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Imrédy Béla nyilatkozata
Magyarország problémáiról
„Az elkövetkező hónapok bőségesen fognak munkát adm 
az ország sorsa intézőinek, ezért fokozott munkatempóra 

és célszerűbb munkametódusokra lesz szükség1*
és célszerűbb munka- 
metódusokra lesz szükség.

Külpolitika
— Külpolitikai téren annyit minden 

esetre megállapíthatunk, hogy az a ma
gyarellenes irányzat, amely a kisantant- 
ban jutott kifejezésre, lényegesen eny
hült. Az a dinamikus erő, amely Mus
solini Olaszországából és Hitler Német
országából árad szerte, a többi közt ezt 
a változást is létrehozta. Ezt minden 
esetre mint ránk nézve kedvező körül
ményt regisztrálhatjuk. — Politikánk 
irányvonalában sem ez a körülmény, 
sem pedig a területi gyarapodásnak a 
ténye semmi tekintetben nem idéz elő 
változást. Politikánknak alauelve válto
zatlanul a róma-berlini tengelyre való 
támaszkodás és ha valami újat akarnék 
regisztrálni, csak azt mondhatnám, hogy 

a tengely politikájához

Róma, november 13.
A V o c e d‘I t a 11 a, a G I o r n a 1 c 

d‘I t a I i a vasárnapi lapja Imrédy Béla 
miniszterelnöknek Virginio G a y d a fő
szerkesztő számára tett következő nyi
latkozatát közli:

— A magyar csapatok bevonulása 
befejeződött. A Kassán lezajlott ün
nepség, ahol hatalmas tömegek lelkesen 
fogadták a magyar csapatok élén be
vonuló főméltóságu kormányzót, ékesen 
szóló bizonyítéka annak, hogy az a dön
tés, amelyet a tengely nagyhatalmai 
Kassát illetőleg Béősben hoztak, 
megfelelt a népi elven nyugvó igazsá
gosság követelményeinek.

— Magyarország jól tudja, minő fele
lősségteljes és kényes szerepet vállaltak 
a tengely hatalmai, amikor a csehszlo
vákiai kérdés ujjárendezésének meg
gyorsítása érdekében elfogadták a dön
tőbírói tisztek betöltését. Ezért

hála jár nekik, nemcsak 
a közvetlenül érdekelt 
államok részéről, hanem 
egész Európa részéről, 

mert hiszen az európai kontinens né
peinek boldogulását a magyar-csehszlo
vák kérdés elintézetlensége állandóan 
veszélyeztelte. Mi magyarok, bár ál
dozatokat Is kellett hoz
nunk, a döntőbíráskodásnak az elfo
gadását ugy tekintjük, mint ujabb bizo
nyítékát annak a baráti viszonynak, 
amely az Idők folyamán a tengely hatal
mai és Magyarország közt kifej
lődött.

Belpolitika
— A kereken egy millió lakással és 

eddigi területének körülbelül 13 száza
lékával megnövekedett

Magyarország uj prob
lémákkal áll szemben, 
amely ek nek megoldása 
sok gondot jelent, de vall
juk be, szívesen vállalt 

gond o,t, 
hiszen az ország területben és népi erő
ben való gyarapodása minden gonddal 
felér. A húsz évi különélés során, ha 
érzelmileg semmi változás nem Is tör
tént, a gyakorlott életben: közigazgatás
ban. közgazdaságban, jogfejlődésben 
bizonyos eltérések álltak be s a most 
egyesülő területnek az eddigi területtel 
való egyesítése bizonyára a bonyolult 
részletkérdéseknek sorát fogja felvetni.

— Hozzájárul mindehhez annak a 
munkaprogrammnak a végrehajtása, 
amely az elmúlt hónapok folyamán 
épült*  fel és nyert kifejtést és amely 
szociális téren, földblrtokpolitlkában, 
egy erőteljesebb militarista szellemnek 
kifejlesztésében és a nép egység jegyé
ben való szorosabb összefogás és egybe
olvadás követelményeinek érvényesítésé
ben nyer különösképpen kifejezést, 

Az elkövetkező hónapok 
tehát bőségesen fognak 

^munkát adni az ország 
sorsa Intézőinek s ezért 
fokozott munkatempóra 

való támaszkodásunk 
még teljesebbé válik.

Az érzelmi szálakat az elmúlt néhány 
hónap története a hála ujabb szálaival 
egészítette ki.

— A bolsevizmus elleni harcban Ma
gyarország volt talán az első és a ma
gyar politika Horthy Miklós Öfőmélto.- 
sága bölcs kormányzása alatt ettől az 
iránytól egy pilanatra soha nem tágilott 
és a kommunizmussal semmiféle meg
alkuvásra vagy kompromisszumra kap
ható nem volt*.  A két tengely-nagyhatal
mat ideológiai kapocsként összefűző 
holsevMadlenes beállítás tehát Magyar
országon mindig teljes megértésre, he
lyeslésre és elismerésre talál.

Az erős nacionalista szel- 
I c ni, a katonai erények 
ápolása, a fajtának a sze
retető mind olyan a 1 a p v o- 

A főmélfóságtíi komátwzói pár 
a kassai dóm előli

n á s a I a magyar nemzeti 
életnek, amelyek a d o 1 o g 
termés z e t é b ő 1 folyó eltér é- 
sekkel a fasiszta és ne ro
zét i szocialista hatalmak 
alapvető p r i n c 1 p i u m a - 

ként szerepelnek.
— Az a céltudatosság és felelősségér*  

zet pedig, amellyel ez a két hatalmas 
baráti birodalom a problémákkal szem
benéz és azokat megoldja, az a mód, 
ahogyan Csehszlovákia magyarlakta te
rületeinek a problémáját rövid néhány 
nap alatt tárgyalásra kitűzte és megol
dotta akkor, amikor 19 esztendőn át 
hiába kopogtattunk, még azt sem tudtuk 
elérni, hogy a Népszövetségi Alapok
mány 19-ik cikke értelmében a kérdés 
legalább napirendre tűzessék, — az el
ismerésnek és a csodálatnak elemeit ve
gyitik azon szálak közé, amelyek min
ket e két nagyhatalomhoz kapcsolnak.

Gazdaság
— ügy érezzük, hogy

gazdasági téren is u j I e h e- 
t ő s é g e k n y i I n a k m eg.

Már eddig is Magyarország külkereske
delmének igen jelentős része, mondhatni 
nagyobb része a két baráti nagyhatalom
mal bonyolódott le, amelyek közül föld
rajzi okoknál fogva természetszerűleg a 
Német Birodalomnak volt nagyobb ré
sze.

E zekét a g a z d a s á g i kap
csolatokat ne in c s a k á p o I- 
n I, hanem a s t a b i I i t á s i r á- 
n y á b a n ki m é I y 11 e ni és a 
c é Is z e r ü köles ö n ö s kiég é- 
s z i t é s Irán y á b a n ki é p i- 
t e n I a k ö z e I j ö v ő ne k b i z o- 
n y á r a g y ii ni ö I c s ö z ő gaz- 
d a s á g p oIi t i k a i feladatai 

közé tartozik.
— Olaszországi nyári utam alkalmá

val, amely feledhetetlen emlékként él 
bennem, módomban volt a köles?:, s 
baráti érintkezésnek számos tcrüieliit is 
érinteni, amelyeknek részleteibe, l.i. 
ván az időből, most nem kívánok bele
bocsátkozni. Mindenesetre rend*'.  A ül 
örömünkre szolgált és nagy hálával vet
tük, hogy a baráti olasz nemzet a tv.: a 
hatalmas közvéleményformáléi sajká
nak illusztris képviselőit ezekben a t - 
ténclmi napokban hozzánk elküld .lí,*,  
mert láthatták azl nz örömet, sun ' .<t 
visszatérő testvéreinkkel vaké egye ..lé
sünk minden magyarnak u szivében ki 
tett és mert

láthat! á k e g y b c n a z I n 
v a I ó b a n ni é I y e u g y < > k e r < 
z ő b a r á t s á g <> t, m e g b c c s ii ■ 
lést és szer c t e t e t, a m e I y c t 
az olasz nemzet iránt t á p-

1 á I u n k,
i azt u tiszteletet és csodálatot. am< '• < I 
az Önök Duce-jónak montimentúlis 
nemzetépltő miivé mindnyájunk szivé
ben kelt és amely érzelmeknek boldog 
vagyok, hogy újból tolmácsa lehettem.
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Kánya Kálmán 

expozéja a lengyel 
sajtóban

Varsó, november 13.
(MTI.) A lengyel sajtó vusárnapi számai*  

bán rendkivüli érdeklődésscl fogadta Kánná 
Kálmán kiiíiigynilnlszlornek a képviselőház
ban elmondott expozéját. A lapok kivétel 
nélkül

teljes terjedelemben ><«z!!k ur. expozét 
és a benne foglaltakra vonatkozó állásfogla
lásokat főképpen u elmekben juttatják ki
fejezésre.

A hadsereg lapja, a Polska Zbrojnn címe: 
„Kánya külügyminiszter a bécsi döntésről. 
Köszönő szavak Lengyelország számára."

A kormánypárti Kurjer Poranny kiemeli, 
hogy

Magyarország nem garantálja C/M’hsr.lo- 
vákia halárait.

Az. Er.prcst Poranny hangsúlyozza, hogy 
Magyarország fel volt készülve a hábo- 

rura.
« ■<

Imrédy Béla 
részvéttávirata a török 

miniszterelnökhöz
Imrédy Béla miniszterelnök Kenud Ah- 

türk halála alkuiméból a következő távira
tot intézte (lelal Bayar török miniszterelnök
höz:

„Mélységesen megindulva a gyász alkal
mából, amely a török köztársaságot alapí
tója elhunytéval sújtotta, kérem Exccilen- 
ciádnt, hogy fogadja a magyar királyi kor
mány legőszintébb részvétének nyilvánítá
sát, amelyhez az egész magyar nemzet csat
lakozik. Imrédy miniszterelnök.

Bayar török miniszterelnök a következő 
választáviratot intézte Imrédy Béla minisz
terelnökhöz:

„Nagy nemzeti gyászunk alkalmával Nagy- 
méltóságod óllal kifejezeti részvétért hálá
mat kifejezve, kérem tolmácsolja meghatóit 
köszönetéinél a magyar kormány és a test
vérnemzet elölt. C.elal Bayar."

"föjCd k erre iszunk 
egy Jó pohár

A Felvidék visszaszerzésé 
nek nagysikerű müve után 
esetleg formálisan lemond 
a kormányv de továbbra is 

Imrédy Béla lesz 
a miniszterelnök

Történelmi belek zárullak le: 
befejeződött az. a dicsőséges eredményű, 
monumentális külpolitikai kampány 
amelynek során Imrédy Béla miniszter 
elnök és kormánya páratlan méltóság
gal, öntudattal és kifogástalan diplo
máciai stílusban lefolytatott akciójával 
az igazság hatalmas érveire támasz
kodva, vérontás nélkül visszaszerezte az 
országnak a felvidéki magyar terület 
túlnyomó részét. Természetes ezekulán, 
hogy ugy a kormányzó ur űfő.uéltósóga, 
mint pártkülönliség nélkül az egész or
szág népe továbbra is a legnagyobb bi
zalommal tekint Imrédy Béla miniszter
elnöknek és kormányának minden el*  

következő lépése felé.

Ez az általános és osztatlan izgalom, — 
amely megérdemelten jut osztályrészül 
Imrédy Bélának és a felvidéki akció két 
tevékeny, nagytudásu harcosának, Kánya 
Kálmán külügyminiszternek és gróf Teleki 
Pál kultuszminiszternek — jellemzője lesz 
annak a belpolitikai szezonnak is, amely 
most a külpolitikai siker nyomán megin
dul.

Hírek a kormány formális 
lemondásáról

A belpolitikai eseménysorozat előjátéka 
az országgyűlés két házának szombaton tar
tott ülése volt. A képviselőház folyosóin 
már szombaton, különösen a délelőtti ülé
sen sokat beszéltek arról, hogy

a jövő bél elején Imrédy Béla esetleg 
átalakilju kormányát.

Könnyen lehetséges, hogy a jövő hét elején, 
esetleg már ma, hétfőn, vagy holnap, ked
den, Imrédy Béla miniszterelnök benyújtja 
u maga és kormánya lemondását a kor
mányzó ur őfőméltóságának. Ez a lemondás 
természetesen csak formalitás, döntő jelen
tőségű események lezajlása után szokásos 
lépés.

Kétség sem fér ahhoz, hogy a kor
mányzó ur őfőméllósága ismét a leg
teljesebb Idzulmárói fogja biztosítani 

Imrédy Béla miniszterelnököt,
akinek lemondását nagy egyáltalában nem 
fogadja el, vagy pedig azonnal őt bízza meg 
az ii j kabinet megalakításával.

Kétségkívül áll nz is, hogy a második 
Imrédy-kormány, illetőleg a rekonstruált 
Imrédy-kormány szelleme és iránya semmi
féle változást nem fog szenvedni.

Kombinációk az u] 
miniszterekről

Csupán arról van szó, hogy 
esetleg kiválik u kormánynak néhány 

tagja a kabinetből.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap több 
jólinformált kormánypárti, valamint ellen
zéki politikussal beszélt és többé-kevésbé 
egybehangzó kombinációkról értesült a kü
szöbön álló személyi változásokkal kapcso
latosan.

Különböző helyről nyert információk 
egybevetése után valószínűnek tekintjük, 
hogy
. a kormány három tagja válik meg tár

cájától: Szlranyuvszky Sándor földml- 
velésUgyi miniszter, Bornemisza Géza 
Iparügyi miniszter és Mlkecz Ödön igaz

ságügyminiszter.
Természetes, hogy újabb és újabb kom

binációk merülnek fel csaknem óráról- 
órára atekintetben, hogy kije lesznek a má
sodik Imrédy-kormány, illetőleg a re
konstruált Imrédy-kormány uj miniszterei. 
Különböző pártállásu politikusok véle
ménye megegyezik atekintetben, hogy

Sztranyavszky Sándor földmivclésügyi 
miniszter utóda előreláthatólag gróf 
Teleki Mihály Jelenlegi földmivclésügyi 
államtitkár lesz, Bornemisza Géza távo
zása utón pedig az iparügyi tárcát 
Surányi-L'ngcr Tivadar budapesti mű

egyetemi tanár fogja megkapni.

A legnagyobb bizonytalanság abban a 
kérdésben uralkodik, hogy kormány
rekonstrukció esetén ki lesz az uj igazság
ügyminiszter. Szombaton estig a legposz- 
szibilisebb jelöltnek Tasnády-Nagy András, 
a kormánypárt elnöke látszott, vasárnapra 
azonban elterjedt annak a híre, hogy 
Tasnády-Nagy a Nemzeti Egység Pártjának 
jelentékeny számú képviselő tagja kérésére 
megmarad a pártelnöki székben. Ugy érte
sülünk, hogy

Mlkecz Ödön távozása esetén, a kor
mánypárt nugy többségének Lányi Már
ton, a képviselőház jelenlegi alelnöki1

Közös magyar-lengyel határt 
követelt az ifjúság vasárnap 

az Országzászlónál
Sokezer budapesti tanonciíju és leány vo

nult fel vasárnap uz Országzászlóhoz, hogy 
kifejezést adjon a magyar feltámadás tel 
lotti örömének. Ugyancsak ott voltak a tár
sadalmi egyesületek kiküldöttei s eljöttek a 
budapestvidéki pénzügylgazgatóság tisztvi
selői is, akik magukkal hozták az Ország
zászlót, amelyet a felszabadult Érsekújvár 
számára készítettek. Az őrségváltás után az 
első beszédet Felkay Ferenc mondotta. Meg
emlékezett az elmúl hét magasztos esemé
nyeiről és arról a feladatról, amely a ma
gyar iparosifjuságra vár a magyar jövő ki
építésében. Ezután uzdóczy Zudravctz Ist
ván tábori püspök az Ereklyés Ország- 
zászó nagybizottsága nevében tartott ünnepi 
beszédet. Azt hangoztatta, hogy

a haza mindenkit egyfonnu szeretettel 
ölel a keblére

és ma, midőn az Országzászlót egy hét után 
ismét félárbocra vonják, meg keli emlékez-

Littke pezsgőt!
az Igazságügy miniszter-jelölt je»

de a NÉP egyik hangsúlyozottan jobboldali 
csoportja szívesen látná a megüresedő bár*  
sonyszékben Antal István igazságügyi állam
titkárt.

Ismételten és aláhuzoltan hangsúlyoz
nunk kell, hogy

mindez még csak puszta kombináció. 
Sem hivatalos, sem félhivatalos helyen 
nem erősítenék meg az Imrédy-kor- 

múny átalakulásáról szóló híreket.

Könnyen lehetséges, hogy a terv, amely 
most előtérben van, megváltozik és o- 
Imrédy-kormány jelenlegi összetételében 
marad helyén. Mindenesetre kialakultabb 
lesz az illetékesek álláspontja holnap, kedd 
estig. Ekkorra hívták ugyanis össze érte
kezletre a Nemzeti Egység Pártjának kép
viselő tagjait.

Imrédy és Kánya 
vasárnapi tanácskozása

Vasárnap délelőtt Imrédy Béla miniszter
elnök nem folytatott belpolitikai tanács
kozásokat, hanem templomba ment, majd 
miután hazatért a Sándor-palotába, dol
gozószobájába sietett, ahol

tizenegy óra tájban Kánya Kálmán kül
ügyminisztert fogadta. A miniszterelnök 
és a külügyminiszter hosszú megbeszé
lést folytatott, amely a délutáni órákig 

elhúzódott.
Időközben megérkezett a miniszterelnök

ségre Pataky Tibor államtitkár, a kisebb
ségi ügyek intézője is, aki ugyancsak fel
ment a miniszterelnökhöz és egy időre 
belekapcsolódott Imrédy és Kánya tanács
kozásába.

nünk a nagy baráti nemzetről, Lengyelor
szágról, amely most ünnepelte újjáalakulá
sának húszéves évfordulóját. A testvérnem*  
zet éppúgy ismeri a nemzeti feltámadás 
nagyszerű érzését, mint mi. Azután arról 
szólt a püspök, hogy nem háríthatjuk bará
tainkra a cselekvés munkáját: érvényesül
niük kell a magyar erényeknek.

Az Országzászló elölt összegyűlt sok
ezer főnyi tömeg ekkor viharosan tün
tetett Lengyelország mellett és a közös 

lengyel-magyar határt követelte.
Zudravctz István püspök beszédének vé

gén hálával adózott a kormányzó ur őfőmél
tóságának, akinek köszönhető a Felvidék 
visszacsatolása.

Felharsant ezután a kűri. A kürtös a ro
hamjelet fújta, azután a zenekar rázendített 
a Rákóczi-indulóra s végül bekövetkezett az 
őrségváltós legünnepélyesebb jelenete, fél 
árbocra vonták az ereklyés Országzászlót.

z
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..SZABÓ MÁRIA 

Oröfc tó/sede
MICHAEL FOSTER

A „Talleyrand” szerzőjének hatójában 
és Németországban egyaránt nagy
sikerű könyve a legizgalmasabb olvas
mány. Megtudjuk belőle, hogyan látták 

a világháborút a „túlsó oldalon”.

I. Rákóczi György és Lorántfy Zsu
zsanna gazdag élete és a halált Is túl
élő szerelme. Mélységesen emberi, kris
tálytisztán művészi, Izig-vérlg magyar 
írás, tö.-ténelmi regény-irodalmunk új 

értéke.

Amerika utolsó 150 esztendejének 
nagyszerű lendülete árad ebből a mes
teri regényből, mely Mitchell: „Elfujta 
a szél” című műve mellett a világiro

dalom vezető könyvsikere.

Ara 6 pengő Ara 6 pengő Ara 4 pengő 50 fillér
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Magyar Ungvár 
első vasárnapja: 

az ünneplő díszbe öltözött uccfikon feketelnges 
ruszinok vonulnak magyar lobogó alatt és szá
zával menekülnek át a magyarbarát ruszinok 
Volosin fővárosából

Ungvár, november 13.

61 Hétfői Napló kiküldött tudósítója je
lenti telefonon.) Ma volt az első magyar va
sárnapja busz esztendő óta Ungvárnak. Zúg
tak a templomi harangok, özönlött a nép 
az utcákon. A csípős reggeli ködön hamar 
átszökött a nap sugara. Olyan szép reggel 
volt ez, amilyenről az ungváriak húsz éve 
álmodtak. Csupa lobogódisz minden. Az üz
letek kirakatában Horthy Miklós őfőméltó- 
sága, Imrédy Béla, Kánya Kálmán és Teleki 
Pál gróf nemzeti szalaggal köriilrámázott

Elektromos feszültség a levegőben, 
itt valami történni fog...

A mai vasárnapon, amikor magyar misére 
harangoztak a templomokban, ismét ezrével 
vonullak fel az emberek,

a feketelnges ruszinok csoportokban, 
magyar nemzeliszlnii zászlókkal mene

teltek az. ungvári hídon keresztül 
az Országos Hivatal impozáns épülete elé. 
Valami különös, elektromos feszültség van 
a levegőben, érezni lehet, hogy ilt a közeli 
napokban valami történni fog.

Ungvár keserű éveket élt át a cseh ura
lom alatt. Ez a város a cseh imperialista 
álom egyik végvárának készült. Rengeteg 
pénzt öltek ebbe a városba a csehek, igaz, 
hogy a magyarok verejtékéből és közpénzei
ből. De olyan hivatalokat, postát, laktanyá
kat építettek, amilyeneket csak világváro
sokban lphct látni. Ez is mutatja, hogy mi
lyen nagy tervei voltak a fikciókon épült 
cseh államnak. Ezen a kis területen, amit 
általában Ruszinföldnek neveznek, mint egy 
hatalmas fazékban, ugy fortyognak, forrnak 
a nemzetiségi problémák.

Ruszinok, ukránok, szlovákok és ma
gyarok, északkeletről bevándorolt zsi
dók problémái ezek. A cseh imperializ
mus és államvezetés ugy látta jónak, 
hogy a kisebbségeket egymás ellen ját

szotta ki.
Egyidőben a ruszinoknak kedvezett és 

nekik adott több pénzt, hivatalokat és nagy 
közmunkákat. Amikor a ruszinok erőre, 
hatalomra kaptak és természetesen a nagy 
Ukrajnáról álmodozó ukránokat elnyomták, 
már veszélyessé váltak a csehek számára. 
Ekkor élénk fordulatot vett a cseh kisebb
ségi politika, amely látván a veszélyes hely
zetet, most

Ruszinok menekülése Volosin 
fővárosából

Ungvár ezeknek a harcoknak a jegyében 
élte át az elmúlt busz trianoni esztendőt. 
A város külső képén meg is látszik ez. 
Prága tervei természetesen nem húsz esz
tendőre szóllak, Ungvár birtoklását örök 
időkre akarták. Bizonyítja ezt az is. hogy 
amikor a müncheni tárgyalások megindul
tak és

Kassán már javában költözködtek, Ung- 
váron hallani sem akartak a csehek a 

város átadásáról.
\ lázas költözködés csak a bécsi döntés 
után kezdődött meg, és akkor olyan roha
mosan folyt le, hogy még azt is elvitték a 
köllözködők, ami nem őket illette • volna.

Az ungvári bevonulás egész más képet

„Volosint és Bacsinskyt 
nem ismerjük eiF‘

— Mi, kárpátoroszok — mondották — 
Magyarországhoz akarunk tartozni, mert 
innen kaphatunk csak megélhetést. A vas
útvonalaink is mind Magyarországon ke- 
iésztül vezetnek. A mi vezérünk Brody, aki 
egy ruszin paraszt fia, Valósin egy ukrán 
kisebbség hálán tornászta fel magát. í gy

Volosint, mint Bacsinszkyt nem Ismer
jük cl vezéreinknek,

mert Prágában elárulták hnzájukat. Az 
orosz nemzeti tanács, ezalatt a ruszin nem- 
„11 tanács értendő, már négy hónappal 
ezelőtt határozató! Irazoll, Miifiuor-
or,:^l>o: kíván tartozni, e célW>l onreii- 
délkezóat követeli. Ért annak idejénIMl 
András és Zto«ins*l  írlak alá. K«ob >, 
amikor a Siroeij-kormány tárgyalt /Irddp-

képei álltak. Minden ablakban virág- és 
gyertyadisz.

Olyan díszbe tud öltözni ez a város, 
hogy a milliós Budapest elszégyellieti 

magát mellette.
Itt, ahol huszévi börtön járt a magyar 
zászlóért, most olyan tengernyi lobogódisz 
került elő, hogy aki először van Ungváron, 
nem tudja elképzelni, honnan kerültek elő. 
A felvonulások naponta tartanak és min
dennap forróbb és izgalottabb lesz a han
gulat.

az ukránokat kezdte támogatni a ruszi
nokkal szemben.

Az elenyésző ukrán kisebbség egymásután 
kulturházakat építhetett Prága jóvoltából 
és a prágai kassza •— ugy látszott — nem 
akar kiapadni. De ez a támogatás arra ment 
ki, hogy a ruszin nemzeti kérdéseket minél 
jobban eltapossák. így labdáztak a csehek
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a nemzetiségekkel, mindegyiknek önállósá
got és önrendelkezést Ígérve. Persze, egyik
ből sem lett semmi.

mutatott, mint az előző városokba való dia
dalmas bevonulás. Itt a lakosság lelkese
dése példátlan méreteket öltött és a fogad
tatás forró hangulatától egész más kérdé
sek nyomullak előtérbe.

A ruszinok száz százalékban Magyar
országhoz tartozónak érzik magukat. 

Százával szöknek át Huszlról

és más ruszin községekből és nagy felvonu
lásokat tartottak Ungváron.

Ma is legalább húsz ruszin katona szö
kött át a határon és vetette le a cseh mun
dért. A Hétfői Napló munkatársa elbeszél
getett több ruszin katonával, akik kifogás
talanul beszélik a magyar nyelvet.

rét, Valósiul a mi miniszterelnökünknek.
Az átszökött ruszinok hihetetlen nyomor

ról számolnak be,
a ruszin községek teljesen kifosztottan 

állnak,
a visszavonuló cseh katonaság, amely im
már hetek óla élclemhiányban szenved, 
mindent elvitt és elrabolt a ruszinoktól. A 
szorgalmas ruszin földművesek krumplin 
és són élnek, húst már hetek óta nem lát
tak. Ezért olyan nagy az elkeseredés és 
ezért követelik olyan elementáris erővel ön
rendelkezési jogukat.

Az ungvári Magyar Nemzeti Tanács, 
értesülésem szerint vasárnap folyamán 
is fontos megbeszéléseket folytatott a 
Ruszin Nemzeti Tanács több tagjával.

A megbeszélések eredményéről eddig még 
nem szivárgóit ki semmi, csupán annyi 
látszik, hogy Ungvár utcáin mindig több 
és több .fckeleinges ruszin vonul fel tün
tető menetben, ét ezek liaiúrozatlun köve
telik a közös magyar-lengyel határt.

tvngsram

Háry András varsói követünk:

A kérdést nem tekinthetjük 
véglegesen megoldottnak

Varsó, november 13.
A Pozcnben megjelenő Dziennik Poznan- 

ski vasárnapi számában Háry András rend
kívüli követtel és meghatalmazott minisz
terrel folytatott beszélgetést közölt a bécsi 
döntéssel kapcsolatban. A lap szerkesztője 
megkérte a magyar követel, világítsa meg a 
bécsi döntés után uralkodó magyar hangu
latot. Háry András kijelentette, hogy a 
bécsi döntés, amely a húszéves cseh járom 
alól egymillió magyart szabadított fel, Ma
gyarországon

jogosult és nagy örömet keltett.
A Magyarországgal baráti kapcsolatokkal 

összefűzött Olaszország
ezúttal sem tagadta meg tölünk hatal

mas támogatását.

Ez a támogatás a fasiszta lélek megismerése 
révén bennem kialakult meggyőződés sze
rint számunkra a jövőben is biztosítva ma
rad. Hitler Adolfnak, a Harmadik Biroda
lom vezérének köszönhetjük, hogy a min
den kisértékii alkudozásra kész weimari 
szellemet félredobta és

az egyedül követendő igazságot tűzte 
kis vasakarattal céljául.

— A bécsi döntés a müncheni határoza
tok alapján jött létre. Ezért tollát nem tér
hetett cl a néprajzi megoldási módozatok
tól. Magyarorsrzág ezáltal 12.400 négyzet
kilométer területet és 1,004.000 lakost ka
pott vissza.

A kérdési azonban természetesen nem 
tekinthetjük véglegesen megoldottnak. 
Középeurópa képe még nem alakult 
olyanná, hogy ennek alapján a békét 
teljes mértekben biztosítottnak teklnt- 

hetnők.

A mai helyzetnek még számos sebezhető 
pontja van. Magyarország — hogy uz. önök 
halhatatlan marcalijának egyik kijelentését 
idézzem — nem térhet pihenőre sikereire 
hivatkozva, hanem tovább kell dolgoznia.

Még néhány szóban rá szeretnék mutatni 
a szlovák kérdésre is — mondta befejező
ben Hóry András követ.

VÁSÁROLJUNK
téli kötöttárut OLCSÓN

HEILIG
| hftrlsnyaháxéban, a jó minőségek tzaklhlato, VII., Rákóczi-ul 26. sz.

— Prágai körök ugyanis makacsul azt 
állítják, hogy több mint egy félmillió szlo
vák kerül magyar fennhatóság alá. Bátor 
vagyok ilt megjegyezni, hogy ezek a szá
mok

ugyanabból, a Lengyelországban kellően 
Ismert, forrásból erednek, amelyet Be

nes ur statisztikai adatai tápláltak.

Magyarországhoz körülbelül 120.000 szlo
vák tér vissza, amivel szemben az uj Cseh- 
Szlovákiában visszamarad 200.000 magyar. 
Biztosíthatom Önt arról, hogy a Magyar
országon levő szlovákok újból olyan bol
dogan és nyugodtan élhetnek régi hazájuk
ban, mint azelőtt, amikor ezer éven keresz
tül a legteljesebb egyetértésben haladtak 
együtt a magyarokkal.

Lord Rothermere 
három hónap múlva 

visszajön 
Magyarországra 

Meglátogatja aszegedi egyetemet
Karafiáth Jenő m. kir. titkos tanácsos, 

Budapest főpolgármestere szombaton har
mincszemélyes, sziikkörü estebédet adott 
Rothermere lord és kísérőié tiszteletére a 
Gellért-sz&Wó kupolatermében. Csekcy Ist
ván, a szegedi egyelem jogi karának dé
kánja, aki szintén részt vett az estebéden, a 
lorddal való beszélgetése során sajnálkozá
sának adott kifejezést, hogy a lord ezúttal 
nem látogathatja meg a szegedi egyetemet. 
Erre lord Rothermere azt a nagy örömet 
keltő kijelentést lelte, hogy körülbelül há
rom hónap múlva visszatér Magyarországra 
és ekkor nem fogja elmulasztani, hogy meg
látogassa a szegedi egyetemet, amelynek 
diszdoklora.

ékkal. ,,
Iltódv mindvégig ragaszkodni! az aU- 

Irt határozathoz, 
i. norsinizku élesen szembefordul! vele,
mő; Órtózlallák le a mi vezérünket «
„evezték ki a párazáz főnyi ukránéig rézé-



/.
Nevezetes vendége volt vasárnap az ipar

művészeti tárlatnak. Az Iparművészeti Tár- 
falat elnöksége meghívta a tárlatra a Buda
pesten tartózkodó lord Rothermeret. 4 lórii 
elfogadta a meghívást ói nagy érdeklődéssel 
szemlélte a magyar Iparművészek alkotásait.

II.
4 Tclindék felszabadulása nemcsak azt 

'jelenti, hogy útlevél nélkül mehetünk Ko
máromba, de azt is, hogy helyreállítok a 
közvetlen szellemi kapcsolatok az anyaor
szág és a húsz évig raboskodó Felvidék 
magyar szellemének képviselői, elsősorban 
az irák közöli. Akik figyelemmel kísérték 
az utóbbi busz esztendőben az anyaország 
irodalmi eseményeit, figyelték a felvidéki 
irók és publicisták hősi harcát, amely nem
csak a politikában és közéletben nyilvánult 
meg, de felejthetetlen érdemeket szerzett a 
magyar szellem ébrentartásában, most 
joggal táplálnak nagy reményeket arra, 
hogy a felvidéki szellem friss levegőt hoz az 
anyaország irodalmi életébe. Még éppen csak 
hogy megnyíltak az eddig lezárt határso
rompók, máris nagy az érdeklődés a felvi
déki irók, művészek után. Érdekes, hoffl 
Dudapestcn tartózkodik Darvas János, a 
felvidéki magyarság egyik kiváló tró-publl- 
cistája, akinek befejezett, kész munkája is 
van, pompás operaszöveget készített Hcrczeg 
Ferenc Pogány ok cimü regényéből.

III.
Szőlőből is lehet bort csinálni... Ila igazi 

finom, franciás sanzonénekesnöt akarunk 
hallgatni, 'Medgyaszay Vilmát hallgathatjuk. 
Mimi, mindnyájunk Mimije esténként a 
Dttnaeorsn-kávéhdzban szerepel hlrcsenszép, 
régi sanzónjaival és uj irredenta dalaival.

IV.
Máskor ilyenkor novemberben már esté

ről estére együtt ülnek a bálkirályok, kar
neváli parancsnokok és nagyban főzik a 
báli szezon terveit. Az idén még nem volt 
idő erre, nem gondolhattunk bálra addig, 
amíg nem fejeződött be a nagy magyar ün
nep: a Felvidék visszakerülése. Most már 
van okunk a vigalomra, a benfentesek sze
rint lesz is az idén olyan báli szezon, ami*  
Igen már régen nem volt. Természetesen a 
báli szezon is a Felvidék visszakerülésének 
jegyében zajlik le. Az a terv, hogy vándor
hátakat rendeznek, a budapesti társaság 
Kassán, Kassa Dudapesten rendezi a bálját, 
a felvidéki városok báli kirándulásra men
nek nz anyaországbeli városokba és fordilva.

V.
Háromsoros tenyésztett vagy tcklagyöngyöt 

vegyen Jolié divatékszcrbolljáhan, Kígyó
idén 4—fi.

VI.
Hollywoodban ezúttal nem válóperbot

rány a szenzáció, a stúdiók tóján Garry 
Cooper kómikusan kellemetlen pere szolgál
tatja a legtöbb beszédtémát. A híres filmszí
nész, éppen ugy, mint többi kollégája, a 
reklám szolgálatába állította hírnevét. Egy 
cigarettagyár felkérésére írásbeli nyilatkoza
tot adott arról, hogy az illető gyár cigarettái 
a legjobbak és csakis, kizárólag ezt a ciga
rettát szívja, egyébhez hozzá sem nyúl. 4 
nyilatkozatot Amerika valamennyi lapjában 
oldalas hirdetésben közölte a cigarettagyár 
és Garry Cooper csekély húszezer dollárt 
kapott a szívességért. 4: üzlet rendben lett 
volna. A filmsztárnak is jó volt a húszezer 
dollár, a cigarettagyár is jól járt a reklám
mal, de Garry Cooper feledékenysége kelle
metlen bonyodalmakat okozott. Azokban a 
napokban, amikor a lapok sorra közölték a 
nyilatkozatot, megjelent egy riporter Garry 
Coopernél és meginterjúvolta, hogyan él, 
mit eszik, mikor alszik, milyen ruhát szeret. 
4 filmsztár minden kérdésre válaszolt. 4 ri
porter megkérdezte azt is, milyen cigarettát 
szív. 4 nagy Cooper erre kijelentette, hogy 
utálja a kés: cigarettákat, soha életében 
nem szívott dobozból kivett cigarettát, koca
dohányos. aki ilyent szív, szerinte igazi do
hányos csak magasodorta cigarettát szív. 4: 
interjú megjelent, egész Amerika neveiéit, 
t sak a cigarettagyár vágott bosszús képet és 
másnap már befutott a per a törvényszékre: 
kélszázölucnezcr dollár kártérítést követel a 
gyár nz amerikai törvényekben ..megszegett 
reklámmegállapodás" elmén lefektetett cse
lekmény miatt. Az amerikai törvények na
gyon szigorúan kezelik a kereskedelmi ügy
leteket. ismerik a reklám súlyát és Garry 
Coopernek alighanem nagyon sokba kerül 
majd a magasodorta cigaretta ...

VII.
4 kassai S-ös honvédhuszárok esztendő

kön ál mindig Duda pesten tartották össze
jövetelüket, itt találkoztak a: egykori baj
társak. hogy elbeszélgessenek a régi katona
emlékekről Most, hogy rí fejedelem városa 
felszabadult, a kassai huszárok a: idén már 
magyar Kassán tartják ezrednapjukat.

BAKTER: Isten hozta Lepcses szomszéd. 
Gyüjjenek mán gyorsan oszt meséjjék el, 
hogyan suhintották ki a cseheket a vissza
kapott magyar fődrül?!

ÖRZSI: Köszönnyük jól. Hanem hájjá, 
azok is úgy mentek ki onnan, mint a rossz 
vendég a körösztölőrül.

BAKTER: Mér? Hogyan mén a rossz ven
dég?

ÖRZSI: Hát zsebibe marad néhány ezüst
kanál.

BAKTER: Ilinnyc a szenvedésül Csak 
nem hordtak el valamit a- cseh komák?

ÖRZSI: Micsoda? Dejsz még az ablakfól
iákat is hátukra vették, oszt vitték.

BAKTER: No csak, no csak! Ahhelctt, hogy 
eppár pártoskodó, békebontó, szájns álhaza*  
fit elvittek vóna magukkal?!

LEPCSES: Maga Ippen úgy beszél bakié*  
rom, mint a méltóságos gróf úr hátulgoin- 
bolós kisfija. Mer tuggya igen rossz étvágya 
vót a pici ifijúrnak, oszt a doktor csuka*  
mája-oiajt rendelt néki, amit persze retten
tőjen utált a kisgyerek. Hát eccer éccaka 
rablók törtek be a kastéllba, puskát fogtak 
mindenkire s össze-szették ami értékes gönc 
a szemük elé kertit. Ippen indulóba vótak 
Kifelé, mikor a kis gróf elkezdett kajdálni : 
— „Rabló bácsik, rabló bácsik!" —• „No 
níl kéne, ha vóna?!" — szót vissza a hara- 
rnija vezér. — „A csukamája-olajt itt felej
tettók" — hozta az üveget a gyerek, — „ez- 
tet is vigyék magukknl!"

ÖRZSI: Egyem a kis lelkit, de heles le
hetett!

BAKTER: Az igen. Hát abbul mi igaz 
Lepcses szomszéd, hogy az a külhonbéli 
Graff orvos professzor nagy előadást tartott 
a szeszesitalok™!?

ÖRZSI: Az ám. Meg is monta, hogy a 
szeszesital jobban árt, mikor gyorsan issza 
az ember.

BAKTER: Hát errül ammondó vagyok, 
hogy az az illető az orvostudománybul 
kapta a doktorságát, nem pediglen a kadar
kábul. Hogy hogyan kell inni, abba én va
gyok a professzor, nem fii

LEPCSES: Dejszen tán még a Nóbel-dijjra 
Is pállázhatna maga ebbül a szagértelembül.

BAKTER: En hát igen.
LEPCSES: Eszembe jut, hogy eccer az a 

Bikarogyasztó Szlmák Pál igen hatósossan 
bekadarkázott a Clccelvájsz kocsmájába, de 
annyira, hogy még kesztyűt is köllött húz
nia a kezeire, mivel sáros vót az út haza
felé. Hát amint a Szurgyikban eblábal, 
szembegyün Szánthó nagytisztelelű úr, oszt

FÉNYKÉP útlevélbe, 
igazolványba, 
bérletbe

Párisi Foto a párisi nagy Áruházban

Hatemeletes modern palotát épít 
a Szabadság-téren 
a református egyházközség 
Templom is lest a modern palotában

Az V. kerületi belső-lipótvárosi reformá
tus egyházközség hosszú ideig bérelte az 
4Andémía-utcai IVolirmann-palotát, ott mű
ködtek n hivatalai és ott tartotta Istentiszte
leteit Is. A bérletet most megszüntették és nz 
egyházközség a hívek régi óhajtása szerint 
ugy döntött, hogy többé nem megy bérletbe, 
hímem a maga házába vonul és gondosko
dik templomról is.

Az egyházközség telket vásárolt a Sza- 
badtdg-lér és Nádor-utca sarkán, éppen a 
tőzsdeépülettel szemben, fronttal a Sza-; 
badság \é.r felé. A telekvásárlás után azon
nal kiírták n szükebbkörü pályázatot. A 
minap már eldőlt a pályázat, Dabasi-Halász 
Géza műépítész terve került ki győztesen 
és ő kapott megbízást a palota és a templom 
•érvéinek elkészítésére. Az egyházközség és 
a főváros közölt hosszabb vita volt a palota 
külső formája tekintetében. A főváros min
den módon meg akarta óvni a Szabadság
tér egységes képét és ezért

ellenezte, hogy tornyos templomot épít
senek amely a városháziak szerint meg

zavarja a harmóniát.
Végül is sikerült az ellentéteket kiegyenlí

megcsóvájja a fejit s aszongya: — „Ejnye, 
ejnye körösztyén testvérem, há mér ivott 
ennyit?" — „Azért nagytisztektŰ úr" — 
monta az Illető —, „mer több mán nem 
fért belém". — „De hájjá" — zándorodott 
fel a papunk — „hát nem tuggya maga, 
hogy az. alkohol lassan ölő méreg?" „Az 
kell nékem" — bólintott vígan Bikarogyasz
tó — „mer én nem akarok gyorsan meg
halni!"

ÖRZSI: Hogy a fenve tutulla ki!
BAKTER: Esz vót annak a fejibe, nem 

lekvár! — Hát ahhoz mit szól Lepcses szom
széd, hogy a Lord Rólhermerre elgyüit hoz-. 
zánk?

LEPCSES: Áztat indítványozom, hogy az 
Úristen tarcsa meg íltet erőbe, egésségbe.

ÖRZSI: Tarcsa bizony. Mer ü monta ki 
először, hogy Magyarország térképin javít- 
tást köll eszközölni.

LEPCSES: Errül meg az jut eszembe, 
hogy ennek a Sámlirágó Bóczor Antalnak 
mút héten clpanaszúta tanéttó úr, hogy a 
fija, a kis Bóczor Józsi, igen csekél halia
dást tanusítt a fődrajzbul, sose tanujja meg 
a leckét, tehállan javallatos vóna a pipa
szárral kiporolni az apró gatyáját, de mi
kor rajta van! — „Mér cselekedném én áz
tat" — vonta vállát az apa — „mikor a 
gyereknek igaza van?" — „Igaza van?" — 
húrként rá a tanéttó — „iszen bele se néz 
a térképbe!" — „Nem is érdemes" — le
gyintett Sámlirágó — „mer most majd úgyis 
sokat változik a fődrajz a magyar határ
széleken!"

ÖRZSI: úgy legyen, ammenl — Oszt me
hetnénk is aptya.

BAKTER: No csak még egyet. Mit hal
lott arrul Lepcses szomszéd, hogy abba a 
Palesztinjába minő beteg állapotok vannak?

ÖRZSI: Az ám. Mán nem is akarják ket
tőbe vágni s felosztani.

LEPCSES: Erre nézve is történt tanéttó 
úrral egy balesemény, ősz végin odalép 
hozzá e*  kis nebuló, annak az özvegy Tyúk- 
tipró Czobák Andrásnénak a fija. hogy ides- 
annya kérdezted, vájjon szereti-e tanéttó 
úr a fijatal malac-pecsennyét? Persze azt 
felelte rá. hogy igen nagy együttérzései vi
seltetik az effajta étkek iránt. De mivel a 
pecsenye nem hozódolt, harmadnapra föl
kérdezte a gyereket: —- „No fijam. hát 
idesanyád nem kűdött abbul a malacbul?" 
— „Nem tanéttó úr kérem" — felelte a 
nebuló — „mivel azóta hálisten a malac 
mán meggyógyult'. — Mellhez hasolló jó
kat kévánok s ég álgya bakterom.

OBllllfir
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teni és modern palotastilusban állapodlak 
meg, amelyen csak kisebb toronyszerű emel
kedés jelzi majd a palota hivatását. Dabasi- 
Halász Géza ezen az alapon készítette el 
nagyon érdekes és a műépítészek szerint is 
valóban kiváló tervezetét.

Hatemeletes modern palota lesz az épü
let, egyrészét az egyházközség székháza 
foglalja el, itt lesznek a lelkészt hivatalok, 
a szegénygondozó hivatal, a lelkész lakása 
és a tanácsterem. A székházban helyiséget 
biztosítanak a cserkészcsapatok és külön
féle jóléti intézmények számára is, maga a 
templom pedig az udvari részre kerül, de 
impozáns bejárata lesz és

egész építkezés olyan, hogy — bár mo
dern palotában van a templom — teljes 
tökéletességgel kidomborodik egyházi, 
ájtatos célokat szolgáló jellege a kül

sőségekben Is.
Az 1200 személy befogadására elegendő 
szép templom alagsorában hatalmas terem 
lesz, ahol bibliai összejöveteleket, felolvasá
sokat tartanak, azonkivül kulturcélu szín
padi előadásokat is, ezért az alagsorban 
színpadot is építenek.

Budapest, ifiSS novcmhVi‘ H.

Félmillió pengős költséggel építik fel < 
református egyházközség palotáját, amely 
azonfelül, hogy vallási, kulturális és társa
dalmi célokat szolgál, még egyik építkezési 
nevezetessége is lesz a fővárosnak.

A hét muzsikája
Japán-est keretében tartotta bemutatkozó 

hangversenyét a mai Nippon egyik legjelentő
sebb fiatal zenei reprezentánsa, a világhírű né
met dirigensnek. Weingartner Félixnek tanít
ványa: Hisatada Otaka a ml nagyszerű 
Budapesti Hangverseny Zenekarunk élén. Ez a 
bemutatkozás egészen kivételes sikerrel járt, 
mert (Makóban tényleg hivatott zenekarmüvészt 
ismertünk meg. akinek rendkivüli művészi 
adottságai hatásosan érvényesülnek nemcsak 
a hazájabeli müvek tolmácsolásában, de pom
pás stilusirzéke következtében a vérségitől tel
jesen távolálló nyugati muzsika is eredménye
sen érvényesül komoly értelmezésében. Beet
hoven: István király nyitányának és De
bussy: Kis szvit-jének finoman megmintázott 
vezénylése után Kisldo Ilirao, Hídemaro 
K o n o e és saját szerzeményű müveit dirigálta 
és, nagyon érdekes képet mutatott be hazája 
ősi muzsikájáról. Válogatotton előkelő hallgató
sága megérdemelten ünnepelte a jeles kompo
nista-dirigenst.

★

Frederlc Lamond, a világhíres Liszt Ferenc
nek tanítványa Beethoven-est keretében gyö
nyörködtette hozzáértő hallgatóságát a Zene
művészeti Főiskola nagytermében. Ez az aggas- 
tyúnkoru művész még ma is párját ritkító 
formamüvész, aki a c-mpll. op. 111., 15 variáció 
és Fuga, 6 Bagatcl, Palhelique sonala, Andante 
favari F-dur, Écossaises- és Waldstoin-szonáta- 
müveket ideálisan értelmezve játszotta.

★

4 C a n t a t a Profana és a Kilencedik 
Szimfónia minden tekintetben kitünően ér
vényesült a Székesfővárosi Zenekar hangverse
nyén a Vigadóban, Vaszy Viktornak, ennek 
az igazán hivatott és rendkívül tehetséges fiatal 
dirigensnek elsőrangú értelmezésében. Bartók 
Bélának ez a roppant nehéz, a zenekart, kórust 
és magánénekeseket szinte szédületes technikai 
feladatok elé állító misztikus és mégis lenyűgöző 
szerzeménye, minden rejtett szépséget feltárva, 
szólt Vaszy karnagy kidolgnzásában. Ugyancsak 
kitünően .. sikerült a IX. szimfónia előadása is. 
4 szólisták: Tamás Ilonka, Dósa Mária. 
B ö s l e r Endre és Hámotg Imre méltán vet
ték ki részüket a kitünően hangzó kórussal és 
zenekarral együtt a szép hangverseny nagy 
sikeréből.

★

Strauss Richúrd, a ma élő legnagyobb német 
operaszerző legnépszerűbb műve, a „Rózsa- 
lovag" pénteken este került több uj szereplővel 
előadásra az Opernliázban. Komáromy Pálnak 
Ochs „lovag" alakítása a kitűnő művész egyik 
legjobb szerepeihez sorakozik. Ennek a szerep
nek a szinte sokszáz apró zenei követelménye 
bizony minden művész erejét próbára teszi. Mi, 
akik Mayr és Manoivarda alakításait élvezhet
tük, jóleső örömmel regisztráljuk Komáromy- 
nnk ezt a rendkívüli sikerül uj alakítását. Gere 
Lola Oktúviánja hangszinében a legideálisabb 
rózsalovag, akit egyáltalán el lehet képzelni. 
Játékát, ha kissé túlzottan elevennek is találtuk, 
mégis nagyon kecses volt. Dobay Lívia Sophieja 
~~ jóllehet ez inkább koloraturaszerepénekben 
és játékban egyaránt kitűnő. Újak voltak még 
Sárdy János énekese, aki szárnyaló szép tenor
jával nagyon hatásosan énekelte hálás áriáját. 
A kitűnő Somló József kipróbált Walsaccija 
inellett Kovács Jolán énekelte Annina szerepét 
igen ügyesen. A duenna szerepében Szilvássá 
Margit nyújtott eredeti kabinetalakitást. Berták 
István szűk, kőhögős jegyzője, il'j. Toronyi 
Uvula udvarmestere és Szomolányi János rend
őrbiztosa egészítették ki az uj szereplők sorát. 
A régiek közül Baáthy Anna klasszikus herceg
asszonya és Maletzky Oszkár remekbe szabott 
••uJ8®zdag ' hguraja telték emlékezetesen széppé 
nz előadást. A kitűnő zenekar élén a kipróbál- 
tan rutinos Fleischer Antal gondoskodott a 
simán gördülő konverzációs opera lendületes 
tempójáról.

★

A Városi Színház hatalmas nézőterén nagv- 
váinu díszes hallgatóság élvezte Verdi: Aidá
jának kitűnő előadását pénteken este, melyben 
Radames szerepét a nálunk oly rendkívül nép- 
S™ és i\edyei11 Hc,ge Eosivacngc, Ainnerist 
öl x .n®8yMerü magyar A/idny 
Piroskája énekellek. Roswaengc nagyszerű disz
pozícióban, bámulatos énekművészeiével való- 
s.iggal megbabonázta közönségét. Amonasro 
szerepel a hirtelen megbetegedett Melles görög 

.,,cly,*; U.n mi kilünrt ^dy Pálunk 
látta el minden dicsérelremélló tudással.

Schaffer Sándor
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Színészek 
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■ Kdvessy Vár karácsonyi akciója Javára. 
Jegyek 1-6 pengői?

Jelzek vóllhafAk- Rárd Ferenc ó. Fin .
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Főiskola portásánál ás előadás előtt a pénztárnál.'' ‘
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Shakespeare
és a miniszter sürgönye 
a felvidéki bevonuláson

—t _ Kassa, november 13.
.4 Hétfői Napló kiküldött tudósítójának te- 

tefonjelenlése.) Kassán pihenünk, de még min
dig szédclgünk a fáradtságtól.

.lómagam ugy vagyok, hogv képtelen vagyok 
meg napi dolgokkal foglalkozni s jó idő telik 
</, amig például a kifizetendő számlák jelen
tőséget fel tudom majd fogni, mert semmi sem 
fontos, semmi sem érdekes, minden jclentő- 
■'égtelen, ami nem a Felvidékre, ami nem Kas
sára, ami nem erre az egész életre feledhetet
len útra vonatkozik.

Percenkint jut eszembe egy-egy apróság, 
amelyet nem lehetett belefoglalni a tudósítá
sokba, vagy kiestek a munka végsőkig foko
zott lázas ütemében.

A visszakerült magyarok nem tudtak betelni 
a katonák nézésével. Egyre kérdezgették a 
rangjukat, mert nem ismerik a magyar hadse
reg rangjelzéseit.

Magyar vitéz, magyar postás
Kassán két postaaltisztet csókolgattak össze 

az asszonyok és lányok és vitéz uraknak szólí
tották őket.

— Nem vagyunk ml vitézek — felelték, — 
mi postások vagyunk. De a csókokat azért vi
szonozták.

— Nem baj — neveltek maguk is tévedésü
kön, — de magyarok.

És ez a szeretet minden magyarnak kijár.

ASTORIA 2 JELENTÉSE

U| konyha! 
KAvéhAxI Araki

Vendégeinket 
feketére vagy egy 
pohár sörre is 
szívesen látjuk

O Megnyílt ■

MÁRVÁNYTEREM
SZŰCS LÁSZLÓ
magyar nótákat és sanzonokat énekel.

LORSY MIKLÓS „a hegedű bűvésze**
európai körútja után, zenekarával játszik.

0A TAVERNA
a legszebb pesti tánchely, az urlcsaládok 
szórakozóhelye. Délután és este TÁNC.

Piros - fehér—zöld...
A legfárasztóbb volt egy héten át elviselni 

az állandó lelki feszültséget. Mindennap újra 
meg újra álélni, egyíittérezni a felszabadított 
magyarok örömét, amely legközvetlenebbül a 
falvak lakosságából tört elő. Nagy problémá
juk volt sok helyütt, hogy miképpen szerezze-

Asto r
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Cigánymuzsika
Kassa első éjszaka nem feküdt le. A ven

déglőkben és kávéházakban reggel hétig szólt 
a cigány, hangzott az ének. Legtöbbször azt 
énekelték, de énekelték egyszerre tízszer egy
másután Kulinyi—Vincze szép nótáját:

— Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.
A másik szériában énekelt dal ez voll:
— Harminckettes baka vagyok én!
— Ezért engem már egyszer megvertek — 

kiáltott egy fiatalember. — Hát most aztán — 
kiáltott a cigányra — a lelked tegyed bele. 
Legyen benne az öröm is és a fájdalom.

dringend kértük a vonalat, amire nem vonat
kozik a tizenkétperces határ, másodszor egy
szerre ötször kértük a vonalat. Ez is szabály
szerű volt.

A legszabályszerübb azonban az lenne, ha 
kivétel nélkül mindenki felismerné az újságíró 
munkájában a közügyet.

Elvégre mindenki nemcsak hivatalnok, vagy 
egyéb, hanem „civilben" — újságolvasó is,

* SHMM——

tehát saját magát rövidíti meg és az ügyet, ha 
akadályt gördít.

Végül: írjuk ide négy katonatiszt nevét:
Vitéz Técsöi Móricz Kálmán százados, Net- 

kovszky Albert hadnagv, Pásztor János és 
Szabolcs András zászlósok.

Munkánk sikerét a kassai utón nekik köszön
hetjük.

Astor
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Ki az ur?
A magyar újságírókkal utazott egy angol 

újságíró lány is Fejét a legújabb divat szerint 
kendövei kötötte le és tudta, hogy most nem
csak divatos, de elegáns is igy.

Egy parasztasszony vizsgálódva nézett fel 
kocsinkban, hogy ugyan kik lehetünk.

— Nem lehetnek nagy urak — mondta

Imrédy miniszterelnököt 
vasárnap díszpolgárává 

választotta Sopron 
és Sátoraljaújhely

a 
szomszédasszonyának —, hiszen fejkendős asz- 
szony is ül közöttük.

Ezt a megjegyzést nem fordítottuk le angolra, 
angol kolleganőnk számára.

táfameÁ&u&z P 15 8."
VII. Uá^ót^L útit 
ketfön múALk. - inztáty..

nek nemzetiszinü szalagot a ruhájukra, mert 
nem volt. Hogv díszítsék fel házukat éneikül?

Az egyik surbankó legényke ugy segített ma
gán, hogy a lányok hajpántlikáját fonta össze 
és csinált belőle kokárdát. Egy kerítésen pe
dig nemzetiszinü disz helyébe ezt irta a gazda 
iromba betűkkel:

„Piros, fehér, zöld".
Pedig ez a derék magyar nem olvasta 

Shakcspearct, nem tudta, csak megérezte, hogy 
egyszerű felírással sok mindent lehet az em
berek képzeletére bizni. Amint Shakespearenél 
a színpadi tábla azt jelentette, hogy „Hegyes 
táj", vagy „Utcarészlet Velencében" s a többit 
rábízta a nézők fantáziájára, ugy ez az egy
szerű magyar gazda is fehér krétával irta ki 
a nemzeti szilieket. Igazán nem kellett nagy 
fantázia ahhoz, hogy kitaláljuk, milyen nagv 
ünnepel ült a lelke és krétával kiíróit piros- 
fehér-zöldje ugyanazt jelentette nemzeti vo
natkozásban, mint a bibliai szegény asszony 
két fillérje a templom perselyében.

A szebb katonák 
Tornaiján megállt a, autónk, várnunk kel

lelt. Kislányok álltak körül bennünket .-s •
vonuló katonaságot.

__ Ezek a szebb katonák! — mondtak.
De nemcsak szemtöl-szemhe, hanem a há

tuk mögött, a cseh katonák szemébe is megmond
ták. mikor már éppen kivonulni készültek.

__ Vgyí — mondta a cseh rendőr. — Halba 
magának szebb katona a magyar, mint a cseh, 
akkor fizessen büntetésül száz koronát.

Soha boldogabban nem dobolt ki az a kis 
lány az ablakon száz koronát, mint akkor s 
azért nem merte megismételni, mert nem volt 
‘több pénze. Egyébként különbet is mondott 
volna a szemébe.

A polgármester neve
Végül egy szót az újságírók munkájáról. 

A magyar sajtó valóban rendkívül nagy telje
sítményt vitt végbe, annál nagyobbat, mert rá
termettségén és ügyszeretetén kívül legyőzte a 
helyzetből következő közlési lehetőségeket. A 
telefonvonal állandó ostrom alatt volt és közel
harcot kellett érte vívni. Az egyik kollegánk is 
óriás nehézségek árán végre nagynehezen meg
szerezte lapjával az összeköttetést és diktálni 
kezdett. Egy nevet betűzni kezdett. A rozsnyói 
polgármester nevét.

— Majkuth — kiáltott a telefonba. M mint 
miklós, a mint alajos... Azután hogy még 
annyi időt se veszítsen el, egyszerűen csak a 
betűző neveket mondta. János, kelet, utolsó, 
utolsó, teherán ... hülye.

Klakk. Az összeköttetés megszakadt. A kis
asszony sértődötten lecsapta a kagylót. Azt 
hitte, hogy az utolsó szó rávonatkozik.

És a szegény kolléga kezdhette a telefon
ostromot élőiről.

Ujságiró a telefonnál
Egy ilyen telefonharc után az egyik kolléga 

táviratot menesztett a kereskedelmi miniszter
hez, kérve, hogy teremtsen rendet. Az. intézke
dés nyomban megtörtént. A posta utasítást ka
pott, hogy minden újságíró egyszerre csak 
tizenkét percet beszélhet. Szigorúan a postai 
szabályzat szerint.

Az első pillanatban le voltunk sújtva. Még 
csak ez hiányzott. Több telefonvonal helyett 
kevesebb ideig tartó beszélgetés.

De öt percen belül megtalálták a segítés 
módját, még pedig kétféleképpen. Először

Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök áldozatos 
nagy munkájáért a hála, az elismerés nyilat
kozik meg országszerte. A vidéki magyar vá
rosok közül vasárnap Sopron és Sátoraljaúj
hely városa tartott rendkívüli közgyűlést s 
ezeknek egyetlen tárgya volt:

Imrédy Béla mlnisztereliiök díszpolgárrá 
választása.

Sopron törvényhatósági bizottsága diszköz 
gyűléséről a kővetkező táviratban jelentette be 
vitéz linrédy Béla dr. miniszterelnöknek, hogy 
Sopron városa díszpolgárrá választotta:

„A magyar igazság mai diadalünnepén há
lával gondolunk Nagyméltóságodnak arra a 
nagy munkájára, amelynek az ország gyarapí
tását köszönhetjük. Érdemei elismeréseid és 
hálánk kifejezéséül mai díszközgyűlésünkön 
egyhangú lelkesedéssel megválasztottuk a vá
ros díszpolgárává. Fogadja szívesen ezt a ha
tározatunkat és ragaszkodásunk kifejezését. A 
Civitas Fidelissima nevében: Hőyyészy Pál fő
ispán, elnök, dr. Sopronyi-Thurner Mihály 
polgármester.**

Imrédy Béla miniszterelnök, akit — mint 
ismeretes — meleg szálak fűznek Sopron vá
rosához, mert a kegyelmes asszony köztiszte
letben álló soproni család sarja,

a következő táviratban köszönte meg 
Üdvözlést

és vette tudomásul a díszpolgárrá történt vá
lasztást:

„őszinte örömmel vettem tudomásul a város 
törvényhatóságának határozatát, amellyel en
gem a Felvidék magyarlakta területeinek a 
szent koronához való visszacsatolása érdeké
ben kifejtett munkásságomért díszpolgárrá 
választott. Annál nagyobb örömmel tölt el ez 
a kitüntető határozat, niert

a Civitas Fidelissima megtisztelő elisme
rése nyilatkozott meg, amely hazaszerete
tének és nemzete Iránti hűségének örök 

időkre szóló fényes tanujelét adta.
De öröm számomra ez azért is, mert Sopron 
városához bensőséges családi ......................
fűznek. Az Isten áldását kérem 
sára és egész polgárságára."

Sátoraljaújhely megyei város 
lülete a következő táviratot intézte Imrédy 
Béla miniszterelnökhöz:

„Sátoraljaújhely megyei város képviselőtes-

tiiletc a mai napon tartott díszközgyűlésében 
mélységes hálával emlékezett meg Nagyméltó
ságodnak és a magyar királyi kormánynak a 
Felvidék magyarlakta területeinek visszacsato
lása körül kifejteit tevékenységéről. Ezt jegy
zőkönyvbe megörökiletle és Nagyméllóságodat 
köszönettel, lelkesedéssel a város díszpolgárává 
megválasztotta. Arra kérjük Nagyméltóságo
dat, hogv folytassa sikeres munkásságát a bol
dog Nagymagyarország kialakításáért és hogy 
a város díszpolgárává történt megválasztását 
kegyesei elfogadni méllózlassék. További mun
kásságára Isten kegyelmét és áldását kérjük. 
Orbán Kálmán, polgármester."

Vitéz Imrédy Béla dr. miniszterelnök a kö
vetkező távirattal válaszolt:

„Felkérem polgármester urat, közölje a vá
ros közönségével őszinte köszönelemct azért a 
kitüntető elhatározásért, hogy engem a fel
vidéki területeknek a Szent Koronához való 
visszacsatolása érdekében kifejtett munkássá, 
gomért díszpolgárai sorába választott.

Magyar testvéreim elismerésének és bizal
mának ez u megnyilvánulása erőt ad

a jövőben még ránk váró nehéz munkánkhoz, 
további küzdelmeinkhez “

=»
az

kötelékek i« 
Sopron váró-

képviselőles-

ivá

C

Ribbentrop külügy
miniszter távirata 
Kánya Kálmánhoz
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Ribbentrop 

német birodalmi külügyminiszter Kánya Kál
mán magyar külügyminiszter táviratára, ame
lyet a bécsi döntőbírósági tárgyalásról vissza
térve a halárról hozzáinlézel, a következő sür
gönyválaszt küldte:

„Köszönetét mondok N'agvméltóságodnak 
azokért a szivélves .szavakért, amelyeket a né
met föld elhagyásakor hozzám intézett. Külö
nös megelégedéssel (ölt el, hogy közreműköd
hettem közös óla ’ kkal együtt a ma
gyar nemzeten c igazságtalanság
kiküszöbölésében."

Cselt Nimródok
— Kegvellcnkedteke a csch katonák ~ 

kórdczlük egy ki, Muban - kivonulásukkor.
_ Hál bizony nngy lövöldözést csaptak 

előző nap a halárban.
— Kire lövöldözlek? .
_ .4 birkákra és disznókra. Ugy lőttek ki

ti szegény állatokat a nyájból és a csordából.
Nem volt nagv nimródl teljesítmény. csak a

pásztorokra voll veszélyes, meri a golyók olt
süvítetlek el szerencsére csak a tülök mellett.
De azzal se törődtek volna a cseh vitézek, ha
a szegény pásztort golyó éri. Számukra egv
magyar élete nem volt annyi értek se. mint a
nyájból Időit birkáé.
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Olcsóbb lett a cukor
^^-^N NINCS a világon még egv játék, 

r«lní mint u b,l,ls,-b<„. E0„ek „k„ ré8l(rei’ 
lm,., rlnevnftwk ním.ljlke m.'e a 

w Ii I s I komból származik. Ili van ■Ildiiül 
• z n szó: „D e s c h u p e 11 c n . C o u p“. Ne- 
vét a nagy fűméin whlstjálékosnuk. G. le 
Breton DcNchnpellcs lovagunk köszönheti.

•• ”l,,a.<í,l,'.k.b,'.n l,z ‘‘••‘ “iátékhau egy 
..... .  " amellyel meg- 

magus lapjainak a 
egyik szép példáját

flgiiraáidozHtál hívják így, 
akadályozzuk az asztal 
felhasználását. Ennek 
mutáljuk itt be:

V A 6
C D B 10 9 0 2

A D 10 0 8 4

4 D 5 4

.SZAK ♦ A 7 6
V B ü 5 3 2

E 9 K 7
0 8 > a: 0 8 7 5 4
+ B 4 bP.b 4* K 10 9 7

4 K B 2
S 1) 10 8 4
0 A K
4 A 6 3 2

A hivatalos lap vasárnapi száma közli a 
kormánynak és a pénzügyminiszternek a 
cukorár leszállítására vonatkozó rendeletéit.

E rendelkezésekkel a kormány a cukor 
árát a világháború előtti árszínvonalra szál
lította le. A pénzügyminiszter által megálla
pított uj árak ugyanis Budapesten kilogram
monként 22 fillérrel, a vidéken pedig kilo
grammonként 24 fillérrel, vagyis csaknem 
20 százalékkal alacsonyabbak az eddigi 
áraknál. Ez azt jelenti, hogy a kristálycukor 
ára Budapesten kilónként 128 fillérről 106 
fillérre, a vidéken pedig 132 fillérről 108 
fillérre csökken. Országos viszonylatban, 
vagyis az egész ország cukorfogyasztását 
véve számításba, ez az árcsökkenés éven
ként több mint 25 millió pengő megtakar!-

ez az

•1

tást jelent a fogyasztóknak.
Ez a nagy eredmény csak az összes szá

mításba jövő tényezők, vagyis • kincstár, 
a cukorgyárak és a répatermelők együttes 
megértése és áldozatkészsége által volt el
érhető.

♦

Ez a rendkívüli jelentőségű intézkedés 
kétségkívül mély örömet és elismerést fog 
kelteni a fogyasztók millióinak körében. Ez
zel a cukor ára nálunk leszáll arra a szín
vonalra, amelyen Olasz- és Németországban 
és Jugoszláviában van. Az Jmrédy-kormóny 
szociális érzékének egyik döntő bizonyítéka 
ez az intézkedés, amellyel sokmillió kisem
ber napi gondjain enyhített.

[•

Itt az uj vigalmiadó-rendelet!
Cigányzenés kávéházban 4 fillér a vigalmiadó, más 
zenekarnál 8 fillér — A kártyapénz negyedrésze megy 
adóra — Vigalmiadót köteles fizetni a potyajegyes is

DÍSZELŐADÁS
A KASSA—POZSONYI
Színészek javára

Kedden, november !5-én este 8 órakor a 

Városi Színházban 
BABAY JÓZSEF Megvdltís clmü a 
Felvidék letozabadulAaAról szóló szinjAtékát 

előadják a Kassa—Pozsonyi színészek. 
BEMUTATÓ! ♦ BUDAY DÉNES ZENÉJE 

Bevezetőt mond: Ttfrs Tibor dr. orez. 
képviselő.

Hangverseny keretében szerepelnek: 
Laurlslo Lajos, T. MAtray Erxsf, 

Orom Jalfa, Ottrubay Melinda, 
Dr. Palló Imre, és Somogyi Entsl 
Belépőjegyek az összes jegyirodákban!!

Ferenc Ferdlnánd, 
az Isten mostoha gyermeke 

Uj történelmi regény
Az apa: Károly Lajos, kispolgári pórázon 

nevelkedett, szűk látókörű, világoskékszemü 
Habsburg-fő herceg. Nincsenek nagy álmai, 
tudja, hogy csak bátyját: Ferenc Józsefet 
illeti meg az életben a trón, minden hata
lom és siker.

Az anya: Mária Annunclata, gyönyörű 
Boyrbon-asszony, akinek betegesen mély- 
lüzii szemében a hatalomért való gyötrő 
szomjúság, az Őrök nyugtalanság és a Bova- 
rynék boldogtalansága ég. Minden ki nem. élt 
Szerelmét elsőszülött fiának, a gyenge, bete
ges Ferenc Ferdinándnak áldozza. ■

Ebből a boldogtalan házasságból született 
Ferenc Ferdinánd főherceg... Baráttalan, 
komor, anyja tiidöbaját öröklő, tuiérzékeny, 
fitj, aki világosan látja elhivatását ugy, aho
gyan ezt az anyja megálmodta s mégis, élete 
minden ívelésében „az Isten mostoha gyer
mekének” tartja magát.

Pedig látszólag minden sikerül neki...
Csak közben, egy örült szerb diák felugrik' 

az autó lépcsőjére és két golyót röpít köz
vetlen közelből a trónörökös párra... Az
tán?.,. Aztán még négy hét és Ferenc Jó- 
isef szörnyű viaskodás után aláírja a had
üzenetet ...

Ezzel kezdődőit Európa halálkorszaka és 
ezzel végződik Ludwig Windcr minden tör
ténelmi regényénél és regényes életrajzánál 
drámaibb, izgalmasabb könyve.

Winder könyvéi olvasva, szinte kísértetie
sen az az érzése az olvasónak, hogy itt nem 
is egy író mesél, vagy regisztrál, hanem egy 
élő ember: maga Ferenc Ferdinánd élete 
játszódik le a szeme előtt, Ő mozog, ő be
szél, ő szenved, ő vérzik el mellettük a sara- 
jevól autóban, a feleségével együtl.

Nyilván közrejátszik ebben az is, hogy 
Ferenc Ferdinánd tragikus élete valóban a 
háborús generáció elölt játszódott le. ami 
azonban éppen hogy megnehezítette az iró 
feladatát: itt nem lehetett költeni, nem le
hetett a hőst „formálni”, ennek a történelmi 
regénynek az olvasói szenvedő tanúi is vol
tak Ferenc Ferdinánd korának, amely egy
ben az osztrák-—magyar monarchia fény
kora és összeomlásának kezdete is volt.

Tanulság és szórakozás ezt a hatalmas 
munkát olvasni, amely Bulla Antal átfogó 
történelmi bevezetőjével, a Dante különlege
sen szép kiadósában kerül a magyar olvasó
közönséghez.

adó alól az intézetek, egyesületek, egyházköz
ségek és iskolák részéről rendezett tudományos, 
közművelődési, nemzetvédelmi vagy oktatási 
célokat szolgáló előadásoknak, hangversenyek
nek, kiállításoknak, amatőr sportversenyeknek 
és állami színtársulatok saját helyiségeiben 
tartott előadásainak, a főváros és intézményei 
által rendezett előadásoknak, hangversenyek
nek, kiállításoknak látogatói. Egyébként a vi- 
gahniadó-tétclck a következők: bálakon, tánc 
vigalmakon, táncelőadásokon 10 százalék,

premler-niozgószlnházakban négyszáz sze
mély befogadóképességig 5 százalék, azon 

felül 6 százalék
inásodheles film színházaiban 600 személy be
fogadóképességig 4 százalék, azon felül 5 szá
zalék, ügető- és lóversenyeken 4 százalék, pro
fesszionista futballmérkőzéseken 3 százalék.

A magánszínházak vlgalnilsdója fél száza
lék, de......................................................  *
deznek,

A budapesti kávésok, vendéglősök, filmesek, 
hangversenyvállalkozók, színházigazgatók, álta
lában az egész szórakoztatási front lázas ér
deklődéssel és buzgalommal tanulmányoz egy 
közkézen forgó iratot, amelynek a szövege né
hány hét múlva hivatalos rendelet formájában 
kerül napvilágra: elkészült az uj . vigalmiadó- 
szabályrendelet szövege, amely megállapítja a 
vigalmiadó uj tételeit.. ,

A székesfőváros illetékes osztálya már hetek
kel ezelőtt megalkotta az uj vlgalmíadó-sza- 
bályrendelctet, amelynek keretében az egyes 
szórakozások után esedékes vigalmiadó-tétele- 
két jórészt módosította, néhány tételnél le is 
szállította az adót, más esetekre pedig meg
szűnődé a vigalmiadó fizetési kötelezettségét. 
A változások sorában szerepelt az is, hogy a 
kártyajáték után esedékes vigalmiadó-összcget 
minden játékos, aki nyilvános helyiségben ját
szik, személyenként husz fillér adót fizet, tekin
tet nélkül arra, hogy a saját kártyájával, vagy 
a helyiség tulajdonosa által rendelkezésre bo
csátolt kártyákkal játszik. Ezt a tételt fogad
ták u legnagyobb meglepetéssel és tilakozással 
az érdekellek. Különösen

a kocsmárosok és vendéglősök nem akar
tak megnyugodni,

azzal érvellek, hogy a kisemberek, akik az ö 
helyiségeiket látogatják, képtelenek húsz, fil
lért fizetni íillérekbeincnő kárlyapartik után, 
de azzal is érvellek, hogy ha ezek a kisembe
rek busz, fillért kötelesek fizetni a kártya után, 
tíz adóra kifizetett látsz fillért spriccerben la- 

hnetyben a kocsma- 
ios és vendéglős bevétele csökken majd. Az 
érdekellek

meg Is támadták n szabályrendeletnek ezt 
az intézkedését és a belügyminiszterhez 

fordultak.
Most érkezett meg a városházára a belügy

miniszter leirata, amely közli, hogy jóváhagyta 
az uj vigalmiadó szabályrendeletet, egyetlen 
pont kivételével: nem személyenként husz fillér 
lesz a vigalmiadó, hanem

a kártyapénz huszonöt százalékában 
pilotta meg a kórtynjátékosak által 

tciidő kártyavlgalniladól,
A szabályrendelet szerint mentesek a vigalmi-

Általános beliben Dél kezdte a licitet egy 
IrefTel, Észak egy kiírót mondott, erre Dél 
két szánnál válaszon, amit partnere három 
szánra emelt.

Nyugat a pikk tízessel Indult, Kelet iifötle 
ii/. ásszal. Mielőtt visszahívta volna partnere 
színét, kissé körülnézett és gondolkodni kez
dett. A felvevő „ 
Icnlil jól van fedve pikkben, nála lehet a 
király és bubi. Bizonyára lúd;.', 
királya Is van, esetleg mindkettő. ____ ....
rom kiíró hiányzik összesen, lm mind a fel
vevőnél van, u parti nem tartható. Ha azon
ban csak duhl ász királyit van ebből a szili
ből, az asztal káról nem lesznek jók, ha 
idejében kiveszik az egyetlen átmenetet, 
m kör ászt.

Ifiy — jól megfontolva a játékot, ugy dön
tött, hogy feláldozza a kör királyát! Bár, 
iigylúlszik, hogy ezzel egy biztos körütésl 
adott fel, ezzel szemben azonban megmen
tette a helyzetet, mert u felvevő csuk kél 
káról Hihetett Ital helyett. A felvevő tehát 
elvesztette a játszmát, semmit nem tehetett 
« kitűnő cllciijáték ellen!

♦
6\V,V/:/'/ VÁLASZTMÁNYI ÜLÉST tart i»*  • </..««<

ti Magyar Bridqe Szövetség /. hó 17-én, csü-1meg, tehát végeredi 
törtök este 7 órakor a liridge Clubban. * -
A.- ülés egy ellen tárgya a felvidéki egyesüle
tek ünnepélyes felvétele a szövetségbe. Dor- 
mándy Géza ny. tábornok, a szövetség elnöke 
mondja az ünnepi beszédet. A szövetség ez 
alkalomból egy Felvidéki Vándor- 
k ii p á I alapit, melynek első versenyéi még 
<13 idén Hudapcslcn rendezi meg és amelyen 
vendégül látja az összes felvidéki városok 
reprezentatív játékosait. A verseny meg
hívásos csapatverseny lesz.

♦
VEGYESPÁROS csapatba h.ukság végleges dá

tuma: december 3—4. Színhelye: A Királyi Ma
gyar Autó Club A hölgyversenyzőink közölt 
már most nagy az. érdeklődés, eddig 10—12 csa
pat indulására biztosan számit a szövetség. 
Négyes csoportokban körmérkőzés szerint bo
nyolítják le a versenyt

ti licit ulapján —• íellél-

Bizonyára káró ásza, vagy 
..........................". Csak há-

álln- 
flze-

fav.d.'ja&vz.
Ed/ a feje? -— Persze, hogy fáj!
Aliért? — Mert tulcrölteli a szeméit 

Rendes szemüvegével nem lállialjn egyfor
mán jól a kés és asztal lapjait. Próbálja kin 

SPrriÁl lS BRIDOE - SZEMÜVEGET!
Díjtalanul 1/FDFC ' • ' Wrltamarty 
bemutatja WILIsILO tér <1

AZ ÁLKIIF.KKEK. az öntelt bajnokok, közeli 
'ismerőseink. légy ilyen ..krekkről" szól a: alábbi 
pár sorucska. Kelten beszélnek tíz egyik britige- 
szalonban. Az egyik nagyhangú ur, amikor 
kildce érkezik, mosolyogva leiUlcli:

- Jöjjön, barátom Lássa egyszer, hogyan 
'játszanak jól bridget.

.4 kibies visszamosolyog-
— A legnagyobb örömmel, hiszen éppen mos- 

'tanában hallottam, hogy Ön milyen nagy 
mester.

— Ugyan. kilő!!.’ — csodálkozik cl boldogan 
bajnokbaráhink.

— „öntől" tegnap . — volt a rövid válasz!

\ NEMZETI KUPA döntőit jűlsstók C hí 
fen, amelynek favorit ja a végig nagy fölény- 
nvil vezeí.*  MIKI kitűnő cgs iillese. A dönlő 
Küzd, lemben a /h/í/nmdso/. . s a B/..U 7 ver- 
tu n éiu k győztes.' lesz az ellenfele. Ezt a 
jnú közőst szombat < sle már megkezdték és 
40 leosztás utáu a jól játszó Diplomások ve
zetnek, 22 inect spoiillal. A versenyt vasár
nap est.' le is fejeztek, úgyhogy már cz.'ii 
Ji.l végén .Id.il. hngv ki lesz az 1938. évi 
l

ha felemelt helyáru előadást ren- 
, vagy idegennyelvU előadást, akkor 

tízszeres,
l százalék az adó. ,
i egyéb előadásnál a belépőjegyek 
százalék vigalmiadul köteles leróni a 

tekintet

vagyis öl
Minden 

után öt 1 ____ „.........  ... __ _ __
vállalkozó, a mulatóhelyeken pedig, .............
nélkül arra, hogy mennyi a belépődíj, szemé
lyenként 50 fillér a vendég vigalmiadója. Azo
kon a szórakozóhelyeken, ahol belépődíj nincs, 
ellenben a ruhatár, vagy a műsor kötelező, az 
ilyen címen fölszámított dijak öt százalékát 
kell leróni vigalmiadó fejében.

Nem feledkezik meg a szabályrendelet a szó
rakozási front örök szereplőiről, a potyajegye- 
sebről sem:

aki a szórakozóhelyeken belépődíjat nem 
fizol, szabadjegyyel léphet be, vigalmiadét 
mégis tartozik fizetni, még pedig a helyi
ségben számítható legmagasabb belépődíj 

után fizető adóösszeget.
Olyan szórakozóhelyen, ahol belépődíj nincs, 
de zene játszik, szintén kötelező a vigalmiadé, 
kávéházban, vendéglőben, kocsmában és más 
cigányzenés helyeken személyenként 4 fillér, 
ahol nem cigányzenekar játszik, 8 fillér, ahol 
pedig a közönség táncolhat is, személyenként 
24 fillér.

Az uj vigalmiadó-szabályrendeletet rövidesen 
hivatalosan is publikálják és életbclép.

A szolnoki törvényszék orvosszakértői

beszámíthatatlan elmebetegnek 
nyilvánították, 

akiről az angyalföldi elmegyógyintézet

megállapította, hogy - szimuláns

\ K\SS\I Bltlhíirt J I II ELNÖKE. Zrthlcr
1 I . i> ' ' 1 t i í.l>! ■' M i< I

Szolnok, november 13.
C-t Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Annakidején elsőnek számolt he 
a Hétfői Napló arról a páratlan szenzáció
ról, hogy Kisújszálláson ez év februárjának 
cgvik éjszakáján betörő járt a városháza és 
:t járásbíróság épületében és mindkét épület
ben megfúrta a páncélszekrényeket és közel 
ötvenezer pengőt zsákmányolt.

A nyomozás hossni ideig eredménytelen 
maradt, míg májusban Budapesten el nem 
lóglak a lóvcrscnvpálván egy gyanús ala
kot. Plósz István rovollmullu lakatost, aki 
nopiiobb összegekben fogadott, Házkutatást 
tartottak a lakásán és ti detektívek talállak 
nála egv

ncgyvoner.er pengőről szóló takarék
könyvei.

Vállalóra fogták és ekkor Plósz beismerte, 
hogy

6 követte cl
a kistijszállnsi kasszafurásokat Plószl tik
iul letartóztatták és a szolnoki ügyészség 
tophazáim szállították.

Néhány nappal később Plósz védője, dr 
Kalmár György beadványt intézeti az ügvész- 
• gl cz. amelv ben védence

(li>it*álhi|iulán:*.k  a megvizsgálását kérte, 
mert Plósz már éveket töltött elmegyógy

intézetben. A kérelemnek helyt adlak éa u 
szolnoki törvényszék orvosszakértői meg
vizsgálták Plósz. István élmeállápötát és 
megállapították, hogy

Plósz teljesen beszámíthatatlan.
Ezért a szolnoki ügyészség megszüntette 

Plósz. ellen az eljárást és (elszállítana az 
angyalföldi elmegyógyinlézolbe.

Itt alaposabb megfigyelés Alá vették Plósz 
Istvánt és hamarosan kiderült, hogy

csak szimulálja az elmebajt, 
hogy a várható súlyos büntetéstől megmene
küljön. A veszedelmes kasszafurót ezután 
ma visszaszállították a szolnoki ügyészség 
fogházába és az ügyészség tovább folytatja 
ellene az eljárást. Ügyében rövidesen meg
tartják a főtárgyaidat is.

, 9?* 10** tanfolyamok Budán. A Volt
l^ItvarnnÖís nove«,l>cr havában a

au folyamokat rendezi: /. 
Haladók részére november 18-tól minden kedden 
és' Peteken délután 5-8-ig. hat héten keresztül, 
n Í^X<?raAe?‘írHés8cl CRViUl 20 pengő. 
II. Ku önlegességi konyha november 14-töl min- 
den hétfőn, csütörtökön 5—8-ig, négy héten 
keresztül Tandíj anyagtneglériléssel együtt 12 
SS/nrn H konyha háztartási
alkalmazottak részére november 16-ló| minden 
szerdán &--8-ig, öt hóten keresztül. Tandíj 
anyagmegiéntégsel együtt 8 pengő. Beiratkozni 
& P?t" n"',., dí'°'6" >’» <léldlán
fökő "binB“',hy4ny-“lM ’■ ",a"1 pOl«dr‘

MEGJELENT a

„gazdasági, pénzügyi
ts TŐZSDEI KOMPASZ7

— A háztartási munka egyik legfontosabb 
területe a konyhai foglalatoskodás. Asszonyom, 
kevesebb fáradtsággal ég eredményesebben 
akarja illáiul a konyhai teendőket? Ismerje 
meg n korszerű villanykésziilékeket: vegyen 
részt az elekt omosnűivek V., Honvéd-utca 22, 
sz. alatti bemutatójának Ingyenes gyakorlati 
főzőelőn.lúsaln, még pedig hétfőn, csütörtökön 
»agv pénteken délelőtt fél 10 órakor, illetve 
szerdán délután 17 órakor Program: almás-, 
'"j iiiv. foszlúskaléics. leveles-vajastészta, rigó-> 
jancsi, hal- és különféle húsételek készítése.

*** 4»*o'V.mán.l<  m.iodU ...» két kaiéiban

.'".ept-hb adata,i. a 
msr elöxáleff megjelnnt két kötettel epyütt - 
emelv n badape-stf vldAkl pénsln- 

kittiből All a komplett kompnsx 
Mind s négy kötet ára egylltt 80 l‘ 

MesrendtlhetNt e pesti TŐZsnv li.ja hh.1.Ub.a Búd.,.,,. 1Í.'"|4Í
Telelőn: Itt 8M is Itt M«.
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Kitörő lelkesedéssel 
fogadták a Felvidéken 

a magyar frontharcosokat
leomlott tnanom határokat, hogy kezet 
szorítsanak egykori világháborús bojtár- 
saikkal, a visszacsatolt magyar Felvidék 
frontharcosaival.

Ö^omdromnúf délelőtt 10 órakor mene
teltek at a hídon a frontharcos zászlóaljak 
a közönség lelkes ujjongása és virágesője 
közepette. A város bejáratánál már felsora
koztak a komáromi és környékbeli front
harcos századok, melyeknek élén Sóhár 
Ottó ny. őrnagy lelkes és meghajolt sza
vakkal köszöntötte a húsz év óta nem lá
tott magyar frontharcos bajtársakat. A 
szavai nyomán felharsant éljenriadal eliil- 
tével gróf Takách-Tolvay József ny. altá
bornagy, a Frontharcos Szövetség országos 
elnöke válaszolt az üdvözlésre, kifejezésre 
juttatva beszédében

a magyar frontharcosok osztatlan örö
mét,

hogy újra keblükre ölelhetik régi bajtár
saikat.

Ezután a frontharcos alakulatok a 
'Klapka-térre vonultak fel, ahol a teret zsú
folásig megtöltő nagyközönség élén már 
ott voltak többek között vitéz Temessy Mi
lán altábornagy, vezénylő tábornok a 2. 
honvéd vegyesdandár parancsnoka, a hely
őrség tiszti és legénységi küldöttsége, va-

Ezer pengő pénzbüntetést kapott 
Collas Tibor báró külön-
váltan élő felesége perében

'A budapesti Ítélőtábla többnapos tár
gyalás után most hirdetett ítéletet abban a 
feltűnő perben, amely Collas Tibor báró 
ügyvéd, a pesti társasági élet ismert szerep
lője ellen folyt. Collas báró különVáltan élő 
felesége: gróf Széchenyi Erzsébet

rágalmazásért, személyes szabadság 
megsértéséért jelentette fel.

lA törvényszék Krayzell tanácsa zárt ajtók 
mögött tárgyalta az ügyet, majd nyilvános 
tárgyaláson hirdette ki ítéletét, amelyben 
.négyhónapi fogházra ítélte Collas Tibort. 
'Az ítélet megokolása szerint a báró méltat
lanul bánt feleségével és a grófnő feljelcn- 
itésében előadottakat bizonyítottnak vette a 
bíróság.

Collas Tibor báró fellebbezett az ítélet 
fiién és

awi i liar

Morfiummal megmérgezte 
magát egy kocsigyáros 
gazdag özvegye

Vasárnap délben a Sziget-utca 34. számú 
házba hívták ki a mentőket. A házfel
ügyelő telefonon jelentette, hogy Beck 
'Gusztáv gyártulajdonos özvegyét eszmélet
len állapotban találták a lakásán.

özvegy Beck Gusztúvné a Sziget-utca 34. 
fczámu ház második emeletén lakik három
szobás, modern, főbérleti lakásban. A negy- 
Venkétéves uriasszony egyedül lakik a la
kásban, vendéglőben étkezik és egy takarí
tónőt tart. Szombaton este látták utoljára a 
gyártulajdonos özvegyét. Nyolc óra tájban 
lért haza lakására és

többé nem is mutatkozott.

Vasárnap délelőtt a takarítónő kilenc óra 
tájban megjelent a házban, becsöngetelt az 
ajtón, de mivel úrnője nem nyitotta ki az 
ajtót, eltávozott. Nem gondolt semmi gya
núsra, mert máskor is előfordult, hogy va
sárnap tovább aludt Beck Gusztúvné. Dél-

TÁVIRAT
Szerdlin, 16-án kezdődik az 

Osztálysorsjáték 2 - i k o s z tú- 
jvának a húzásai Kórjuk 
mindazokat, akik a sors- 
ieityck árát még nem egyen- 
Illették ki, szíveskedjenek 
a megújítási összeget azon
nal átutalni.

Akik azonban a sorsjegyet 
nem akarják megtartani, 
küldjék vissza, mert a ki nem 
fizetett sorsjegyek semmi 
jogot nem blztositanakt

Az Ositílysorslíték föárusltöl.

szemlélte a frontharcos alakulatokat, majl 
a Himnusz hangjai melleit

lamint Fülöp Zsigmond városbiró vezeté
sével a város és környék vezető társadalma.

' itez Temessy Milán altábornagy meg-
— v, uiaj J

Himnusz hangjai mellett
a visszacsatolt Komárom földjére le

borultak a régi honvéd hadilobogók.

Fülöp Zsigmond városbiró ünnepi bő
szeddel köszöntötte a város és közönsége 
nevében a magyar frontharcosokat, majd 
vitéz gróf Takách-Tolvay József ny. altá
bornagy üdvözölte a csapatok hármszoros 
front huj hajrája közben a város közönsé
gét. Kertész Elemér, a Frontharcos Szövet
ség országos ügyvezető alelnöke a hazáért 
hősi halált halt bajlársakról emlékezett 
meg, szavai nyomán felsírt a kürt imajele 
és a csapatok tiszteletadása közben köny- 
nyes áhítattal emlékezett mindenki a meg- 
dicsöült hősökről.

Az ünnepség befejeztével a 
négyezer főnyi komáromi és 
frontharcos diszmepetben vonult 
Temessy Milán altábornagy előtt, 
frontharcos zenekar vezetésével a

mintegy 
környéki 
el vitéz 
majd a 

régi hon
védindulók hangjai mellett bejárták a vá
rost. Esté 6 órakor a budapesti frontharcos 
zenekar a főtéren térzenét adott, utána a 
budapesti, komáromi és környéki fronthar
cosok bajtársi vacsorára ültek egybe.

az uj tanuk egész seregét jelentette be 
annak igazolására, hogy felesége panasza 
alaptalan és ellenségei e panaszt használ
ták fel arra, hogy bosszút forraljanak el
lene. A tábla számos tanú kihallgatását fo
ganatosította. Több napig zárt tárgyaláson 
folyt a tanuk kihallgatása, de az Ítélet ki
hirdetése a nyilvánosság előtt történt. A 
tábla megsemmisítette a törvényszék Íté
letét,

Collas Tibort személyes szabadság vét
ségéért 1000 pengő pénzbüntetésre 
ítélte, mérlegelve a javára mutatkozó 

enyhítő körülményeket.
A többi vádpont alól felmentette a tábla 
Collas bárót, aki semmiségi panaszt jelen
tett be elitéltetése miatt. A főügyész ugyan
csak perorvoslaltal élt, ugy hogy végső 
fokon a Kúria fog ítélkezni a perben.

tájban ismét visszatért a takaritóasszony és 
mivel most sem bocsátották be a lakásba, 
lement a házfelügyelőhöz és ott érdeklő
dött asszonya sorsa felől. Később a ház
felügyelővel együtt felmentek és felnyitot-

Óriási siker!

Ferenc Ferdinánd életregénye. Küzdelmei a magyarokkal, szerelme, 
hadakozása Ferenc Józseffel, barátsága Hötzendorfi Konráddal, 
Szarajevó. — Filmszerű érdekességgel peregnek le előttünk leg

újabb történelmünk izgalmas, sorsdöntő évei.

DANTE

ták az ajtót. A hálószobában
az ágyban fekve eszméletlen állapotban 

találtak rá az özvegyasszonyra.
Arca halottsápadt volt és mellette az éjjeli
szekrényen üres fiolákat találtak. A hely
színre kihívott mentők megvizsgálták özv. 
Bcck Guszúvnét és megállapították, hogy 

morflummérgezés történt.
Az uriasszony meg az esti órákban nagy

mennyiségű morfiumot vett be és
a méreg nagyrésze felszívódott szerve

zetébe.
A mentők gyomormosást alkalmaztak, de 
nem tudták eszméletre téríteni a súlyos ál
lapotban lévő uriasszonyt. Hordágyra fek
tették és a Park szanatóriumba vitték, ahol 
még mindig eszméletlenül fekszik és álla
pota igen súlyos.

özv. Beck Gusztúvné férje kocsigyáros 
volt. Két esztendővel ezelőtt halt meg és 
tekintélyes összeget hagyott feleségére. Az 
özvegyassszony anyagi gondoktól mentesen, 
a legnagyobb kényelemben élt, az utóbbi 
időben azonban egyre kevesebbet mutatko
zott társaságokban és valami lehangoltság 
volt észlelhető rajta. Sokszor panaszkodott 
hozzátartozóinak, hogy éjszakánként nem 
tud aludni és ezért háziorvosa tanácsára 
orvosságokat szedett.

özv. Beck Gusztávné lakósán a rendőr
ség

nem talált semmiféle búcsúlevelet
és igy nem tudták megállapítani, hogy ön
gyilkosság, vagy véletlen baleset történt. 
Nincs kizárva, hogy az özvegyasszony, aki 
állandóan orvosságokkal élt, véletlenül vett

Fűzve P 11.—, kötve P 13.50

be nagyobb mennyiségű morfiumot lefek
vésekor, az sincs azonban kizárva, hogy 
valami okból öngyilkosságot követett el. 
Hogy a két feltevés közül melyik a helyt
álló, azt csak akkor lehet megállapítani, ha 
a kocsigyáros özvegye eszméletre tér és ki
hallgatható állapotban lesz.

TÖRLEY
RÉSERVÉAMÉRICAIN

Kétévi fegyházra 
ítéltek egy hűtlen 

házmestert
Súlyos Ítélettel és azonnali letartóztatással 

végződött az a sikkasztási bünper, amelynek 
vádlottja Cserpák József házmester volt. 
Az ügyészség sikkasztás büntette miatt emelt 
vádat a házfelügyelő ellen, mert

beszedte a lakbéreket, de azokkal nem 
számolt el ■ háztulajdonosnőnek, Tóth Jó- 

ssefné, Andreotti Leonórának.
Jóidéig ugy leplezte sikkasztásait a hűtlen ház
felügyelő, hogv a vizdijnyugtákat nagyobb ősz
szegre hamisította meg és ezzel számolt el 
Tóthnénak.

A büntetőtörvényszék Krflyre/7-tanácsa előtt 
Cserpák beismerte bűnösségét, elismerte azt is, 
hogy a nyugtákat kijavította, meghamisította.

— Pénzre volt szükségem, ezért tettem, de 
már nagyon megbán tűm

— vallotta a házfelügyelő megindult hangon. 
A bizonyítási eljárás lefolytatása után a tör

vényszék
kétévi fegyházra Ítélte a házmestert 

s amikor az ítélet elhangzott, az ügyész indítvá
nyozta, hogv a súlyos büntetésre való tekin
tettel, nyomban tartóztassák le a vádlottat. 
A törvényszék lielytadott az. indítványnak, 

elrendelte Cserpák azonnali lelarlóztulását.
A kővetkező pillanatban fogházőr lépett a te
rembe, aki lekisérte a cellába az elitéit Cserpák 
Józsefet. Az ítélet ellen Cserpák fellebbezett.

LÁTVÁNYOSSÁG
a 130 éve fennálló

UJ OZLETHELVISEGEI
A szakmába vágó áruk legdúsabb 
raktára I
A legkényesebb Igényeket Is ki
elégítő óriási választéki

Új főüzlet:
Vörösmarty-tér 3. szám.
(Deák Ferenc-utca sarok)

Új fióküzlet;
Károly klrály-út 18. szám.
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k Fórum üdvöskéje!

DEANNA DURBIN
A fiatalság felvillanyozó 

____  rádiumfürdőjét árasztja 
magából ez az. angyali bakfis, az előkelő 
nívójú l óriim moz. itündéri üdvöskéje. A 
kis Durbin szinte szemünk láttára, az egyik 
filmről a másikra fejlődött azzá, ami, el- 
len/'llliatatlunul vonzó, aranyos kis dámává, 
aki most édesbus, de könnyeiben is moso- 
lyogtaló harcot vív megmozduló szivével: 
az első szerelemmel:

Első tavasz a eme a Fórum uj filmjének. 
I.gy főszerkesztő lányát játssza Durbin, 
aki a film elején még boldog kislány, a 
végén pedig az első szerelem csalódásával 
szivében ugy érezzük — nővé érik. Ezt a 
metamorfózist, amelyen bizonnyal minden 
fiatal leány keresztülvészell, olyan színészi 
bravúrral leljcsili, amely egymagában is 
érdemessé teszi az elragadtatott jelzőkre, 
’:a ezenfelül egyéb értékei nem lennének. 
Dehót vannak! Szinte fizikailag érezzük a 
friss, ruganyos fiatalságát, amely a film 
minden kockájából felénk árad, boldog 
örömmel, mosolygó arccal nézzük a vász
non szerencsére gynkran megjelenő pre- 
inicrplanjait, szívesen kapaszkodunk né
zésünkkel szemének sugarába, amint bol
dogságtól rajongva vagy éppen ennek sú
lyától megtörve és könnyezve tekint felénk. 
Milyen tüneményes hajlékony, behízelgő, 
csodásán tisztán csengő a hangja, amely 
szárnyalva zengve betölti a nézőteret. Két 
operaáriát is énekel, amelyeket kirobbanó 
tapssal jutalmaz a közönség. Durbin törté
nete a filmszcenáriumirók kegyetlensége 
vagy megfontoltsága miatt nem simul sab
lonos bappyendre. A fiatal bakfislány az 
élet örömeit már alaposan kiélvezett, jóval 
idősebb újságíró szerelme nem merevedik 
premicrplan csókba. Durbin a film végén 
még egy kicsit visszamegy gyereknek a 
• Acrkészbarálai közé és ez a megoldás 
valahogy könnyebbé teszi a sziveket, mert 
jól tudjuk, hogv partnere, az elegáns Mel- 
vin Douglas mellett sem suhant cl nyomta
lanul a gyermekleány első szerelmének 
lündéri emléke. Még két remek színészt lá
tunk: az egyik az egykor híres gyermek
sztár, Jackic Cooper szerelmes kamasz
fiúja, a másik pedig a néma filmek nagy 
sztárjának, Iréné flíche-nek anyaszerepben 
való bemutatkozása. A film maradéktala
nul szép élmény, jóleső szórakozás és rend
kívül nagy sikerl^^^^^

(bbi^onyofe a írM&díaK

FRANCIA FILM.

Csodálatos valami az, 
amit igy hívunk: fran
cia film! Tulajdon
képpen nem lehet meg
magyarázni, mint ahogy 
nem lehet jellemezni n 
piros szint sem, de akt 

látjn, uz pontosan tudja, hogy ml az. Ez a leg
újabb: Asszonyok ii börtönben, a témája: bár
milyen más náció kezében bizony soványka, 
Rabionos mese lenne, de a h o g y a franciák 
ezt n történetet feltálalják, az n legmegrázóbb, 
lcgmfivészibh élmény. Francia Carco h Gon- 
rourt-díjas Iró nemcsak a film könyvét Irta, 
lianem maga áll a felvevő gép elé és eljátszu 
m filmben a nagy Iró Frnnels Carco szerepét. 
Ml ez n szerep? Bizonyítani, hogy akit körül
ménye valamilyen elhatárolt világba sodor, az 
ebből a börtönből nem nagyon tud kiszaba
dulni. A nyomor, a szenvedés, n részvétlenség, 
m múlt mindig kísért és csak szánni kell azt a 
Rzcrenesétlcn teremtést, tikit n tragikus vélet
len juttatott a börtönbe, amely azután véges
végig megbélyegzl. A színészek? Hiába vonul
tatja fel a világ a legengyogóbban kilenyész- 
tetl szlnészfajlát, n francia színész: más. 
l.eutánozhnlatlan ize. zamatja és stílusa van 
valamennyinek. Hogy csak egyel említsünk 
llcnée S a 1 n t-C y r óriási. Ezer fllmszépség 
közül Is csalhatatlanul ki lehet választani a 
gyönyörűen érdekes l.lannc Románcét. A 
rendezés, díszlet, világítás, fotográfia annyira 
más, annyira egyéni, amit csak Igy lehet 
Jellemezni: francia. A Scaln a szezon egyik 
legnagyobb művészi élményét vette vásznárn 
ezzel a filmmel.

* A „Mozlv llág“ .40 éves Jubileuma. Száz ol
dalas albumainkban jelent meg F.ndrcy Ferenc 
szerkesztésében n „Moziuilág" .30 éves jubiláns 
száma, amelyben a társadalmi és közélet jele
sei írlak és nyilatkoztak.

Csak folnötteknek I
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1. Kassáról..
A'.V.S'.SX.V JARTA.il 
nagy napon, de 

nem akarok beszélni 
ezúttal a bevonulás 
lélekzelállitó gyönyö

rű perceiről, a fehér lovas Hadúrról, arról 
a könnyező cgymásraborulásról, amellyel 
a nagy fejedelem városának minden 
rendü-rangu népe fogadta a kormány, az 
ország előkelőségeinek, a pesti sajtónak 
különvonatát, amelynek utasai húsz év 
óta elsőnek tették meg útlevél nélkül az 
utat Budapestről Kassára. Csak áhítattal 
meg szeretnék állni egy épület előtt, 
szemben a Dómmal. A kassai Nemzeti 
Színház ez, amelynek gyönyörű palotáját 
most csodálatos színes keret övezi. Jobb
ról büszke, acélos léptekkel menetelnek 
honvédőink, dübörögnek tankjaik, üget
nek huszárjaink, a másik oldalon, a 
„Pénztárt" pedig a Dóm Te Deuin
járól jövet megannyi Zrínyi Ilona 
rohamozza meg. Gyönyörű kassai lányok 
tündéricn szép, hímzett, bársony-brokát- 
selyem ruhákban, prémes mentékben vál- 
’iunak jegyet az esti előadásra. Szinte szá- 
molalanul ömlik a pénz a színház pénz
tárába, pedig a nagy nemzetiszinü plakát 
hirdeti: he l y á r a k ni ne s e n e k, min
denki annyit fizet a jegyért, amennyit tud, 
ma és a rákövetkező napokon. A bevé
telt hazafias célokra adja Sereg hy An
dor, a boldog színigazgató, aki társulatá
val először játszhat az ősi Kassa szabad 
színházában a magyar honvédség legfőbb 
hadurának, Horthy Miklós őfőméltóságá- 
nak tiszteletére ...

BÁNK BÁN-t, Katona József drámáját 
hirdeti nemzetiszinü keretben a műsor, 
amely Kassa első szabad estéjén idézi fe! 
a magyar sorsot, tragédiát és megváltást 
Kassa város publikumának. A haza sor
sáért aggódó Bánk bánt S c r e g hy An
dor játssza, feleségét, Melindát Jánosi 
Terka, II. Endre királyt Ross József, 
Gcrtrudist pedig N é m e th y Rózsi. Leír
hatnák a történelmi szinlapot végig, hi
szen nem volt sikeresebb előadása két 
évtized óta a kassai színháznak, mint ezen 
az estén, de jellemzésül csak elmondom 
azt, amely mindennél jobban világit rá 
arra az ezer veszedelemre, amely a ma
gyar sorsot, a magyar kultúra zászlóhor
dozóinak sorsát is jelentette itt a közel
múltban. A bevonuló magyar rendőrség, 
amikor birtokába vette a cseh rendőrmi
nisztérium palotáját, egy listát talált, 
amelyen ötszáz kassai magyar polgárnak 
neve volt felírva. Ez a lista a k i v é g z e n- 
z e n d ő k, bebörtönözendök néu- 
sora volt arra az esetre, ha a bécsi dön
tés Kassát mégis a cseheknek hagyná. A 
csehek igy akartak volna véres bosszút 
állni a kassai magyarság vezetőin azért a 
lelkesedésért, amelyet már tovább nem 
tudtak rejtegetni, dugdosni, hanem ki
vittek magukkal az utcára A neveket szor
galmasan jegyezték a cseh rendőrkémek 
és a kivégzendők első helyén T o s t Barna 
prépostplébános neve állt, de a listán kö
vette őt a felvidéki magyar színtársulat 
néhány vezetölagja is.

AMIKOR A CSEH TERROR RÉM NAP
JAI után először gyulladtak ki teljes 
fénnyel a kassai rivalda lámpásai, amikor 
a függöny előtt ünnepi szavakkal, áhítat
tal köszöntötték fel a megujhodó Magyar
ország első emberét és amikor Katona Jó
zsefnek a magyarságért aggód.0 szavai 
hiánytalanul és cenzúra nélkül elhangoz
hattak a történelmi épületben, amelynek 
szinészbejárója néhány lépésre nyílik a 
Nagyságos Fejedelem sírjától, büszke ön
tudattal állapíthatta meg Seregiig Andor
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GEORG JACOBÜ

PREMIER MA!

igazgató ur és szregci, hogy jó munkát 
végeztek . . t

2. Két premier

óriási 
zengő,

orvos

KODOLÁNYI JÁNOS: VIDÉKI TÖRTÉ
NET. .4 feltörő fiatal irógencráció egyik 
legértékesebb, legsúlyosabb egyénisége, 
K o d o I á ny i János ismét jelentkezik a 
Nemzeti Színház színpadán. Kodolányi, a 
kitűnő regényíró, a színes novellista, a 
meggyözödéses szociológus és falukutató. 
Súlyos, erőteljes léptei alatt azonban 
rengenek a gyengébb szerkezetű színpad 
deszkái, maga az iró is meg-megbotlik a 
„lefurt" díszletek labirintusában, a szín
padi fényszórók mindenütt lábatlankodó 
kábel jeiben, éppenugy, mint meséje, 
amely néha szerteárad a színpad termé
szetszerű zártságából a regény és novella 
tágabb siku mezőire. Kodolányi drámájá
nak magva tulajdonképpen két egymást 
meg nem értő ember összeütközése, ezen
felül pedig annak a s z a k a d é k n a k 
szemléltetése, amely a paraszti sorsból 
származó, hivatásának élő falusi or
vost a városi kultúráért és emóció
kért vágyódó professzorleány-feleséget 
egymástól elválasztja. A falu és a város 
nagy disszonanciájában a falu mellé áll 
Kodolányi János és ezt a női főszerep
lőjének végnélkül és oktalan kerepesé
ben, közönséges és ezért ellenszenves 
bűntettében dokumentálja. Nagy szerepet 
kapnak a drámában a falu szociális ba
jai, az orvoshiány és mindaz a röghöz kö
tött nyomorúság, amelyből dicsérendő 
hévvel és programmszerüen akarja ki
emelni a falut az iró, akinek viszont 
értéke, hoyy valódi iró és 
gyönyörű és magyar a nyelvezete.
Tímár József faluért rajongó 

szerepében folytatta azt az alakítást, ame
lyet a V i I Iá ni f é n y n é l cimü darabban 
hasonló alakban már megkezdett. Egyen
letes, nyugodt, kitűnő színész! K ö n y - 
vés Tóth Erzsi a szándékosan tulraj- 
zolt hisztérikus asszony figuráját nagy 
önmegtartóztatással és művészi eszközök
kel igyekszik, ha nem is szimpatikussá, 
de érthetővé mérsékelni. L u k ács Mar
git zöldkeresztes nővére újabb állomása 
egy szépen induló karriernek. Külön 
fejezet illeti meg G o b b i Hildát, ezt a 
remek, fiatal színésznőt, aki egy lányát 
vesztett öreg parasztasszony szerepében 
nyújt megrázó, tökéletes alakítást. Drá
mai ereje hatalmas, ragyogó beszéddina
mikája, amelyhez színészi gesztusok szinte 
nem is kellenek, a legnagyobb tragikákra 
emlékeztet.

PR1ESTLEY: A CONWAY-CSALÁD. .4: 
elején végződik ez a furcsa szerkezetű 
darab, az első felvonásban egy huszon
egyéves leány születésnapját ünnepük, a 
második felvonásban tz a leány megái- 
módja, hogy mit tesz az idő malma ti
zenkilenc év alatt a reménykedő, boldog 
és gazdag családjával, hogy a harmadik 
felvonásban ismét folytatódjon a születés
napi ünnepség azzal a mélabus hangulat
tal, amelyet a lány álombéli sejtése borit 
a családra, nézőkre egyaránt. .4 darab 
főszereplője az I d ö, amely az iró szerint 
csak legyőzheletlcnnck látszik, valójában 
azonban emberi akarattal legyűrhető. Bár 
ezt a filozófiát nem nagyon értjük, ugyan
úgy, mint sokminden mást, amelyet kö
dös mondataival szeretne bizonyítani az 
iró, de egyet elér: az ember clgondolko
zik és múltjában talán 
rendez, hol is hibáztam 
Bárdos Artúr gondos 
dezésében szép színházat 
inay-mama Orsolya

tetemrehivást is 
el! Az előadás 
és művészi ren- 
jelent. Mint Con- 
Erzsi tökéletes 

portrét formál azokból a tulajdonságok-, 
.......................................... ki- 

Bulla Elma az
bál, amelyek lányaiban kitenyészve, 
fejlődve visszaütnek rá. 2...'.*..  ...
álomlátó leány sejtelmesen izgalmas, ke
serű alaphangra hangszerelt szeizmográf 
érzékenységű figurája szinte tökéletes. 
Glóriát kap ez a színésznő, ha ráirányul 
a reflektor. Melegen üdvözöljük S e n y- 
nyei Verát a második felvonás nagy 
jeleneiéért, nagyon örülünk a gyönyörű 
K i s z e 11 y Ilona sokat ígérő bemutatko
zásának, finom és egyszerű volt Szende 
Mária, ragyogó karakterfigurál adott 
Nagy György, aki színészi képességeit 
kitűnő beszédtechnikájával növelte. Baló 
Elemér nagy nyeresége az együttesnek, 
reméljük, sokat látjuk még. Hojkó Fe
renc, Sármássi Miklós az, akit még 
megdicsérünk. Azonban leírom: nem sze
retnék tagja lenni ennek a Cotuvay-csa- 
ládnak ..,

Több mint 
élmény 

c s o d al

Az eheti filmjeink kö
zül messze kiemelkedően 
a legnagyobb sikert a! 
768-as számú magyar 
filmhíradó aratta. AJ 
Filmiroda riporterei bo- 

gyorsasággal örökítették meg! 
\ki diadalutjál. Ahogy a.' 
relt acélos léptű katonák!

szorkányos 
honvédcink felvidéki 
nagyszerűen felszerv.. ..
menetelnek, ahogy a magyar haderő letöri, 
a huszesztendős bilincseket, ahogy a Kor
mányzó ur őfőméltóságá belovagol a fel
szabadított Komáromba, az a lcgfelemelöbh| 
látvány, amit valaha filmre vettek. Soh:t 
annyi könnyező, tapsoló ember nem ült a. 
mozi nézőterén, mint amikor a 768-ali 
pergelték.

j.étfakoí.
Romantikus történél 

az északi tengerek! 
Lazac halászairól.. Füze
tes regény-romantika.

AMERIKAI FILM. Meggyőződésünk, hogy! 
fogjuk még a gyönyörül 

Dorothy Lamourt, a kitűnő George Rajtot 
sokkal emberibb szerepekben látni. Nagyon 
megtapsoltuk a filmben szerepelt idomított 
fókák mutatványait.

öiz. aVMvy&Aju

RAGYOGÓ SZÍNES 
AMERIKAI FILM.

Kertész Mihály és 
háromszor is Kertész; 
Mihály! A fiimnéf 
mindig majdnem a 
legfontosabb tényező 
a rendező. Ennél

„Az. aranyborjúdnál minden és mindenki 
eltörpül a magyar rendező zsenialitása mel
lett. A téma maga is lenyűgöző, Amerikai 
hőskorában játszódik, amikor a kaliforniai 
farmerek végső elkeseredésükben fegyvert; 
ragadnak a hölgyeiket veszedelmesen fe
nyegető és elárasztó aranyásók ellen. A! 
teclinikolor eljárású film csodálatod 
s z i n e k c 1, fai lakat varázsol elénk, amely
ben pompásan érvényesül a Tizian-fcst- 
mény szépségű Olivia de H a v 111 a n d, 
a férfias erejű nagyszerű George B r e n t 
színészi kettőse. A legparányibb részlettől 
a gigászi , méretű gátszakadásig házakat, 
embertöinegekct magával ragadó áradásig 
minden filmkockát Kertész Mihály rendezőt 

élményszerUmárkája fémjelez. A film 
szórakozás a C o r so h a n.

A filmcenzura! 
ezért e hótr<> 
a Májusi ka*

* A Májusi kaland premierje, 
csak felnőtteknek engedélyezte, 
maradt Rökk Marika uj filmje, .. 
land. A filmet már láttuk és biztosan jósolhat
juk, hogy c ragyogó, pompás revü keretében 
Rökk Marika bámulatba fogja ejteni a pesti 
közönséget. A filmet az Uránia mulatja Lq 
hétfőn.

SZÍNHÁZI hét
LL-1.!.! ■■■■ !■■. iSgg

ANIA SULI: MARÍNRA, A TÁNCOSNŐ, 
Ha Kertész Dezsőnek, a Royal Színház ki
tűnő igazgatójának e kissé idejétmúlt, örc- 
gecske operett felújításával az volt a célj 
hogy bemutassa a pestieknek a Broodwayj 
rádiószlúrját, a magyar származású Ani.i 
Sulit, akkor ez a gesztusa nem szorul to
vábbi magyarázatra. Valóban érdekes éí 
nagy pesti karrier előtt álló fiatal színész
nőt ismertünk meg, aki nagyon szépen és 
ökonomikusán énekel és szerepe szerint 
kedvesen beszéli idegen akcentussal a ma
gyar nyelvel. Az operett többi főszerepei
ben az elegáns tónusú Kertész Dezső, a hu
moros Latabár Kálmán és R át kai Márton, 
majd a szubrelt szerepében egyik nap Lan*  
tos Ica, a másik 
kert.

nap Vészi Rózsi arat si-

A FELVIDÉKI 
den este tartják 
rosi Színházban, 
szággyülési képviselő 
szódét.

♦
SZÍNÉSZEK javára ked- 

a díszelőadást a Vá- 
dr. Tőr s Tibor or- 
mond ünnepi be-

★

KISKOMÁROM-NAGYKOMÁROM cimii ope
rettet, amelynek muzsikáját Kamjonkay István 
szerezte, a szegedi szinhúz mutatja be előszűr. 
A tehetséges fiatal zeneszerző legutóbbi mű
iét, az Ide gyere rózsám cimü operettjét száz
nál többször játszották a Royal, illetve a Vá
rosi Színházban.

ANDRÁSSY színház
Szombaton először 

Vaszary Gábor zenés bohózata:

Zenéjét Szécsén Mihály verseire 
Losonczy Dezső szerezte 

Föszerep'Ők:

uaszary Piroska. Kiss mányi, 
Bllicsl Tivadar, Halmassy mikiús 

Szász Lili, Kovács Torus.
Gervay Marica. Szaploaczay Éva 
Pataki, Szigeti, Pethes. Szabó 

Kendőzd: Vasznry János 
Díszlettervező: Upor Tibor
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, HÉTFŐI KÁÍLÓ__________________________ _

Ünnepel az ország
t'!7?í-sn és közigazgatásilag

előre egyesített vármegyék /»éc/it/ Szabolcs 
Piispan elnöMésével ünnepélyes közgyűlést tar
tott Mátészalkán, a magyarlakta Felvidék visz- 
A/acsatolásának örömére. Báró Petényi Péter 
bizottsági tag ünnepi beszéde után a közgyűlés 
íiodolo táviratot küldött a kormányzó ur öfő- 
méltóságának. Hálatáviratokat intézett a minis:- 
t'relnökhöz, a külügyminiszterhez, a kultusz
miniszterhez, Mussolinihoz. Hitlerhez, Moscieki- 
hez és Rothermere lordhoz.

Kispest megyei város képviselőtestülete va
sárnap délben Molnár József polgármester el- 
nöklésévcl díszközgyűlésen ünnepelte a ma
gyarlakta Felvidék visszaszerzését. Ezrekre 
menő tömeg hallgatta Merőn Imre dr. prépost
plébános és vitéz ózdi/ Béla bankigazgató 
hangszórón közvetített ünnepi beszédét. A tö
meg szakadatlanul éltette Horthy Miklós kor
mányzó őfőméltóságát.

Tiszavárkony közönsége fáklyásmenetben ün
nepelte a felvidéki magyarság visszacsatolását 
és a Hősök szobránál megtartott ünnepi beszéd 
alatt az egész Felvidék visszacsatolásiét köve
telte.

— József Ferenc királyi herceg az Eme- 
ricánások ünnepségén. A fővároskörnyéki 
lüncricánások vasárnap délelőtt Pestszent- 
erzsébeten Szent István és Szent Imre tisz
teletére nagy ünnepséget rendeztek Pest- 
szenterzsébeten. Az ünépségét csendes mise 
vezette be, amelyet Kovács Vince prelátus 
kanonok mondott a plébániatemplomban, 
l’tána díszközgyűlés volt, amelyet Kemenes 
Illés tankerületi főigazgató nyitott meg. 
l’tána József Ferenc királyi herceg ünnepi 
beszédet tartolt Szent Istvánról és Szent 
Imre hercegről. Az ünnepséget kétszáz te
rítékes diszcbéddel fejezték be.

.— WEGSZÖJULT A MAGYAR KASSA 
RÁDIÓJA,,' a felszabadult, ismét ma
gyarrá lett Kassa városában egymást kö
vetik a lélekemelő, megindító ünnepségek. 
A kassai rádióban megható ünnep voll 
szombat délután a feldúlt stúdió épületé
ben, amelyet a csehek teljesen kifosztottak, 
egésznapi munkával sikerüli a rádiót meg
szólaltatni. Elsőnek vitéz Somogyváry 
Gyula, a kassai rádióleadóállomás megszer
vezésével megbízott igazgató szólalt meg a 
mikrofon előli s meghatóit, fátyolozott han
gon jelenlétté be, hogy a magyar rádió 
megkezdte a kassai ideiglenes leadóállomás 
próbaadását. A Rákóczi-induló és a Magyar 
Hiszekegy hangjaival zárult le a megindító 
ünnepély. — Vasárnap az Országos Front
harcos Szövetség a város lakosságának sok
ezer főnyi közönsége jelenlétében lélek
emelő ünnepséget rendezett. Ünnepi mise 
után vitéz il a r I se k í ny i Imre ország
gyűlési képviselő nagyhatású beszédben 
méltatta a kassai magyarság nagyszabású 
küzdelmét, majd hódoló táviratban üdvö
zölte Horthy Miklós kormányzó ur 
őfőméltóságát.

— Hazafias gyűlésen ünnepelték a fű
szeresek a Felvidék visszacsatolását. Vasár
nap délelőtt a F üszer kereskedők Országos 
Egyesületében lelkes hangulatit hazafias 
gyűlést tartottak, amelynek keretében le
leplezték az egyesület székhazának díszter
mében vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzó ur őfőméllósága arcképét. A 
gyűlés ünnepi szónoka Tóth Gábor törvény
hatósági tag, országos elnök voll. aki ha
zafias szellemtől áthatolt beszédében be
számolt az elmúlt napok eseményeiről, a 
kassai nagy ünnepségről és arról, hogy 
Lát ka János budapesti luszerkereskedő ha
zaflas magatartásáért kél évig szenvedett a 
csehek várbörtönében. Az ünnepségek to
vábbi során a Revíziós Liga, a Kereske
delmi és Iparkamara kiküldötte mondott 
még beszédet. A gyűlésen a kormányzó ur 
őfőméltóságát, Imrédy Béla miniszterelnö
köt, Kánya Kálmán és Teleki Pál gróf mi
nisztereket ünnepelték.

LEGÚJABB MODELLEK

A 2 személyes

FIAT 580
a népszerű „Topolino"

A 4 személyes

FIAT noo BALILLA
az univerzális kiskocsi

A 6 hengeres

HAT 1500
az úrvezetők ideális kocsija

A 6 személyes

FIAT 1100/L BALILLA
családi, taxi-vagy bérkocsi kivitelben

Az u| nagy reprezentációs

FIAT 2800
6 személyes luxuskocsi

flAT-Spa FIAT ÍÍOOL FIAT 634N
3 tonnás 0.6 tonnás Dieselmotoros 6 tonnás

teherkocsik.
Az összes kocsik a 6980/M. E. 1938. sz. rendelet értelmében 

igénybevétel alól mentesek.
VI. ARÉNA-UT 61 TELEFON: 298-820

I Erdélyi flekken, csöbensülí hal, halk cigányzene
HETROPOLE
* sttrttző

— AN. ISTVÁN ÁLLAMTITKÁRI 
HOLNAP Bck LINBE UTAZIK. Antal Ist ; 
ván igazságig 1 államtitkár , holnap, ked
den délben feleségével, titkára, dr. Ágh Já- 
no«i kíséretében Berlinbe utazik. Az igaz
ságügyi államtitkár a német fővárosban 
három előadást tart.

Leánycserkész- 
csapatot szerveznek 
a magyar orvosnők

Vasárnap délelőtt a GcZ/érf-szállóban tar
totta közgyűlését a Magyar Orvosnők Orszá
gos Egyesülete dr. Tóth Sára elnöklete mel
lett, akinek megnyitója után dr. Vrr Ida 
tartott nagysikerű előadást a visszacsatolt 
magyarlakta Felvidékről. Dr. Gémessy Pi
roska bejelentette az 1939. évi budapesti női 
világjamborec előkészítésével kapcsolatos or
vosi munkálatok eredményeit és azt. hogy 
az orvosnők egyesülete a janiborec alkalmá
ból orvoslanhallgat önökből

cserkészcsapatot szervez a janiborec 
tagjainak orvosi ellátására.

Ugyancsak bejelentette, hogy
Budapesten fogják megtartani az orvos

nők világkongresszusát is.

A tiszlujitás során elnök lett dr. Tóth 
Sára, alelnökök: dr. Gémessy Piroska, dr. 
Mádi Kiss Mária és Orczán Mária, ügyve
zető: dr. Hável Aglája, titkárok: dr. Palik 
Ibolya és dr. Vásárhelyi Katalin. Pénztáros: 
<lr. Kontraszté Johanna, ellenőr: dr. Csorna 
Eszter, házmigy: dr. Fejér Ilona. Végül 
dr. Hável Aglája beszámolója után a köz
gyűlés diszclnökökké választotta Magyary 
Zollánnél, Lukács Saroltát, Melczcr Lillát 
és Toperczct Ákosnál.

Magyar a magyarért
Berettyóújfalun a Magyar a Magyarért*'  

mozgalomra Török Olivér száz birkából ulló 
juhnyájat adott. Az Apolló mozgóképszínház 
díszelőadásának bevételét, dr. Miskolczy Pál 
és dr. Magyar Sándor 100—100 pengőt aján
lott fel.

A „Magyar a Magyarért" mozgalom mohácsi 
gyűjtése a város belterületén a nagyobb vál
lalatokon kivid 4600 pengőt eredményezett. 

A külterületen sok gabonát ajánlottak fel. Egy 
háromgyermekes munkanélküli bognármester 
két kocsikereket vitt a városházára. A város a 
mozgalomra összegyűlt adományokat Léva vá
rosának küldi el.

A Wolfner Gyula és Társa r. t. tisztviselői 
és munkásai 2.309 pengőt gyűjtöttek a „Magyar 
a Magyarért" mozgalom céljaira. A drégelvpa- 
lánki vasutasok Kiss László máv intéző állo
másfőnök kezdeményezésére a cseh hadsereg
ből leszerelt magyar fiukat mindennap meleg 
étellel látják el. Ezek a szegény emberek át
fázva, éhesen érkeznek. A költségeket társa
dalmi gyűjtéssel fedezik. .1 sopronkőhidai fc- 
gycncek 300 pengőt gyűjtöttek össze és ezt az 
összeget a Felvidék felsegélyezésére ajánlották 
fel.

Bethlen István gróf vendége volt 
vasárnap lord Rothermere

Magyarország előkelő vendége, lord 
Rothermere, vasárnap délelőtt a pécsi egye-1 
lem küldöttségét fogadta. Délben ebédre 
volt hivatalos gróf Bethlen Istvánnál. Az 
ebéden a lordon kívül megjelent még Ward 
Price, v Teleki*  Pál gróf kultuszminiszter, 
He rezeg Ferenc és még sokan mások.

A délelőtti órákban
a lord nevében Hcrczeg Ferenc koszo
rút helyezett el Rákosi Jenő szobrára.

A Rákosi szobor előtt rendezett bensőséges 
ünnepségen megjelent Hegedűs Lóránt, aki 
a TERE,, GYOSz és OMKE nevében hozott 
koszorút és Sziklay János dr., aki az újság- 
iróintézmények képviseletében koszoruzta 
meg a szobrot.

Rothermere lord n délutáni órákban a 
rutének küldöttségét fogadta, akik felkér
ték, hogy

támogassa őket abban a törekvésükben.

hogy minél előbb visszakerülhessenek 
Magyarországhoz.

Ezután a cserkészszövetségek küldöttsége, 
majd az Iparművészeti Társulat kiküldöt
tei keresték lel a lordot, akinek a magyar 
iparművészek

240.000 csomós magyar szőnyeget adlak ál 
tiszteletük jeléül. Az ajándékot a lórii nagv 
beszédben köszönte meg, amelyben hang
súlyozta, hogy

Magyarország rövidesen eléri a Duna- 
völgyében azt a szerepet, amelyre 

múltja és kultúrája predesztinálja.

Este 9 órakor a Nemzeti Kaszinóban ren
dezlek bankéitet lord Rothermere tiszte
letére.

Ma délelőtt 9 órakor pedig az Alberti 
Exprcsszel hazautazik Londonba. A pálya
udvaron ünnepélyes külsőségek közölt 
búcsúztatják Magyarország nagy barátját.

A hőmérséklet kissé csökken
A Meteorológiai Intézet jelenti november 13-án délben:
Hazánkban tegnap az időjárás még erősen ködös volt s csak néhány kisebb terü

letről jelentettek kevés napsütést. A hőmérséklet csúcsértéke általában 10 fok körül 
váltakozott, csak a déli és keleti megyék néhány pontján érle el a 12—14 fokot. Az 
éjszakai lehűlés kissé fokozódott, a derültcbb helyeken gyenge, lalajmenli fagy volt.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Mérsékelt légáramlás. Több helyen köd. A hőmérséklet hétfőn kissé csökken.

50 év ófa 
blria a Da.-mol tok millió «mb«r 
bizalmát. Ez a legjobb bizonyíték, 
hogy a Dirmol milyen jól bevall 
hasha|lószer. - Székrekedés allén 
a jó és kedvelt 
hashajlószer. e

 A PETŐFI TÁRSASÁG MADÁCH 
SZÜLŐFÖLDJÉNEK VISSZACSATOLÁSÁT 
KÉRI. A T<írsn,A(i vasárnap larlntla
novemberi felolvasó illósót. „melyei lliinnt 
István nyitott tne«. Az elnöki megnyitóban 
Madách Imre szülőföldjének és nyugvóhelyé- 
nek. Atsó,:trcgoinmal; az anyaországhoz 
való vlsszncsatolásál kérte a halórkiigaziló 
bizotl-ágtól és megemlékezett arról, hogy 
rr>-.v.." í ,11.-; mindig Idegenben maradi. Az 
etnö'.i > ■v tnil r alán /únrlrgné Ré: Lola. 
, lársaség uj Ingja, megtartotta székfoglaló
ját.

Iiiml iparművészeti nagy aranyérem nyer
tese. Az első magyar iparművészeti tárlat 
dijait vasárnap osztották ki. Az állami ipar
művészeti nagy aranyérmet Ohmann Béla 

I szobrász nyerte, a székesfővárosi iparművé
szeti aranyérmei, amelyet most adtak ki 
elsőizben. Kovács Margit kerúmikus kApta. 
Ezenkívül még harminckilenc dijat osztot
tak ki a kiállító művészek közölt.

— Rozgonyinál (Kálvin-tér 5 és Váci-utca 
11/b) karácsonyig propagamlaárak.
— A lengyel ügyvédek a magyar-lengyel 
határért. A lengyel ügyvédszövclség magyur- 
lengyel jogászcsoportja Varsóban ülést tar
tóit. Az ülésen határozati javaslatot fogad
tak cl, Amelyben a magyar-lengyel közös 
halár megvalósítása mellett foglaltak állást 
teljes lelkesedéssel.

— Nem azonos. Moskovits Ignác kisvárdai 
lisztkereskedő felkérésére közöljük, hagy nem 
azonos a múltbeli számunkban „At utóbbi idők 
legnagyobb valutacsempészési bünperc" cimü 
riportunkban szereplő egyénnel.

— Angol tanulmányntatikon kitoltak alapján 
a legújabb londoni díváin öszikahálok. üllő- 
nvökrt ít télikahálokal tartjuk raktáron, vagy 
készítjük cl elsőrendű munkával mértékulán is. 
Aslor ruhaház.

— A Duna titokzatos halottja. Dunafőldvár 
határában a Duna jólöllözött, középkorú férfi 
holllcalét vetette ki. A boncolás megállapította, 
hogy ü halált fulladás okozta. A halolt ruhájá
nak zsebeiben elegáns pénztárcát találtak, 
amelyben .350 pengő, nagyobbmennyiségü cseh- 
korona, lei, francia frank és ezenkívül bécsi 
repülőjegy volt. Más irás vagy igazolvány, 
amelyből személyazonosságára következtetni 
lehetett volna, nőin volt nála. Selycnifehcrne- 
műiből is kivágták a monogramot. A dunaföld- 
vári csendőrség vasárnap értesítette az esetiül 
uz összes duuaniqnti városok rendőrségét és a 
nyomozás incglíuftflt, hogv megállapítsák: ki a 
Duna titokzatos halottja.

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

Hudapent, VII., Erisébet-kőrut 17. III. em. 14. Tel.' 143-433

— A Durmol hatása tarlós használat cselén 
sem csökken, megkönnyíti testét és megszaba
dítja a terhes ideges állapottól.

Elet teljesen félkészeivé néz elébe a masvar aulAmnbi- 
llzmns Újabb lendületes fejlődésének. nmelv a Felvidék 
visszacsatolásának korszakalkotó eseménsc Után mórit 
észlelhető. Modelljeink sorozata most nemcsak a szc- 
mélvkocsikal foglal la nw.ában — a kis. népszerű 
,,.’i!)0‘‘-asi. az annvira elterjedt né«v- és hatüléses Halil- 
Iákul és n kitűnő (I hengeres . l.W'-on kívül az éppen 
inosi lliidaifesir-' érkezeit nagy. morezenlációs. haisrc- 
mé!»r . ..'.W-n'l hanem n legnehezebb 'hadilcrc- 
■ l. i'.m'c ■ lxvá!l szótliió- és lehcrknczlksl I'. 0.3 

i ? . i .-v’t I’ ':i'; l-heritlrá'lu A kocsik hit'sági 
e- 'olx -'étele mr«szfnl <'s lav biztos, hon*  mén az 4»z- 

I szel számosán megvalósítják vételi szándékukat.

— (A Rimiimuráii.v—Salgótarjáni Vgsmii 
Részvénytársaság) igazgatósága az 1937—38. 
üzletévi zárszámadásokat megvizsgálta és jóvá
hagyta. A vállalat üzleti forgalma 76.4 millió 
pengőt lett ki és a mérleg 2.49.3.340.12 pengő 
tiszta nyereséggel zárult. Az igazgatóság a no
vember 26-ára egybehívandó rendes közgyűlés
nek részvényenként mint n mull évben 5.— 
pengő osztalék kifizetését. 130.000 pengőnek n 
társaság különböző jóléti alapjaira, 100.000 
pengőnek közjótékonysági és egyéb célokra 
fordítását fogja javaslatba hozni. Az igazgató
ság Tctinajer Alfréd üzeiniguzgatót és Pattantyús 
A. Imre műszaki tanácsost a műszaki igazgatói 
címmel rnliózta fel, Orbán László dr.. Kuesera 
Emanuel, Siltlóssy József dr., Zorkóczy Dénes 
dr., Schul: (iyöjgy és Biró János dr. cégvezető 
két igazgatóhelyettesekké és vitéz Endrényi 
(ívűin, Perczel (íéza dr., Laufcr Henrik és An
tal Ernő társulati főliszlvisclökct cégvezetőkké 
nevezte ki.

TOLTOTOLL JAlhTASOSt
MINERVA r-X1,

(\ r t 6 r I A RZállóval szemben)

— Pótolható mulasztás. Aki sorsjegyét eddig 
nem vette meg. most pótolhatja mulasztását, 
ha sorsjegyet vesz Török .1. cs Társa Bankház 
H. 7 nól fBinlnpcsl. IV. Szervita lér 3). A 11. 
osztály nyeremény hozása már a jövő héten, 
november Itt-án c.s 18-án le-z. Vetet; rak: Nyol
cad sorsjegy ára P 7. . n-gved P I 1 t | 
P 28 -, cg. v P 5H._. I Krholő Icgnagyol h 
nyeremény hétszázezer pengő.



Történelmi sportesemény Csepelen:
A hazatért Felvidék először küldött az anyaországba sportolókat 
anélkül, hogy — nemzetközi mérkőzést kellett volna játszani

NBB VÁLOGATOTT—IPOLYSÁG FC 
10:1 (5:1)

A mngyar futballtársadalom szive a nem
zeti bajnokság idegölő küzdelmei ellenére 
ezúttal Csepel feló dobogott. Mindenki 
érezte, hogy Csepelen a WMFC homokos 
pályán nagyobb esemény zajlik le vasárnap,

magyar csapat, hogy eleget telt az udvarias
ság minden követelményének és megindul a 
gólözön. Egy perc sem telik cl és a szőke 
Palatínus irtózatos bombalövéssel kiegyenlít. 
1:1.

— Tempó magyarok! — kiállja cl magát 
valaki és a bemondásnak óriási közönség

sikere van. Az NBB válogatottja ezután tel
jesen a kapujához szorítja a kézzel-lábbal 
védekező ipolyságiakal és ebből a vasgyürü- 
ből már nehezebben megy „a felszabadu
lás". A 25. percben Szomolányi husz méter
ről bombáz a jobb felső sarokba. 2:1. A 27. 
percben a kis Glascr lő közelről góla. 3:1.

A 32. pfrcben Tolvaj a kapus orra elöl el
csípi a labdát és a hálóba gurilja. 4:1. A 36. 
percben ugyancsak Glascr eredményes és 
méla ábrándozás közben pofozza be a lab
dát. 5:1. Szünet után Tolvaj már a 3. perc
ben egyéni akcióból gólt ér cl. 6:1. Palatí
nus szabályos fejesgólját a biró nem Ítéli 
meg, ugylátszik, sokallja a záport. A 18. 
percben Most, majd a 25., 32. és 35. perc
ben Hermann ér el három gólt egymásután. 
10:1. A közönség lelkesen tapsolja a pályá
tól levonuló csapatokat és élteti a fairül, de 
egyelőre nem nagy sportsikcrrel szereplő 

ipolysági testvéreket.
mint egy egyszerű futballmeccs.

Mindenki érezte, hogy mennyi vérbe, 
könnybe, idegbe, diplomáciai és katonai 
lázas robotba került, amíg megérhettük 
azt, hogy az. Ipolyság FC ellen ne nem
zetközi, hanem barátságos mérkőzést 

jólszhassék egy magyar csapat.

A csepeli WMFC vállalta magára az első 
felszabadult területről érkező futballcsapat 
fogadását. Erre a történelmi alkalomra szin- 
pompás ünnepi ruhába öltözött a csepeli 
futballpálya. A bejáró fölött nemzetiszinii 
zászlóerdőt lenget a szél, a zászlók alatt 
hatalmas belükkel ragyog a nemzetiszinii 
felírás: „Isten hozott". A bejárat előtt fel
virágozott, csukott barna autó áll, ablakán 
felírás: „A felszabadult Ipolyságról". Az öltö
zők és a tribün pazar zászlódiszben fogadja 
a háromezer főnyi ünneplő közönséget, a 
díszpáholy gazdagon van díszítve virággal 
és nemzetiszinii drapériával. A pálya kerí
tése körül ötven méternyi távolságra egy
mástól hatalmas árbocrudakon nemzeti
színű zászlókat lobogtat a szél. A feladata 
magaslatán álló rendezőség a pálya köze
pén pillanatok alatt felszereli a mikrofont 
és háromnegycdketlőkor megkezdődik

a meghaló és magasztos ünnepség.

Dalárda vonul először a pálya közepére, 
majd levente diszszázad helyezkedik nyíl
egyenes sorokban el a mikrofon baloldalán. 
Itt van n magyar labdarúgás minden szá
mottevő funkcionáriusa és teljes vezérkara. 
Usctty Béla dr., Fodor Henrik dr , Kenyeres 
Árpád, Mindet Frigyes és a birótcstülel 
számos tagja. A két csapat

egetverő éljenzés

közben együtt vonul ki a pályára. Az ipoly
sági fiukon fehér nadrág és fehérujjas kék 
ing feszül. A dalárda elénekli a Magyar 
Hiszekegyei és a pálya ünneplő közönsége 
feszes vigyúz-állásban hallgatja a fenséges 
akkordokat. Legelőször

Ivánffy Kálmán miniszteri tanácsos, u 
kultuszminiszter képviseletében lép a 

mikrofon elé

és méltatja szép szavakkal a sport e nagy 
napjának jelentőségét.

Utána L'sclty Béla dr. a Ml.Sz nevében. 
Felkay Ferenc dr. fővárosi tanácsnok a 
Nemzeti Liga nevében, dr. Jcny Imre a biró- 
testület nevében, lovag Wahl Henrik elnök 
a WMFC nevében, Koncz János főjegyző 
Csepel község nevében, Szécsi Imre a fut- 
ballbirák nevében üdvözli a régenvárl ipoly
sági vendégeket. Az üdvözlőbeszédekre Per
hált Imre, az Ipolysági FC. elnöke válaszolt 
meghatott szavakkal. A Himnusz eléneklésé- 
vel ér véget a minden tekintetben sikerült 
lélekemelő ünnepség.

Szécsi biró sípjelére felállanak a csapa
tok. Ipolyság FC- Oroszlány — Mojs, Be- 
reckl — Horn, Weiss, Zilahv — Lengyel, 
l’álffy, Halász, Gyúrást, Kemény. NBB. vá
logatott: lhidaváry — Lőrincy, Fóris — 
Keresztes, Gere, Szomolányi — Most, Glascr, 
Palatínus, Hermann, Tolvaj.

Már az első pillanatokban kiérzik a mér
kőzés rendkívüli jellege mert

a soviniszta „hazai'*  közönség az Ipoly
ságiaknak drukkol.

De nemcsak a közönség, hanem a biró is,
sőt még a játékosok is az ipolyságiakért
aggódnak. Fergeteges éljenzés fogadja a 16.
percben az Ipolyságiak vezető gólját, amely
Halász center lábáról zug a hálóba. Ez aztán
az udvariasság. Ipolyság már előre belőtte
p bccsülclgólját, 0:1. Most már ugy érzi a

Két fontos bajnoki pontot 
kapott ajándékba a Fradi
A Hungária délelőtt, az Újpest délután gondos
kodott a zöldfehér érdekek hatályos védelméről

'Mindössze négy mérkőzés kerüli sorra vasárnap a csonka forduló során. A négy 
találkozóban pályára lépett az első öt hely birtokosa és igy egyelőre számolt a sport
közönség a meglepetésekkel. Ezek nem is maradtak el... Vegyük csak sorba:

. 1. FERENCVÁROS
A bajnokcsapattal 

keit kezdeni a sort. 
Páratlan lendülete fö
lényes győzelemben 
robbant ki s ezzel a 
bajnokság élére került 
vesztett pontok tekin
tetében. Eddig mind
össze két pontot vesz
tett — és már a sze
zon végén járunk!

2. NEMZETI
A bajnokcsapat után 

Hungária ellen bravú
rosan küzdő Nemzeti 
csapatával kell foglal
koznunk. A pompás 
együttes az ulóhbi 
időkben szeszélyeske- 
dő vénkisasszony sze
repét játszó Hungária 
ellen mutatta meg 
oroszlánkörmeit.

3. SZEGED
Az újpestiek szá

mára a szegedi csa
pat mindig kemény 
dió volt. Még a haj
dani „Bajnokok Baj
noka'1 is reszketve 
ment le a tlszapartl 
metropolisba, mert ott 
mindig cl lehetett ké
szülve a meglepetésre. 
Most is ...

4. BOCSKAI
A Bocskai lábadozó 

gárdája csak keserves 
küzdelemben tudta le
győzni az egyre ja
vuló Zuglót. A két 
pont néni kevesebbet 
jelent, minthogy most 
már az Elektromos 
előtt foglal helyet a 
tabellán. Ez pedig 
még sokat érhet.

A Hungária öregei nem bírtak 
a Nemzeti fiataljaival

NEMZETI—HUNGÁRIA 1:1 (1:0).
Több mint öt éve annak, hogy a Hun

gária utoljára játszott délelőtt bajnoki mér
kőzést. Nem csoda tehát, hogy a kék-fehér 
drukkerek alaposan elszoktak „a hajnali" 
kezdéstől és csak az utolsó pillanatban in
dítottak rohamokat a pálya bejáratai ellen. 
De a kezdésre mégis csak azoknak sikerült 
bejutniuk, akik az ökölvívás összes szabá
lyaival tisztában voltak és azt alkalmazni 
is tudták, no meg akik nem kímélték ru
hájukat és testi épségüket. Az MTK pálya 
avult, szűk bejárói ugyanis nem ilyen, de 
még ennél sokkal kisebb forgalom lebo
nyolítására sem alkalmasak.

A Nemzeti öltözője erősen hasonlít a si
ralomházhoz: sem Király, sem Kisalayi 
nem érkezeit meg, igy ismét Tompa és Jl/o/- 
nár került be a csapatba. Pontban 11 óra
kor — újdonság! — egyszerre jelenik meg 
mind a két csapat a pályán. A középkörön 
egymással szembenállónk, a közönség pe
dig feszes vigyázz állásban hallgatja, inig 

a játékosok elmondják a Hiszekegyet.
Vogcl biró sípjelére a következő csapatok 
állnak fel:

Nemzeti: Angyal — Flóra, Tompa — 
Túli, Balogh, Szalui — Palágyi, Pálya, 
Molnár, Sztancsik. Horváth. Hungária : 
Szabó — Kiss, Biró — Sebes, Turny, Du
dás — Vidor, Müller, Cseh, Kisuczky, 
Titkos.

A Hungária kezd, de már is robog a 
Nemzeti csatársora. A gyenge lábon álló 
kék-fehér védelmei azonnal alaposan za
varba hozzák. A 12. percben mégis vezet
hetne a Hungária. A labdát kirúgni akaró 
Angyalt támadja Titkos.

Túli, mint felbőszült bika rohan a kék

fehér szélsőnek és azt valósággal fel
ökleli. A 11-es nem maradhat el. Ki
suczky áll neki és utánozhatatlan bra
vúrral a kornerzászlót sikerült elta

lálnia.
Persze most a Nemzeti kap szárnyakat. A 
gyengén működő Dudáson és Bírón ugy 
megy át Palágyi, ahogyan akar, de a belsők 
ügyetlenek. Lassan feljön a Hungária, de 
csatárai játékát látva, a néző nem tudja, 
hogy nevessen-e avagy mérgelődjék. Az 
egyetlen Kisuczky az, aki küzd, de hiába 
adja a legjobb labdákat társainak, azok 
halálos biztonsággal találják el jó esetben
— Angyal kapust. Az iram nem nagy, a két 
híres halfsor egészen rosszul működik, egyik 
sem tudja frontban tartani csatárait. A 29. 
percben váratlanul születik meg a Nemzeti 
gólja.

Molnár, inln.t a kígyó siklik át a Hun
gária hátvédein, azok ugy meglepőd
nek ezen az egészséges csatárakción, 
hogy még futni Is elfelejtenek a center 
után, aki irtózatos erővel vágja meg a 
labdái, amely a jobb kapufáról, mint 
az ágyúgolyó süvít a háló ellenkező 

sarkába. 1:0.
A Hungária még mindig nem jön rá — 

pedig már szomorú tapasztalatai lehetné
nek, — hogy kapott gól titán erősíteni kell. 
Egyedül Müller próbál lövöldözni, de jó 
Müller-szokás szerint legalább is busz mé
terrel fölé, vagy mellé. A félidő végén Kiss 
mulatja meg csalártársainak, hogy hogy 
kellene gólt lőni, csak az a hiba, hogy ez a 
félelmetes bemutatólövés vészesen száll cl
— a Hungária kapu mellett!

Szünet után a Hungária csatárai folytat
ják az alvajáróit a pályán. Mintha legalább

A HUNGÁRIA PONTOT MENTŐ GÓLJA

Tursv Indítja cl az akciót, a labda tőle Csehit ez kerül, aki ravasz testeseliel Dudáshoz 
küldi. Az összekötő nincs lövőhelytelben tehát toviibbjálszlk Titkoshoz, aki a 10-os sarkán 
álba, kapásból küldi a háló jobbsarkál.a. Angyal dobja magút, de a pillanat századrészé
ül elkésik és hasa alatt védhetcllcnül röppen a labda a hálóba. 1:1. Második félidő 23. perc.

(Copyright by Hétfői Napló — Systcm Horváth.)

is három góllal vezetnének, ugv játszanak. 
De nem ugy a Nemzeti! Olyan huszáros at
takot vezet Szabó kapuja ellen, hogy a kék
fehér drukkerek az őszi napsütésben is 
fázni kezdenek. A 15. percben hajtja végre 
az első cserét a Hungária: Müller lesz a cen
ter, Cseh a jobbösszekötő. Máris jobban 
megy a játék, de látogatásaik a Nemzeti ka
puja felé egyelőre még nem elég komoly. 
Rövidesen Dudás cserél Kisuczkyval és ki
derül, hogy

a szőkehaju szélsöhalf a legjobb Hun- 
gária-lövőcsatár.

A 23. perc oldja fel a lidércnyomást a kék
fehér hívők leikéről.

Turay hozza előre a labdát, Csehnek 
adja, aki mesterien pofozza Dudás elé. 
Az önzetlenül továbbküldi Titkoshoz, 
a szélső lövése az ugró kapus hasa alatt, 
de védhctctlenül köt ki a jobbsarokban. 

1:1.
Ragyogó tíz perce következik most a Hun

gáriának. Mintha összebeszélt volna mind a 
tizenegy ember, egyszerre kezdenek igazán 
játszani és fergetegesnél fcrgetcsebb roha
mokat vezetnek a már tiz emberrel véde
kező fekete-fehérek ellen. Es hogy ebben 
a pokoli iramban sem sikerült megszerez
niük a győzelmet jelentő gólt, abban nagy 
része van a szerencse istenasszonyának, 
amely ezúttal a lelkes Nemzetit vette párt
fogásába. Egy ízben Cseh lövését a kapus 
inár csak a gólvonalon tudta kikanalzni. 
A határbiró gólt is jelzett, de a közelálló 
biró jól látta az esetet és igy természetesen 
nem itél gólt. Reichard Ottó — a Nemzeti 
páter familias-a — felelősségre vonta a ha- 
tárbiról téves jelzéséért, mire az rendőrt 
hivott és

az ősz elnököt levezettette a pályáról.
Ez alat a játéktéren Vidor ugrik ki, már 
csak az üres kapu van vele szemben, de a 
fiatal csikó lövése telibe találja a kapufát. 
Még egy fél perc sem telt el, már ismét Vi
dor száguld a szélén beadása alig fél méter
rel áll meg a gólvonal eőtt.

Ezután Müller, majd Cseh irgalmatlan 
bombáit teszi ártalmatlanná párducugrások
kal Angyal. Kezd alábbhagyni a nagy ered
ménytelenség láttán kedvét vesztett, kék
fehér csatárok lövészünnepélye. Ismét fel
jön a Nemzeti, sőt a 44. percben csak a jó 
szerencse menti meg a Hungárűt a vereség
től. Palágyi egyedül fut a Hungária-kapu 
felé, Szabó vagy 30 méterre a kapufái fo
gadja a csatárt, aki, ugylátszik. nem akar 
kezet fogni Szabóval, mert kikerüli és fut 
az üres kapu felé. A Nemzeti-tábor már gólt1 
kiált, Palágyi azonban annyira megijed a 
gólbiztos helyzettől, hogy' irgalmatlanul 
melléje vágja a labdát.

A Nemzeti határtalan lelkesedésével meg
érdemelte a pontot. Minden egyes játékos 
felülmúlta önmagái. A fekete-fehér együttes 
ismét azt igazolta, hogy a legjobb középcsa
pataink egyike.
AMIT SZÜKSÉGES

MEGKÉRDEZNI...

0

A Hungária újabb pontvcsztcsége al- 
kalmából tanulságos lenne összeállítani 
azt a statisztikát, amely standard- 
játékosainak életkorát tünteti fel. Való 
szlnülcg ebben rejlik a magyarázata 
annak, hogy a Nemzeti feltörő fiatal
jaival szemben nem tudták érvényes!- 
leni a kétségtelenül meglévő rutin- 
többletüket. Szükséges tehát megkér
dezni, hegy a Hungária vezetősége mi
kor veszi revízió alá já|éko8g£r<MM. 
nak névsorát és életkorát?
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Sárosi Gyurka ismét formája 
tetőfokára futott

FERENCVÁROS—KISPEST 4:1 (2:1)
Regen volt olyan mámoros hangulatban 

® , t-pályu, mint vasárnap kora délután.
A Felvidék visszatérte, a dicsőséges kassai 
bevonulás volt a főtéma.

Rengeteg szabadságos katona látható a 
közönség soraiban. A hangszórók bömbölik 
a remek, pattogó katonaindulókat s a kö
zönség ütemesen tapsolva dúdol. Egyszerre, 
párosával lép pályára a Ferencváros és a 
Kispest gárdája. A középen állnak fel és 
üdvözlik a közönséget. A zöld-fehérek kar
ját nemzetiszinü szalag díszíti, a kispestiek 
fiyászszalagot öltöllek fel, balszélsőjük: a 
fiatal Kürti Lajos elhalálozása alkalmából. 
Majd Usetty Béla, a Labdarugó Szövetség 
és a Ferencváros elnöke lép a mikrofon 
elé, hogy hangszórókon keresztül méltassa 
a Felvidék visszacsatolásának jelentőségét. 
A nyolcezer ajak áhítattal énekli a Him
nuszt, majd lélegzetfojtva hallgatja min
denki Usetty magasszárnyalásu, szép beszé
dét.

— Magyar testvéreim, kedves sportbará
taim! Amikor egymillió magyar visszatért 
az édes magyar haza keblére ...

Tombol a tömeg:
— Mindent vissza! Pozsonyt vissza! Min

dent vissza!...
Végül Usetty azokhoz a magyarokhoz in

tézi szavait, akik még a trianoni határokon 
túl maradtak:

— Szeretettel várunk benneteket, jöjjetek 
minél előbb, hogy visszavarázsolhassuk a 
mi boldog Nagymagyarországunkat!

Ismét felharsan az egetrengető, mámo
ros lelkesedés. Ilertzka játékvezető síp
jelére Gyurka dr. indítja el a labdát. Már a 
10. másodpercben komért ér el a Fradi. 
Remek ostrom következik, de a hórihorgas 
Boldizsárnak nehéz gólt lőni. Ujabl) és 
újabb támadókedv nyilvánul meg a zöll- 
fehér csatárok részéről, Toldi pompásan 
passzolgat, a Sárosi testvérek pedig a leg
kényesebb sportigényeket is kielégítik öt
leteikkel. Félpercenként zug fel a taps
vihar. A Kispest egyáltalában nem játszik 
alárendelt szerepet, minden elgondolása ve
szélyt jelent. Kincses révén kitűnő helyzete 
akad a Kispestnek, de a beadott labdát 
Déri csak fekve éri el. Ismét Kincsest szök
tetik s a fürgelábu jobbszélsö a magas lab
dát a félpályánál csak ugy tudja elfogni, 
bőgj’ kézzel maga elé pöccenti. Polgár 
várja a bírói füttyöt, de minthogy Kincses 
lovábbnvargal, megrémülve utána igyek
szik iramodni, de közben elcsúszik. Kin
cses veszedelmesen kanyarodik a közép 
felé, beadására Háda rosszul vetődik. A kis
pesti belső trió egy szempillantás alatt ott 
terem és

a földön fekvő Iládán keresztül Nemes
nek sikerül hálóba sodorni a labdát.

0:1.
lláda a gyomrába rúgást kaphatóit, meit 
jajveszékelve felreng még. Kiviszik a pá
lyáról és a kapu mögött igyekszenek lelket 
lehelni beié. Ez csak öt-hat perc múlva si
kerül, addig a kis Sárosi áll a kapuba, 
Gyurka dr. pedig a középfedezet. A kispes
tiek nem nagyon méltányolják a helyzetet 
és bizony Dérinek van egv olyan gólt ér
demlő lövése, hogy talán szerencsének 
mondható, hogy nem Háda volt a Fradi- 
kapuban... Most azután a Fradi is össze
szedi magát, felébred fásultságából és min
dent belead a küzdelembe. A Kispestnek 
valóságos „múzlisorozata" következik ez
után: Gyetvai lövése kapufát ér, Toldi I. 
pés« nem jön ki az ötösön, majd Gyurká-

• 11 ...._fl.ll ki.lno rtAl**  l.lllílfl-
JIVSV liru, juh ■■■- ------- ■ ■
nak u sarokba gurított „biztos gól labdá
ját is a kapufa fékezi le. úgyhogy Boldizsár 
mosolyogva, kárörvendve nyúlhat ulana. A 
18. percei uz elhunyt Kürti kegyeletének 
szenteli it kél csapat és a közönség. A /'f- 
rrnct'öroJ, amely az első negyedórát kissé 
félvállról vette, most már mindent elkövet 
n kiegyenlítésre, néglútott. omberfelelti kiiz- 
deltnire van szükség, hogy a zöldfeliér csa
társor felőrölhesse a pompás kispesti véde
lem energiáját, nemekül játszik u kisp -síi 
csapul, minden dicséretet megérdemel ez a 
tehetséges gárda Pompás húzások. leegy
szerűsített összjálék. hihetetlen góléhesseg, 
gyorsaság, ész. taktikai készség a Jellemvo- 
násai A 30. percnél tart a játék, amikor 
Irirór szőkítésével Gyetvuinnlt sikerül el
futni Beadásit Olojtrlr I felsztlbadiló rú
gása isinél Malr/iof juttatja, aki most már 
ügyes kercsztpasszal küldi harcba,
ő viszont TotdUtos emeli át n labdát, tiki

levegőben uszvit. halnlinas erővel, véd- 
hitetlenül lejeit a kispesti hálóba. 1:1.

Most már szuverén ur a Fradi ti pályújt. 
.Sdrosl Gyurka nagy kedvvel és kitűnően 
Irányítjacsatársorát. Szinte sziporkázik nz 
őlleilöl minden megmozdulása s 11 közön
ség önfeledten ünnepli pcrcrölpercrc n 
formája tetőfokára felfutott magyar Int 
hallzsonll. A 40. percben ujuhh Fradt-gól 
következik-, f’ös'l Tnt.llll": küldi a passzt. 
, Fradi Initl.j.t li».’"' ke'v.sl önrcllenül Só 
,os»m: IoI|:i a labdát, s linurl.v. aki mini 
fgy bármim- miiem áll a kapuiéi.

rgy szrmplllantn. ólait átlálj, a krd-

vezö helyzetet: egy félfordulatot csinál 
s ballábbal iszonyú erővel megbombázza 
a labdát, amely vészesen csavarodik a 

balsarokba. 2:1.
A közönség szinte magánkívül van az ámu
lattól és még dübörög a tapsorkán, amikor 
néhány másodperc múlva Gyurkának az 
előbbi gólhoz hasonló nagy lövését kell a 
szerencsétől kegyelt Boldizsárnak csodával 
határos módon kihalászni a felsősarokból. 
A Kspest is próbálkozik és bizony Tátrai 
nem egyszer alkalmat ad a veszélyes csa- 
lárlúncnak a kibontakozásra. Szerencsére 
Polgár minden esetben kijavítja a bosszantó 
hibákat.

Szünet után alig kezdődik a küzdelem, 
amikor Háda kifutósdit kezd játszani. Min
den ötlet nélkül elébefutkároz a kispesti 
csatároknak. Egyszer a tizenhatoson kiviil 
rohant ki s igy nem csoda, ha Nemes ki- 
driblizte s a közönség hajmeresztő meg-

AM1KOR TOLDINAK NEMCSAK A SZIVE,

Jakab Jakab

Lázár

Horváth
Olujkár 1.

Kajdácsi

GyetvaiToldi

pompás Gyetvai szélsebesen maga mögött hagyja Kajdáesyt, vészesen repülő centerezésél 
'■ ' ' (felszabadítja** Lázár elé. aki most Jakabot küldi harcba. Jakab ügyesen elhúz

A.............
Olajkár I. „feiszai>a<iitja" i.azar eic, aai most .lauuuoi muui imrcna. junau
Horváth és Varga dr. között, a labda alá kanalaz, amely Toldi felé röppen. Toldi métereket 
úszik a levegőben és fejéről csodásán röpül a védhetetlen, kiegyenlítő gól, az egyébként sze- 
rcncséskezii Boldizsár kapus mellett a kispesti hálóba. 1:1. I. félidő 30. perc. (Copyright by

Hétfői Napló — System Horváth.)

Olajkár U.

Boldizsár

Gyelval

debreceniHallatlan botránysorozat a
kiesési derbin, melyet a büntető
törvényszéken fognak befejezni

BOCSKAI—ZUGLÓ 3:2 (1:1)
Debrecen, november 13.

f.i Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Izgalmas mérkőzést vivőit egy
mással a veszélyes zóna két jobb sorsra ér
demes csapata. Az izgalmak a pályán kiviil 
is kellemetlen incidensekben nyilvánullak 
meg s azok súlyos rendőri eljárásokat von
nak maguk után. Sorozatos támadások után 
a 36. percben a Zugló érte cl a vezető gólt: 
Fekecs II.-t Nádas a tizenhatos vonal sarkán 
elgáncsolja. Fekecset sérülten kiviszik a pá
lyáról.

Boronkay bíró szabadrúgást ítél a Bocs
kai ellen s a labda Fekecs III. lába nyo

mán a felső sarokban köt ki. 0:1.
A Bocskai küzd a kiegyenlítésért, ami bá

rom perccel a befejezés előtt sikerül is: 
Hajdú hatalmas lövését

Cslzmazia kapufának üti, a visszarepüiő 
labdát Orosz guritja be a zuglói há

lóba. 1:1.
Markosnak van egy kapufatalálata s vége a 
félidőnek.

Szünet után Orosz kihagy egy nagy hely
zetet s

a támadásba lendülő Bocskai Takács 
bombagóljával csakhamar vezetéshez 

jut. 2:1.
Tovább rohamoz a debreceni ölősfogal, 

most viszont Takács célozza meg a kapufát. 
A Zugló sem akar hátrányban maradni a 
kapufatalálatokkal és Vajda révén ők is 
csaknem kilövik helyéből a kapulécet. Ezt 
a Bocskai Hajdúja mcgirlgyli s a következő 
percben ö is egy remek kapufalövéssel tün
teti ki magát.

Fekecs III. kézzel maga elé igazítja a 
labdát és csak azután lövi a kapuba. 
A bíró természetesen nem adja meg, 
mire heves reklamációba kezd. Ennek 

az a vége, hogy Borunkul kiállítja.

A 31. percben ismét Hajdú a Bocskai gól- 
lővŐjc. 3:1. Közvetlen utána Vörös kapus 
kiejt egy labdát. Fekecs ll.-l azonban a lö
vés pillanatában Vörös átkarolja, amiért 
tizenegyes jár. A büntetői Rácz juttat la a 
rendeltetési helyére. 3:2. Izzik az izgalom 
parúzsa ugy a játéktéren, mint a tribünön. 
Egy szabadrúgás miatt

Fekecs II. kezd reklamálni, mire 6 Is 
becsének sorsára jut: Boronkay kilcs- 
sákcli a pályáról. A zuglói krekk vona
kodik <Aú>o’-n|, n közönség éktelenül 
tzidjit. pTr’nlj::, mire n dchrrccnl pub
likum felé fordulva, egy drtikzlikt;. 
rioz^ulatlal fejezi ki uiluszál. Dr. Háry 
Árpád rendőriekig} elő nyomban észre- 

rőkönyödésére nz üres kapura gurította a 
labdát. A kapuin mellett döcögött ki a 
labda, de Háda nem tanult belőle. Alig egy 
perc múlva ujr% cserbenhagyta kapuját s 
bizony most is átjálszották. Végül is esze
veszetten rohant visszafelé és amikor a 
lövés a kapuvonalon érte, csuknom labdás- 
tói együtt a hálóba szédül. A pompás Fradi- 
fedezetsor ismét támadásba lendili ezután 
n csapatot, Toldinak egy nagy lövése kívül
ről súrolja a hálót, majd Gyetvai kapásból 
küldött lövését Boldizsár káprázatos biz
tonsággal védi. A 13. percben Lázár hosszan 
elöreadott labdáját

Gyurka a levegőben megtolja egy dopp
lerről s a ritkán látott remek gól a 

jobbsarokban köt ki. 8:1.
A Kispest egy pillanatra sem adja fel a har
cot s igy a szezón egyik legszebb mérkőzé
sét élvezheti a közönség. Gy elválnak van 
két remek lefutása, de a beadásokat 
Boldizsár Sárosi lábáról szedi le mindkét 
esetben. A kis Sárosi egy kapuelőtti kavaro
dásnál a fején megsérül, de hamarosan 
harcképessé teszik. Van most a Fradinak 
egy csodaszép akciója: Tátrai—Lázár—Biró
DE A FEJE IS A HELYÉN VAN . . .

vette Fekecs II. botrányos viselkedését 
és még a taecsvonalban Icigazoltalla. 
bekecs az ügyeletes rendőrtiszt előtt 
Horváth János nevet mondott be s csak 
később derült ki a hatóság félreveze
tése, amiért külön eljárás indul ellene.
A nagy izgalomban folytatott meccs so

rán ujab kapufák csattogtak, úgyhogy a 
lalálatok végül is 4:1 arányban végződlek a 
Bocskai javára.

A mérkőzés után továb botrányos jele
netek zajlottak le. Mindenekelőtt

Fézler, a 
Boronkay

Zugló intézője megsértette 
bírót, aki erről jegyzőköny

vet vett fel
jelenteni szóbeli inzultusért, 
zajlott ez az incidens, amikor

és fel fogja 
Még el sem 
újabb kiabálások zaja hallatszik a Zugló 
öltözője felöl.

Dr. Forbátli Ernő, a Bocskai orvosa 
bement a zuglóiak öltözőjébe, hogy az 
egyik sérült fővárosi játékost kezelésbe 
vegye, mire a zuglóiak durva szavakkal 
Illették a kluborvost, rátámadtak, kö
rülvették és valósággal kikergették nz 

öltöző helyiségéből.
Dr. Forbáth Ernő védelmet kért a rendőr-

Gyanúsan göltalan mérkőzést 
játszottak Szegeden, a nagycsapatok 

pont-temetőjében
SZEGED—ÚJPEST 0:0.

Szeged, november 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az elmúlt napokban döntetlenül 
végződött barátságos mérkőzést igazolta a 
vasárnapi bajnoki küzdelem, mert a Szeged 
csapatának sikerült megállítani diadaluljá- 
han a hélről-hélre gölözönncl diadalmas
kodó Újpestet. Négyezerötszáz főnyi közön
ség előtt folyt le az izgalmakban bővelkedő, 
meddő küzdelem.

A

Az. Újpest csapatára rányomta bélyeget 
az ii körülmény, hogy Zsengellér nem 

Ellen voll kénytelen starthoz állni.

mérkőzés újpesti támadásokkal indul és 
mezőnyben szépnél szebb támadásokat ve

zet n lila-fehér csapat. Ezek a támadások 
csak szemre szépek, mert hosszú percek lel
nek cl. mig egv-egv lövés száll ii kapu ii 
nváh.i. Az újpesti támadások ellenére a 
percbe 1 ii Szeged jut huliilnirs gólhclv.’c 
Bognár pompás beadása Harangozó elé < 
üli teljesen fedezetlenül ált a kapa előtt, de I közönség

Játék Gól Pont

1 ÚJPEST 11 46:9 19
2 FERENCVÁROS 10 39:16 18
a HUNGÁRIA 11 25:15 18
4 KISPEST 10 25:17 14
5 NEMZETI 10 26:16 12
(i SZOLNOK 10 19:20 11
7 PHÖBUS 11 18:19 11
8 BUDAFOK 11 13:17 11
9 SZt'RKETAXI 11 34:29 9

10 SZEGED 11 17:18 9
11 BOCSKAI 11 18:26 6
12 ELEKTROMOS 11 15:28 6
13 ZUGLÓ 11 14:38 4
14 SALGÓTARJÁN 11 15:56 2

a labda útja, majd Sárosi Gyurka kapásból 
olyat bombáz, mintha hajóágyuból lőtték 
volna ki a labdát. Ismét Gyurka miivész- 
kedik, a kifutó Boldizsár mellett villám
gyorsan perdíti el a labdát, de a szerencsés
kezű Boldizsár végül is elkaparintja. Most 
Jakab áll tisztán senkitől sem zavarva 
három lépésre a kaputól, de labdája a léc. 
mellé gurul. Sok-sok izgalom után a 33. 
percben

Jakab 4:l-re javltja a gólarányt.
Gyurkát és Gyetvait élteti a közönség, tény
leg ők mindent bemutatnak, ami a futball 
szépségeit és lendületét feltárja. A Fradi 
pompás játékával megérdemelten jutott 
keresztül az utolsó őszi nagy akadályon. 
amit Érdemes

MEGJEGYEZNI...

1
, Ilétközben sok-sok vita hangzott el 
arról, • hogy a Hangária—Nemzeti
mérkőzést délután vagy délelőtt 
játsszák-e le. A Fradinak volt Igaza, 
mert hemzsegett az Ullői-utl pálya n 
llungária-utl vendégektől. A leadott 
pont után a kékfehér drukkerek bizo
nyára annak reményében tódultak a 
Fradi-púlyára. hogy a nagy riválistól 
is talán lecsurran-cseppen egy pont. 
A Fradi azonban pontokat is szerzett 
s a szép bevétel sem utolsó.. •

jégtől, újabb .igazoltatásuk során Gallovich 
Tibort, a Zugló trénerét is igazoltatták. Ez
zel a kellemetlen botránysorozaltal még 
nem ért véget a „mérkőzést A szálláshe
lyére igyekvő zuglóiakat a sors véletlenül 
ismét összehozta a villamoson dr. Forbáth 
Ernő orvossal.

Újabb szócsata és sértegetés következett, 
aminek az lett a vége, hogy a villamos
kalauz leállította a kocsit, rendőrt hí
vóit, mert állítólag Gallovich Tibor sú
lyosan sértő kijelentéseket lelt a debre
ceni rendőrségre. Gallovich Irénért Is

mét leigazoltalták

és nz eljárást most már emiatt is folyamaiba 
tették ellene.

így végződött a debreceni kiesési derbi ...
Benczc Mihály.

amit Érdemes

MEGJEGYEZNI...

1 Több, sokkal több .sportot ős keve
sebb botrányt szeretnénk a meceseken 
látni. Ha az tovúlibfujul, a meccstudó- 
sltások hovatovább a rendőri rovatba 
kerülnek ...

nem tud uralkodni az idegein és a labdát 
élesen a kapu fölé lövi.

A szegedi védelem önmagái múlja felül 

es a legraflinálfabban átgondolt újpesti tá
madások sorra elakadnak a védelem kitűnő 
és összeszokott munkáján. Közben

viharos jelenetek Is adódnak.

A 31. percben heves szegedi támadás indul 
es Futó n 16-osnn belül kézzel kénytelen 
megakasztani a félelmetes attakot. Barna 
biró továbbol int, <’c a közönség hendszet 
lát és

fergeteges erővel követeli n büntető 
megítélését

Közben Havasnak alkalma nyílik a vezető
gól megszerzésére, de a kapu mellé lövi a 
labdáé. A 44. percben ismét kitör a vihar, 

guld reltarlózhiilatlanul az 
. de l el. ele kézzel vissza- 
>sl 'em Iái okot a bonv.il- 
aniugv is paprikás szegediI
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s Iharosán tüntet a bíró ellen.

Barna biró hatalmas zaj közben jelzi a fél
idő végét.

Szünetben a bírói Ítélet körül folyik n 
vita ugy n nézőtéren, mint ez öltözőben. Le- 
latogat az öltözőbe dr. Shvoy Kálmán kép
viselő is cs tclliáboiodásanak ad kifejezést 
a biró működése felett.

Szünet illan az Újpest erősen szorongat 
és heves támadásokat vezet a bajnoki pon
tokért. A 20. percben Havas kitünően ugrik 
ki és a 10-os vonalról remek helyezett lab
dát küld a sarok felé. Már mindenki gólnak 
L'itjn az öles lövési, de Tóth az utolsó pilla
natban akrobatikus bravúrral kornerre lólja 
a lövés. Hatalmas tapsol kap a bravúros 
teljesítményért. Állandóan az. Újpest támad, 
mégis a 3(1. percben rncccsdönlő labdája 
van a Szegednél.. Nagy htot ('s már csak 
három méterre áll a kaputól, amikor erő
teljes lövés helyett a labdát gyengén Sziklai 
kezébe gurilja. A mérkőzés utolsó perceiben 
szegedi támadások gördülnek, de az újpesti 
védelem és különösen a fedezclsor kitünően

végzi feladatót. A 43. percben
Kocsisnak afférja támad az egyik taccs- 
l.’lróviil és a bíró a szélsőt lekiildi a pá

lyáról.

mérkőzés végén a közönség melegen ün-A
nepli a szegedi csapatot. Barna biró a leg
határozottabban kijelentette, hogy egyik al
kalommal sem látott okot a 11-cs megítélé
sére. Ezzel szemben a Szeged vezetősége 
minden valószínűség szerint feljelenti a bí
rót a szövetségnél.

amit

I
Amint a meccMelrásból is kitűnik, 

nagycsapatnál is előfordulhat egy mér
kőzésen többszőr olyan eset, amikor 
már csak a kéz segíthet. Véleményünk 
szerint nagyon beteg dolog egészséges 
támadásnál ,.kezelni**  még akkor is, 
lm a kezelést olyan kiváló „orvosok**  
végzik, mint Futó és Fekete. Ilyen ke
zelésbe rendszerint a bíró hal bele ...

nek minden mérkőzésen az első perctől 82 
utolsóig nagy akarással és lendülettel. Remé
lem, sikerül bentmaradnunk az NBB-hen és a 
közOnségilnk száma is gyarapodni feg.

EGYETÉRTÉS
(Akár csak a Törekvés, a Nemzeti Ligából 

került az NBB-be. itt sehogy sem talált ma
gára, hetekig mint a leggyengébb csapatot 
könyvelték cl és csak az utóbbi időben szedte 
össze magát kissé a győri zöld-fehér gárda.)

Szőnyl László mondja:
— Ugy anyagilag, mint sportbclilcg alaposan 

visszaesett nálunk a futball. Ezen nem lepő
döm meg, hiszen a közönség számára érdekte
len egy Fercncvűros-meccs után a kisebb ké
pességű csapat vendégszereplése. ....................
legnagyobb része lelki ” 
utóbbi időkig, remélem azonban, 
már kiheverjük ezeket a bajokat és a jövőben 
sikerrel fogunk szerepelni az NBB-ben, amely
hez csak gratulálhatok*  az alapítóknak. Remek 
dolgot produkáltak.

, Játékosaink
válsággal küzdött az 

hogy most

FTC
az amalőrbajnokságban is 
egyike vált. Utánpótlása

visszaesés éi 
gazdagítani a

Kolláth „barátságos"
kidőlt

bokaficammal
TÖREKVÉS—SZOLNOKI MÁV 5:0 (2:0)

Szolnok, november 13.
'"A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjclen- 

lése.) A Törekvés Palatínus nélkül játszott, 
Szolnokban viszont Horváth helyett tartalék
kapus védett és gyengeségének tudható be az 
NB csapat súlyos veresége. Déri szerzi meg a 
Törekvésnek a vezetést, amire Bóják ujabb 
gólja következik. Szünet után ismét Bóják az

eredményes, majd Déri szerzi a negyedik gólt. 
A 21. percben Kolláth kiugrik a hátvédek kö
zül és

olyan szerencsétlenül lép a labdára, hogy a 
ballébűn bokaflcaniot szenved.

Állapota nem látszik veszélyesnek, cgv-kétheti 
pihenő után már valószinüleg újra játszhatik. 
A 7 örekvés ötödik gólját egyébként Déri sze
rezte.

(A „Fradika" már
a legjobb csapatok ____ __
révén olyan kiváló együttest sikerült összehoz
niuk, hogy az NBB-ben pillanatnyilag bajnok
jelölt a kis zöld-fehér gárda, amely persze, 
mint a Ferencváros anyaegyesülete, csak mint 
versenyen kívüli résztvevője lehet az NBB-nek.)

Iionlgberger János mondja:
— Nagyon, nagyon boldog vagyok. Nem re

méltem ezt a gyönyörű szereplést a fiuktól.

Bizom benne, hogy nem lesz 
továbbra Is sikerekkel -fogjuk 
zöld-febérek nevét.

HALADÁS
(Két év előtt NB-csapat volt 

gárda. Tavaly a profiligában 
estek cl a bajnokságtól, most j 
pontvcsztcség nélkül vezetnek.)

Nagy Mihály mondja:
— Uraim, csak egyet mondhatok: mindennel 

nagyon meg vagyok elégedve. Remélem, hogy 
továbbra Is Igy megy és jövőre már a Nemzeti 
Ligában találkozunk.

TATABÁNYAI SC
(A vidéki döntőn bukott el a lelkes kék-fehér 

bányavárosi csapat, az NB-bc való jutástól. 
Idén feltűnően rosszul szerepelt az NBB-ben 
s csak az utolsó mérkőzésen csillogtatta tudá
sát a kiváló együttes.)

Klcnient Engelbcrth mondja:
— Nagyon fáradt volt a csapat az erős vidéki 

döntő küzdelmektől és ez látszott meg az 
NBB-beli szereplésünkön. Most kezdjük összc- 
szedi-< magunkat. Vágyunk: az NBB-ben bent- 
maradni cs elvesztett közönségünket vissza
szerezni.

Körinlcrvjunk véget ért. Tizpnegy egyesület 
képviselője nyilatkozott, s mint láthatjuk, 
egyetlen kivétellel valamennyien lelkes oda
adással törtek lándzsát az NBB mellett mint
egy bizonyságtételéül annak, hogy az NBB 
komolysága eLvitathalallan.

Takács István.

f a szombathelyi 
csak hajszállal 

pedig veretlenül,

Csonkaforduló az NBB-ben
Véget ért a galopp-szezon

„FRADIK A‘
JÓ KIS CSAPAT I MEZŐTÚR

FTC—Szrnllőrinc 1:0 (1:0), Üllői-uti pá
lya, 4000 néző. A vártnál sokkal nagyobb 
küzdelmet kellett vívnia a Fradikának a 
pontokért. A gólt az első félidő 35. percében 
Pásztói fejelte, A második félidőben a játék 
nagyon kemény lett, ez főleg a gyengekezü 
játékvezető rovására irható.

KÖNNYE GYŐZELEM

Mezőtúri AFC—Debreceni Vasutas 3:0 
(2:0). 'Mezőtúr. Nyolcszáz néző. A hétről- 
hétre javuló formát mulató mezőtúri csapat 
isméi nemes vadai terített le. A kiváló Hódi 
vezetésével hatalmas rohamokat vezetőit a 
debreceni kapu felé és hogy több gólt nem 
rúgott, az csak a vendégcsapat kapusát di
cséri. A gólok közül liódy kettőt, és Kiss 
egyet szerzett.

Perecest TK—Váci SE 0:1 (3:1). Pereces. 
Ezer néző. A jó formában lévő helyi csa
patnak nem jelentett különösebb nehézséget 
az erősen tartalékolt váci legénység legyő
zése. Az ismét kiváló formában lévő Vár
hegyi vezetésével valósággal ontották a gó
lokat. A gólok közül Várlicr.yi és Kemccsei 
hármal-hárinal szerzett, inig a váciak be-

ETO—Rákoskeresztúri TE 2:0 (2:0). 
Győr. Ezerötszáz néző. Á jó formában lévő 
Rákoskeresztúri TE alaposan megdolgoz
tatta a tavaly még nemzetiligás ETO-t. A 
győri zöldfehérck csak nagyszerű halfso- 
ruknak köszönhetik, hogy sikerült kétvállra 
fektetniük kiváló ellenfelüket. A gólokat 
Osbóth és Selmeczi szerezte.

A szezonzáró galoppversenynap legtöbb futa
mában óriási mezőny állt starthoz. A szokatla
nul nagyszámú induló ellenére a reális esélyek 
győzlek nagyobbrész.

Részletes eredmények:
I. Akadályverseny. 1. Tekergő (4) Szabó L. 

2. Samarilanus (4) Szovátai. 3. Bánom is én (2) 
Tóth A. F. m.: Monopol (221 llorák, Regös II. 
(10) Machónszky h„ Csirkefogó (4) Wolbcrt, 
Gyöngyvér (10) Szellner. 6 hossz, SA h. 10:50, 
13, 14, 13. Befutó 10:265.

II. Hadsereg! sikverseny. 1. Opál (5) Bara
nyi. 2. Simpang (p.) Czanth h. 3. Lubló (4) 
Mészáros h. F. m.: Maros (10) Lajtos h„ Car
men (5) Vásárhelyi h., Vesta (2kí) Palkó fh.. 
Bakter (6) Horváth K. II. Felhossz, 4 h. 10:93, 
24, 15, 16. Befutó 10:284.

III. Gátverseny. 1. Ditró
(2) Cseszkovics. 3. Páncél 
Idler (5) Slecák, Faun (6)

(5) Szele. 2. Drusza 
(5) Dósai. F. ni.: 
Bkizsck, Medici (4)

Haladús—Álba Itogia 5:1 (2:1). Székes
fehérvár, 500 néző. A kitűnő szombathelyi 
gárdának nem voll komoly ellenfele a szé
kesfehérvári „mumus". A 23. percben Gaz- 
dag szerzi meg ii vezetési, in ijd Forgács lő 
ujabb góll, amire Varga I. válaszol. Szünet 
után a gólok sorrendje: Gazdag, Lovász, 
majd ismét Gazdag.

Hét Hőse nincs 
a csonka fordulónak

Az NBB-ben vasárnap csonkafordulót 
szollak. Miután mindössze öt mérkőzés
rült sorra, így a Hétfői Napló a Hét Hőse 
plakettot e héten nem adja ki.

llorák. Albusz (5) Hutflesz. Csilla (6) Dara, 
Gcal (12) Tamás, Dálnok (12) Szovátai. Kél h„ 
6 h. 10:113, 24, 18, 20. Befutó 10:253 és 224.

IV. Kisérleli eladóverseny. 1. Szepes (4) Ka
jári. 2. Avo Caesar (4:10) Kolonics. 3. Cratac- 
gus (3) Esch I. F. in.: Kékes II. (3) Schwad- 
ienka, Hajrá (14) Baranyi. h., 2 h. 10:37, 
16, 12. Befutó 10:83.

ját- 
ke-

fogad Bauer Aladár
Oookmaker irodái bán, Budapest, Kossuth Lafos-u. 14—11

Telefon: 189-704, 189-724
Fiókirodái Budán, Horthy (Hiklós-ul IS. 

telefonon Telefon: 2G8-78li
leadott fogadásokat mindenkor azonnal klkér.besiiünk

(20) Bocskay, Bajusz (10) Tanácsos, Happy 
Boy (12) Máté, Bogaras (16) Kajári. Líbia (12) 
Verebes, Máskor (20) Mohácsi. Nyakh., 1 h. 
10:39, 20, 28. 41. Befutó 10:104 és 506.

VI. Welter handieap. 1. Minek? (6) Horváth 
K. II. 2. Farandole (2Já) Kolonics. 3. Hcdic (6) 
Bakonvi. F. m.: Rejtvény (14) Zsíros, Hindu 
(10) Pillér. Rojtos (14) Szép, Pir (12) Esch T., 
Förgeteg (10) Schwadlenka, Nicolctte (12) Fet
ting F.. Mécs (12) Horváth I., Baka (2%)

November 15, 17 és 20>án 
délután lél 8 órakor 

űgeiőversenyek
Esch T., Adisababa (8) Bihari II., Brezova (12) 
Baranyi. Cinus (14) Krédler, Vacsora (14) 
Máté, Dráma (12) Kajári, Kundry (6) Verebes, 
Szelim Pasa (14) Pfendler, Pcrcpály (20) Mo
hácsi. 1’4 h., 1 h. 10:43, 19, 20, 31. " * ' 
10:161 és 231.

VII. Handieap. 1. Mindenes (8) Máié, 
róla (5) Alt. 3. Bomba (5) Klimscha II. 
San Francisco (14) Zsíros, Virulj (3) ___ ....
Kópia (8) Esch T., Nóra (14) Esch Gv. II. Pan- 
dora (10) Kovács L. II., Padisah (8) Kajári, 
Argument (4) Bakonyi, Visz-la (12) Szép, Fruit 
Skill (4) Kolonics, BlacRie (14) Verebes, Té
kozló (8) Tanácsos. Óhaj (4) Pfendler, Gvergvó 
II. (14) Mohácsi. Fejh., félh. 10:172, 52, 27 27.

Befutó

2. Bok- 
F. m.: 
Bihari,

Néhány hónappal ezelőtt izzó hangulatú vi- 
linro.i ülésen szavazta meg az MLSZ vezetősége 
a . belügyminisztérium szigorú utasítására az 
NBB felállilását egyévi próbaidőre. Most, ami
kor az. NBB őszi évadja befejezéshez közeledik, 
már könnyen mcgállapilhaló, hogy

iiz Nllll bevdllollii azoknak ii reményeit, 
akik tüzün-sízen keresztül kitartottuk

amellett, hogy a B liga lesz az ujpiéledő magyar 
futball egyik legbiztosabb alapköve. Annak el
lenére. hogy az őszi évad során az akadályok 
sorozatával kelleti megküzdeniük az egyesüle
teknek, mégis valamennyien bizakodó hangu
latban tekintenek a jövő elé, mert valamcny- 
nyien tudják, hogy ők az úttörői a nagv esz
mének. amelyért a futball idealistái éjszakákat 
nappallá léve dolgoztak. A Hétfői Napló bősz- 
szil éveken ál küzdött nz NBB felállításáért és 
amikor sikerült ezt a lelkes vezéreknek ke
resztülvinni, ugyancsak a Hétfői Napló állt el
sőnek melléjük. Megállapíthatjuk, érdemes 
volt. Igazoljuk ezt iiz NBB egyesületeinek veze
tői is, akik az alábbiakban nviilalkoznnk arról, 
hogyan vannak megelégedve az NBB-vcl anya
gilag és sportbclilcg.

TOKOD1 UNC
(Bégi harcosa a B-bajnoksűg eszméjének. 

Már tavaly otthagyta saját kerületét és a profi
ligában küzdött a feljutásért. Ennek az elmúlt 
évnek gyümölcse látszik most a kiváló együtte
sen. amely az NBB középcsapatainak sorába 
tartozik.)

Eggenliiitfcr Jenő mondja:
__ Anyagilag súlyos megterhelést Jelent szá

munkra nz. NBB. különösen a miit viszonyok 
közölt, de mi n proflll'’ál:iiii is szó nélkül vet
ítik tudomásul a ráfizetést, mert jól tudjuk, 
hogy n fejlődés egyedüli útja ez. Csapatunkon 
már la meglátszik ii kemény ktlrdclmek hatása. 
IIizom benne, hogy jól fogjuk állni továbbra Is 
zi „sarai” az NBR-bcn.

SZENTIXÍRINC
(Osztályozó mérkőzés után jutott be az 

NBB-be. Szereplését eddig nem sok siker kí
sérte. az alsó régióhoz tatlozik )

Árki Nándor mondja:
— Csalódtam az NBB-ben, nem rckti'l.

való. Kis lársadulmi egyesület vagyunk, nem 
bírunk konkurálni u nagy, vállalati csapatok
kal. Szeretnénk becsületes küzdelem után be
fejezni a szereplésünket és visszatérni az ama
tőrök sorába, ahol a mi anyagi eszközeink ele
gendőek a sikeres szerepléshez.

CSEPELI MOVE.
(Mint az amatőrbajnokság harmadik 
zettje kvalifikálta magát az NBB-ben. Ki3 tár
sadalmi egyesület, amely a hatalmas Wei.s-s 
Manfréd-gyár tövében is kiváló eredményekkel 
sportol. Ar NBB középcsoportjához tartozik.)

Steincr Ferenc mordj'a:
— Nagyon meg vagyunk elégedve uz NBB- 

vel. Anyagilag Is sokkal Jobb, mint az amatőr
alosztály volt, pedig most a közönség mással 
Is cl van foglalva, mir.t futballal. Sportliellleg 
Is nagyon meg vagyok elégedve. Fiatal, szinte 
ifjuságl játékosaink kiválóan tartják a frontot 
uz NBB-ber. További jó szereplést várok és re
mélem. hogy anyagi forrásaink is tovább gya
rapodnak ugy, hogy nz egyesület a többi szak
osztályát Is fenn tudjuk majd tartani.

TÖREKVÉS
(Tavaly, nz NB-ben játszott és csak hatalmas 
Imre után esett cl. Nehezen talált magára uz 
NBB-ben, de ma már egyik legkomolyabb baj

it okjeiéiltje csoportjának.)

Tasnády József mondja:
— Sajnos, a közönség alaposan elpártolt tő

lünk. Érthető Is, hiszen tavaly nz NB-ben ját
szottunk! Biztos vagyok benne, hogy ha a csa
pat továbbra is ilyen jól fog szerepelni, mint 
eddig, ugv visszatér a közönségünk Is és jö
vőre Ismét nz NB-hnn kergethetjük n labdát.

RÁKOSKERESZTÚRI TE
I legkisebb egyesület a: NBB-ben. Biztos ki

esőnek tartották a startnál, de a kemény rákos
keresztúri gyerekek mdskéi t gondolkoztak és 
olyan elsöprő lelkesedéssel játszottak, hogy a 
középcsapatok egyik legkomolyabbja vált belő

lük.)
Imisz is Kálmán mondja:

Ugy spcrtbellleg, mini anyagilag meg va- 
•Ivgedvc. A fiuk tudják, hogy Gkel min- 
« ah félvállról telte, éppen ezért küzdő

V. Kétévesek hundicapja. 1. Zimankó (2%) 
Kolonics. 2. Amazon (6) Pfendler. 3. Részes 
(10) Esch Gy. II. F. in.: Sunion (14) Zsíros, 
Tigár (16) Hon-. K. II., Blaas (6) Klimscha II., 
Lehet (20) Baranyi, Fricassée (12) Fetting F„ 
Senoritas ((>) Bakonyi, Sanbloc (16) Szép, Ta
lálka (20) Bihari II.. Szalmaszál (6) Esch T., 
Lándzsa (12) Schwadlenka, Blageur (6) Hor
váth I., Kígyó (10) Alt, Pali (6) Bihari, Szives

helye-
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Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébet-kőrut 28.
Telelőn hétköznap és vas. déli 12-ig: I-W8-88. Vas. d. n. 
1 órától (Aradi-u. 8. Globüs-nyomda): 1-108-43, 1-343-81. 
Vas. d. u. Wő-lől lapzártáig: 1-100 42, 1-189-43, 1 188-44, 
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FI.ÓFIZETÉSI AP<: Egy évre 5 pengő. — EGYES SZÁM 
ára: Magyarország 111 fillér, Wienben és a német Ost- 
inarkban RM —.14, Franciaországban 1.50 frank, Jugo
szlávia 2.50 dinár, Németország 15 PL. Olaszország 

1 líra, Románia 5 lei. Csehszlovákia 1 ck.

VÍZSZINTES:
1. Dohnányi-opera, 11. Pon- 

chiclli operája. 12. Vissza- a 
liclcg.'ég jele. 13. Idegen férfi
név. 14. Éktelen megjelölés, 
lő. Verdi-opera. 16. Ariiba 
bocsátotta, meg is vélték. 17. 
Vissza: a szájban van. 19. Tö
rök név, 21. Semmi — fran
ciául. 22. Dallam — id 
nyelven. 23. Hörpinlcné, 
Elrendezés kezdete. 25. 
cini (nem Puccini) ope 
26. Zea — keverve. 27. A 
nála. 28. K. I. 1). 29. Az ö- 
adás sznvacskája. 30. N , 
Sándor névbelüi. 31. Olasz, 
dal. 32. Vissza: harminc perc. 
33. Orosz folyó. 35. Vissza: 
öregebb bácsi. 37. Dálumrag. 
30. /. E. I. 41. Rossz vajban 
van. 42. Nem télire. 43. Rim- 
szkij-Korzakov operája. 44. 
Nyilatkozatban van. 46. Zl — 
fonetikusan. 48. Oki z név 
40. Rossini-opera.

FÜGGŐLEGES:
1. Donizctti-onera. 2. Nyit. 

3. övé lesz, a pálma. 4. Vissza: 
ház. van ilyen. 5. R. I. I. 0. 
Kor — franciául. 7. A „Pnrnszthecsiilcf egyik 
-il-ikia. 8. l.frl.’ing <-n?i:i. 0. N. F T. 10. Opera 
13. Angol női név 14. Török ré-ríliiév. 16. Cor- 
liciius operája 17. Olaj van ilyen. 18. Verdi- 
opera. 10. Főváros. 20. Ni! — hosszabban, cso
dálkozva. 22. I I ; n női név. C3. Mascagni-

Másfelé halad Zelnnszki-opera. 
Xcgyl. bu. 30. Francia nőnemű névelő 

.12. A pince Irényniui. 33. Túr. 34. Lconcnrnllo.'
, '■•syiplcini islcnség 3«. Vonatkozó 

névmás többese. 43. Esiél követ.
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