Pár esztendővel később már Chlchgöban 
és (levefandbtiu

eaévz »»rrg mosédaürem. tisztítót álla- I 
lein sült Irvomaa Jteaefnek te dne- 

gnMlaf rmbvr lett. 

ségét leküzdve tőrnek élőm. A gyalepéff • 
tankok segítő fedezete alatt rohatnows- H*  
et ellenség visszavonult, kezdődik ac üldö
zte, amelyet a hardropülők nécaapáaai, tan
kok és a rendelkezésre álló gyoneaapatok 
előretörése, valamint tűié reég és gyalogság 
tűzfegyvereinek tüze vezet be.

Ágyomenepotek altMmsotea IgenBtetea, 
jellemei est, hogy például a kerdkpérot gya- 
logtóg órdnkint körülbelül ttunkét kilo*  
métert tett meg, a terepfáróautók teljeiit*  
ménye pedig elérheti a negyven kilométert te. 
A tűzbevezetért a támadó gyalogság tartalé
kaiból, gyorwcaapatokból éa lovasságból ala
kított őidőző csoportok előretörése követi.

A védelemnél az a helyset, hogy ma a 
védő mélységben és szélességben tagozott 
tüsgépeii műszakilag megerÓeitett, földbe 
bujtatott drótaövényekkel, aknazénákkal 
öveiett védőállásokban vgy helyezi d, hoffy 
a tdmodót minél nagyobb távolságról tűz alá 
vehette. Ezzel igyekszik s védőállés meg
közelítését lehetetlenné tenni. A koreserh 
fűzgépek nagy elháHtőképeesége lehetővé 
teszi * védő számára, hogy aránytao több*  
sző töt ellen léget túlerőt le hozamotobb Ideig 
feltartórMhmion. KŰJőnteen 4H te olyan 
védŐMrpgre, amely állásait mdmaMag ala
posan megerősítette.

A modern, komplikált tüzgaekteök kevx- 
lése a herekép ességet annyiban viHoatatta 
meg, hogy

■ « mjwECrw -* 1 M ’’
■egzv*  aiiarvam. ■eegga^sm em*
pMSáget te Mktert odeott Megetet kfvte.

hogy megállhassa a helyét az anyag srömyfi 
tomboláiéban.

fA harc formája tehát megváttoeott azon 
az utón, amig a lándasátől a géppuskáig ju
tott, a hare lényege azonban őrölt. Modern 
hadseregnek terméeaetosen modem harc
eszközökre van szüksége, de nem maradhat 
el ac ember-ember elleni közelharc sem, 
ehhez pedig legény ke!! a gátra.

át tanulmányozták a rendkívül bonyolult 
bűnügy szerteágazó szálait. Közben

bűnügyi zárlat alá vették Dandea volt 
polgármester vagyonát le.

Számtalan kihallgatás, tanuk, szakértők 
meghallgatása után elkészült a vádirat is, 
mely szerint Dandea Emil, Marosvásárhely 
volt polgármestere, jelenleg ügyvéd, dr. 
Pdnfea Slmlon felfüggesztett városi .véste- 
titkár és Urzica Demeter felfüggesztés alatt 
álló városi főstámvevő ellen sikkasztás, hi
vatalos hatalommal való visszaélés és köz-^ 
vagyon hűtlen kezelésiének büntette miatt, 
emelnek vádat. 

Három*  fia közül kettő bekapcsolódott a 
vállalatba. A kgfiatalabbnak: gz alig husi- 
esztendős Johnnak más ambíciói voltak:

a ehleagte péazplaoen, bawtaMaakmábpn 
próbált elhelyezkedni.

Kisebb-nagvobh tőssdeüzletaket bonyolított 
le a börzén és jelentős vagyona veit már, 
amikor hirtelen megbotegedett:

súlyos cakorhaj? kapott.
Fiatalkorban ez a betegség éltfvesaéllyel 
jár. Hónapokig kezelték súlyos bajával a 
fiatal tözsdést. Később látMólag jobban 
lett, de még mindig orvosi kezelés alatt 
állt.

Néhány hónappal ezelőtt Freeman John 
atrakett Chicagóból Magyarorcaág felé.

Az volt a terve, hogy itt telepedik le. Je- 
Jelentős összegű valutát hozott magával s 
némiókkdl azután, hogy megérkezett,

az Amerikából hozott dollárok egy só
sáét nem legalális ntoa, hanem zug- 

forgalomban próbálta értékealttál.
A valutahgyészeég detektivjei Freeman 
Johnt leleplezték, amikor egyik ujdotisüh 
ismetőtének dollárokat adott le. Nyomban 
letartóztatták és a Markó-utcai fogházba 
vitték. t

A Ictarlóztatás irgalmai kövctUztébeo

régi betegsége ismét elhatalmasodott rajta 
A foghácorvos kezelésbe vette, de a súlyos 
beteg fiatalemberen segíteni már nem tu
dott, mert betegsége megtámadta szivét is.

Seembatra a foghás rcfléjábu aatv- 
aeélhttdte következtében hirtelen meg

halt
Pesti hozzátartozói és ismerősei értfgi- 

tették a halálesetről a Chicagóban élő szü
leit. Freeman John holttestét vasárnap a 
fogházból a törvényszéki orvostani inté
zetbe séállitották. Hétfőn történik intézke
dés a felboneolásáról.

ZENE
A hazai művészi muzsika 

külföldi propagálása

'4 mai magyar művészi zene alkotásait a kül*  
föld egyre nagyobb és fokozódó érdeklődéssel 
fogadja. 4 modern magyar, muzsika külföldön 
való népszerűidére terén csakugyan úttörő 
munkásságot végeztek azok a hazat zenei ki*  
nfíóeágok, akik évek hosiza sora óta járják 
a világot és északtól déüg, nyugattól keletig, 
a földkerekségnek majdnem minden nagyobb 
kattardlli központjában nemcsak bemutatták 
ée ismertették, de a közönséggel meg te kedvel
te tt ék a magyar művészi muzsikát. Ezen a téren 
a legnagyobb elismerés illeti meg Bartók 
Bélát, Dohnányt Ernőt, Kodály Zoltánt! 
ée Wetner Leót, akik világszerte tiismert 
seerieminyetkkel, zenei kultúránk dokumentá
lása mellett, valóságos pedagógiai munkásságot 
ts végeznek. Rajtuk kívül a magyar előadó*  
művészek egész sora szerepet állandóan kül
földön te közöttük egyetlen sínesen, aki ne 
iktatná külföldi műsorába a hazai komponistáié 
müveit.

Amennyire örömmel és 'önbizalommal tölthet 
el bennünket külföldi nagyszerű hírnevünk, e*  
még mindig a kezdeti állapotot jelenti, mert 
ezen a téren nagyon sok mindennek kellene 
történle. Kitűnő példát adtak erre az elmúlt 
idényben kiváló hazai karmestereink külföldi 
gyakori vendégdirlgHáiat, amikor műsorokon 
mindvégig magyar szerzők müveit vezényelték, 
nemkülönben a magyar tenekarl és kamarai 
zenekari együttesek, akik művészi teljesítmé
nyük , rendkivBIiségévet szereztek példás hír
nevet a magyar névnek.

Volna azonban olyan módja Is a magyar mű
vészi zene külföldön való népsurüsittbének, 
amely a művészek áttörő'' muhkábtágdföl telje
sen függetlenül, központi irángitáesdl otdhalná 
meg ezt a nagyon is fontos kérdést, legalább 
bizonyos mértékben. Erre hivatva volna lég-. 
elsősorban a rádió, amely valóban feladata 
magaslatán állana akkor, ha bizonyos rend
szeres időközökben kizárólag magyar művéért 
hangversenyek közvetítésével keltené fel a kül
földi zenerajongó közönség érdeklődését. Ma*  
rgarorszóg zenekultúrájának minél szélesebb 
körben való megismertetése legelsőrangaan 
fontos és kívánatos nemzeti érdek.

Ha a külföldnek eokszázezer zenerajongója . 
kőiül nemcsak azok a kiválasztottak lesznek 
ismerői magasfoku zenei kultúránknak, akik 
hangvfreengtermekben háti hat ták muzsikán
kat, hanem a rádiónak megszámlálhatatlan 
milliói Is, maradéktalanul szolgáltak és el fa 
érjük művészi muzsikánk ideális elterjedtségét.

8—r. B—r.
’*■

Pártos Ödön h'agedflmüvész, a Budapesti 
Hangversenyzenekar hangversenymestere és 
Szaroas Klári hárfamüvtemö a zenekarból ki
válva, Te!-Av|vba utaztak, ahol ai ottani 
Hubermann-senekarban fognak állandóan 
játsraBi.

Mengelberg Willem, a beüaadaBok' 
▼KégMrtl karMMtere, mint a Fnharmoaia veB- 
dte»t Mahler TV. ■Bimfánláját fogja vezényelni. 
Tettetette! arra, hogy a nagyaaábósu műből 
lőbb próbát kíván tartani, hosszabb Időt fsg 
Budapesten tölteni.

+'
A I f r e do Casellának, a nagynevű olasz 

komponistájának legújabb rongoraversenye 
Charles Miller, az amerikaiak közkedvelt 
dirigensének vezénylése mellett kerül nálunk 
bemutatóra.

*
Tsaeaulnl, a nűdkerekaég legnagyobb 

dtrlgraae dfjisjteott Amerikába, ahová több 
Moapra anéló anrnMéae kötelezi. Nálnnk 
*’A" . ,,^n,érbaa vagy márciusban fog
veasnytlhetol.

^trc5eí Fdoin, a nagy német zongora*  
művész és kamarazenekara október végén ren
dezi budapesti hangversenyét.

*
l? Hármain ÉnfHar . Filh«rmoni.
kocremuködéBével október 10-én HAndtl- Brl- 
'•>«- •f.tdfiumít «1J. «W t. Operkh.n, dl.t- 
előadás keretében.

Gfatftzftlanfolyamok Búdén
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Imrédy vasárnap Tasnády Nagy 
Andrást, Csáky grófot, Kozma

Miklóst és Eckhardt Tibort fogadta
T tafódy Béla minlaateralnök ▼■Űrnap la 
tef*»  **p  a vtatatcrelnöbaéftl palócban 
HMfaK«9W*4jíban  tartózkodott. A vnór- 
napi nap folyamin folytatta a mintoatcr- 
elnök a magyar politikai élet veactőtvel 
▼aló fnfronaáelóa tárgyalásait. Ennek a 

■BfgbManéP—nrnwatnak keretében egymás- 
Után jelent aaeg raaárnap a mintatereinek'

nél Taanádl Nagy András, a Nemzeti Egy
ség Pártjának elnöke, gróf CUky István, a 
kfflflgy mintatér kabinetfőnöke. Korma Mik- 
lón, a Magyar Távirati Iroda elnöke éa Eck
hardt Tibor, ar ellenzék legnagyobb párt
jának, a Független Kisgazdapártnak vé
nére.

Dr. Rejöd Jenőnél,
aki AllAsszeraés ttrttgyével pénzt 
csalt ki Ügyfeleitől
vasárnap letartóztatták

Vasárnap délben elegánsan öltözött 
Idősebb aaazonyt kisért egy rendőr a fő
kapitányság 200-as cellájába. Dr. Re/őrf Jc- 
nőné M esztendős ingatlanforgalmi iroda- 
tulajdonoénő volt a letartóztatott.

A Rőkk Szilárd-utca 22. számú hátban 
ingatlanforgalmi irodát nyitott RejÖdné, az 
iroda azonban tulajdonképpen állássr.er- 
rémei fogWkozott. Ügynökök utján töb- 
ben fel is keresték a jó fellépésű és kitűnő 
bespélőképességü nrlamzonyt,

mnsgdf jaa dlbtakat ígért.
Elhitette velük, hogy nagy összeköttetések
kel rendelkezik a fővárosnál és az állam- 
Mfl és a legrövidebb Idő alatt altiszti vagy 
egyéb állásokat arerez szénánkra, A jelent- 
tevőktől

ktoeblMsagyobb öuzcgrket vett át 
XejődnC különböző bélyeg- és egyéb költ-' 
Séféi fejében, sőt volt olyan altiszti állásra

jelentkező |*»  akinek azt mondta, hogy 
kauciót is kell letennie. Hetek, sőt hónapok 
múltak el azután anélkül, hogy az Ígért 
állásokat Rejődné ténj/Zeg megszererfe 
volna. A becsapott emberek végül is a 
rendőrséghez fordultak és egy detektív

állította elő va&árnap
dr. Rejőd .Tenőnét a főkapitányságra.

Kihallgatása során azzal védekezett, hogy 
tényleg álláshoz akarta juttatni a jelentke
zőket, de n mert viszonyok között hosszabb 
időbe kerül, mig el tudja intézni ügyüket. 
A rendőrségen nem fogadták el ezt a véde
kezést, mer ta jó családból származó asz- 
szony, akinek férje ügyvéd volt, már sze
repelt a hatóság előtt, sőt

eaaiáe elmén két ecetben el Is ítélték, 
legutóbb két és félesztendei fogházbünte
tést kapott. Ilyen körülmények között a 
rendőrség a letartóztatás mellett döntött.

selyem

JQRVIN
5i*p"
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• Oütttaokön este létrejött müncheni nqjy- 
hatalmi megegyezés a legrettentöbb ka- 
bsrtrófa^léröVrántptta vjmw. a, világot és 
V. hws® ár óta agyra égetőbbé váló jMto'hlé-, 
lnák megoldását a harc mer éjéről a zöld 
ytsrtalhvz terelte vittra. A megegyezés nyer- 
pián ée alapján már meg is kezdődött a 
Hnyleges változások keresztülvitele. A né
piét csapatok már studéénföldön folytatják 
béj*éa  diadalul juhot ét lengyel lobogókat 
Wj meznek Teschenben. A kérdés azonban 
fcorántetnca véglegesen elintézve. Magyar- 
ország még nem elégíthette ki jogos Igényeit, 
We ragaszkodunk hozzá, hogy a magyar 
'problémák Is haladéktalanul és maradék- 
tat (műt megoldódjanak! A kérdésekre meg- 
győvőan világit rá az alábbi térkép, amelyet 
& Szabadság politikai újság engedett át.

púnknak. |

r
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Milyen területek esnek le Csehországból a német, magyar és lengyel

A csehszlovák mozaik-államon a min
dent elseprő igazság szempontjai szerint 
operációkat kajlának végre. Lássuk, 
hogyan intőzik el Csehszlovákia problé
máját a nemzetközi műtőasztalon?

Csehszlovákia területe 410.000 négyzet- 
kilométer tolt, 15 milliónál több lakossal.

Terület Népesség 
SzudétrrteriUet: 33.900 kmf 3,000.000
Cenggei terűiét: 3,000 ám*  .

2ŐJÓ0 l-oi« 3,lO0.000

Ka tehát csupán eteket a tételeket von
luk is le a mai Csehországból, akkor terü
lete 110 ezer négyxzöfíkilnméterre, lakossága
Sídig alig több, mint 11 millióra csökken.

a pedig levonjuk még ezenfelül a 12 ezer

IGY LESZ...!
négyszögkilométert kitevő összefüggő ma
gyar nyelvterületet (a szétszórt magyar nyelv
szigeteken kivül), továbbá /luszínsxkdnolr 
ugyancsak 12 ezer négyatögkllométéire rugó 
területét; akkór ..Csehország területe 100.000 
■négy szögkllv méter alá süllyed, lakóinak 
száma pedig 10 millió alá csökken. A meg
maradó Csehszlovákia tehát alig egy árnya
lattal lenne erötebb, mint a mai Magyar
ország, amelynek 0 millió lakosa, 92-000 
négyszögkilométernyi területe van.

Ha az idecsatolt térképre pillantunk, na
gyon érdekesen szemlélődhetünk azon a 
problémán: mi lesz Csehországgal a szudéta- 
terület elvesztése után? A térképen a „tör
ténelmi Csehország" északnyugati határai, 
■melyeket a szudétanémetek felszabadítása 
érdekében német kívánságra megszüntettek, 
pontozott vonal jelzi. Ugyancsak ilyen pon-

tétlenné válna továbbá, a Tátrától keletre 
és Kassától északra eső vidék közvetlen 
vasúti kapcsolatának fenntartása is a Tót
földdel, meft. ezeknek a területeknek össze
köttetése csak a magyar nyelvterületen át 
történhetik. A természetes útvonalaik ilt 
mind harántak és mind a Magyar Alföld felé 
irányulnak ... A földrajzi helyzet ezer éven 
át igy alakította ki \ a Felvidék közlekedé
sét...

Az angol „limes" felveti a kérdést, hogy 
egy radikális területrendezés után milyen 
sorsot választana magának a Tótföld? 
Együtt akarna-e maradni a megcsonkított 
cseh-morva területtel, vagy önállóan kí
vánna megszervezkedni? Vagy végül a ma
gyar Alfölddel keresné meg újból a törté
nelmi kooperációt? ...

A müncheni tárgyalásokat követő meg-
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torolt vonallal és függélyes satirozással tün
tetjük fel a térképünkön a Pozsonytól Kas
sáig és Ruszkakrajnáig terjedő és összefüggő 
magyar nyelvterületet, amelyet a pont
vonalas határvonal választ el a Tótföldtől és 
Ruszkakrajnától. Ez a pont-vonalas uj 
határjelzés mutatja a Cseh- éa Morvaország 
leendő határait is, ha népszavazás alá ve
tendő területen (vízszintesen satírozva) le
kapcsolná Csehország testéről Rrünn, sőt 
esetleg Iglau és 0/mÜtz vidékét is. Az utób
biak leválása esetén a cseh és morva föld 
érintkezése csak cgv szűk korridoron válna 
a jövőben lehetségessé s még olyan ösaze- 
kötő vasútvonal se maradna, amely a meg
maradó cseh-morva terület határain belül 
kötné óm re ezeket az országrészeket, Lehe- 

követelések teljesítése után?

besteleseknek nem lesz könnyű a feladata, 
mert egészen uj állami, faji, nyelvi ée terü
leti átgondolásokra lesz szükség, amelyek
nél nem mellőzhetik azt a tényt sem, hogy 
Csehország a szudétatcrülelckkcl együtt cl 
fogja veszíteni textiliparának kb. 1000 válla
latát. 800.000 szövőszékét. 10.000 lenipari 
műhelyét 300.000 szövőszékkel, k&tdcrszövő 
éa csipkeverő üzemeit, elveszti a poldi- és 
kladnói-müveket, el fogja veszíteni az ostraui 
srénbdnpd/ffft.eAzonkivül a Katlsbad vidékén j 
lévő porcellángyárakat, a Teplic vidékén 
lévő üveggyárakat, az aussigi legnagyobb 
vegyigyárat, a söripar és cipőipar nagyrészét.

Iparának elvesztésén kívül súlyos pénz
ügyi, társadalmi elintéznivalói is lesznek a 

megcsonkított Cschországnak. A szudéta- 
területen mintegy 50—60 ezer csehszlovákiai 
tisztviselő állása kerül revízió alá. A meg
csonkított ország kénytelen megoldani a rá
nehezedő váratlan társadalmi problémát —» 
ugyanabban a lelkiállapotban, amiben 3fa- 
gyarország volt húsz esztendővel ezelőtt...

Ila ránézünk a térképre, látjuk, hogy a 
Csehországból megmaradt terület annyira 
elvékonyodik, hogy hosszanti irányban fel
tétlenül részekre kell bomlania. Ezzel szem
ben Magyarország területe az összefüggő 
magyar nyelvterület visszacsatolásával 104 
ezer, a ruszinszkrajnai magyar-lengyel kö
zös határ megállapítása esetén pedig több 
mint 110 ezer négyszögkilométcrrel növe
kedne. Ebben az esetben a kiegészült Ma
gyarország lakóinak száma — a tótkérdés 
fiiggöbenniaradása esetén is — közel 11 mil
lióra növekedne.

Ezek a kérdések kerültek most München
ben és az nzt követő tárgyalásokon napi
rendre. Éberségünk és összetartásunk erejé
vel közelebb kell jutnunk Nagvmagvar- 
ország megvalósulásához.

Gázol 
az autó, 

autóbusz, 
a motor, 

a villamos
Vasárnap reggel több közlekedési balesethez 

hívták ki a mentőket A kora reggeli órákban 
egymásután két szerencsétlenség is történt a 
nyugati pályaudvar előtt. Hilver Antal 33 éves 
malomellcnör Lövőház-utcai lakásáról az AG 
377. rendszámú autón a nyugati pályaudvarhoz 
igyekezett. A pályaudvar előtt az autó össze
ütközött egy tejeskocsival. Hilver a fején szen
vedett sérüléseket, a mentők az Uj Szent János 
kórházba vitték. Baimler Oltó 59 éves gyári- 
munkást ugyancsak a nyugati pályaudvar előtt 
a BO 264. rendszámú kektaxi elütötte. A men
tők a Rókusba vitték.

A Batthyány-térep Scliwab Ágoston 39 éves 
fővárosi tisztviselő a feleségével együtt motor
kerékpárján haladt. Az egyik mellékutcából 
tejeskocsi fordult ki és beleszaladt a motor- 
kerékpárba. Schwab és felesége lezuhantak az 
úttestre. Az asszony súlyosabb, a férj könnyebb 
sérülésekkel került a Margit-kórházba.

A Mnrgithid budai hídfőjénél Sxrupek Tamás 
21 éves kocsist egv autóbusz ütötte el. könv- 
nyebhen sérült, a mentők a helyszínen hagyták.

Pollák Mihály 28 éves gyárimunkást a Lajos- 
utcában uz ő-ös villamos elgázolta. Agyrázkó
dással. kopnnvaalapi töréssel vitték a mentők 
a Margit-kórházba. A közlekedési szerencsét
lenségek ügyében a rendőrség megindította a 
vizsgálatot.
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1. Járjunk szinkázla!
r.l.HAm i.T TEHÁT 

közvetlen veszély, 
megállították a háború 
már-már elinduló cm- 

lorirló gépezetét és ebben a megenyhült, 
Icloidáinodolt légkörben sürgősen ősz- 

•( üllek a színigazgatók, akik — valljuk 
he. -— egy hónapon keresztül áldozatos, 
őt hősi munkát végeztek akkor, amikor 

'ipliiniszlikus pénzpazarlással megkezdték 
'i szezont. A színigazgatók bizalmas ülé
sének tárgya: járj u n k szín h á : b a ! 
Elhatározták, hogy kollektív módon, nem 
egyes színházak darabjait fogják ezentúl

által teremteti kedvetlenség 
Heteken át üres nézőterek 

színészek felé, mindegy voll, 
a színházak, közön

propagálni, hanem magát a SZÍNIIÁ/.WT, 
amely már-már összeroppant a: imincns 
mlágkrjillt 
súlya alatt, 
ősi toltak a 
hogy nut játszottak ..
ség alig akadt. Most, hogy megkönnyeb
büllek a szivek és bennünk uj remény 
kelt életre, amely remény a közeli meg
valósulás minden eredményét Ígéri, egy- 
s.crre nagy érdeklődéssel fordul a szín
ház felé a nagyközönség.

EZEN I pt iN'í'ON AZONBAN szabad- 
i"U megjegyezni, hogy most már nem 
mindegy, hogy mit játszanak a színházak. 

I közönség különösen a magyar szerző
ket reklamálja, az elsövonalbelickcl, Mol
nárt, lltimjady Sándort, Zilaliyt, Fodor 
Lászlót, llellái Jenőt, akik a nagy ller- 
, cg I eremen kívül erre a szezonra nem 
k e s z ü 11 c k c I d a r a b j a i k k a I, 
amelyek máskor ilyenkor már mindig a 
színházigazgató Íróasztalán várták a sze- 
icposzlásl. Igy történhetett csak az, hogy 
kevés kivételiéi idegen szerzők darabjai

val nyitottak a színházak. .4 színigazga
tóink felismerve ezt a végzetes hiányt, hi
szen közönségünket elsősorban magyar 
írók munkája érdekli, most elhatározták. 
Imgy kollcktiuc fogják felkérni a magyar 
írókat a darabirásra! Hivatkoznak arra, 
hogy most különösen fontos a magyar 
I, n I I ti r I ö I é n y kihangsulyozása azzal 
is. Imgy minden színház magyar iró da
rabját' hirdethesse a szinlapokon. Ez < 
második akció, szerintünk, már felesleges 
is, hiszen ha - - inler orma silenl Musae 

most mór megszólalhatnak! Addig is 
vegyül, sóira, mi történt a héten a szín

házakban.

a

2. A szürkék diadala
RANGBAN AZ ELSŐ G. B. Shaw „Az 

orvos dilemmája" cimíi darabja, amelyet 
liztnöt én Illán uj életre támasztott a Vig- 
s 'inhá . I gunyoros bölcs brit elmeóriás, 
aki páratlan hevességgel nemcsak a: an
golokat. szokásaiknak tradicionális okta
lanságéit, gondolkozásuknak merev korlá
toltságát, hanem saját magát is hajlandó 
a gúny szégyenpadjára hurcolni, ebben a 
darabjában is maradandót alkotott, ame
lyet sohasem fog el koptat ni az idő. Igen, 
az orvosnak az a dilemmája, mikor va- 
las tnnia kell a kél megmentendő között: 
i'ojjon tnrggyógyitsa-c a zseniális, de lel
kileg züllöttnek Ítélt festőt, vagy a: élet
adó'szérumból a szürke nyárspolgár ro- 
bolosembcrt részesítse, ez a probléma 
tulnő a darab által mesélt történet kere
tein és példázza a sliriud igazságot: a szür
kék. <i jelentéktelenek mindig diadalmas- 
kodnak a zseniálisak, kiválasztottak fe
lett .1 szürkék tömegükben megmarad
na! a -senik elpusztulnak és csak mii
mikben 'élik túl korukat. A Vígszínház 
Tarnay Ernő művészien csiszolt rcn- 
dc-ésében ragyogó előadást produkált, 
élén Bulla I lmával, aki végre illő sze
lepet kapott c színpadon és H ád ay Im
rével, akinek drámai értékei előnyösen 
mutatkoztak meg. Nem volt nagy meg e- 
i,tés számomra, (mert variam tőiéi. Ih'- 
nes György heszédmüuészctének góthsdn- 
dóri /< topója. alakilókészségének hajle- 

„.AoMdhisrál'i. II'-re Ili O«:k„r 
,,.k ,n,.i/rlrh.en ri,lr,j volt, uvjvl, 

„.„i'lkél'v f, ,i Loiviou Imgtl/ít
árvé.lolt", (,'irdonili l.'ijos :s"'"

h'il.'r 11,'írW tolmdctolln. Ovdl" 
volt Vrrlrr K - r s (•»*  « «.
71 - h a r i József, a unom Kor m o s Marta 
és V á g ó n é Margit.

3. Ragaszkodom 
a szerelemhez

KÉTSÉGTELENÉI. .4 LEGSXOHC.AL- 
MASABB, ercncséscbb, de légyül

Ct ié'ic'ebh 
, Hakni 
darabjában 

tükröt tart a főszereplője, az ötvenes öregar 
elé, hogy ebben a görbe tükörben egy má
sik ötvenes őregur szerelmi tragikomédiá
ját látna, saját esetét ismerje fel. Az írói 
trouuillet a harmadik felvonásban meg
tetézi egy egészen brilliáns és a legjobb 
francia iskolára valló szakítást jelenettel, 
amely G ó t h Sándornak, a legbrilliánsabh 
és legragyogóbb teljesítménye. Ha hozzá
vesszük az iró aforisztikus bölcsességét és 
néhány nagyon jól megfogalmazóit és köz
tetszéssel találkozó mondatát — a színmű 
a legkedvesebb és legfinomabb szórakozá
sok közül való lenne, ha ... ha mondjuk 
ki kereken, ha az előadás méltó lenne az 
íróhoz és művéhez. Kevés kivétellel mű
kedvelő jellegű színészek esctlenek-botla- 
nak a színpadon. Maga, a szépreményii 
T ahy Anna, a színpad e csinos privátja, 
egyelőre csal; tehetséges kezdőnek számit 
és ha tényleg olyan lenne a mai férfi
fiatalság, mint Szilasi és Pálóczi urak, ak
kor „lasclale ogni speranza ..." hagyjatok 
fel minden reménnyel, mint ahogy ez a 
dantei pokol kapuján olvasható. .4 szerző 
is hibás a dologban! Vidor Ferike hu
mora és S e n n y c y Vera üdesége és 
Mihályffy Béla színjátszó tehetsége 
dicséretre méltók.

4. Nem ragaszkodom 
a történelemhez 

SOKÁIG BESZÉLGETTEM az egyik éj
szaka Elígért K. 11 j i n orosz Íróval, aki
I 7 éve emigrált hazájából és azóta olt van 
otthona, ahol bőröndjét lerakja és ahol 
egy kis ratller farkcsóválva, ugatva kő-

Liszt: Krisztus Oratóriuma az Operában
Szombaton este nyitotta meg kapuit repre

zentatív dalszinhózunk leghíresebb magyar 
zeneszerzőnek lecnagyobbszerii alkotásával. Az 
Eucharisztikus Kongresszus alkalmával már 
részleges bemutatót kaptunk a hatalmas mii
ből, de a szombat esti előadásban a monu
mentális liturgikus dráma hiánytalanul, tel
jes egészében pompázott Operánk maradék
talanul sz.ép előadásában.

Az ezúttal először teljes egészében előadott 
mii igazi, hűséges lükre Liszt Ferenc úhilalos 
idealizmusának, emelkedett erkölcsi felfogó- 
sáliak: alkotó zsenitje káprázatosán gazdag 
hangszjnekhen érzékelteti hatalmas oratóriu
mának legaprólékosabb részlctszépségeit is.

Az Opera vezetősége Liszt Ferenc remek

MOZI
FLAMAND MESTEREK, MINT
AZ AKUSZTIKUS FILM ÚTTÖRŐI:

CSINTALAN ASSZONYOK
Akik azt hiszik, hogy a film egyszerű szó

rakozás csupán, azok egyszer maguk is kény
telenek rájönni tévedésükre, amikor az úgy
nevezett filmipar termékeitől mcgcsőmőr- 
lenek. Kizárólag arra spekulálni, hogy egy 
másfélóréis filmmel megcsiklanduzzák. vagy 
meyborzonyassák a nézők idegeit, olyan téve
dés, amely megbosszulja magát. Mindig vég
zetes következményekkel jár, ha valahol 
elfeledkeznek arról a: alapvétő igazságról, 
Imgy a film valóban a korlátlan és kimerít
hetetlen lehetőségek terrénuma. .4 filmprodu
cernek számot kellene tielni arról, hogy a 
nc:<> minden igazán önmaijáért vedéi száz
százalékos film után ugy kap, mint egy pohár 
üdítő vízért. Hogy milyen legyen ez a száz- 
s z <i z a I c k o s film, az nincs meghatározva. 
Egyszer b ránc Horzrtgcnak sikerül, egyszer 
Rcinlmrdtnak. egyszer egy filméposznak. mint 
, t,- édes anyafiild", egyszer a romantika 
kvintesszenciájának Garbót „Kaméliái hölgyé
vel'. .1 skála végtelen. Megállás nincs és aki 
a filmet monokord hangszernek tekinti, aki 
a kitaposott ösvényen is csak egy helyben 
topog, az halálra van ítélve és szeretnénk, ha 
ebben az igazságban a mi magyar filmeseink 
is észrevennék a figyelmeztetési.

♦
Mindezt azért Írjuk le. mert 

most érkezett hozzánk a francia 
Prix du Cincma nyertes Hímje, 
Budapesten .,Csintalan asszonyok" ......
vetítettek le egyelőre zárt ajtók mögött nj 
Scnla-moziban. 'rémójában <gv középkori vá-' 
ros történelmi kalandját parodizálja, amelynek 
hangulata (Arain: Házmán lovagjának hali 
gúlát-pandant jótól el tekint vei közönségünk
előtt ismeretlen. Annyim elülő, mint a mar- 
seillesi ..galljade*'  ii magyar humortól. Ebben! 
a filmben, ahogv a rendező és a színészek el
játsszák nekünk a témát, ll^clais vaskos 
vidúnisAga szerencsésen párosul Voltaire finom 

mlkus im al. Elmondják édes Icrmé- 
marhdóc spansmlok hí

re gazdngfáel-M duz 
amelvnck tanácsa al 
rcmbrandli „törté |

éppen 
(irnnde 

tiniéivel 
cimmcl

szöntt. Iljin keserű hazugsággal mesélte, 
hogy milyen jó neki, mert éleiét nem ke
retezi he sohasem egy unalomig megszo
kott miliőbe,-, társaságba, számára mindig 
újak az emberek, arcok, városok és hote
lek. Ilyenkor az ember álmodik 
— mondotta — szépről, jóról és meséről. 
Nos, hát az álomnak ez a valószerűtlensége 
és csapongóvá mutatkozik meg a Nemzeti 
Színházban bemutatott uj darabjában. 
Két cár nő a cime s a színpadon 
rizsporos parókákkal négy ember ágál: 
egy intrikus, akit S z u v a r o f f tábornok
nak neveznek, egy hódiló és női sziveket 
összetörő tengernagy, aki O r o l ov névre 
hallgat a kél nő, az egyik a Irán birtoká
ban szerelemre éhesen és zsarnoki kegyet
lenséggel mindig önzőén Nagy Kata- 
I i n, a másik pedig Erzsébet cárnönek 
másik leánya, a trónkövetelőnö, sokat 
szenvedett, bujkáló vetélytárs. Ezen a négy 
emberen keresztül a régi cári birodalom
nak egy apokrif történelmi c p i- 
z ó d j a játszódik le, amelyet az orosz 
szerző legendán a k nevez. A meséhez 
menekül tehát az iró, aki ösztönöse&mcg- 
találla a szívhez szóló őszinte hangot, 
amellyel eléggé érdekben tudja elmesélni 
a történetet, végül is a derűs mozzanatok 
segítségével hatásosan tudja lekötni a 
publikum figyelmét. Ma kay Margit ját
szotta Nagy Katalint. .4 sziikreszabotl, pa- 
I héti kasnak induló és ál pót hosszá váló 
mondatok feszélyezték a kitűnő színész
nőt, Szűr é n y i Éva sokkal inkább hozzá 
tudott simulni, már csak ~agyogó szépsé
gével is a passzív szenvedések egész ská
láját mutató szerephez. Nem hisszük, hogy 
Jávor Pál cit a drámai szerepet álmodta 
volna meg magának, mint hóditó Orion, 
akaratán kívül kénytelen volt megmaradni 
azokban a keretekben, amelyekhez film- 
szerepei révén jutott és amelyekben Clarc. 
Gable-i lerolianásokkal játssza meg a mo
dern Don Jüant. .1.- előadás hőse M a le
ld r y Zoltán, akinek egyszerű, közvetlen 
játékstílusa diadalmaskodott a szöveg fe
lett és aki a cinikus figurát mély és bölcs 
humorral tudta kitölteni.

művének színpadra alkalmazásával ihlettel 
teljes művészi munkál végzett. A rendezés 
fény- és szinhalásai valósággal r.ie gclcveni- 
tctl(*b  a nagy festők vonatkozó korabeli mű
remekeit. Oláh Giisztáv ezt a művészi munkát 
és a tőmegbcállilásokat nagyvonalúan oldotta 
meg. A zenekar és a Hubai Vilmos igazgatta 
kórus valósággal remekellek, élükön Flcischer 
Antallal, a virtuóz karmesterrel. A, magán
szereplők: Palló Imre dr., Budanovils Maria, 
Bciáthg Anna, Rőslcr Endre és Kóréh Endre 
valamennyien művészi tudásuk legjavával 
szolgáltál; a nagyszabású egyházi dráma elő
adását. A színház hatalmas nézőteret zsufo- 
Jósig megtöltő előkelő közönség odaadó áhí
tattal élvezte Liszt Ferenc gyönyörű alkotá
sát. (S—r. S—r.)

nelini tablóban" örökilteti inog magút egy 
fiatal festő ecsetjével. A kénhez hősi pózban 
álló városi tanács gyávaságában nem tud más 
védelmét kisütni, minthogy a polgármester 
halottnak teteti magát. A városka asszonyai 
a polgármesternővel az, élen átveszik a kom
mandót s uz egy éjszakára megszálló spanyol 
harcosokat igazi női eszközökkel leveszik a 
lábukról. Ezek viszont mint daliás férfiak, 
nagy sikerrel ostromolják meg a városka 
minden npi szivét. Ez a vidám téma módot 
nyújt a rendezőnek (Spaakl), ' 
i - f.: ..... •_ a\n • -
kori grand giiignoll szerene .C ... 
a vigjólckizgalom feszültségével, de 
nckclöll azzal az erősen fűszeres és 
boccacciói pikantériával, amely nagyon 
flamand mesterek világhírű képeiről 
cs (létrehívott ixivérü, tagbaszakadt ..v,,avb 
sérmcrséklcléhcz. z\ filmnek néhány olyan tu
lajdonsága van, amelyeket tunitaiít lehetne a 
filmcgyclcmen. ha volna. Az egyik nz. hogv 
hibátlan történelmi levegőt áraszt. Tökélcte- 
sen korszerű a dekoráció, a szereplők kosz- 
tíimözésc. Öröm volt nézni, hogy sehol a leg
kisebb anakronizmus sem ütközött ki A má
sik jelentőségében még nagyobb teljcsilmény, 
a fényképezés csodálatos művészete. A ren
dező tudatosan kereste a képhatósokn! és 
ebben a legnagyobb flamand mesterek: 
Rembrandt. Rubens, Jordaens. Van l)yck és 
lóképpen Hrcuyhel inspirálták. Az ember pil 
kínálónként szeretné megállítani a filmszalay 
futását, mert szinte felnagyítva, sziliekben 
megelevenedve, bekeretezve, a Louvrc falán 
érzi a flamand halaspiacot, a sulykoló asz- 
szonyokat, a .szélmalmos alföldet, a fegyvere 
sekkel ölelkező asszonyokat, a nyársrahuzott 
szárnyasok tüzönpirulását. a cicomás asszo
nyok vihogó összesngását. uz czüslkancsóktól 
vs invenc falainktól roskadozó asztal rendetlen 
csendéletet, az italozók táncos, ölelkező 
orgiáját. Amit ebben a fényképezési művé
szetben a film nyújt, az feledi életlen és felül- 
mulhr:tr:thHi ( s 'cég az. hogy a rendező olvan 
nagy művészekből is Fr-’i cotsc lloznlrc 
Jouvct vagy J.an Murát tud epizódszereplő

lénia
. • - ....................... ............ hogy nz egy.
kel percre^ felvillanó legvérfagyasztóhb közép-

- i .....— ,. esés kézzel keverje
mindé- 
itt-ott 

illik a 
ismeri 
népség

két gvurnl a sztárnélküli ősszjutek íólrs°J'ir‘ 
mániájában. Az ilyen film után melység, s i 
hiszünk abban, hogv a film lehetőségéi < 
lállunok. Tcssck majd megnézni!

örömmel állapítjuk 
meg, hogy a magyar 
filmgyártás, amelyre bi
zony * eddig alaposan rá- 
lllett a cifra nyomort!*  óg 

MAGYAR F 7 L jelzője, a „Cifra nyo- 
muruság**  elmii filmmel 

uj állomáshoz érkezeit. Sok magyar film hi
bája. hagy valahogy lefotografált színdarab
nak hatottak, egy helyben álltak a jelenetek és 
hiányzott, ami a' filmet filmmé teszi: a felvevő
gép örökös mozgása. A „Cifra nyomorúság’ 
valóban az e'*p  magyar film, ahol a felvevíi- 
•*ép  minden mozgási lehetőséget kibaszn- t. 
Rögtön az indulásnál olyat kapunk, amely bár
melyik amerikai filmben megállná n helyét : 
Góth Sándort az utcáról bekíséri a gép a lep- 
csőiiázon, a halion, nz összes szobákon keres/'*  
iül egyetlen vágás, egyetlen zökkenő nélkii. 
Bravúros teljesítménye ez Gértler Viktornak, 
n rendezőnek, aki nagy egyest érdemel külö
nösen addig, amíg technikáról van szó. Gyö
nyörűek a fotók, kifogástalanok a beállítások 
és az operatőr Eiben István mindenkire a leg
kisebb szereplőktől a legnagyobbakig szive sre-' 
rlr.t vigyázott. Hőnyi Adorján kitűnő és c«trp:» 
izgalom regénye rengeteg alkalmat ad a fllm- 
*zrrll feszültségekre és bonyodalmakra, de a 
lélek é.s szív megmutatkozására is, amelynek 
cibouta'iozásúvaí azonban a rendező mintha 
kissé takarékookodolt volna. A szereplek 
Góth Sándor. Uray Tivadar, Májy, az első ve
rető szerepét játszó Vértes Ujjos. Ladomcrszky 
Margit. Küpeczl-Bócz kitűnőek, ez ugyancsak 
első főszerepét játszó Simor Erzsébet nagyon 
szép, tisztán, érthetően beszel, biztosra ígér- 
ji."-, hogy remek fllmszinész.nő lesz belőle. Meg 
fejlődnie kell és fejlődni is fog! Komoly meg
lepetés, sőt kiugrás számba megy a fiatal Pus
kás Tibor megrázó erejű alakítása. Prodcucr 
urak tc.‘*ék  szcrcuct keresni és íratni ennek a 
ihinak. A film tökéletesen jó szórakozás.

F R .4 .V C / .4 F l L M

• Dániellé Darricux a 
kedvencünk. Csodála
tos nagy skálája van 
ennek a fiatal, karcsú 

francia lánynak, aki 
mosolyával megbabo

názza, könnyeivel pedig megfájditja az em
ber szivét. Dániellé Darrieux összes mű
vészi jólulajdonságát lálhalluk rövid egy
másutánban kél filmben a Fórumban. A 
„Vágyak" a fiatal francia művésznő drámai 
erejének rcvellálása. A világtörténelem leg
izgalmasabb hetében került bemutatásra er. 
a film a Fórumban, amely valóban lekon- 
kurrálla a sorsdöntő eseményeket is. Min
den előadáson telt ház ániult, bámult a 
filmen megnyilatkozó csodán. A feliratok 
is ezutlal tökéletesek voltak, Lakner Artur 
munkája. A film maga élmény!

iXt 14-as

AMERIKAI FILM

Detektív- cs kem- 
nimeknél mindig azzal 
az előérzetlel ül be az 
ember a moziba, hogy 
most valami pónyva- 
iziit fog kapni. Az iró 

vagy rendező bármennyire vigyáz, mindig 
elint egy ponthoz, amikor elveszti a lába 
alól a talajt és menthetetlenül elmerül a 
ponyva hínárjába. Kétszeresen ériékes és 
megbecsülendő lehat a Metró cs Orczy bá
rónő teljesítménye, akik most megmutatták, 
hf,gy igenis lehet nívós, értékes, irodalmi 
kémfilmet csinálni. A 11 szánni futár lclek- 
zelelállitóan izgalmas meséje pillanatra 
sem csúszik le arról az irodalmi értékű, 
iyen nívói sínről, amelyen elindult. Bonyo
dalmai, fordulatai pattanásig feszülő izga
lomban tartják a nézőt, anélkül, hogy se
lejtes, olcsó cs kipróbált trükkökre lenne 
szüksége. Van a filmnek egy jelenete: az 
.'lelvcszélyben levő cárevics levelét renge
teg akadályon keresztül cljutlalják a cár
hoz. A levél útját a cári palota kapujától a 
börtönajlóig sétáló, siető cs rohanó lábak
kal érzékel teli a rendező. Pokolian izgal
mas! Érdekes, hogy a bonyodalom szálai a 
békebeli Budapestre vezetnek, ahol egy 
régiségkereskedő kifogástalan magyar he- 
lyesirásu tábláját látjuk, A Ilim jó szórako
zás a ('.orsóban.

* A kölcsönkért Shakespeare ciimnel mulatta 
ne a Komédia Orfeum uj műscnál. A kabaré- 
jeleuelek láncolata történelmi személyekkel 
nondaljn el az örökké aktuális és a kis szín

ház stílusárak megfelelő mnlacsúgoknl A kö- 
Z/égsár.eiKlkÍVí* l n,uli" ós sol<!" lal>s"l 
! .d,°rn".k- Küviri Gyulának.
s.íliiwl Marcsinak Antinak

BHVflROSl SZIMHAZ
A legújabb Bókay-siker
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' Villáin, szpllcmrs, elrognrlái



HÉTFŐI NAPLÓ 9tin'daprrf, mag október 3.

A kormányzó 
sajátkezű aláírásá

val ellátott fényképét 
küldötte Franco 

tábornoknak
Burgos, október 2.

Magyarország diplomáciai képviselője 
nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó 
megbízásából a napokban a kormányzó 

sajátkezű aláírásával ellátott fényképet 
nyújtott át Franco tábornoknak, 

viszonzásául annak a fényképnek, amelyet 
Franco tábornok a kormányzónak születés
napja alkalmából küldött. (MTI.)

Házasság ürügyével 
teljesen kifosztotta 
áldozatát egy szélhámosnő

Mozlszlnész fényképével csapta be 
a házasodni akaró özvegyet

AZ ÜGYÉSZSÉG elkoboztatta a 
MAGYARSÁG VASÁRNAPI SZÁMÁT. Va

sárnap reggel a rendőrség az ügyészség uta
sítására elkobozta a „Magyarság" című po
litikai napilap vasárnap reggeli számút. Az 
elkobzás a lap „Elég volt!“ cimü vezér
cikke miatt történt. Az indokolás szerint a 
vezércikk, amelyet a lap felelős szerkesz
tője, llubay Kálmán országgyűlési képvi
selő irt, kimeríti a bűntett feldicsérésc és a 
nemzet rágalmazása bűncselekményeit. .\ 
rendőrség azonnal foganatosította az elkob
zást, rendőrtiszlviselő vezetésével detektí
vek szállottak ki a lapot előállító nyom- 

ihol az olt talált példányokat lefog
ja autón a főkapitányságra szállítót- 
ízzel egyidejűleg rendőrök járták 
az utcai lapárusitókal, IBUSz pavi

lonokat és dohánytőzsdéket és mindenütt 
összeszedték a lappéldányokat.

— A Budapesti Orvosi Kamara közgyű
lése. A Budapesti Orvosi Kamara Bakay 
Lajos professzor elnöklésével vasárnap tar
totta évi rendes közgyűlését. Az elnöki meg
nyitó után Gyertyámossy János főtitkár 
beszámolt a kamarának ez évben kifejteit 
tevékenységéről. A jelentés foglalkozik az 
1936. évi 1. t. c. gyakorlati alkalmazásával 
és utal a törvény módosításának szükséges
ségére és megjelöli a kiegészítésre szoruló 
szakaszokat. Ugyancsak felsorolta a jelen
tés szociográfiai adatok alapján az orvos
társadalom mai súlyos helyzetét és a ka
mara belső tevékenységét.

— Vérző férfi u budafoki HÉV-álloináson. 
A budafoki HÉV-állomás közelében átszűrt to
rokkal, eszméletlenül találták Tóth Ignác ma
gántisztviselőt. Kihívták n mentőket, akik az 
életveszélyes állapotban levő férfit az Uj Szent 
János-kórházha szállították. Az ügyben meg
indult a nyomozás annak megállapitásáru, hogy 
öngyilkosság történt-e, vagy bűntény.

— Szétroncsolt holttest a vasúti síneken. 
.Vasárnap hajnalban a rákospalotai vasút
állomás közelében egy szélroncsolt férfi
holttestet találtak a vasutasok a sínek men
tén. Azonnal értesítették a főkapitányságot, 
ahonnan rendőri bizottság szállott ki. 
A rendőrorvos megállapítása szerint a 
fiatalembert még az éjszaka folyamán gá
zolhatta cl valamelyik arra haladó vonat. 
'Átkultták a halott zsebeit és azokban több 
iratot és levelet talállak. Megállapították, 
hogy Böröcz Imre 21 éves kifutó a halálos 
gázolás áldozata. Azt azonban, hogy ön
gyilkosság tőrlént-c, vagy a kifutó baleset 
áldozata lelt, nem sikerült megállapítani. 
A rendőrség megindította a nyomozást a 
haláleset körülményeinek tisztázására.

Árjegyzéket 
készséggel küld:Hazai színnel \ ,

HÉBER
füst-, korom- és \

szakmentes \
Sándor kAlybagyára 
Vilmos császár út au

Furfangos szélhámosnőt tartóztatott le 
vasárnap a rendőrség Molnár Imre magán
tisztviselő felesége személyében, 
különböző ürügyek alatl

teljesen kiforgatott vagyonából 
vegy asszonyt.

Midik Sándor MÁV tisztviselő 
dös özvegye férje halála után 
pengőt örökölt. Elhatározta, 
egy részét gyűniölcsöztelni fogja.

Kutatásai közben megismerkedett Molnár
Imrénével, aki egy magántisztviselő kiilön- 

aki felajánlotta szol
időtől 

Molnárné 
pár pengőt 

özvegyasszony 
elhitette vele, 

nagyszerű üzleti vállalkozást 
saját részére, ha valahonnan
pengő kölcsönt folyósítanának 

neki.

annyira megbízott kispesti isme- 
hogy bizonyos feltételek mellett 

részére a kölcsönt. Molnárné

Molnárné

egy öz

50 eszten- 
kőzcl tízezer 
hogy a pénz

vállán élő felesége 
gálatait az özvegynek. Ettől 
kezdve többször találkoztak, 
kezdetben költségek fejében 
kért Maíiknétól, majd az < 
hiszékenységet kihasználva, 
llogy egy nagyszerű üzleti 
tudna a

ezer

az

Malikné 
rősében, 
felajánlotta 
írást adott az összegről, sőt tanukkal is lát
tamoztatta.

Rövid idővel később közölte Mohiamé, 
hogy Malikné részére

nagyon jó partit tudna ajánlani.

A férfi, aki állítólag kórházban feküdt 
Mátrai György néven, levél utján csakha
mar jelentkezett is, levelei egyre sűrűbben 
érkeztek az özvegyhez és egyikben

fényképét Is bcküldötlc
reménybeli jövendőbelijének. Személyesen 
azonban nem mutatkozott. Molnárné pedig 
az asszony barátságát arra használta fel, 
hogy folyton ujabb kölcsönöket kért és ka
pott Maíiknétól s végül az özvegyet

teljesen kiforgatta kis vagyonkájából.
A napokban azután Malikné elmesélte 

egyik barátnőjének az esetet és boldogan 
mutatta fel elölte a csinos férfi fényképét. 
A barátnő azonban legnagyobb meglepeté
sére a fényképen

nz egyik amerikai filmszínész fényké
pét ismerte fel,

amelyet dohánytőzsdékben is 
Az özvegy erre a rendőrséghez 
vasárnap délelőtt detektívek á 
Molnár Imrénél a 
szony töredelmes

beismerő

bevallotta, hogy a 
lőtte és a ' ’ ’’
íratta, aki . .. . ...
pénzt csal ki az özvegytől. Molnár Imrénél 
vasárnap délben letartóztatták.

VICT0RIA SÖRÖZÖ
V., Berlini-tér 5.

Szombaton, október hó 1-én 
átalakítva 

MEGNYÍLT

7.átíl fiáiké.
énekel,

LAKATOS TÓNI
éé MISI muzsikál

A rendőri fogdában 
ellopta cellatársa 
pénztárcáját

körüli összekötözött 
fiatalembert kisért be a 

főkapitányságra. Előadta, 
járókelők telten érték az

BftiÖ

árusítanak, 
fordult és 

állították elő 
főkapitányságra. Az asz-

köl- 
levelekel egy férfi ismerősével 
azonban nem tudta, hogy ezzel

énekel

, , - Farkas JenőKAVEHAZ-ban és cigányzenekara muzsikál

őrizetbe veitek 
egy nemzetgyalázó 
cseh üzemvezetőt

Az Újpesti Pamulipar Rt. igazgatóságához 
jelentés érkezeit arról, hogy Pribl Józsel 
üzemvezető nemzetiszinü ceruzáját földhöz 
vágta és rátaposolt. Az igazgalóság

ebben a tényben nemzetgyalázást látott 
és ezért Priblt, aki egyébként cseh szár
mazású ember, azonnali hatállyal elbo

csátotta az állásából.

Az ügyben nyomozást indított az újpesti 
rendőrség is és az elbocsátott üzemvezető 
ellen ncmzctgyalázás címén megindították 
az eljárást. Priblt vasárnap délelőtt átkisér- 
ték a főkapitányságra és őrizetbe vetlek.

— MEGÖLTE AZ ALKOHOL. Mészáros Já
nos 21 éves szabósegédet vasárnap reggel hol
tan találták Klauzál-utca 35. alatt lévő lakásán. 
Először azl hitték, hogy a fiatalember az 
éjszaka folyamán öngyilkosságot követett el, 
de a rendőri bizottság megállapította, hogy 
íjlkohohnérgezés áldoznia lelt. Mészáros János 
több barátjával mulatozott egész délután és 
éjszaka és fogadásból nagymennyiségű bort és 
más italt ivott. Teljesen ittas állapotban 
haza és az éjszaka folyamán meghalt, 
testét a törvényszéki orvostani intézetbe 
tolták.

— Kifosztották a betörők egy egyetemi 
segéd lakását. Vasárnap délután 
főkapitányság központi ügyeletén 
a nőgyógyászati klinika egyetemi 

sün, mig 
jártak, 
kiviil több 
indították

— KERESZTÉNY SZOCIALISTA MUN
KÁSOK ÜDVÖZLŐ SÜRGÖNYE IMRÉDY 
BÉLÁHOZ. Imrédy Béla szombalesti rádió
szózatának elhangzása után a keresztény 
szocialista munkásuk a következő táviratot 
intézlek a miniszterelnökhöz: „A Keresztény 
Szocialista Országos Szakszervezetek Köz
pontja szombati rádióbeszéde alkalmából 
szívből üdvözli és ötvenezer tagjával kész
séggel áll Nagyméltóságod lionépilő mun
kájához rendelkezésre. Toblcr János elnök." 

„Amit elvesztettünk". Tordát falvi dr. 
Boros László, a kitűnő újságíró, október 
14-én, este 8 órakor, a Zeneakadémia nagy
termében rendkívül érdekes előadást tart, 
amely különösen a mai időkben igen ak
tuális. Az előadás, amelynek cimc: „Amit el
vesztettünk", az elszakított területeken ma
radt magyar történelmi emlékeket ismerteti. 
Az estélyen vitéz Somogyváry Gyula ország
gyűlési képviselő mond bevezető beszédet.

— A csalóka Időjárás ne tévesszen meg sen
kit, mert a jó Időnek vége és jön visszalartha- 
lallanul a zord hideg. Erre uz időre készüljön 
fel és irtúr most szereire he a leggazdaságo
sabb füléit biztosító Gyöngy kályhát. Kapható 
vaskorcskedesekbon.

— A Vletrtrln silrHaő Atlakilott helyisége szom
baton ette ineenvilt. Tóth Böske teljesen uj
műsorával énekel. Lakatos lőni és Misi zene
karának kísérete melleit.

— Lefejezett holttest a vasúti sínek mel
lett. Cclldömölk és Szombathely között Uj- 
mihályfalva közelében a vasúti sínek mentén 
a pályaőr levágott fejjel, holtan talaila Kris- 
tyán János kemcncsmihályfalvai napszá
most Valószínű, hogy öngyilkossági szán
dékból a vonat ele vetette magát s a kerekek 
gázolták halálra.

— Halálos csómikszcrcncséllenség a Dunán. 
Bárácz Mátyás bajai halász hálójába hatalmas 
nagv hal akadt. A hal a hnlászt csónakostól 
együtt vontatni kezdte a Dunán, nárác: pró
bálta kiemelni a vízből, de nem sikerült. Mi
közben a hallal vesződött, csónakja örvénybe 
kerüli, a könnyű ladik felborult es Bárácz a 
viz.be zuhant. Mire segítség érkezett, nárác: 
elmerült a habokban. Holttestét órákkal később 
kivétellé a viz.

— A Délmagyarországi Közművelődési Egye-
sülét jubileuma. Harmincöt évvel ezelőtt ala
kult meg .Szegeden a Délmagyarországi Magyar 
Közművelődést Egyesület. A harmincötéves for
dulót országos ünnepség keretében ünnepli 
most az egyesület, amelynek i 
llerczcg Ferenc, mostani elnök ugv emlékezeti 
meg, hogv az egyesület alapításától kezdve a 
világháborúig igen szép alkotásokkal dicseked
hetik. „

_  A kétségek eloszlottak. Nincs szükség elő
zetes hosszas megbeszélésekre, fejtörésre ah
hoz, hogy hol van remek hangulat, nyugodt 
és mégis kellemes izgalomtól fűlött légkör. 
Megnyílt a Belvárosi Bár. Az, hogy vezetője 
Medgyessy Mária és a zenét a Szabó Testvé
rek szolgáltatják, minden reklám helyeit be
szél.

tanár
megjelent a 

Örlei Dániel, 
nőgyógyászati klinika egyetemi tanársegéde 
bejelentene, hogy //a/ós-utca 7. számú lakú

nem tartózkodott odahaza, betörök 
Háromezer pengő készpénzt é 
b értékel vittek cl. Az ügybe

a nyomozást.
— Halálozás. Nobel Árpád, a Demokrata 

Kör volt elnöke, v. fővárosi bizottsági tag el
hunyt. Temetése hétfőn délután 3 órakor lesz 
a rákoskeresztúri temetőben.

— Uj pályázatul írnak ki a hősi halált halt 
orvosok emlékművére, A vilagluíborubnn hősi 
halált halt orvosok emlékművének bírálóbizott
sága csütörtökön délben tartolla ülését nz. 
Ernszl-nuizcuinbnn. A bizottság, mely felerész
ben meghívott szakértőkből, felerészben pedig 
orvosokból állott, elsősorban az emlékmű he
lyére nézve hozott határozatot, Bcssenyey Zénó 
in. kir. titkos tanácsos, a Fővárosi Közmunkák 
Tanácsának elnöke, javaslatára ugy határozott 
a bizottság, hogy az. emlékmű felállítására a 
tabáni parkban kér helyet éspedig a transzver
zális ut mentén fekvő amfileúlruinszerű kikép
zésű parkrészlelet. A beérkezett pályaművek fe
lelt a bírálóbizottság hosszú, majdnem kétórás 
tanácskozás után a következő határozatot hozta: 
A beérkezett pályaművek egyikét sem tartja a 
bizottság jelenlegi formájában kivitelezésre al
kalmasnak. Ezért csak n második és harmadik 
dij odaítélése, továbbá öt darab pályamű meg

Húsz—huszonkét év 
kezű, jólöllözölt 
rendőr tegnap a 
hogy a férfit a 
utcán, amint egy őrizetlenül hagyott teher
autó ponyváját akarta ellopni. Az autó- 
ponyválóiváj — mondotta a rendőr —, mi
kor letten érték futásnak eredt és

csak hosszas hajsza után a járókelők 
.segítségével sikerült elfogni a Zoltán- 

ii teában.
Az előállított fiatalember tagadta a lopás 

kísérletét és azt hangoztatta, hogy félre
értésről lehel szó, ö csak gonosz tréfa áldo
zata, a Zollán-uIcában nézegetett egy autói s

valaki azt kiáltotta, hogy tolvaj, erre ő 
megijedt és futasnuk eredt.

Különben is nincs szüksége arra, hogy lop
jon, igazolványt vett elő, amely Sándor Géza 
jazzinuzsikus nevére volt kiállítva. Kijelen
tette, hogy

szerződései vannak, remekül keres 

és követel le, hogy enged jék el a rendőrség
ről. Az önérzetesen védekező muzsikust en
nek ellenére is őrizetbe vették, meg akarták 
állapítani, hogy valóban azonos-e az elő
állított férfi .Sándor Gézával, akinek az iga
zolványát felmutatta.

Vasárnap reggelre váratlan fordulatot veit 
az előúllilolt muzsikus ügye. A 200-as cella 
egyik őrizetese jelentkezett. Panaszt lelt, és 
elmondotta, hogv az éjszaka valaki kilopta 
a pénztárcáját. Rövid nyomozás után meg
állapították, hogy

az őrizetes cella zsebtolvaja nem más. 
mint az önérzetsen védekező jazz- 

inusikns,
akiről időközben megállapilotlák, hogy való
ban Sándor Géza" húszéves zenész.

A történlek után Sándor Gézát lelarlóz-
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iniinkassiigxrul- vásárlására nézve hozott titkos szavazással dön-

lést és azt javasolta nz Országos Emlékmű Bi
zottságnak, hogy a díjazott pályamű benyújtói, 
valamint néhány kiváló meghívott művész kő- 
zölt hirdessen ujabb zártkörű pályázatot. A dí
jazott művek a következők voltak: 1000 pengős 
második dijat nyerte Marjánovtts György, 600 
pengős harmadik dijat nyerte Cser Károly 
Azonkívül javasolta öt darab pályaműnek egyen
ként 300 pengővel való megvásárlását éspedig 
Gondos József, Kalotay Krcybel Olló, Farkas- 
falut Maugsch Gyula. Siklódy Lőrinc és Vastag h 
Éva pályamüveit.

Az eső fokozatos szünése várható
A Meteorológiai Intézet jelenti október 2-án délben:
Hazánkban a nyugati hűvösebb és a délkelet felől áramló melegebb levegő 

találkozása Zemplén, Szabolcs és Csanád megye kivételével, mindenütt kiadós 
okozott.

Budapesten ma délben a hőmérséklet 18 fok, a lengerszintre átszámított 
nyomás 7C4 mm. alig változik.

Várható Időjárás a következő 24 órára:
Nyugati, délnyugati szél. Az eső fokozaios sziini-se. Holnap több napsütés. 
A hőmérséklet ma nem változik lényegesen) holnap kissé emelkedik.

esőt

lí-K-

•— Postai szalliliLsi jog megvonása.
gyár Távirati Iroda jelenti: A kereskedelem
ügyi miniszter n „Calcndarul Eparhici Őrt 
Románc Oradca" cimü 1938. évre szóló ro
mán naptártól, valamint „A Kanadai Magyar 
Demokratikus Front Márciusi Emléklapja" 
cimü levelezőlap alakú röpirattól a postai 
szállítás jogát megvonta.

—- Vasárnap megalakult u kereskedők 
nyugdíjintézete. Az ország valamennyi ke
reskedelmi érdekképviselőié vasárnap Eger
ben gyűlést tarlóit, amelyen megalakították 
a magyar kereskedők nyugdíjintézetét. A 
gyűlésen Gröbcr Ferenc elnöki megnyitója 
után Illés Béla ismcrletlc a nyugdíjintézet 
tervéi: a kereskedelmi áruforgalom ’i ezre
lékét szedik be a nyugdíjintézet részére, 
ez évi 8—9 millió pengőt jelent, ilyen ősz
szeg jut a rokkant kereskedőknek, az öz
vegyeknek és árváknak. Márton, a
képviselőház alclnöke és felszólalók
méltatták a javaslatot s annak kidolgozá
sára tizennégy lagu bizottságot küldtek ki,

— Ven! sanete az Erzsébet Tudomány
egyetem hittudományi karán, ünnepélyes 
külsőségek közölt tartották meg a pécsi 
Erzsébet Tudományegyetem Sopronban 
lévő hittudományi karán a Vcni sanclet, 
amelyre Pécsről Sopronba utazott Birkát 
Géza, az egyelem rektora. Az ünnepség 
során a megnyitó beszédet Prőhle Károly 
prodékán mondoltu, utána Kiss 
czidei dékán szólalt fel.

— Minden ember életében csábító
főnyereményt N'e mulassza el .senki 
mai, hogy szerencséjét kipróbálja, 
minden embernek van ir.ír 
állal reménye van váratlanul nagv 
szerezni. Akinek nincs sorsjegye, nz 
nyerhet! Most ismét itt nz alkalom 
15 én kezdődik az uj sorsjáték................ ......
MÉG MA bármelyik íőárusitónái, ott biztos a 
titoktartás éa gondos a kezelés.

vágy egy 
az alkui- 
Majdnem 

in ár sorsjegye, mert cz- 
vagyont 

nem Is 
Október 

rendeljen



A .,futball-flotfa“ pompás győzelme hazai vizeken:

Budapest csapata pompás játékkal 
és bámulatos erőbedobással 
fölényesen győzött Bécs ellen

Száraz talajon a gólok özönével seperhették volna el Ostmark 
fővárosának jól, de lelkesedés nélkUI látszó csapatát

Budapest-Bécs 2:1 (1:0)
A közel négyévlizcdes „labdabarálság" 

patinájával fémjelzett magyar-osztrák he
gemónia harcok vasárnap Budapest—Bécs 
mérkőzése feltalálásban újra megmozgat
ták a magyar főváros sporttársadalmút. 
Ausztria közelmúlt államálalakuhisa. Né
metországgal történt egyesülése mit sem 
változtatott a sportbeli lényegen, hiszen — 
kevés kivétellel a múltban is — a két vi
lágváros reprezentánsai álltak szemben egy
mással abban a nemes vetélkedésben, amely 
«— büszkén állillialjuk — úgyszólván egész 
Európa futballjának a mai magas színvo
nalára emelésében döntő szerepet játszott. 
A félelmetes „Wundermannschafl" tagjai 
és jogutódai tehát régi dicsőségük vissz

lényével, mcgtépázatlan tudásukban léptek 
ezúttal is a Hungária-uli pázsitra s

a velük szemtan elért értékes győze
lem a magyar futballnak kétségtelenül 

ujabb nagy sikere.

Azt jól tudtuk, hogy a közönség érdeklő
dése ma is maradéktalanul fennáll a két 
világváros legkiválóbbjainak egymáselleni 
harca iránt. Az a körülmény, hogy a láto
gatottság ezúttal jóval alatta maradt u szo
kásosnak, részint a rendkívüli idők izgal
maiban, részint pedig a kora délutántól a 
mérkőzés végéig szakadatlanul zuhogó esős 
időjárásban talál magyarázatot.

zog a jobbösszekötő posztján s v 
fordulásból leadott elegáns lövése, 
tapsra ingcrli a sokezer lényért. Közvetlen 
utána Turay Zsengellért juttatja jó hely
zetbe s az újpesti csillag remek testcselek
kel verekszi át magát a bécsi bekkeken, 
lövését azonban Raftl a levegőben úszva, 
csípi cl. A közönségnek nagyon tetszik a já
ték. mert a technikai művészetnek és a 
taktikai elgondolásoknak valóságos tárházát 
varázsolja a szeme elé. A hálás publikum a 
formája csúcsára lendült Sárosit ünnepli:

— Gyurka... Gyurka.., Gyurka! — 
zug a bömbölő kórus.

Taktikai megállapodás: 
emelni a labdát!

A mérkőzés előtt a magyar öltözőben 
Dietz Károly dr. szövetségi kapitány ve
zérletével taktikai megbeszélés folyik, 
amelynek a lényege az. hogy

ezuttal ne lapos labdákkal operáljon a 
csapat, hanem lehetőleg emelni kell a 
labdát, hogy az cl ne akadjon a vizes 

talajon.

A Wcsick csak tiz perccel a mérkőzés ki
tűzött ideje előtt érkeznek felöltözve. Vi-

dámák, tréfálódznak. A 
tisztelgő látogatást tesz a 
mosolyogva jelenti ki l'sctty elnöknek:

— Megmutatjuk, hogy nemcsak a magya
rok tudnak vizipólózni. . .

Janisch szövetségi kapitány a Hétfői 
Napló munkatársának érdeklődésére rövid, 
iakonikus választ ad:

— .1 csúszós talaj nekünk kedvez. Eddig 
pesszimista voltam, de. most már szinte biz
tos vagyok a győzelmünkben . .

magyar vezérkar 
bécsieknél. Sesta

Szabó Tóni a saját kapuja 
előtt söpör — vizet

A gyönyörű meccs láttán eszünkbe ötlik: 
mi lenne ma itt, ha nem bokáig érő vízben 
kellene játszani. A nagy magyar nyomás 
közben Szabó 'ioninak tréfás ötlete támad. 
Söprűt ragad a kezébe és szabályosan meg
tisztítja a kapuja előtti térséget a hatalmas 
tócsától. A közönségnek akad egyéb derűje 
is, .Sóstót húzzák fel a végletekig, 
busztus bekk kirúgásait 
alkalommal hó-rukk ... 
rukk! kiállással kisérik, 
láthatóan 
bosszantó

ugvanis 
hó-rukk . . . 
Sestát 

kihozza flegmájából a 
„húzása" és

A ro
mináén 

hó- 
szemmcl 
közönség

minden

Tízezer pengő esik a felhőkből 
az MLSz-nek

Nagy Marccllnek. a szövetség „pénzügy
miniszterének" meglehetősen lóg az orra.

—- Mindössze 6000 fizető közönségünk 
van — mondja a népszerű sportember —, 
ilyen kevés még soha nem volt, amióta a 
magyar—osztrák mérkőzéseket rendszeresí
tették. Sajnos, ráfizetünk, mert a kiadá
saink nem térülnek meg. A bécsi és a bu
dapesti két meccs összesen 6000 pengőjébe 
kerül a szövetségnek. Jó idő esetén számí
tottunk IIO.OOO-cs közönségre.

Nagy Marcinak azonban hamar felvidul 
nz arca, mert jelentik neki, hogy már any- 
Jiyi cső esett, ami elegendő ahhoz, hogy

az csőblztosllá*  10.090 pengőjét az 
MI.SZ megkap ja.

Pontban <3 órakor Podubszki jugoszláv 
biró hármas sipjclzésscl indulásra invitálja 
a csapatokat. A tacsiek fehér ingben és fe
kete nadrágban futnak ki. Őszinte, meleg 
taps fogadja régi kedves vendégeinket. 
Közvetlen utánuk a címeres, bordólrikós 
magyar együttes tűt ki Szabó vezérletével. 
Dörgő tapsorkán közben üdvözlik a közön
séget a magyar fiuk. A sorsolás 
Gyurka és Sesta közt bonyolódik le. A sze
rencse a bécsi krekknek kedvez. A követ
kező percben szemben áll a kél csapat;

Budapest: Szabó — Polgár, Uiró j— Lá
zár, Turay, Dudás ■— Kincses. Sárosi dr., 
Zsengellér, Kiszely, Titkos.

Bécs: Raftl — Sesta, Schmaus — Wag
ner. Mock, Skoumal — Zischck, llulinc- 
ntann, Stroli, Schall, l'esser.

küldi vissza a 
l'esser nyargal 
nak szánt lövése 
ad Szabónak, 
stílusban botolja

Pompásan játszik mindkét csapat, 
mintha a magyarokban több erő 

több akarnt lenne.

Vannak percek, amikor valósággal zár alá 
kerül a becsi kapu, de Sesta és különösen 
Schmaus rég látott hatalmas formája, 
egyelőre mentesíti a biztosnak vélt góloktól 
;u jen (légek kapuját. Gyurka kitünően mo-

Mostkelletlen „postát*'.
le a halszélen és beadás- 
ugyancsak nehéz munkát 

aki a csúszós labdát remek 
ki.

de 
és

ok nélkül hátulról 
Sárosi Gyurkába.

Éktelen füttykoncertet kap jutalmul érte. 
Közben csaknem gól esik. Ugyanis Dudás 
egy könnyelmű „dekázása" után elveszti a 
labdát s azt csak nagy nehézséggel tudja 
Biró felé pöckölni. A labda természetesen 
a vizbe ragad és a szemfüles Zischcknek 
sikerül elcsípni. Szélsebesen száguld a fürge 
jobbszélső a magyar kapu felé, már-már 
gól lenne, ha Biró nem lépne közbe az 
utolsó pillanatban s igy Szabó Tóni nyu
godtan keblére ölelheti a csintalan labdát. 
Csodásán szép akciók újra és újra tapsra 
ragadják a közönséget. Mindkét kapu előtt 
akadnak veszélyes helyzetek, de góllövési 
alkalma inkább csak a mieinknek lenne. 
Kincses szépen fut le, beadása is jó, de 
Gyurkát és Zsengellért is elnyomják.

belem#

Sesta dühében az orrát facsarja 
Kiszelynek

Sárosi

Egy gólt óhajtó veszélyes támadásunkat 
Mock csak kézzel tudja feltartani. A jó
szemű jugoszláv biró a 16-osról szabadrú
gást dirigál Bécs kapuja ellen. Turay mes
ter bombája a jól elzárt sorfal közt utat 
talál ugyan, de Raftl pompásan helyezke
dik s ezt is sikerül elcsípnie. Most egy

csúnya epizód tarkítja

A

Kezdődik...
Zsengellér indítja el a labdát 90 perces 

útjára. Azonnal
hatalmas offenzivába

kezd a magyar csapat. Turay remek szók- 
tetősével Kincses hit meg s élesen iveit Ih'- 
adását Raftl kiejti. Óriási a helyzet. Zscn- 
geller ott terem, sikerül is neki a fekvő l>é- 
esi kapus mellett a labdái clpöckölni, de 
ur, ahelyett, hogv a hálóba gurulna, a ka- 
puléc mellett surran el. Nagy szerencséje 
solt ez a bécsieknek! Zugó taps fogadja a 
második magyar támadást is. nmelv Ki- 
szelytöl indul ki és Titkos mclléküldött re
mek lövésével végződik. Az eső vigasztal- 
hatatlanul zuhog, ami teljesen jégpályasi- 
kossá varázsolja a remek üderöld pázsitot.

>istán"k 'an egy hitalim.s h ktnbaditó
rugósa, amely átrepül a magyar kapu elé.
de az erőtől duzzadó Biró Sanyi kapásból

a különben teljesen sima lefolyású és dur- 
vaságmenlcs meccset.

Sesta dühösen — nem tudni, miért — 
(wlaugrik Klszelyhez, megmarkolja az 

orrát és megrángatja.
közönség éktelenül pfujol, a játékvezető

pedig figyelmezteti a megvadult egykori 
birkózóbajnokot. Ujabb és ujabb támadás- 
özön zudul a bécsiek kapujára, de

Raftl csodás védése
és szerencséje, ugylátszik, ma határtalan. 
l'esser nagy offszájdról ugrik meg, Tilia- 
méry, az egyik határbiró, ijedtében elejti a 
taccszászlót, de nem jön zavarba, lekapja 
a fejéről a sapkát és azzal integet. Teljes 
sikerrel, mert a biró észreveszi és megál-

Duddi

Sé.-osl dr.

Máll. , , „ .
fölölt a hálóba. 1:0. 1. félidő 40. perc. (Copyright by Hét fői Napló
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..tja a jogtalan magyar támadást. Most 
Titkosnak van egy remekbe szabott lefu
tása, iveit beadására Kiszely teljes testsú
lyával veti bele magát, ám a labda ezuttal 
is célt téveszt. Kincses sem akar elma
radni baloldali nagynevű partnerétől és 
szédületesen maga mögött hagyja a bécsi 
védőket, az ő beadása is precíz, de Zsen- 
gellérnek sincs szerencséje. A folyton és 
talán még erősebb tempóban zuhogó eső 
most már bokáig érő vizet zudit a pályára.

A labda útját egyáltalában nem lehel ki
számítani, a passzok sorra elakadnak s 
azokat rendszerint az ellenfél kapja. Ez fő
ként a magyar csapatot hátráltatja tudása 
teljes kifejtésében, mert csatársorunk oly 
lendületben van, hogy

sima talajon már 2—3 góllal vezethet
nénk.

Közben rövid lélegzethez jut a bécsi csa
pat is Schmaus felszabadítása következté
ben. Mock indítja el a támadást, amely 
llahnemannon és Wagneren keresztül Zi- 
schekig jut, a kitűnő jobbszélső nem sokat 
teketóriázik, hanem kapásból meglövi a 
labdát, amely a felső kapulécről perdül 
Biró elé, aki azután elhárítja a nagy ve
szélyt. Most kornerok esnek itt is, ott is. 
Majdnem gólt kapnak a bécsiek egy ismé
telt remek magyar támadás nyomán: Kin
cses beadását a meglepett Wagner a saját 
kapuja fölé emeli. Gyurkának ismét van 
egy jól irányzott pompás lövése, amely 
csak centiméterekkel surran el a kapu 
mellett.

Lelkesen és határozottan igen jól játszik 
a magyar csapat. Lázár nagyon él művészi 
technikájával, de játéka közel sem olyan 
hasznos, mint Dudásé és Turayé. Turay, az 
öreg róka „bedől,, Mock testeseiének s a 
síkos gyepen métereket „ródlizik". A pesti 
belső trió kitünően megérti egymást és jó- 
nál-jobb gólhelyzeteket készítenek elő egy
másnak. Egy Sárosi-bombát Raftl csak a 
kapusok csúcsteljesítményével képes meg
kaparintani.

A meddő fölény 
végre góllá érik

Végre a 40. percre megérik a budapesti 
csapat vezetőgólja:

Sárosi Gyurka adja a labdát Dudás
nak, aki Titkost szökteti. A kitűnő 
balszélső szétnéz és pontosan íveli a 
labdát a középre, ahol Zsengellér már 
várja s élesen, védhetetlenül repül a 
pompás fejes gól a kifutó Raftl kapu

jába. 1:0.

Hatalmas vastaps és percekig tartó lelkese
dés a jutalma a csodásán szép és elegáns 
teljesítménynek. Turay mint egy motor 
dolgozik és újra és újra labdával tömi a 
csatársort, amely feltartóztathatatlanul sö
pör végig a bécsi védőkön. Az utolsó pilla
natokban llahnemann-nak van egy veszé
lyes támadása, de Szabó párducugrással a 
labdára dobja magát és métereket csúszva 
elcsípi. Nagy tapsot kap érte. Ezzel vége is 
a félidőnek.

Ujabb, mesés 
akció-gél

A második félidőre a magyar csapat 
„szárazban", téglavörös címer nélküli 
dresszben jön ki. Azonban a fiuk nem so
káig örülhetnek a „tiszlábatevésnek", már 
az első percekben ismét csuromvizes lesz 
az egész társaság. Ragyogó és vehemens 
magyar támadások cikáznak a bécsi kapu 
felé, mar az 5. perc meghozza az ujabb 
magyar sikert:

Kincses—Sárosi dr. a labda útja, az 
Iveit beadást Kiszely fejjel hátra pasz- 
szolja Titkoshoz, aki azután nagysze
rűen küldi a középre, ahol Zsengellér 
kapásból, úgyszólván a bécsi kapu tor
kában hatalmas bombával a hálóba 

küldi. 2:0.

Az örömujjongás leírhatatlan. Most Sárosi 
Gyurka a 16-os vonal sarkáról küld egy 
szép lövést, de Raftl ezt már fogja. Mock 
faultolja Sárosit, aki a labdaharchan — 
szokása ellenére — nyomban visszaadja a 
kölcsönt.

A közönség derül, mulat a „durva" 
Gyurkán.

Ujabb és Ujabb folyamatos magyar táma
dások gördülnének, ha a tekintélyes víz
tükrök meg nem állítanák útjában a lab
dát. Kincses beadására Kiszely senkitől 
sem zavarva fut rá. fejese vészesen repül a 
bécsi háló felé, de Raftl nagy lendülettel 
öklözi vissza a labdát. Hihetetlen bombá
zás zudul most a bécsiek kapujára, a tö
mörült védelemnek úgyszólván lélegzetvé
telhez sincs ideje. Sárosi elegánsan cikáz 
keresztül Mockon cs Sóstón s mintegy 20
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méterről küldött lövését Raftl térdrecresz- 
kcdvc, ölbe fogja. A bécsiek csakhamar 
Visszaadják a vizitel, amikor is Pcsscr be
adását Szabónak kell kifogni, a fejelésre 
készen álló veszélyes bécsi belső feje elöl.

A bécsiek felelnek
I.fizár  feleslegesen faultolja Skoumalt s 

ebből a bécsiek pillanatok alatt a magyar 
kapu elé kerülnek. A 1G .percet mutatja az 
óramutató, amikor

Zlscbck szépen Irányított beadása 
Schall felé repül, a kitűnő bécsi csatár 
fejjel továbbítja a labdát, amely alsó 
kapufára száll. Szabó óriási vetődéssel 
próbálja a veszélyt elhárítani, de kép
telen rá, testéről a gólba csiisszan a 

labda. 2:1.
A bécsiek sikere nem hangolja le a ma
gyar csapatot, további óriási cnergiabedo- 
bússal fölényben maradnak. Dudás a fél
pályáról lö, a labda az 5-ös tájékán ér fü
vet, onnan a felsőlécre perdül. Gólt érde
melt volna. Most hihetetlen labdaéhséggel 
küzd a magyar csatársor s az ujabb vias- 
kodás egymásután két korúért eredményez. 
Biró Sanyi ugyancsak a félpályáról küld 
„üzenetet**  Raftlnak s a kitűnő bécsi ka
pus csak két ököllel képes kapuja fölé 
boxolni a vészesen süvítő labdát.

Tombol a. közönség, a tapsvihar per
cekig tart.

Ezt a lelkesedést várja a magyar közönség 
a magyar csapattól.

egy ujabb keresztlabda megpecsételje u becsiek 
sorsát. A befutó Zsengellér közvetlen közelről 
használja ki a bécsiek sakk-mattját. 2:0. II. fél
idő 5. perc. (Copyright by Hétfői Napló — 
'Systcm Horváth.)

Most egymásután bombázza a bécsi ka
put Kiszely. Zsengellér és Sárosi Gyurka s 
egy visszapattanó labdát Turay elcsen küld 
h bécsi hálóba. Sajnos. Kiszely közben off- 
szájdon maradt, a, bíró fütyült is s igy a

Elképesztő magyar fölény
A magyar csapat teljesen a bécsiek tér

felében tanyáz cs Szabó hosszú perceken 
keresztül árván, elhagyatottan álldogál a 
kapujában. Már-már ugy látszik, hogy’ a 
nagy magyar fölény ujabb gólt érlel meg, 
de a bécsiek szerencséje határtalan. Most 
Kincsesnek van egy jó labdaátadása Tit
koshoz, aki remek testesei után oly szédü
letéi lövést küld a bécsi kapura, hogy 
Raftl csak lábbal tudja hálóját mentesíteni 
a góltól. Néhány perccel befejezés előtt 
Kincses szép passzt kap Mocklól, annyira 
meglepődik a váratlan ajándékon, hogy 
nem tudja, mit kezdjen a labdával. Ide- 
oda drihlizgel, mig Schmaus végül fellöki. 
A büntetőterületen történt a súlyos fault, s 

a közönség 11-est reklamál.

Remek teljesítmény — csak Kincses 
nem vált be

A magyar csapat regen játszott ilyen nagy 
formában. Nem kétséges, hogjha sima talajon 
pereg le ez a mai meccs, ugy a bécsiek alig
ha tisztük volna meg feltucat gólon alul. A 
közvetlen magyar védelem Bíróval az élén tel
jesen hibátlanul dolgozott. A fedezetsor lelke 
ezuttal is Turay volt, aki ugy a támadásban, 
mint a védelemben korát meghazudtoló mun
kabírással vette ki a részét. A szélsőfedezetek 
közül Dudás volt a hasznosabb. A csatársor 
Sárosi Gyurka hatalmas formába Icndülésével 
'égig aktív tudott maradni. A két újonc közül 
Kiszely várakozáson felül kiváló volt, Kincses 

csak a mérkőzés elején váltotta be a hozzáfü- 

gól érvénytelen. A közönség, amely nem 
hallotta a játékvezető sipjelzését, dörgő 
tapsviharral ünnepli a magyar csapatot. 
Most már egyes helyeken a füvet sem látni 
a víztől.

Óriási energia és akarat keli ahhoz, 
hogy ezen a „vlzipóló" talajon formás 

támadásokat hozzanak össze.

.4 magyar csapat fölénye elvitathatatlan. 
Zsengellér lövését Raftl csak nehezen fogja. 
Sesta körül ujabb vihar tör ki, mert a ié- 
kezhetctlen bécsi bekk több alkalommal 
liszttáalan játékmodorhoz folyamodik. 
Lába nyomán Turay is megsérül, bicegve 
húzza pár percig a sérült lábát, de szeren
csére nincs nagyobb baj. Most egy váratlan 
pillanatban Stroli ugrik ki és ugylátszik, 
hogy nem lehet feltartóztatni. De Biró 
Sanyi pillanatok alatt utoléri, szinte hozzá
ragad, úgyhogy Slroh képtelen lövéshez 
jutni. A viaskodásban azután mind a kel
ten elcsúsznak a kapu előtt. Sárosinak egy 
Kincseshez küldött remek zsinórpassza kan 
tapsot, de a kispesti újonc nem érti meg 
„Gyurka tanár ur“ elgondolását és a labda 
elvész. Turay mesésen emeli a labdát a 
bécsi fejek felett Kiszelyhez, aki kapásból 
kapumellé bombáz. Biró Sanyi, a „tócsa
ki rály“ minden közelharcból győztesen ke
rül ki. A magyar csatársor nyomása ismét 
ellenállhatatlanná válik és Schmaus csak 
egy hatalmas gyertyával tudja az ujabb gól
alkalmat elodázni. Zsengciiér lövése jelenti 
r további veszélyt, de Raftl ezúttal is he
lyén van.

A jugoszláv biró azonban nemet int, mert 
szerinte nem történt szabálytalanság

Ujabb nagy helyzetet teremtenek a bel
sőink s a bécsi védők szinte kíméletlen 
energiával verik vissza a nagy offenzívat. 
Egy veszélyes helyzet után egymás hegyén- 
hátún hever Zsengellér, Kiszely. Titkos, 
Sesta, Raftl és Schmaus. Amikor fellápász- 
kodnak, kiderül, hogy Wagner az egyedüli 
sebesült. De vele sincs különösebb baj. 
Még az utolsó pillanatban csaknem ujabb 
gól koronázza be a magyar sikert, ugyanis 
Kincses fejese vészesen tart a léc alá, de 
Raftl ezt is komorra parírozza. Majd 5d- 
rosi ad jó passzt Titkosnak, kinek lövése a 
külső hálót találja. S ezzel vége is a nagy 
meccsnek.

zült reményeket, lassan elhalványult a tudása 
s végül teljesen csődöt mondott. Titkos és 
Zsengellér a szokott nagyvonalú játékot nyúj
tották. A bécsi csapat legjobb része szinten a 
közvetlen védelem volt, különösen Schmaus 
tündökölt. Mock az első félldőbcll nagyszerű 
teljesítmény után teljesen visszaesett. Ugylát
szik, nem az ő fizikumának való az Ilyen ne
héz talaj. Wagner és Skoumal hasznos telje
sítményt nyújtottak. A csatársor minden tagja 
művésze a futballnnk, de hogy nem jutottak 
gyakrahinni szóhoz, ez a magyar védelem ki
válóságát bizonyltja. Két-háromgólos magyar 
győzelem jobban megfelelt volna a játék képé
nek.

gráci láb sem ludolt beleavatkozni a ragyogó 
akcióba. 1:0. Első félidő 10, perc. (Cupiryght 

by Hétfői Napló. — Systcm Horváth.)

László Lajoshoz:

Bevált Bécsben a „szédítő 
csatársor"

BUDAPEST—BECS B. 3:2 (3:1).

Bécs, október 2.
f.l Hétfői Napló tudósitójának tclcfonjclcn- 

lése. Nem volt igazuk azoknak, akik aggódtak 
a Bécsbe küldött magyar második garnitúra 
összeállítása minit, mert idegen környezetben 
a jónnk kikiáltott bécsi együttessel szemben 
alaposan kivágta a rezet és a közönséget is 
meghódította szép játékával. Tizenötezer főnyi 
közönség előtt Miess biró sípjelére n következő 
csapatok állottak fel: Budapest: Sziklai—Olaj
kár 1., Szojka—Szálai, Sárosi III., Balogh— 
Bognár, Harangozó, Cseh, Müller, Déri. Bécs: 
Platzcr—Weber, Marischka—Urbanck, Hoff- 
mann, Gall—Vogl ll., Geilcr, Fislicer, Gspan, 
Haag. Magyar támadásokkal indul a mindvé- 
gi gszép és érdekes mérkőzés. A 4. percben 
remek kombináció után Déri védhetetlen gólt 
lő. 1:0. Tovább tart a magyar fölény és szop 
sima támadások gördülnek a bécsiek kapuja 
ellen. A csatársorban különösen Cseh Matyi 
van elleniében és ravasz számítással, tervsze
rűen őrli a bécsi védelem ideigeit sorozatos 
trükkjeivel. A 26. uercben egyedül tör keresz
tül a védelmi falaxnon és helyezett góll lő. 
2:0.

A bécsiek védelme kapkodónn játszik és szem- 
melláthatóan meg van zavarodva. Platzcr a ka
puban kedvetlenül véd, ugylátszik inkább Buda
pesten szeretett volna a nagy csapatban védeni. 
A 43. percben is mél Cseh Matyi mutogatja a 
régi császárvárosban oroszlánkörmeit egy közeli 
lövéssel. 3:0. A bécsi közönség lehangoltam 
mint a .siralomházban ül a tribünökön. A fél
idő utolsó percében Vogl II. lefut és éles lövés
sel megszerzi a bécsiek első gólját. 3:1. Szü
net után a bécsi öltözőben magy sürgés-forgás 
és a szakemberek különösen a védelmet hibáz
tatják a három gólért. Nyimban intézkednek, 
hogy a gyenge napot kifogott Weber helyett 
Schlauch játsszék jobbhátvédet. A közönség 
hatalmas biztatással igyekszik erőt önteni az 
önbizalmukat vesztett és bágyadtan játszó bécsi 
fiukba.

SMKmm——-

A halmozott kudarcok 
oknyomozása
Öt sportvezér, öt sportág,,intézményes" letöréséről

Emberemlékezet óta nem volt olyan fekete 
nyara a „fehér" sportnak, mint az idei. Mint
ha minden összeesküdött volna ellenünk: az 
utolsó két hónapban már a legbiztosabbnak 
vélt nemzetközi versenyeket is sorra vesztet
ték el a magyar versenyzők. Mi az oka ennek 
a nagy hanyatlásnak? Talán nem tudnak már 
az atléták futni vagy az úszók elfelejtettek 
úszni? Ezer és ezer hasonló kérdést lehetne 
tenni s a felelet mindegyike csak az 
volna: érthetetlen. Julius 17-én indult el a ma
gyar sport azon a lejtőn, ahol megállni máig 
sem tudott. Az oknyomozás során a Hétfői 
Napló körkérdést intézett a különböző sport
ágak nagynevű vezetőihez, akiknek feleleteit 
az alábbiakban túrjuk olvasóink elé.

Az év legnagyobb csalódását kétségtelenül 
az úszók szállították. A hideg zuhanyként jött 
német vereség után szinte halomszámra gyűlt 
a kudarc.

Méray János,
Az Úszó Szövetség és a magyar uszó- 
sporl népszerű vezetője a következőkben in
dokolja fiainak siralmas szereplését:

— Elismerem, kétségtelenül gyengén szere
peltünk az idén. Ennek az oka a rossz Iré- 
ninglehetőség volt, hiszen csak julius 10-én 
kezdhettünk komoly munkábn. Engem a né
metek elleni vereség nem lepett meg és bíztam 
Wembleyben. Ott azonban megkezdődött a kál
váriánk Csik betegségével. A balszerencse vé
gigkövetett bennünket az uszóévad többi ré
szein. Mindezek ellenére sem lehet eltemetni a 
magyar uszósporlot. Ha most talán lent is va
gyunk egv kissé, de kiváló utánpótlásunk ré
vén Helsinkiben meg fogjuk mutatni, hogy 
nem lehet bennünket olyan olcsón eltemetni.

Az atléták sorozatos vereségéhez már hozzá
szoktunk. Mégis bíztunk, hogy az a bizonyos 
magyar virtus talán egyszer bennük is fel
ébred és ezzel a gyenge reménysugárral küld
tük őket Párisba, az Európábajnokságra. Mi 
lett az eredmény?... Amit már megszoktunk 
tőlük. Hogy hogyan lehelne az atlétikái világ
viszonylatban legalább közepes átlagra fej
leszteni, arra nézve kérdést intéztünk a ma
gyar atlétikai szakértők egyikéhez,

1024 óla hajtogatom — mondotta —, hogy 
a magyar atlétika lassan, de biztosan meg
ássa saját sírját és jóslatom, sajnos, annyira 
bevált, hogy ma már a kész sírban a koporsó 
is benne van és mindössze csak a hantokat 
kell rádobni, hogv a vulamjkor olyan világ
híres magyar atlétika a inullé legyen. Könny 
szökik a szemembe, amikor erről beszélek és 
amikor nézem a sportok c legelső ágában ti 
tedrendii szerepet játszó magyar atlétákat. 
Evek óla hangoztatom, hogy szakemberek kel
lenek a szövetség élére, akik megtalálják a 
megfelelő módot az utánpótlás fejlesztésére. 
Mert a mai anyaggal legfeljebb csak a párisi 
szerepléshez juthatunk cl. Az atltéika iránt ér
deklődés sincsen. Annak a három egyesület
nek. az MTK-nak. FTC nek és a KAOE nck, I 
amelyeknek közönségük van. nincs egv ép 
kézláh versenyzőjük, mert mindéi I elvisz a I 
két nagy egyesület- u MAC és a BBTE. Hu)

Ennek a buzdításnak - is van .az eredménye, 
mert negyedórás ostrom után a' 15. percben 
Gspan védhetetlen góllal szépít az eredményen. 
3:2. Ezután ismét a magyar csapat játssza a 
primhegediis szerepét és a bécsiek beszorulnak 
saját térfelükbe. Nagyon szép játék folyik a 
mezőnyben és a közönség gyakran megtap
solja a magyar csapatot. Most már Platzcr is 
felébredt téli álmából és egymásután hárítja 
cl a veszélyes lövegeket és nz ő érdeme, hogy 
a magyaroknak nem sikerül ujabb gólokat 
elérniük.

A magyar csatársorban Cseh Matyi kitűnő 
játéka kellemes meglepetés és két góltel 

gólképcsségéről is tanúbizonyságot tett.
Mellette Déri volt a legjobb csatár. A fedezet
sorban Sárosi Hl. nagyvonalú és hasznos játé
kot produkált és kiemelkedett a mezőnyből. 
A magyar védelem szürkén, de hasznosan ját
szott és a rombolásban megállta a helyét. 
Sziklai volt mégis a magyar védelem hőse, 
mert a kapuban rcmcknél-remekebb közbe
lépésekkel sok góltól kímélte meg a magyar 
kaput. Miess biró pártatlanul, hiba nélkül ve
zette a játékvezetés szempontjából igen köny- 
nyii és teljesen fair mérkőzést.

NÉGY ORSZÁG BIRKÓZÓVERSENYÉBEN 
MAGYARORSZÁG HARMADIK LETT

Stockholmból jelentik: A négy ország bir- 
kozóversenyében vasárnap Magyarország 4:3 
arányú rendkívüli értékes győzelmet aratott 
Németország ellen. A verseny részletes ered
ménye: Fischer győz Zombory ellen, Tóth 
győz Schmidt ellen, Weinkert lussos győzel
met arat Ferenc ellen, Sóvári tussal győz Erii 
ellen, Schaffer győz Riheczky ellen, Tarányl 
tussal győz Engelhardt ellen, végül Bobis 
pontozással győz BÖhmer ellen. A négy ország 
versenyének végeredménye a következő: /. 
Suéc/orszrfp, 2. l’SA. 3. Magyarország, -1. Né- 

Imetorsrtíf/. A Svédország—USA-mérközés során 
la svédek 4:3 arányban győztek.

meg akarjuk menteni e klasszikus sportágat, 
csak ugy érhetjük el, ha megfelelő vezető ke
zébe adjuk a szövetséget, aki munkájának' 
első pontjaként az utánpótlás nevelését és az 
átigazolás felfüggesztését tekinti. így talán 
évek múltán még mi is feljuthatnánk az euró
pai élgárdába. Ha pedig ez nem igy történne, 
akkor jöjjön a kormánybiztost

A birkózókról szinte hónapok óta nem hal
lunk semmit. Ami Stockholmban utolérte őket, 
arról jobb nem beszélni. Érdeklődtünk dr. 
Kossuth Ferencnél, a szövetség lelkes elnöké
nél, mi az oka a hanyatlásnak:

— Minden ellenkező híreszteléssel szemben 
— kezdte Kossuth dr. — a birkózók, ha csend
ben is, de dolgoznak. Sajnos, a nagyközönség 
keveset tud a létezésünkről. Fejlődést csak 
akkor remélhetünk, ha a fedett sportcsarnok 
felépítésével módja és helye lesz a birkózás
nak az erőpróbák sorozatára. Sohse felejtsék 
cl, hogy a magyar birkózás egykor a legelső 
volt a világon. Ezt a helyet most is el lehet 
érni, ha megfelelő támogatásban részesítik a 
birkózó sportot. Mi komolyan dolgozunk és 
igyekezni fogunk Helsinkiben is mcgúllani ugy 
a helyniiket, mint Berlinben!

A nemzetközi sikerekben olyan gazdag ke
rékpáros-szezon után bízvást reméltük, hogy 
kerekeseink az Európabajnokságban is meg
állják a helyüket. Sajnos, versenyzőink érthe
tetlenül egymásután adogatták fel a versenyt.

Neumann Andortól,
a szövetség kapitányától érdeklődtünk a siral
mas európabajnoki szereplés oka iránt:

— Akármilyen furcsán hangzik is — mon
dotta —, az curópabajnoki rossz szereplésünk
nek az olaszok az okai. Ugyanis nekünk 
ugyanolyan áttét-váltóink voltak, mint az ola
szoknak. Ennek következtében, miután az át
váltok éppen ezen a nagy versenyen mondták 
lel a szolgálatot, olasz barátaink sorsára ju
tottunk és kénytelenek voltunk feladogalni a 
versenyt. Ez a sikertelenség minket mégsem 
csiiggeszl cl. Kiváló utánpótlásunk révén bí
zunk abban, hogy az idén és jövőre is foly- 
lani fogjuk szép nemzetközi sikereinket.

A boxolóktól az utolsó két évben csak ve- 
leséget kaptunk. Hogy mi ennek nz. oka, ezt 
senki sem tudta megérteni. Hiszen kevés euró
pai nemzetnek van olyan utánpótlási anyaga, 
mint nekünk. Hogy mégis sikerek helyett ve
reségeket könyvelhetünk cl, ennek az okáról 

Forray Árpád,
a szövetség kiváló kapitánya a következőket 
mondotta:

— Egyszer fenn és egyszer lenn a kerék, 
így szokták ezt mondani. Éveken keresztül 
Európa legjobb boxneinzcte voltunk s ennek 
ti letörésnek, akármennyire fájó is, be kellett 
következni. Hogy ez tovább tart a kelleténél, 
nz rászánt annak tudható be, hogy verseny
zőink küzdő szelleme az ulóbbi időben meg
lehetősen leromlott. Amellett a szövetség a 
megkérdezésein nőikül is ad turaengedólyt. A 
Bcszkár például pont a német—magyarra nem 
volt iilhon. Remélem, hogy rövidesen minden 
kérdés tisztázódni fog és kiváló utánpótlásunk 
révén Európa félelmetcshirü boxországa le
szünk ismét.

A körinlerjii végeiért, a védőbeszédek el
hangzottak. mindenki bízik, bízzunk tehát mi 
Is, hátha a sovány és fel. !-• c<zleMrk n’.-m 
ismét vidám, gazdag napok‘fognak kévdkc.'ni.

A BUDAPESTI AMATŐRÖK LEGSZEBB 
GÓLJA A GRÁCIÁK ELLEN

Magyar pályán az utóbbi Időben ritkán látott
góllal jutott vezetéshez a budapesti csapat.
Lengyel—Bokor—Pintér a labda útja, a kis
csepeli szélső szélsebesen lefut, beadása egé
szen a jobbszélre kerül, ahonnan Rozsáli ka
pásból ki Idl Vidorhoz és ar. apróíermelü
é.gjuslábu összekötő bombagólt 10. Egyetlen
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Háromgólos vezetés sem volt 
elég a győzelemhez

Bl DAPEST—(iRÁC 4:4 (3:0)
\ llungária-uti pálya előjátékára meg- 

lehetősen gvérszámti közönség voll ki- 
vnncsi. Amikor a szomszédos lémploin 
órája az egy órát jelezte, alig 1500 néző 

szorongott" a tribünökön. Az öltözőkben 
feltűnően nyugodt a hangulat, (gyik csa- 
I ilban sincs változás. A tökéletes Fradi- 
ilresszhcn pompázó stájer fiukat fergeteges 
taps fogadja. De kijut a mieinknek is. A 
két csapul összeállítása a következő:

Budapest: Kiss Deli II., Kondor—Páz- 
mándy. Lengyel, flokor I. -Hoz sáli, Vidor, 
Szcndrődi, bekecs III., Pintér.

Grác: Ciluilak-Dorner, Allmrr- lluber, 
Klcindicnsl, Kleissncr—Obiak, Linhardt, 
Gmcindl, Lamoth, Sekyra.

Hatalmas iramban indul a mérkőzés, a 
gráciák Iiosszii labdákkal dolgoznak, inig a 
magyarok játéka sallangmcntes, de annál 
veszélyesebb. A 10. perc hozza a nap első, 
egyben legszebb gólját.

Lengyel- Bokor—Pintér a labda útja, 
a kLs csepeli szélső hatalmas beadása 
átmegy a jobbszélre, ahol Rózsáit ka
pásból küldi Vldprnak és az. apró
termetű összekötő ritkán látott remek 
bombával szerzi meg a vezetést. 1:0.

Mesteri akció, remek befejezési Most meg- 
íred az cső s ez meglehetősen zavarja a 
játékosokat. Néha olyan zápor kerekedik, 
hogy alig lehet két méternyire látni. A já
ték azért igy is nagyon változatos. A stáje
rek kiváló atléták, remekül futnak, csak a 
lövésben nincsen szerencséjük. A magyar 
< Malársormik minden megmozdulása veszé
lyes, akárcsak az Elektromosban, ilt is

Szcndrődi a kerékkötő.
A 33. percben ismét parádés gól születik.

Pintér, mint a motor száguld a hal
szélen, beadását háttal a kapunak 
kapja Szcndrődi. aki régi napjaira em
lékeztető stilussnl. dopler-fejessel küldi 
védbetetlcnlil az akció szépségétől vo
nalra dermedt kapus mellett a hálóba. 

2:0.
Tovább támad a magyar csapat, s rövid 
percek múlva parázs kavarodás támad a 
zöld-fehér kapu előtt.

Ide-oda cikázik n labda, végül Féltét*  
megtalálja n lábak között azt a kis 
rést, ami elegendő a labdának ahhoz, 
hogy akadálytalanul szálljon a háló 

jobbsarkába. 3:0.
\ második félidőben a Hungária színei- 

ben jelenik meg a gráci csapat. l'gylátsz,ik. 
a kék fehér szin gólképenségcl is jelentett 
egyúttal. A gráciák ugy kezdenek, mintha 
kicserélték volna okét a dresszükkel együtt. 
Viszont

a magyar csapat első félidei lendülete

Fellebben a fátyol a magyar-morva 
mérkőzés alibi-győzelmének titkairól

\ Magyar Ökölvívó Szövetség vezetősé
gének súlyos baklövéseivel többizben fog
lalkoztunk. A válogatással kapcsolatos 
nu-lhTogasok sorozata csaknem teljesen le
járatta a magyar ökölvívó sport nehezen 
kivivőit jó hírnevét. A szombati, németek 
elleni (klO-cs eredmény már azt jelenti, 
hogy a MÖSz vezetői belátták hibájukr.t, 
minden mellékgondolntol félretettek és 
csakugyan a legjobb csapatot állították ki 
a ném< lek ellen. Mégis kénytelenek va
gyunk fellebbenteni a fütyült, hogv a nagy
közönség némi bepillantást vethessen a ku
lisszák mögé.

Nem is elvan régen, a sorozatos súlyos 
sercségek ulán. a MÖSz vezetői furcsa

csel fogáshoz, folyamodtak, hogy a kö
zönséget egy fölényes győzelemmel 

ámíthassák el
s ezzel igazolják magukat és az addigi 
rossz válogatási rendszeri.- Ismeretei, hogv 
szokásos nagy dóin •réssel harangozták be 
a csch-mugyar válogatott mérkőzést. A 
mérkőzés színhelyén a MOS/ hivatalos 
programján is c.sch-magyar • álogatott mér
kőzés szerepelt, azonban a közönségben a 
fölényes Mnagvor győzelmek ellenére is 
furcsa mcllckgondolatolcil okozott az a kö- 
jiilmény, hogv

egyik-másik „eaeh" versenyző elkép
zelhetetlen gyenge bokszolást mutn- 

tuti be
s voll on an is. aki e mérkőzésen végig a 
I olo/ógép szerepét játszotta.
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teljesen eltűnt.
Mintha megelégelték volna a fiuk a három
gólos vezetést. Az egyre jobban zuhogó eső
ben mindinkább fölénybe kerül a vendég
csapat. A 13. percben

Kondor kapusbabérokra pályázik éa ha
misítatlan Szabó-stílusban húz le egy 
labdát a 16-oson bellii. A 11-esen még 
vitatkozni sem lehet, de Kiss szerint 
még védeni sem, mert bizonyára fehér 
pulóvere kímélése céljából Lamoth 
gyenge blintetőrugására nem Is veti 
magát, igy a tolnia akadálytalanul sétál 

a kapuba. 3:1.
A gól után Pázmándy tulclegánsan ad, 
mintegy 40 méterről haza, n kifutó Kiss 
pedig ahelyett, hogy a gyenge, hazaadást 
felvenné, ]>oxo|.ía a labdát. Vesztére éppen 
Gmeindl elé, oki nem szégycnli a váratlan 
ajándékot értékesíteni. 3:2. Rögtön utána 
mi rúghatnánk gólt, de Pintér négy lépés
ről sem tudja eltalálni az üres hálót. A 
28. percnél tartunk, amikor Pázmándy

..forintos**  passzt ad Sekyranak, aki a 
magyar védelem dlszkisérete mellett 

kiegyenlít. 3:3.
.1 magyar csapat most már teljesen össze
roppan. Az első félidőben oly szemkápráz
tatóén játszó csatársor csak lézeng a pá
lyán, a halfsor tagjai pedig szorgalmasan 
keresik az „ollót**.  A védelmünk annyira 
megzavarodott, hogy három lépésről tisztán 
még taccsra sem tudja rúgni a labdát. 
Nem is csoda, hogy rövidesen bekövetkezik 
a végzet. A vendégcsapat nemcsak a három
gólos hátrányt egyenlíti ki, hanem még a 
vezetést is meg tudja szerezni. Ebben nagy 
része van a folyton tévesen integető határ
kirónak is, aki most Obiak tényleges off- 
szájójánál elfelejti felemelni a zászlóját és 
igy a szimpatikus német szélsőnek könnyű 
a dolga a leálló magyar védelem mellett. A 
rosszul helyezkedő Kiss keze között meg
szerzi a vezető gólt. 3:4. Gól ulán tovább 
támad a vendégcsapat, majd lassan, a fél
idő vége felé a magyarok is hallatnak ma
gukról. A csatársorunk azonban nem tud 
megverekedni a gráci kapu előtt tömörült 
cmbersövénnyel. A vendégek már 11-eh 
őrzik a kapujukat. Közvetlenül a befejezés 
előtt egy ártatlan labda lluber kezét sú
rolja és

Majorszky biró habozás nélkül mutál 
a 11-es pontra. A közönség fütyüli ■ 
túl jóakaratu ítéletért a játékvezetőt a 
a fütyülés még akkor sem szűnik meg, 
amikor Pázmándy büntetője a hálóban 

akad meg. 4:4.
Az óriási lelkesedéssel játszó gráci csapat 
megérdemelte volna a győzelmet, a magyar 
csapatnak pedig meg kell tanulnia, hogy 
háromgólos vezetés után leállni nem lehet.

Másnap nagy meglepetéssel értesült a 
közönség arról, hogy a lapok a fölényes 
magyar győzelmet nem mint magyar-cseh
szlovák válogatott mérkőzést könyvelték 
cl, hanem

magyar-morva mérkőzésről szóltak a 
tudósítások.

Az ökölvívó sport benfenteseitöl egy-ket
tőre bővebb részletek is kerültek ki a fur
csa mérkőzéssel kapcsolatban: egy-kettőre 
híre terjedt, hogy a nyolc morva versenyző 
közül

csak három négy számit versenyzőnek, 
a többi még a „tehetséges kezdő**  
büszke elmét sem vindikálhatja ma

gának.

Az egyik versenyző el is mesélte, hogy ez 
volt az. első versenye, még soha életében 
nem dolgozott tréner keze alatt, ugy. hogy 
ő maga is a legnagyobb csodálkozásának 
adott kifejezést afölött, hogv a magyar vá
logatott ellen kellett kiállania.

Ezek a jelenségek arra mulatnak, hogy 
a MÖSz vezetői a sorozatos vereségek 
okozta csorbák kiküszöbölésére egy al
kalmi morva csapatot hozattak le Buda
pestre, hogy azokat jól elverve, xissznsze- 
rezzék a magyar versenyzők eljátszott di
csőségét.

Reméljük, ilyen alibi-győzelmekre löbl»e 
ucm lesz szüksége a magyar ökölvívásnak.

A Cégliga bajnokságai
I. isr.hily:

Kemény és társit—Chinoin :'.1 Vezette: Ska- 
litzcr. Félbeszakadt, Growe—Kispesti Textil 
3 1 (3:1). Vezette: Istenes. Kábelgyár lllóra 
C:t (l:ti. Soroksári-iif. Vezette; Barabás L.

II. osztály:
llinn.iun- Ilmlialor 1:1 <0:0i. Vexellc: Slrontpf. 

M. V.-sioiiel -Weiss Manirc.l I 5:0 (I.Ol. Ve- 
?elt< Mura -o Engel-- Gi-elln Gőzmalom 3:2 
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A vasárnapi tréning-mérkőzések 
eredménye: 

Toldi a center az Újpest ellen
A válogatott mérkőzések miatt vasárnap 

szünetelt az NB é.s NBB nagv üzeme. A csa
patok válogatottjaik nélkül barátságos mér
kőzésekről a Hétfői Napló tudósítói az aláb
biadban számolnak be:

Ferencváros—Budafok 5:2

Az Újpest ellen készülő zöld-fehér gárda 
vasárnap délelőttre az NB egyik legerősebb 
középcsapatát, a Budafokot látta vendégül 
üllői-ufi pályáján. A magasnivóju tréning
mérkőzésnek meglehetősen nagyszámú kö
zönsége is akadt, amelynek a figyelme főleg 
Toldi játéka felé irányult. A népszerű Gé
zának ugyanis ma volt a vizsgája, ami any- 
nyit jelent, hogy a mai játékától függött, 
hogy csütörtökön szerepet kap-e abban a 
Ijzcnegyben, amelynek meg kell törnie a lilák 
veretlenségét. Toldi Géza nagyon jó, főleg 
nyugodt játékot mutatott, ugy, hogy a Fc-

Bernadotte nyerte a Magyar St. Légért
Esőtől átázott, feneketlen mély pályán fu

tották a St. Légért. Az előzetes favoritról szál
longó kedvezőtlen hírek hatására. Dragonyos 
lett a verseny start favorit ja, de nagyobb volt 
a pártja a Szent István-dijnyerő Hősnek is, 
mint a nemrég meg verhetetlennek hitt Bcrna- 
dotte-nak.

A versenyt meglehetősen lassú iramban Hős 
vezette Karvaly és Dragonyos előtt. A rövid 
oldalon Bernadotte felzárkózott a vezetők 
mellé, a célegyenesben pédig hirtelen élre 
szökött cs biztosan védte ki a végén fclnyo- 
múló Dragonyos támadását. A sokáig vezető 
Hős, mint rossz utolsó ért célba.

A szokatlanul mély pályán különben egy
mást követték a meglepetések. A napot nyitó 
Nyeretlen Kétévesek versenyét a fogadások
ban teljesen elhanyagolt Ternó nyerte. A Zug
lói-díjban Muzsika ismét megverte Gladiátort.

'^"ogaSBaner Aladár
booktnakerIrodáiban, Budapest, Kossuth Lalos-u. 14-11

Telefon: 180-704, 189- 724 «
Fiókirodát Budán, Horthy Mlklós-ut 18.

Telefonon Telefon : 268-788
leadott fogadásokat mindenkor azonnal kikézbéslhlnk

A Pasaréti handicapei a szombaton momentum 
nélkül szerepelt Lator nyerte, biztosan. A Két
évesek eladóversenyét Hajrá végig vezetve, 
nyerte. A napot záró Hundirap-ben végre egy 
favoritnak is sikerült győznie.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Terno 

(6) Nagy G., 2. Tigár (10) Schejbal, 3. Nar- 
wal (2) Gutái. Fm.: Nótárius (l'/í) Balog, 
Adoma (6) Esch, Blagucur (5) Félix, «ünob 
(12) Bihari, Boario (10) Keszthelyi, Kevcháza 
(4) Klimscha. Rhodos (12) Klimscha II. 2 h., 
fejh. 10:234, 56, 43, 19. Befutók: 1993 cs 1993.

II. Zuglói díj. 1. Muzsika (3) Bihari. 2. Gla
diátor (2 ki) Klimscha, 3. Pornódé (2) Gutái. 
Fm.: Prímás (6) Esch, Eredő (4) Weissbach, 
Vaklárma (33) Keszthelyi. Abrnád (6) Félix, 
Hindu (6) I'ctting A., Rejtvény (8) Nagy G. 
Nyakhossz, 1 hossz. 10:67, 17, 13, 13. Befutók: 
119 és 128.
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EGY KIS SZÍNHÁZ
VÍZSZINTES:

1. Táncoskomikus. 11. 
Nemzetinek van ilyen színháza. 
12. Régi magyar név. 13. A 
..János vitéz", szabadtéri elő- 
adásának Juliskája (Júlia), 14. 
Fog és tojás vnn ilyén. 15. 
Operett primadonna. 16. Tanulta 
vala. 17. Föld — idegen össze
tételekben. 19. Zuglói Atlétikai 
Club. 21. Semmi — franciául. 
22. Bán párja. 23. Cigánynak 
mondják. 24. Esszéi felfog. 25. 
A Nemzeti tagja. 26. A. U. Z. 
27. Szent — idcgennyclvü rövi
dítése. 28. Vissza: harag — la
tinul, 29. Azonosan ejtendő 
belük. 30. Brlii. 31. Molnár 
Ferenc egyik darabjának a cl. 
méhen olvashatjuk. 32. Ma
gyar színész, keresztnevének*  
kezdőbetűjével. 38. Portéka. 
35. Klasszikus női név. 37. 
Igckölő. 39. Újpesti sporlcgy- 
lel. 41. Fél vonó. 42. Kél da
rab. 48. Női név. 44. Állóvíz. 
46. Tenni'/műszó. 48. Nőnemű 
francia névelő. 49. Shqkfspoaru 
..Rómeó és Júlia" c. drámájá
nak egyik legszebb résziele.

FÜGGŐLEGES:

1. Bourdcl darabja, a Vígszínház jászollá. 2. 
Győri fiilbnllcwtpai. 3. Zászlót lóbil. 4. Vasgyá
rakban találliató. .’>. Y. R. Y. 6. K. S ’f. 7. Kötő 
szó. 8. Elmer Rice darabja a Magyar Színház
ban. 9. Ugrál — de csak a vége. 10. Zsolt Béla 
daraliji. .1 Ma-ivat Színház látszo'.lii. 13. An-ol 
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rcncváros vezetősége minden valószínűség 
szerint már játszatni fogja az Újpest ellen. 
A tréningen nagyon jól mozgott meg Jász
berényi, Magda, valamint a sérüléséből fel
épült Kemény is. Hivatalosan még nem állí
tották össze a d'rby-csapatol. az elterjedt 
bírok szerint a ’ radi összeállítása a követ
kező: Háda—Tátrai, Polgár—Magda, Sá
ros! III., Lázár — Tánczos, Sárosi dr., Toldi, 
Jakab, Kemény. Ezek szerint tehát Toldi 
visszakerülne centerbe és Kiss maradna ki 
a csatársorból.

Vasas—ZSE 5:2
Béke-utcai pályáján látta vendégül a pi

ros-kék NBB-csapat az NB amatőr újoncát. 
A mérkőzés főleg a ZSE számára volt fon
tos, mert a Vasas ellen a próba játékosok 
légióját vonultatta fel, akik bizony nagyon 
gyengén szerepeltek ugy, hogy a ZSE csapat- 
erősitési gondjai továbbra is fennállónak.

II. Magyar St. Leger. 1. Bernadotte (2) Schej- 
bal. 2. Dragonyos (1J^) Szentgyörgyi, 3. Dankó 
Pista (16) Gutái. Fm.: Seregély (10> Esch, 
Karvaly (8) Teltschik, Hős (2) Klimscha. 2>í 
hossz, 3 hossz. 10:27, lő, 13. Befutó; 61.

IV. Pasaréti handicap. 1. Lator (8) Kajári,
2. Cipó (4) Bihari, 3. Perelő (3) Kolonics. 
Fm.: Sydney (3) Klimscha, Nowhcre (l'A) 
Gutái, Nankiug (2) Keszthelyi. Nyakhossz, l'/í 
hossz. 10:94, 31, 31. Befutó 302.

V. Kétévesek eladó handicapja. 1. Hajrá (4) 
Dósai, 2. Kígyó (3) Pfendler, 3. Lándzsa (5) 
Schejbal. Fin.: Scnoritas (6) Fctling A., Fiu- 
mara (8) Horváth K. II. Menta (2fá) Kolonics, 
Fanny Elssler (12) Csapiár. Danac (6) Csuta, 
Bajusz (16) Klimscha II.. Máskor (12) Kajári, 
Cscrmőke (12) Máté. 1 hossz, 1 hossz. 10:58, 
25, 15, 18. Befutók: 166 cs 211.

VI. Handicap. 1. Virulj (3) Klimscha II., 2. 
Ravasz (6) Félix, 3. Ereszd el (3) Bihari. Fm.: 
Dobos (4) Kajári, Alamuftd (8) Kupái K., Do- 
lova (12) Kolonics, Nincs több (8) Csömöri. 
Cinus (6) Dósai, Leaguc of Nations (10| 
Pfendler, Indiana (10) Máté, Kibocsátó (8) 
Fetting F. Ötnegyed hossz, 2 hossz. 10:53, 21, 
28, 28. Befutó: 10:316 cs 110.

A BUDAPESTI DIJAT futják vasárnap. 
A 30.000 pengős díjban Bársonynak nincs ko
moly ellenfele.

SZERDÁN a földmivclésiigyi minisztérium 
dija, szombaton pedig a Totalisatcur-liandicap 
a nap főszáma.

házak s/inlnpján olvasható sző. 18. Liget — 
franciául. 19. Fekete — francia nyelven 20 
Idegen női név. 22. Szürke — nemeiül. 23. A 
inclvg évszak, 25. , A ‘ rulellszalonokban nélkű- 
lozhelellen személy. 26. Iloci! 28. Igckölő. 30. 
I ara. 32. Szám. 33. Borodin operájának főnlnkja. 
■>4. A Nemzeti Ingja. 35. Naplcmcnle utáni idő- 
;/.■<. 36. Isivel' 43. Azl ivomlja a közmondj.

MUMAIUTI A GLÓBUS NkUMDAl MÚLNILZL1 B. T. KÜIHOKGÖGEPLIN. BL'DAl’LSr, VI, ARADI LKjk 8. - NYOMDAlGAZGATÖi ANGEHMA1EB KAROLY?


