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Kurucok
Nürnbergben
Irta: Lázár Miklós
Nom lehet, megrendülés nélkül

olvasni Ábrányi Aliról kitűnő, szí
nes, tanulságos tudósítását az »Uj 
Nemzedéke első oldalán a nürn
bergi magyarok szerepléséről.

Nürnberg terein, új sugárutain 
es százados, szűk sikátoraiban olyan 
nemzetközi cmberl'orgaloin hullám
zik és torlódik, amely túlszár
nyalja. a nagyméretű hollywoodi 
filmek félelmetes tömegjeleneteit. 
Halál fejes sapkájú Stt-tisztek 
Franco délövi tájak színeibe öltö
zött, rozsdáim rnára lesül t arcú 
tiszti küldöttségét kalauzolják, 
nyomukban golfnadrágos, sport- 
sapkás amerikai turisták csoport
ja; Európa egyik legszebb szállo
dája, a Círand Hotel árkádjai alatt 
feketeinges, olasz fasiszta milieia 
táborozik és hajadon fős, szmókin- 
gos gentlemanek sétálnak melyen 
(lekoltált, estélyiruhás dámákkal, 
mint egy kolosszális szabadtéri lát
ványosság szünetében; majd pergő- 
szavú, különösen kiváncsi francia 
társaság vegyül a sokaságba, de 
látni és hallani itt portugált, ja
pánt, délamerikait óh emigráns 
oroszt is.

Most új szín vegyül a szédítő 
zűrzavarba: a reménység zöldje. 
Három magyar úr, a nyugat ma
gyarországi Pálffy, a borsodi Se
rényi és a zalai Eitner páfrány- 
zöld ingben, zöldesbarna bri csősz
ben, csizmásán masírozik a német 
nemzeti szocialista párt politikai 
megbízót fainak monstre gyűlésére. 
Néhány lépéssel utánuk 2 0  25 ha
sonló zöld harci dresszbe öltözött 
magyar ifjú menetel a régi porosz 
gárda döngö lépteivel. Ez a ma
gyar Ilitler-Jugend karján vörös 
karszalagot visel, zöld nyilaske- 
reszttel, — amint Ábrányi helyszíni 
tudósításában megállapítja — pori 
les másolatát annak a karszalag
nak, amelyet a SA. és a SS embe
rei hordanak. Megfigyeltem, — írja

hogy a németek mindenütt meg
állnak az ueeán és megfordulnak a
magyar zöldingesek után. A hiva
talos német karszalag pontos má- 

közderültség fogadja. A Ilitler- 
djnsag tagjai nevelnek és ujjal 
nuitogalnak a sikerült kópiára. A 
legkülönösebb azonban, — folytat
ni Ábrányi — bogy a karszalagos 
nyilas csoportot senki sem ismeri. 
A két arisztokrata (íauleitcr, Pállfy 
es Serényi va 1 1 vonogatva felelik a
kórdezösködőknek :

Nem ismerjük őket, ezek nem
lr/ igazi magvar nemzeti szocialis
ták!

A megtagadott ifjú magyar ná- 
(,'k viszont váltig bizonygatták, 
bogy Palffyék nem tizenhárompró-
*'i,s /öldingesek.A turáni átok, a magyar szét hú-

il faj és vér mítoszának Jera-

Edvárd herceg és Wallis hercegné Budapesten

Prága, szeptember 12.
( A Heggel tudósilójának tele jón 

jelentése.) A lanai kastélyból, ahol
Masaryk, a csehszlovák köztársaság 
nyolcvan hét esztendős volt (dnöke az 
aktív szerepléstől való visszavonu
lása óta állandóan lakik, vasárnapra 
virradó éjszaka kedvezőtlen hírek ér
keztek Prágába. Masaryk érek óla 
súh/os hete ff és bt I eyséye kél hét 
elölt olyan kedvezőtlen fordulatot 
veit, hogy /lenes elnök /lodzsa mi- 
niszlerelnökkel egyiill a le ff vos? 
szabóra elkészülve, Lana-ba ultizlak, 
ahol az orvosok véleménye szerint

Csehszlovákia egyik megterem
tője akkor már utolsó óráit élte.

A szívóserejü aggast yán azonban 
csodálni os módon me ff birkózót! a ha
lállal: a súlyos bénulást l Un elek las
sanként! visszafejlődlek és az ayyódó- 
h an y ti orvosi bulletinek elmaradlak,

sől utóbb már olyan jelentések érhez- I Agyát. \A javulás azonban nem volt 
lek, hogy a volt elnök elhagy la beteg- ■ tartós,

Masaryk vasárnap reggel óta súlyos tüdőgyulladással, magas lázzal, 
eszméletlenül fekszik betegágyán, lélekzóse és szívműködése óráról-

órara romlik.

Az állapotáról kiadott hivatalos je
lentések a következőket mondják: 

Szombaton délután hőemelkedés ál
lott he, amely az éjszaka folyamán fo
kozódott. Ugyanekkor zavart lelt az 
öntudat, rendszertelenné vált a lélek- 
zés és gyengüli a szívműködés, vala
mim süllyedi a vérnyomás. Vasárnap 
a kora reggeli órákban a kezelőorvos 
megállapította, hogy a jobboldali alsó 
Iiidöszárnjt/ban kezdődő Iiidöt/yulIndás 
jelei, initial háznál:. Még az éjszaka fo
lyamán latnába hívták a Károly- 
egyetem két orvostanárát. Vasárnap

délelőtt 1 0 órakor
ismét kiadtak egy orvosi jelentést, |

amely megállapítja, hogy a tüdő
gyulladás a jobb alsó tüdő szárnyban 
lokaüzádódott. Az orvosok megkísé
rel léi: a szívműködés erősítését, vala
mint a vérnyomás fokozását.

Délután 3 órakor
adták ki a harmadik orvosi jelentést,
amely szerint

a beteg ereje állandóan hanyat
lik,

bár a jobboldali alsó tüdőszárnyban 
megállapított szimptomák némileg 
vissza fejlődtek.

/lenes köztársasági elnök azonnal

zsálemóhe is elkísérte a hazai nép- 1  
társakat!

Nem marad más hátra, mint 
hogy a jövő század Szék fii (îyula- 
jára és Homan Bálintjára hízzuk 
annak a nemzeti életünk csontjáig 
ható problémának tisztázását: ki a 
legény süllyedt korunkban a ma
gyar náci-csárdában t

Még ennél is borúsaid) Ábrányi 
beszámolója a német purtvezeíök- 
kel és robaiiiosztag-paranesiiokok- 
kal folytatott beszélgetéseiről, akik 
kiábrándítóan »vegyes velemény- 
nyel fogadták zölditiges magyar 
vendégeiket. Valamennyien félre
érthetetlen hangon nyilatkoztak — 
jelenti Ábrányi — egyes magya
roknak a tanulmányút tiszteletre
méltó határait erősen túllépő, ön
kezd e meny ezésíi próbál gátasairól . 
Jól tudjuk, — így rensu ni mázza 
a német közfelfogást Ábrányi 
egyik informátora — hogy 
egyes velünk rokonszenvező nm- 
gyar urak időnként eltűnnek u né
met határ mögött, visszamennék 
Magyarországra és nem győznek 
dicsekedni befolyásosnál befolyásúftahb némot kapcsolataikkal. A  fur

csa a dologban csak az, hogy itt I Krisztus kínszenvedéseit szenvedő 
nálunk sebolsem látni őket, fontos I árva Magyarországot, amely a ke- 
személyiségekkel sehol nem tár- 1  resztfán is büszkén emelheti 1 miri
gy a Inak ... lókat az égnek! Szív fájd ító, hogy

Mecsér Endrén kívül, akinek az I Nürnberg nagy kavalkádján úgy
Országos Mezőgazdasági Kamará
ban betöltött vezető állása és a 
mezőgazdasági exportunkat irányi

nézhetnek honfitársa ink után, mint 
a, hála istennek, divatjamúlt, el
felejtett Mikosch-adomák megete

tő befolyása Németországban is el-1 vénedéit hősei után. Szívfájdító,
ismert és közismert, a többi ma
gyar nyilas, horgos, kampós, buzo
gna yos Fiihrerek »ma már teljesen

hogy zöldes-sárga adjusztirunguk- 
kal, német-utánzásukkal, egész ma
gatartásukkal elhomályosíthatják

hitelüket vesztették és nem jutnak I annak a sugárzóan férfias, elbűvölő 
túl a titkári előszobákon«. Az e l-1 egyéniségű, európai szellemű da-
fogulat.la.il magyar hírlapíró tény
megállapításai nemcsak az eltorzí
tott kereszt megszállottjaira és

liának a képét, akinek a világ köz
véleménye a magyar típust meg
ismerte. Kossuth Lajos nem német

árendásaira hatnak majd jeges zu-1 bugyogóban hódította meg Amcri-
hanykénl, hanem pillanatnyi ntéla- 
lm va I tölthetik el a magyar embe
riség túlnyomó többségét a határo
kon innen és a határokon túl. akik 
a kezdet kezdete óta kárhozatps- 
nnk, megalázónak, közveszélyesnek 
ítélik a hazai németinajniolék fatá
lis tevékenységét.

Bármily tragikomikusán hangzik 
is, a zöldinges és rámáscsizmás za
rándokok Nürnbergben Magyar- 
országot saemolyesítik meg, aa| § 1

kát, Széchenyi István nem sváb 
mundérban nyerte meg az akkor 
uralkodó angol arisztokraeia ro- 
konszenvét, Bethlen és Eekhurdt 
nem zöld ingben, sárga atalveuível 
és vérvörös karszalaggal képvisel
ték külföldön a magyar műveltsé
get, a magyar becsületet, a magyar 
igazságot.

A legpuhább párna a jó leiki- 
ismeret.

JSzép álmokat nürnbergi kurucok!
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visszautazott Prágába kistapolcsányi 
nyaralóhelyéről, mihelyt értesült a 
volt elnök állapotának váratlan rosz- 
szabbodásáról.

Délután 4 órakor Ben es megérke
zett a lánai kastélyba.

Hodzsa miniszterelnök szintén a Fel
vidéken tartózkodott és a hír vétele 
után azonnal visszatért Prágába. A

4 órakor
kiadott jelentés szerint

Masaryk elnök állapota továbbra Is rendkívül nyugtalanító

Délután 4 órakor négy orvostanár el
határozta, hogy koffein-injekciókat 
ad a betcgtiek a szívműködés élénkí
tésére. A közeli kórházból készüléket 
hozattak, amellyel megkönnyítik a 
beteg légzését. Az orvosok véleménye 
szerint

a következő 12 órán belül javulás 
nem várható Masaryk állapotá

ban.

Prága és az ország lakossága rádión 
értesült a nyugtalanító hírekről és az 
újságok kiadóhivatalai is óráról

órára közük az orvosi jelentéseket, 
amelyeket hatalmas tömegek figyel
nek. Az emberek aggódva várják az áj 
híreket, a hangulat mindenütt nyo
mott és úgy a kormány, mint a kö* 
zönsóg el vari készülve arra, hogy.

esetleg már néhány órán belül be
következik a katasztrófa.

Felrobbantották Párizsban 
a gyáriparosok és a fémárugyárak

szövetségének palotáit
Kommunisták követték el a két bombamerényletet

Párizs, szeptember 1 2 .
(A  Reggel tudósítójának telefon- 

jelentése.) Vasárnapra virradó éj
szaka, néhány perccel tíz óra után, 
csaknem ugyanabban az időben,

hatalmas robbanások rázkódtat- 
ták meg Párizs legelőkelőbb ne-

gyedében az Etoile tér környékét.

Az egyik robbanás a francia gyár
iparosok szövetségének Rue de Pres- 
bourg-on levő palotájában történt, o 
másik a Rue IJoissier-en, a Párizs 
kö r nyéki fém áru g y á ra k szőrei s égé
nek székhazában. Mindkét robbanás 
óriási anyagi kárt okozott:

a gyáriparosok palotája romokban hever és a fémárugyárak szövet 
ségének épülete is rendkívül súlyosan megrongálódott.

Hogy a pusztítás milyen rendkívüli 
méretű, ezt mutatja, hogy

a romokat vasárnap estig sem si
került eltakarítani.

és így még azt sem tudják, hány em
berélet esett áldozatul. Az már két
ségtelen, hogy az a kél rendőr, akik 
a felrobbantott épületi'/,: (lőtt éppen a 
gyári munkásság körében mutat hozó 
nyugtalanság miatt állandó szolgála
tot teljesítettek, életét vesztette és 
valószínű, hogy a romok alatt lelte 
halálát egy asszony is, aki a robbanás 
pillanatában fordult be a Rác de

Filmre írta: L á s z ló  M ik ló s . Zene: Z s ig m o n d y  P á l. Rendező: 
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Presbourg-on lévő gyáripari palota 
kapuján. A rendőrség azonnal a leg
nagyobb erővel megindította a nyo
mozást hangerőn rendőrfőnök szemé
lyes irányítása alatt és egy órán be
lül ott voltak a helyszínen ('haulmips 
miniszterelnök, valamint Dór mon 
belügyminiszter, akik kijelentették, 
hogy

a kormány addig nem nyugszik, 
amíg a tetteseket el nem fogják 
és a legszigorúbban meg nem bün

tetik. Ügy a tettesek, mint a fel
bujtók büntetése: halál!

Robii lard vizsgálóbíró még az éj
szaka megkezdte a rendőrséggel kar- 
öl! ve u maga munkáját és a bírósági 
eljárás halált okozót épület rombolás 
miatt folyik az eddig ismeretlen tet
tesek ellen. Kik a tettesek! — ennek 
kiderítésére irányul most a hatósá
gok minden erőfeszítése. Megállapí
tották a két rombadölt épület portá
sainak vallomása alapján, hogy nem 
sokkal tíz óra előtt egy-egy munkás-’ 
kinézésű férfi jelent meg a két palo
tában és az egyik kartondobozt, a má
sik kis ladikét adott át,

— Mi von benne? — kérdezte a 
gyárinarosok portása.

— Cl ramof ónlemez! — felelte aa 
egyik fér fi. —

Örülni fog, aki megkapja...
A csomagokban, amint azt a rend

őrség robbanási szakértői megállapí
tó! t ák,

óraműre i>oá Ilit ott bomba

volt és ez a magyarázata annak, hogy 
a robbanás mindkét helyen egyide
jűleg történt. A rendőrség gyanúja 
szerint

a bombamerényietek értelmi szer
zői és végrehajtói kommunisták,

akik az utóbbi időben a gyáripar és a 
munkaadók ellen rendkívül heves iz
gatást. folytatnak. Ch au temps minisz
terelnök vasárnap Savigny-sur-

Braye-bcn beszédet mondott, amely
ben kitért a vasárnap éjszaka történt 
két bombamerényletre is.

— Nem akarok idő előtt ítéletet 
hozni, — mondotta — do

annyit vegyen tudomásul min
denki Franciaországban, hogy a 
kormány minden rendelkezésére 
álló eszközt fel fog használni az 
ilyen elvetemült támadások meg-

gáílására és

el fogja tiporni a bűnösöket, álljon mögöttük bármilyen politikai
tényező is. -----------D arányi miniszterelnök

a névtelen milliók m unkájáról beszélt 
B. Tóth Ferenc nagykőrösi szobrának

vasárnapi avatásán
Nagykőrös, szeptember 12.

(A  Reggel tudósítójának telefon
jelen lese.) Vasárnap Nagykőrösre ér
kézéül Darányi miniszterelnök és ki- 
serpte, a vá,p>s nagy ünnepére. Nagy
körösön ugyanis vasárnap avatták 
fel

B. Tóth Ferenc szobrát.
Útközben a. miniszterelnök megállt 
Cegléden is. ahol Sárkány polgár
mester köszöntötte, A nagykőrösi 
szoboravatáson

sokeze r fő n y i tömeg
jelent inog. A miniszterelnök a szo
bor előtt nagy beszédei mondott;

— Tizennyolc évvel ezelőtt —
kezdte a miniszterelnök kétszer 
fordult meg az ország sorsa. A hit
vány vörös uralom nehezedett ránk 
és ebből a szégyenből a ma is kor 
Hiányzó keresztény nemzeti irányzat 
váltotta meg a hazát, libben az év
ben hall meg R. Tóth Ferenc. Kis
gazda. volt, akinek ősidtől öröklött 
vagyona esak akkora, hogy a mai el
nevezés szerint joggal viselhesse a 
kisgazda* nevet. Negyvenéves korá

ban vásárolta meg a kopár, használ

hat dashatatlan rsamöi legelő 240 
részletét és ez az időpont

forduló Nagykörös történetében.

Ezzel indult el Nagykőrösön a kor
szerű szólóm il vidés, amely ma is ez
reknek ád megélhetést. Ezt a vidékei, 
ezt az országot ezer évvel ezelőtt a 
kard vasával szerezték ősein/:. Ezer 
éven kivesztiil harcéul és munkával 
tartottuk meg. Az egyik tört énei met 
i onná hí oszt álynn k,

a magyar parasztságnak erényeit 
példázza R. Tóth Ferenc élete,

amelynek emlékét őrzi ez a szobor. 
D. Tóth Ferenc a munka bőse volt, 
az ö emlékét, őrzi Nagykörös népe és

a kopár homokból virágzó kertté
varázsolt határ.

Az ö emléke tanítás. Tanítás a ma
gyar nemzet felé. Tanítás a munka 
dicsőségé rőt. A Te szobrod ez, X agy- 
körös népe, a magyar népi öseröé. I)i- 
esősege a te kérges kezednek, szobra 
a névtelen millióknak, akik It. Tóth 
Ferenc példáján indulva végzik n 
maguk helyén az országépííést.
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a P c c c e l 8
Tízezrek a Horthy Miklós-híd

vasarnap premierjén
(A Heggel tudósítójától.) Vmsárnup 

Hói ölöt t tízezrek jelenlétében nyitotta 
niotr a kormányzó Budapest új ékes
ségét, a Horthy .Miklós Dnua-liirhit, 
amelynek építését külön törvényben 
határozta ol az orszúggyíílés. A föl* 
lohoífóa&ott Ilid budai l’ol járó jánál /ár
talmas tribünöket emeltek s iit fog- 
Iáiták ol helyeiket a díszegyenruhú* 
katonai és ciIindoros, zsakottás pol
gári előkelőségek, piíg a feljáró két 
oldalán csór kész- és rendőrkordon
mögött

beláthatatlan sokaság

sorakozott. Hurt hu Miklós kormány
át, Vérlesy Sándor kabinetirodái fo
nók, Keresztes-b ischer Lajos tábor
nok és Koós Miklós ezredes. szárny- 
gégéd kíséretében órkozott, Hüd< r Vil
mos hun védelmi miniszter fogadta. Az 
»Acclhanp« dalárda elénekelte a Him
nuszt, majd

Bornemisza (ié/.a kereskedelmi és 
ipariigyi miniszter

a díszpáhollyal szemben felállított pó
diumra lépett, hogy ismertesse a óid
keletkozosonek történetét,

— A hí Inak, mint az emberi kul
túra vívmányának nagy jelentősege 
az, — mondotta — hogy fejleszti a ke- 
reskedelnu't, elősegíti a mezögnzda- 
séfji és ivari terméket: kedvezőbb ér
tékesítését, ey.úszóval emeli a lakossórj 
jólétéi. A kultúra hozza létre a hidat, 
a híd pedig szolgálja és terjeszti a 
kultúrát.

Utána

Szcmly Károly polgármester

beszélt. Elmondotta, hogy az új híd 
Buda vési egész déli részének további 
fejlődését biztosítja es sietteti. Az új 
Duna-híd építésével megkezdődött a 
va uy ara n y ti vá rnsf ejtesz! esi pro
gram. amely Budapest világvárosi 
fejlődésének nyit fij perspektívákat.

Ezután

Darányi Kálmán miniszterelnök 
mondott ünnepi beszédet.

— Jelképes a hídépítés munkája, —
mondotta a miniszterelnök — mert 
szimbóluma a töl teni Imi szerepnél:, 
amelyet a nemzet ezer esztendője töl
tött be és amelyet vállalnia kill a 
jövőben is. A magyarság Kelet és 
Nyugat között a híd... Ez a nemzet 
sohasem volt anyagiakban gazdag. 
Minden sikert, minden eredményt 
drágábban fellelt meyváisái ulnia a 
soi siót, mint szerencsést bb nemzetek
nek. Ezért örülünk, hogy értekeinket 
ily hatalmas alkotással gyarapítot
tuk a mai súlyos helyzetben. Az or
szággyűlés mely hálájának akart ki
fejezést adni a kormányzó ország- 
építő munkája iránt, amikor elren
delte a Imi megépítését Horthy Mik
lós urszáglásdnak tizedik évforduló
ján.

A miniszterelnök beszéde után a 
kormányzó kíséretével elhagyta, n 
díszpáholyt, hogy sorba bemutassak 
mindazokat, akik részesek a nagy mü 
létrehozása ha u. Algya.j-11 ub< rt Hál 
terv ezó-mérnök, a K özm unkát amies al
elnöki' és Tanl.ó Hál miniszteri taná
csos vezetésével sorakoztak a kor
mányzó előtt az építést végző válla
latok es a minisztérium hídépítési 
osztályának vezetői. A kormányzó 
mindenkivel sorban kezet legott. 
Amikor idősebbik fiához, iljnbb 
Horthy Istvánhoz, az Állami Gép
gyár helyettes vezérigazgatójához 
f'rb pillanatra elmosolyodott és ked
vesen

megveregette a » mérnök úr« arcát.
Olt állt a sorban h'ülöp Lajos áes 

mester is. aki negyven év óta vegz-i 
minden magyarországi hídépítésnél 
az. ácsmunkát és (.iyeválh Gyula, 
késs/,oiio-mestcr, a hídépítés legvo- 
s/.edH ni esőbb inunk á já na k vezetője. 
A munkásságot kél kubikosgazda 
képviseltet (inram Mihály és hiss 
Mihály. A kormányzó, miután velük 
ls kezet fogott, a hídfeljáróhoz ló- 
hell és

kibontotta a vékony nemzctiszíníí
szalagot,

amely eddig a forgalom elől elzárta 
a híd úttestet. Ezután első útjára in

dulj a kormányzó a nevéről elneve
zett. hídon ál, a pesti oldalra. A Bo
ráros tér közepén búcsúzott el az elő
kelőségektől, majd autójába ült és 
elbújtatott.

A tömeg megrohanja a hidat!
Ahogy az előkelőségek kocsijai el

távozták, a rendőrség, amely Helénjji 
Imre főkapitány es liosnyákoviIs Ka
roly  ̂ rendörföfel ügyelő vezetésével 
példát adó munkál végzett, felszaba
dította a kordonokat. A mellékuccák- 
ból okkor,

mintegy varázsütésre óriási tö
meg tódult elő, amely futva igye
kezett fel a hídra. Mindenki el
sőnek akart részesülni abban a 
felejthetetlen látványban, amelyet 
Budapest képi» erről a pontról, a 
Horthy Miklós híd közepéről

nyu.it.
’A llep pel a hídon beszélt 

Kos Mirko mérnökprofesszorral,
a zürichi műegyetem vilúyhírü taná

rával, akit a világ minden nagysza
bású hídépítéséhez meghívnak és aki 
a magyar kormány meghívására 
most Budapesten is megjelent.

— A viláfj Legszebb hidjai Buda
pesten vannai:, — mondotta — sehol 
ilj/en szépekéi együtt nem látni.

Szerényen, meghutottan áll a sor
ban Át g yny-Hubert Hál, a tervező
mérnök. Sokat lámadták a munka 
évei alatt, különösen azért, hogy túl- 
magasra építette a Boráros féri fel
járói. Elfogódottan, kissé sápadtan 
nézi a betonból és aeélhól megvalósí
tott gondolatot. Halkan mondja A 
Heggel-nek :
— Eleiem főműve ez a híd és végtelen 

öröm, hogy végre itt állhatunk az 
avatásán. Rengeteg munka és töpren
gés után értünk el ide. A legjobbat 
akar luk.

A 66 -os villamos és a 30—as 
autóbusz híd-premierje

Az eső sűrűn és erősen zuhog va
sárnap délben. Mindenki futólépésben 
menekül a kapuk alá, csak* * * * * i | p í « , |f | ,, "■  ̂ y ’n i 11 ,

az új híd előtti járdaszigeten tart 
ki rendületlenül egy nagy cso

port.
Az új villamosra, a

66-osra
várnak. Ugylátszik

a közönséget legalább annyira ér
dekli az új villamos premierje,

mint maga a híd.
Nem törődnek azzal, hogy bőrig áz
nak, mindenki első utas akar lenni.

Egy óra tíz perekor

feljárni túlságosan meredek. Szakér
tők bebizonyították, hogy nem a*. A 
villamos viszont már az első úton

elakadt! '» «r *• 
V I

sárga Beszkárt-autó áll meg a fifi-os 
mellett, civil ór ugrik ki belőle és 
harsány indulási vezényel. A prnnier- 
küzönseg vadul megrohanja a kocsit, 
do

leges legelső utas már senki sem 
lehet, mert ez a A Reggel munka

társa volt.
Egy óra tizenegy perekor

a M l-es vezető, Szabó V. Gyula na
gyol ut a csengőre, a leglek mélyet 
lelokzik és az első (ili-os villamos el
indul a híd felé. Az első kisszakaszt 
N emery Béla pénzügyi főtanácsos 
dobta he üyőry Ferencnek, a 32óU-oh 
kalauznak perselyébe. Az első kocsi 
csal: kisszakusz roll. Az első átszál
lói — a nagyobb történelmi húség 
kedvéért jegyezzük fel önnek szamát 
is: *10.07.)! — a pótkocsi kalauza,
Maiul y ál: András adta el. O a 3424-es 
számol viselte sapkáján. A (ifi-os te
hát végre elindult es a lenn várako
zók, meg az utasok önleledl el jeti- 
fiái Iásban törtek ki. A tárgyilagos 
krónikás megállapíthatja, hogy

az éljenzés kissé korai volt.
Alig haladt ugyanis az ünnepelt 

fifi-os Inmz métert, alig ért a híd fel
járójához, — megáll!. A »megállt« 
szó nem egészen helyes,

kerekei ugyanis teljes sebesség
gel forogtak tovább a sínen, csak 
a villamos maradt egyhelyben.

Négy teljes peréig állt egy helyben a 
kocsi sebesen pörgő kerékkel. Az uta
sok felugráltak helyeikről, az ahla.k- 
hoz tódultak ás nagyot nevettek. 
Közben leszállt a villamosról a ve
zető, a kalauz, ellenőrök siettek elő es

két kézzel szórták a homokot a
meredek sínre.

■Vcgu és fél pere múlva és egy fel má
zsa homok szétszórása után végre el
indult a villamos. Óvatosságból azon
ban egész útján mellette, haladt egy 
sárga BSzKRt autó, szórásra kész 
homokkal.

Fenn a hídon

clébUnk tárult a város.
Szinte azt lehetne mondani: új Buda
pestéi ismerünk meg innen! A he
gyeknek, épületeknek egész más a 
perspektívája,

különösen a Gellérthegy tűnik fel 
hatalmasnak és vadregónyesriek.

Mögötte az eső páráján át olyan a 
l ’árhcgu és a Vár, mint egy karácso
nyi angyalhajba csomagolt kis mese
vár. Amint az első negyedóra premier- 
izgalma elmúlt,

A /cC ciiky
(M -oah guí,

co
kJyviAjw'-t/'V-ef^,

Villanyszerelője d í j t a la n u l  
megállapítja az uj Tungsramw w
L u x m é t e r  s e g í t s é g é v e l ,  
m e g f e l e l ő - e  v i lá g í tá s a .

az utasok hangosan méltatlankod
tak a kisszakaszok bosszantó rö

vidsége miatt.
A fifi-os a Nyugatitól indul, — minden 
harmadik 6-os 66-os — a Nagykörúton 
természetesen azonos a kisszakasz- 
beosztása a 6-oséyal.

A Boráros tértől a Horthy Mik
lós úti körtérig — a végállomá
sig — azonban két kisszakaszt

kér a Beszkárt.

A 300 méteres híd egymaga egy kis- 
szakasz, ugyanakkor, amikor például 
a Nyugatitól a Margit híd budai híd
főjéig szintén csak egy kisszakasz!...

Az első új autohusz, a 30*as,

1 2  órakor indult budai véffállomásá-

a híd 
fercno-

Ekkor érkeztünk ugyanis 
kocsi fel já rójához, amelyet a 
körúti lakók idáig is

»Boráros téri hegynek* 

breóztek. Sokan kifogásolták, hogy a

CIGARETTAHÜVELY ÊS PAPÍR
M I N D I G  D I V A T O S ,  F I N O M  ÉS E G É S Z S É G E S !

SENATOR CELOFILTER
kéttűs füstszűrővel, rövid ős hosszú
méretben....................................
SENATOR CELOFILTER
parafa véggel .............................
SENATOR EXTRA
a legfinomabb vattás hiivoly, rövid 
és hosszú méretben......................

^ 6  fin.

SENATOR papír 1 
leheletfinom, különleges minőség....  ■
SENATOR RAPID

1 0  tin. a legdrágább papír, hosszában haj- 4
lógatott cs gumizott .....................  ■

h O  flu*

SENATOR BLOK papír
egyenként kitéphető és gumizott 4 
szélű................................ ............  1

fill.

fill.

fill.

Kérdezze meg jó barátját, aki szívja, miként vélekedik a SenatOr-gyártm ányokról.

I la eddig még nem használta, ez alkalommal meggyőződhet a Senator* gyártmányok kiválóságáról
• •  *
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M it»  f in ira it
Klotild-palota

Erzsébet körút 30 Tel. 1-360-90
SzeiffertEsténként ftávéházcinányzene II.. Maiéit köt út 5/n
Deák Kávéház

re g g e lig  H angulat

Rózsadomb Kafé- 
Restaurant uccieoÍ)Káro!y

T dfir, E «fi0 t v a c s o r a  I

Spolarich Kávéház
L A K A T O S  T Ó N I  é> MI S I
cigány zenekar a m uzsikál.

Itrr.RM.Kj Vasárnap nagy pompával szentelte
Gundel
GELLÉRT LIGET

TA R JÁ N
(LUKÁCS-FÜRDŐ)

T E L E F O N  1-674 0 6

Hoiub söröző
Kossuth Lajos ucca 12

Schrettner étterem
XIV.. Gyarmat ucca 42 Tel.: 2-966-05 

Kitűnő jazz-zenekar

ÖREG DIÓFAúijáalíikitott kerthelyiségchen, I#, Pálya ucca 3 sz. Telefon : 1-524-94 Estinként c i g á n y  / en e!
Parlament étteríno
Márkus Imre igazgató. K é p v i s e l ő h ö z .  Telefon ? 1-104-05.

és utánaRaposánál VII, A k á c fa  
ucca 1 2 . s z .__  A nyári szórakozóhelyekről hazatérő úri közönség részére egész éjjel nyitva. Eb te zene

Tokaji a borok királya, 
Fuchs- tokaji a koronájaLerakat:
T O K A J I  M IN T A P IN C ETelefon: 181-274 F U C H S  L Á S Z L Ó ,  Budapest, V. ,  Nádor ucca 5.
Jégszekrények,
fürdőszobaberendezésekR Á Í . B M T  Károl>’ körút 16 u m i i u i i i ó i  ■ Magyar ucca J1
Tew%yémm.teit igazgyöngy

divatékszer• 
boltjában
Kíflfyó sí* 4»

Korabeli bútorok,
m árkás képek és porcellánok 

Magyar Vacuum Cleaner helyisé
geiben, Forgács, V , Visegrádi u. 62.
Calderoni és Társa

lá tszerészekV. kerület, Vörösmarty tér 1. számIZÉ Európa legjobb 
rejtvényújsága.
Minden pénteken

» C S í Z I Ó €
megjelent.M i n d e n  j o g á s z n a k  i n g y e n k ü l d i

F E H É R V Á R T -
S Z E M I N Á R I U M

Múzeum u. 15.

1 SZÁLLODÁK |

Lánchíd-penziáII., Pala u cc a  11/a, a Lánchíd budai oldalán. Csendes úri m a g á n h á z. Központi fűtés. Állandó melegvíz.
EZ IS —A Z  IS|

D K W ésB M W
jniTOJK.OBlX.OK 

M a jlá th  M .  I-ehel ucca 2.

buffetkonyhájaitalaielismerten lók, olcsók
JláUé&zi út 4-1

Új és használt  
ezüst evőeszközök 
és dí sz tárgyak

Tillemann Sebestyén
V . , Vilmcs császár  

út 12.

Buda új lá tván yo sság a  !

MATYÓ-SZÓBA
Kovács-trió ! Reggelig nyi’va !Asztalrendelés telefon: 166-536.
(Ö r in jh t  n út 3a 372*57Romantikus vacsorázóhely. Bécsi hangulat. Pelikán Schramli-zenckar

MULATOK

Zanzibar
Reggelig táno uékal uooa 31

I EZ  IS — A Z  IS
Nászutasok utimarsallja:
A REGGEL U ta lá s i Irod á ja ,Budapest, VI . ,  Andrássy út 48. Telefon: 1-295-54 és l-295'55.

roi, a Snshegy uceától. Lakner Béla 
vezette, kalauza Bolváry Péter volt. 
A Szent Imre városban sokan kiáll
tak a kiskertes házuk ajtajába és

zsebkendőiket lengették a 30-as
felé.

Az első autó, amely a hídon átfutott 
A Reggel egy másik munkatársát 
vitte. A Horthy Miklós körtérről in
dulva étcs fordulóval kanyarodik a 
híd felé az úttest, amelyen

ajánlatos a lassítás.

A híd széles útja bármilyen tempót 
elbír, van rajta hely bőven. A végén 
azonban ismét erősen lassítani kell, 
mert a hídról rendkívül éles forduló 
visz le a Borápos térre...

Öiv. Győri Bsisftné az.iil. Fenyves Olga
fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hopy 
forrón szereteti férje

fiuo ri Rezsőépítőmester, emléklapon százados,
Mbb háborús kUnnfotés lulaidonosa,« bó 1 1 -én rrnid szenyedés után olhúnyl.Tem etése e hó JR-An. hétfőn d. n. VA  ófakor Iw j a rákoskereszibíri iwr. temetőben.

Gyászolják: ftzv. Bodor Zoltánná, Znbek 
Zollánné, Bodor Sándorná testrérei: apósa, 
anyósa, wÓRoral és sójjornftf,

Agyonszúrta feleségét 
féltékenységi rohamában 

a kiskőrösi faárugyár
üzletvezetője

Kiskőrös, szeptember 12.
(A  Reggel tudósítójának telefon

jelentése.) yasárnap délelőtt Lesiák 
György, a kiskőrösi faárugyár íi/Jet- 
vezetője, féltékeny ségi jelenei el róg- 
tönzölt felesé g (‘‘vet. A veszekedés so
rán Lesték annyira indulatba jóit, 
hogy nekitámadt feleségének, ülni- 
verni kezdte, azután

kést rántott és többször egymás
után az asszony mellébe szúrt.

A szomszédok rohantak be Lostákné 
rémült segélykié hasaira és ók fegy
verezték le a dühöngő férfit. Lest ék
nél a kalocsai érseki kórházba vit
ték a mentők, ott azonnal mcgoprrál- 
fák, de segíteni már nem lehetett 
rajta,

a 28 éves fiatalasszony vasárnap
délben meghalt.

A szerenesétlen asszony után négy kis 
gyermek maradt. Lestákot letartóztat
ták.

—- A t  Etoile Denting bár-hon ban «pulet, tánc 3-t#. Kalmár-jaz®. fiemdk. mteorl

fel Breyer István győri megyes- 
püspökaz új komáromi templomot

Komárom, szeptember 12.
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap 

ünneplőbe öltözött, hatalmas töméi? 
állta körül a komáromi katolikusok 
új templomának ég felé fohászkodó 
korcséi harangtornyát. Az ókeresz
tény bazilikákra emlékeztet ez az 
egyszerűségében oly megkapó temp
lom, amely Körmend y építőművész 
igén szép alkotása... A vörösesszürke 
falakon, a szigorúan bezárt kapukon 
belül

titokzatos igék, halk zsolozsmák
hangzónak: odabenn mér reggel 
nyolc óra óta végezte Breyer István 
győri megyéspüspök, a káptalan szá
mos kanonokjénak és a messze tá
jakról egybosereglett espereseknek, 
plébánosoknak segédletével a temp
lomszentelési. A szitáló esőben né
mán, ünnepi hangulatban várakozott 
odakinn a tömeg. Ott volt Frcy Vil
mos alispán, Zsindely Ferenc komá
romi képviselő, Vida Jenő felsőházi 
tag, a helyőrség tisztikara, minden 
hatóság feje. A vendégeket Alapit 
Gáspár polgármester fogadta. Közel 
tíz éra volt, mikor a püspök ünnepé
lyes menetben vonult a kápolnába, 
ahol

a szent ereklyéket őrizték,
az ereklyékkel megkerülte a temp
lom falát, majd a főkapun át, a pap
ság kíséretében bevonult ismét a 
templomba. A felhős ég alatt titokza
tos fénnyel világítottak a pr elállt sok, 
kanonokok, apátok, violaszín selymei. 
Kelemen Krizosztom pannonhalmi fő
apát halovány aszkétaarca, nyúlénK 
termete úgy jeleni meg c pillanatban 
a templom kapujában,

mintha egy szentkép lépett volna
ki rámájából.

A főapát, rendjének hagyománya 
szerint, nem violaszín, hanem fekete 
mantellettát viseit, amelyből a kar- 
ing ágy fehérlett ki, mint kid ga
lambszárny... Nyakában a főpapi 
kereszt, ékkövei szikráztak, fején 
violaszínü püspöki kapucium lán
golt. Mellette

Surányi Ferenc vérteskeresztúri
apát,

esperes, a komáromiak nagynevű plé
bánosa haladt. Háromnegyed tizen
egykor kitárultak a kapuk, hogy elő
ször engedjék be a hívek tömegét. 
Zsúfolásig meglelt egy pere alatt a 
templom, amelyben a püspök tovább 
folytatta az ősi szertartást. A hívok 
gyönyörűséggel nézték a szentély ár
kádokkal körülölelt, inon innenin lisan 
kiképzett, miszt ikus felső világít fissal 
besugárzott öblét, amelvben Kontuly 
Bél a f es töm íi v és z f rés k ó i virultak:

a magyar szentek valóságos képes
könyve! i

A szertartás befejeződött, néhány 
percig fejlett csönd ülte meg a temp
lomot. Mintha fehér galambsereg 
szállt volna be egy láthatatlan ajtón, 
szelíd apácát: surranlak az imént 
megszentelI oltár de és felöltöztél lék 
n~.f. Gyönyörű esipketerítőkbe. virág- 
fiizórekbe. pompázó rózspesokrok il
latos rámájába. A következő pilla
natban föl lobbanlak

az oltáron az első gyertyalángok:
az drö lürek, Istennek dicsőségére^ 
Győr szentélet íi piisjkike fiz első széni 
misét ponti fikálta. A kóruson Beli- 
ezay F-dur nagy miséjét adta elő a. 
Boldog Margit vegyeskar, a Szent 
Imre Dalkör és a Budapesti Vasutas 
Ének- és Zenetársaság zenekara, Pór 
István egyházi karnagy vezénvleté- 
vel. Az első Evangélium után Papp 
Kálmán prolátus. prépost, soproni vá
rosplébános mondott megrázó szent- 
beszédet. Délben díszebéd volt, ame
lyen svéiuios felköszöntő hangzott el.

— Fígy szerencsi gyógyszerészné súlyos V e r o n á i  mérgezése. Szerencsről jelenti 
A Heggel tudósítója: Vasárnap délelőtt 
özvegy flothn Bélánét, egy szerencsi 
gyógyszertár tulajdonosát, súlyos veronai- 
mérgezéssel vitték kórházba. Botháné lio>/,- 
87,ú idő óta használ altatószert, és így le
het, hogy vétel lenül vett he a szokásos 
adagnál többet. Állapota életveszélyes, ki
hallgatni még nem lehetett.

■ ■t
.. r '

Csili szentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Géza v.b. t. t., os. és kir. kamarás, szolgálatónkíviili m. kir. honvéd huszárezredes, az országgyűlés felsöházának tagja, a maga és az egész rokonság nevében mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett nővére ; Ai.*7: ‘t

csillagkeresztes hölgy, boldogult Erzsébet királyné palotahöl- 
gye, a Szuv. Máltai lovagrend tagja, a hadidíszitménycs

.Vöröskereszt érdemérem tulajdonosa stb.e hó 10-én hosszú szenvedés utóin, a szent kenet szentségével megerősítve, életének 71. évében az Urban csendesen elhunyt.Drága halottunkat — a kerepesiúfi temető halottasházá-
ban e hó 13-án délelőtt 11 órakor történt beszenlelés után __ugyanott az Andrássy sírboltba temetjük.A z engesztelő szentmiseáldozat, a pesti Forencrendink templomában 14-én délelőtt 11 órakor lesz.Budapest, 1037 szeptember 10-én.

£ ;•
i/i
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A WINDSORI HERCEG 
ÉS WALLIS HERCEGNÉ
VASARNAP DÉLUTÁN 
BUDAPESTRE ÉRKEZTEK

Miskolc, szeptember 1 2 .
(.-/ B eg get / udétsit ójának telefon je

lentése.) A ímilyólnkodi'ilorn utón
szombaton este u windsori herceg 
vendégül lá/Ua a mezőkövesdi és szent- 
isi vány i yyönggösbofréla. Infjjail a
borsodi vánkai ( lenn iskola udvarán. 
Kedélyes beszélteiésbeii, zeneszó mel- 
iett múltuk a percek, sőt ha órák és 
viclóiiifiii fogyasztottuk el a lakomát 
is. amelyen a borsodivánkai vadásza- 
tokon elejtett vad/.sákmányt szolgál
ták tel. Vacsora után a (lyüngyösbok- 
rétások táncollak, később Edward 
hercegnek is kedve kér< íredett egy 
csárdásra. A csárdást a windsori ber
cez méz walesi bercez korában ta
nulta mez első budapesti látozatása 
alkalmával.

Derékon kapta az ez.' ik bokrétáit
menyecskét és jókedvűen vaz.v tíz 

perciz járta vele a ropogóst.
Tizenezy óra tájban el hozat ta skót 

dudáját — amelyet mindig. minden 
óljára mázával visz és skót nt />- 
dalokat játszolI lelkes hallualéjsd(ja

niik. Ejfél volt már, amikor a bercez 
nyugovóra tért. Vasárnap rézzel ieí- 
tizkor lovagolni indult felesege tár- 
sasázában és egy óra hosszat űzetett 
a kastély parkjában. I téllé jhnn meg* 
érkezett Ausztriából Hohenlohe ber
cez -a windsori bercezi pár látozntá 
sóra. Edward bercez déltájban fény- 
képezni indult. Letolografáitn a kns- 
télyl. lefényképezte a park festői kör
nyékének ezy-ezy szép részlel ét Cs 
fal vételi készíteti a csendőrökről, de
lek! ívekről és a park kapu jól őrző 
dis: magyaros, nagyba jaszos legé
nyekről is.

Délután pontosan félbáromkor gör
dült ki a bercez autója a borsódivan- 
kai kastély kamiián. Az au1 óbaj| Ed
ward her re fi. Wallis h creep né' és Be
deaux mérnöl■ felesége üli. ezv másik 
autóban követte őket Bedeaux es a 
windsori heréén titkára. \ harmadik 
kocsiban //ohenlohc bercez ült. Rnr- 
sodivánka közséz uccuin sorfalai áll
lak az emberek és Irmzos éljenzés és 
virézcső közölt gördült ki a bercez 
k öcs i ja a z o rszá z n t ra.

M egérkezés Budapestre
• r 4 *  # ; Cs. 4»  *

Vasárnap kora délután az enyhén 
szemerkéld esőben eseniyós emberek 
kezdtek gyülekezni a I )uim pa lota- 
szálló (dóit. Mez semmi biztos értesí- 
1 i's sem érkezett, de a pesti közönsez, 
mintha mezérezte volna, már időben 
elhelyezkedve, várta az tieeáit Ed- 
wanl bereezet. Délután négy órakor 
sl ráf kocsi állt mez a hotel idolt, 
amelyből lizenkél höröndöl rakta/: le. 
A kocsis  mellől a bakról Edward her
ééti bel síi inasa szállt le, faiján a 
heréét/ barna s'dyrm pincsi kuIpá.Hí
vni, Ivz a kocsi a Keleti pályaudvar
ról hozta he a bőröndöket es ugynn- 
ezzel a miskolci vonattal érkezett a 
személyzet többi taz.ia. Mrs. Bright 
titkárnő, Joseph belső inas, egy ko- 
mornvik es cltv komorna.

Hat óra előtt néhány perceid már 
i az.' tőincz állt a Mária Valeria uc
cuban, amikor a (>. B. Cul. 121. cs a 
1)1 I f .  71’2-es anz<d rendszámú Rolls 
l\oyee-autók begördül Itck a Duna- 
palota elé. Dent a hallhan a szokásos 
vasárnapi kép: ötórai Ica, rengeteg 
ember, a dzsesz éppen tanzot játszik. 
Mamnchi h vezeriguzgfltó kisiel az 
uccura, ahol Eorwood őrnagy mar 
nyitja is az ajtót, fisegiti a Itcrcet/ 
feleségét. ('síkos sötétkék set yemruha 
van rajta, kis falap a fején. Mosoly*

ZÓsan, vidáman áll meg az esőben es 
széttekint. Mögiile barna sport ruhá
ban száll ki a bercez, halvámpkél: in
get. pettpes nyakkendőt lásd. Ma- 
renoliieb vezérigazgató hajadonIövei 
üdvözli a hercegi part.

— Megint itt vagyok, —

mondja kedvesen a windsori ber

cez. Közben a másik autó utasai, Ra
deaux mérnökék is kiszállnak. A hall
ban Molnár főportád feszes vi gyász
ban várja a herceget. Edward herceg 
megismeri és

barátságosan üdvözli.
lábbeli a percben elterjedt bent üő a 
bír, bogy a herceg megérkezett és a 
tömeg tódulni kezd a ball felé. Az új
ságírók állják el a bejáratokat. Köz
ben becsukják az ajtót és így tartják 
távol a kíváncsiskodókat.

A herceg ekkor egy hölgyet pil
lant meg a fóportás mellett, öröm
mel feléje siet: a hölgy Marion 
.McDonald Csikágóból, a hercegné 
legkedvesebb amerikai barátnője.

Együtt sietnek a lift felé, amely fel- 
visz.i a hercegi párt és kíséretét a má
sodik emeletre. A 45—50. szobákból 
áll a hercegi pár lakosztálya, itt lak
tak annakidején, mikor először jár
tak Budapesten. Eper színű hálószoba 
nrnnpsujlrísos szálán és még három 
lakószoba a felséges pár lakosztálya. 
Virágokkal van díszítve, ragyogóan 
kivilágítva.

A z  a n g o l  k ö v e t  a  
w in d s o r i  h e r c e g n é l

A windsori herceg megérkezése után 
azonnal telefonált alóli f\ no x angol 
köveiért, aki lui romnegyed hétkor meg 
is .jelent a szállodában. Egyenesen a 
herceg lakosztályába sietett és ott

két teljes óra hosszat tartózkodott.

Hiába tömeg
a hercegi pár 

nem megy sehová, az
a szállóban töltik

Vasárnap este fél kilenc óra tájban, 
már régóta vége van az ötórai teá
nak. de

a közönség nem távozik.
fzt/alollan és mépis Iiirelnicsen vár
ják az emberek a belső helyiségekben

Ó R I Á S I  S I K E R  I

EDDX
M A C D O N A LDN elson ■’ fejt

Ù K J jà t e j ) !

s ? »  g e r ffí

R0VÍ11 
APOLLO

I l Ü f t JOHN BARRYMORE>'$
Ijr, , ç l  Rendelte: 
cfUJü • ROBERT l IE0NAPD

és a. hallban: hátha men jelenik a 
windsori heréén és ál: épp pillan fást 
vélhetnék Budapest előkelő Vendeljei
re. Az uccán, a hol

zuhogó, hol szitáló esőben is türel
mesen várakozik a hatalmas tö

meg.
Fél kilenc után néhány perccel meg

jelenik a Dunapalota halijában 
Edward herceg hatalmas termetű an
gol dolek1iv.jp, Mr. Starrier és közli a 
várakozókkal, hogy

a herceg az estét a Duna palotában 
tölti és nincs szándékában a va
sárnap folyamán elhagyni a szál

lodát.
A várakozók egy része csüggedten tá
vozik, másrészc azonban reménykedve 
várakazil: tovább: hátha meggondolja 
mapál, ilyesmi végeredményben már
előfordult. . .

„ d i e r n i t
FAL- ÉS B Ú TO RBU RKO LÁSO K

DEMUTAT ÓHELYISEGE
VI., Ô  UCCA 4.

T. 116-410

Kromatikuszongora- 
harmonika

P 4 5 .—
Árjegyzék ingyent

kir. udv. hangszergyár
VII.. Rákóczi út 60

Sörösüvegekkel 
beverték a szegedi 
zsinagóga ablakait

Szeged, szeptember 12.
(A  Reggel tudósítójának telefon- 

jelentése.) Vasárnapra virradó éj
szaka nyolc-tíz főnyi csoport jelent 
meg a szegedi zsidóternplorn előtt. 
Hangos pfujozáis és az Erper Berger 
éneklése közben a magukkal hozott 
üres

sörösüvegekkel és kődarabokkal 
beverték a zsinagóga ablakait.

Az _ őrszemes rendőr sípjelére rendőr
járőr érkezett a templom elé és a 
szertefutó suliancok közül hármat el
fogott. Ezekkel mindenekelőtt

levakartaitok azt a hatalmas nyi*
laskeresztet,

amelyet a templom falára festettek, 
majd bekísérték őket a kapitány
ságra. Itt kiderült, hogy

mind a bárom fiatalkorú, sőt az 
egyik középiskolai tanuló!

Ny i I a sk eresz I < ’sek n ek valló 11 á I m a g u - 
kai. Kihallgatásuk után elbocsátották 
őket. A középiskolai tanuló viselkedé
séről hivatalosan éri esi tik az iskola 
ipa'Pialóját és a tanügyi főhatóságo
kat.

— Összeütközött két laxl, csak az egyik 
sofőr sebesült meg. Vasárnap reggel nyolc 
órakor a Döbrentei téren a BO 214 számú 
taxi, mélyet Hajiin Gábor sofőr vezetett, 
összeütközött a BT 538 számú taxival, 
amelyet Szvorcsrík György sofőr vezetett. 
Az egyik kocsiban iilt Kereső József ez
redes és fiatal leánya, akik a felborult 
taxiból csodálatosképpen minden sérülés 
nélkül szabadullak. A két felborult taxi
nak eppétién sérültje Hajdú Gábor sofőr.
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1.

Teleki Pál gróf volt miniszterelnök 
fiának, Teleki Géza grófnak, lakásán be- 

-• törők jártak, amíg a gróf és fiatal fe
lesége, született Burányi Topika, Dará
nyi Bélának, a Fut ura vezérigazgatójá
nak húga, vidéken nyaraltak. A  betörők 
ellopták a grófné uerzbundáját is. A be
törőket két nap alatt elfogták. Nevük: 
Andrási Gyula és Tisza Kálmán.

Uj csillag a pesti divat égboltján; 
Rotschild Zsuzsa, az elhalt Rotschild 
Á.-né leánya (IV., Váci ucca 37). A most 
lezajlott őszi bemutató, kilencven szebo- 
nél sfcebh modelljével, Budapest legigénye
sebb és legelőkelőbb közönsége előtt ara
tott oly nagy sikert, hogy Rotschild Zsu
zsa ezzel a premierrel egyszeribe befutott.

2 .
A windsori herceg felesége, Wallis 

hercegné, ugyanolyan szerettet játszik a 
nőidivat. irányításában, mint a férfi
divatéban walesi herceg, majd később 
angol király korában férje, Edward her
ceg. A Wallis-kékről, mint színről, egy
általán nem kell beszélni-, mert az a 
szín ma már világenevezetesség. A  Wal- 
lis-divat egyéb tartozékai: a Wallis-hú- 
zás, amely a ruhát a mell közepénél át
vágja, ami által úgynevezett húzott g i
let keletkezik. Ezt hívják Wallis-rafto
lásnak is. Van ezenkívül Wallis-gallér, 
Waltis-sál, Wallis-csat, Wallis-zdr. A  
pesti divatbölgyek ugyancsak izgatot
tak. hogy a windsori hercegi pár való
színű nyilvános megjelenései során mi
lyen új Wallis-divatrészleleket fognak 
elleshetni a hercegnétől.

Dünn-szalón és Dünn Ernő szőrmeszalón. 
Váci ucca 9, ezúton is közük, hogy új 
modellkollekciójuk elkészült és nb. vevőik 
rendelkezésére áll.

4 •

Sugár és Barna cég kirakataiban már 
láthatók az angol őszi szövetkülönlegessé
gek és a férfidivatújdonságok.

3.
^Expressz* jelzéssel vitte a posta azt 

a. gyászjelentési, amelyben Andrássy 
Géza gróf, titkos tanácsos, szolgálaton- 
kíviili huszárezredes, a legnépszerűbb 
magyar arisztokrata adja hírül, hogy 
nővére, gróf Kurúlsonyt Jenöné, And
rássy Karolin meghall. A  legszebb ma
gyar magánpaloták egyikének néhai úr
nője, Erzsébet királyasszonyunk udvar
hölgye fél esztendő óla betegeskedett. 
Azóta 61 sem hagyta, a Vöröskereszl- 
kórházal, ahol most 71 éves korúban 
ölte meg az u^yérelmeszesedcs.

Kóstolót kaptunk Keményné (IV., Sütő 
u. 2) új kollekciójából, melyet mától 
kezdve matat. Minden darab remek; el
bírálásukhoz nzuperlativuszt kell használ
nunk.

Amerikai divat (Régi posta u. 19.) hat. 
eng. kiárusítást rendez. Angol ruhák, 
pulloverek, shuwlok, zsebkendők.

Falusaiéinál a köakedvalt

„ZEPHIRkályha"
16 éves típns/.ialnt tökéletes eredménye

^rl*p HÉBER

Viláavárosi szenzáció

A M a g y a r  H i l l i á r d  K ö r
nyilvános billiirdftermeitaz 1. emeleten k ü lö n  v e r s e n y te r e m m e l  kibővítette és ú jjá é p ít e t t e !

In|yanI (Hajós ti sarok)

Bródy Lili, az ismertnovíi pesti író
nő, aki Szántó Rudolf dr.-nak, Az Est
lapok szerkesztőjének volt a felesége, 
újra férjhez ment. őr. Kemény ff y Já
noshoz, a Gazdaságkutató Intézet tit
kárához.

Millier György szüesmester új modelljei
nek bemutatását megkezdte. Petőfi Sán
dor u. 6.

Balogh Béla Semmelweis u. 5. Londonból 
visszatért, lekötötte kizárólag a »Cashrnir 
pleasure« és «Midnight blue* szmóking- 
frakk anyagokat.

5.

Sokan emlékeznek még Budapesten 
Márkus Máriára, a tehetséges fiatal 
dizőzrq, a kolozsvári Feilitzseh Rudolf- 
né báróné leányára, aki egyike 'olt a 
pesti dizőzvilág legérdekesebb tehetsé
geinek és ennek következtében hamaro
san külföldre is került, így többek kö
zött hosszú szerződések kötötték Lon
donhoz, Párizshoz, Kopenhágához és 
más európai metropolisokhoz. Márkus 
Máriát a dizőzsors legutoljára Kairóba 
vetette el, ahol megismerkedett Gart
ner kairói építészmérnökkel, aki n ha
talmas lendületnek indult Egyiptom 
fővárosában az állami építkezéseknek 
egész sorát juttatta telő alá. Amint, egy 
kairói sürgönyből értesülünk, az egyip
tomi építészmérnök és Márkus Mária 
az elmúlt héten házasságot kötöttek, 
ami természetesen annyit jelent, hogy 

'Márkus Mária befejezte művészi pálya- 
futását. ' "

Magda Schneiderrel forgatja a Hunnia 
a Noszty-fiú német verzióját, ügy a ma
gyar, mini a német változatban dr. Lá
nyiné Ferda Manyi tervezi é« készíti a 
ruhákat.

6.
Legfrissebben Budapestre érkezett 

salzburgi vendégektől arról értesülünk, 
hogy Salzburg uecáin félméteres hó van.

‘ A világ minden részéből érkeznek az 
emberek Salzburgba könnyű nyári sem
miségekben, imprirnékben és shoilokbnn, 
s megrettenve látják, hogy bizony bun
dára lenne szükségük. A Salzburgból 
érkező fél vonal agyon fázva, influenzá
son érkezett Budapestre.

»Silk«-ininőség selyemharisnyák: «Holi
day* és «Reason*.

*
Paulette-szalón ezúton is értesíti a 

hölgyközönséget, hogy az idén bemutatót, 
nem larl, ellenben 13-tól, Párizsban sze
mélyesen kiválasztott kollekciója készen 
várja a hölgyközönséget.

7.
Férfiasán bevalljuk, hogy a Kot észt 

tízéves pályafutása során először — fel
ült ették! Az elmúlt héten hitelesnek 
látszó információ alapján megírtuk, 
hogy a dupla nevű müveit és tehetséges 
közgazdasági báró megliázasodolt. Már 
másnap kiderült, hogy április elsejét 
járatlak velünk, amit készséggel és 
meacuLpázva ezennel közhírré teszünk.

Re hon féld Kató (Bécsi ucca 3. II.) női 
ruhainodelljei gyönyörű szépek, csütörtök 
óta mutat be.

8.

A Notesz arról értesül, hogy Somló 
István, a Vígszínház népszerű fiatal 
jellem- és szerel messzi nesze, vőlegény. 
Menyasszonya a civil társadalomból 
való, ismertnevü budapesti úricsalád 
fiatal leánya.

Durniné főz Szokolayuál, Nagymező u. 19.
*

Izgalommal lesik a windsori hercegi pár 
minden lóptoAt. A  Prince of Wales bár is

készül arra, hogy a fenséges vendégek ez
úttal is felkeresik az előkelő kis dunaparti 
búrt. amely nevét a herceg első látogatá
sának emlékére kapta.

Izsák S. angol díva (.szabó ezúton közli, 
hogy különleges eredeti angol divatszöve
tei megérkeztek.

9.
Sáléért grófné a Budapesten tartóz

kodó előkelő idegenek között egyike a 
legérdekesebb jelenségeknek. Ötven év 
körüli ezüst hajú. dáma. aki előkelő ül- 
tözködésmódjával és mesébe illő éksze
reivel a budapesti társaságok körül
rajongott vendége. A grófné az este 
a margitszigeti Póló-bárban cocktnil- 
partit adott a kapurtalai maharadzsa 
tiszteletére, amelyen többek között meg
jelentek a maharadzsán kívül a sza
dii >ii angol kormányzó, (tomba,szögi 
Frida, llalvany és Dobthoff Lili báró
nők, Miss Diana Caldwell, gróf Khuen 
Héderváry Károlyné, gróf Szapáry An
tal, Imiig Ottó, dr. Böszörményi András 
és mások. A eoektail-parti viszonzása 
volt egy dinernek, amelyet a maharadzsa

Gróf Esterházy Móric 
a parancsuralom ellen 

beszélt Tapolcán
Tapolca, szeptember 1 2-

(A  Hegyei tudósít ó jáénak lelefon- 
jelenlése.) Gróf Esterházy Móric va
sárnap délelőtt Szöcön, Xyirádon, 
Sáskán ás Zaluhalápon, délután pe
dig: kerületének székhelyén, Tapolcán 
tartótt beszámolót. Esterházy meg
állapította, bogy a belpolitikai lég
kör megenyhüli a kormányzói jog
körről szóló javaslat tárgyalása az 
összes polUihai tényezők önzetlen ma- 
ydlarlásáról leli lanuságol.

— Romélein, — folytatta — hogy sem 
a pártok vetélkedése, sem az egyéni ké
relmek nem fogják megakasztani azoknak 
az elveknek a megvalósulását, amelyek a 
választójogra vonatkozólag a múlt télen 
lefolyt pártközi konferencián kialakultak. 
Elejét kell venni a pártok felitprózó.siinak, 
ami mellett a Hoz munkaképtelen, a kor
mány cselekvőképtelen és ez az, ami dik
tál árához vezet.

A parnncsuraloin, akár diktatúrának 
nevezzük, akár régi nevén abszolutiz
musnak tiszteljük, összeférhetetlen al
kotmányunkkal, végzetes elkeseredést, 
korrupciót eredményezne és bukásba

vinné a nemzetet!

Ezután Tarámul Ferenc felsőházi 
tag, majd Devrais Sándor tartottak 
beszédet. Esi cr hói : y gróf délután Ba
dacsony Ionul jban fejezte be beszá
moló körútját.

■I

Halálra égett 
egy munkásaszolnoki 

MÁV-műhelyben
(A Begyei tudósítójától.) Vasárnap

délelőtt
halálos szerencsétlenség történt a 
szolnoki pályaudvar közelében lé

vő MÁV műhelyben.
Be.de András kazánfűtő parazsai veti 
ki a kazánból. Néhány másodpercig 
nyitva hagyta az ajtót és ezalatt a 
kazán

hirtelen felrobbant.

Itede ruhája meggyulladt és a szeren
csét len ember annyira összeége! I, 
hogy néhány óra múlva a kórházban

meghalt.

«nőidivat szalon»  _  _ _________
Városház ucca 16,

tisztelettel közli, hogy szakmai közös 
elhatározás (oly ián bemutatót nem tnrt 
és őszi és téli kollekciója szeptember 
ló tól nb. vevő i  rendelkezésére áll.

előtte való nap Sa ívért grófné tisztele
tére adott a Pálul imis-szállodában, 
amelyen a ! éritek kétszáz pengőbe ke
rül I (francia pezsgővel együtt termé
szetesen).

Tübbhónapi szorgos munka után elké
szült n Dunáimrt iatványossaga, a. Xeg- 
resco-ká véház. K lasszi ki is i literien r és 
pompás kényeltMii jellemzi n pazarul ál
épített kávéházat. Az új szezont a nagy 
párizsi sikerek után hazatért Felírni fl éri 
nyitja me#, akit a kitűnő Aiárs-i.rió kísér. 
I Jélutá nőnként Csukva ry zongora/i k. A  
kávéház gyönyörű, a budapestiek és kül
földiek egyformán el vannak ragadtatva 
tőlo.

1 0 .
Bethlen Margit grófnő, aki eddig fő

leg irodalmi téren működött s inkább 
mint regény- és novrllaírónő volt írói 
m i Hőségében nevezetes, a közeljövőben 
akii»  h ii lapírőnö írsz. Átveszi ugyanis 
az ismert képes színházi heti újságban 
/látvány Lili bárónőnek azt a rovatát, 
a melyben szí ml a r a bök ró] és fi I ni ékről
írta meg érdekesen és szellemesen bo
tén ként (*gyén i véleményét. Hat va ny 
Lili ugyanis Hollywoodba utazik a kö
ze I j ö vő ben, hogy 111 eg k ezd j e a M ot ró
nál filmírói működéséi.

fe. i .)

Visszakövetelj ü k
régi gyarmatainkat
— mondotta vasárnap Hitler

Nürnberg, szeptember J2 .
Hitler vasárnap több LUI földi új

ságírói fogadott az ősi nürnbergi vár
ban. Kijelentette, hogy Németország 
é I e i ii í i sze re 1 1 á t á sá i m k kérdéséi kielé
gítően meg lelietne oldani, ha a minél 
birodalom nak gyarm ata i gólnának.

— Régi gyarmatainkat követeljük 
vissza — mondotta Hiller — nem pe
dig más területeket. Ez számunkra 
nemcsak kereskedelmi, hanem becsü
letbeli kérdés i<s.

Berkovits ruhái a Vígszínházban
Viktória fiatalkora... A nagy feje- 

deloninőé, aki KJ t’ vt.vs hót s nagylánysága 
még a harmincas ereit re eseti. Ivz tehát 
a a fini >biedei m e i e r a  polgári ízrf It held 
elhagyasd ru! % a honra /< If ohmra . .. 
Sza bó számára, in in don eset re, gyönyörű 
feladat ilyet megtervezni s a díszlettel, 
mesével összehangol ni. A tíz színpadi kép 
Hz Hulla ruhája a korabeli anyagból ké- 
sziilt ha lói ugtől ~ - a pompás diisesszbrokát 
és sa nnőzbrokál reprezén t áeiós ruha kon 
at, egészmi a koronázás hit (des ruhámig* 
amelyet súlyos gyöngyökk- I bínuvdck ki 
s ezüsttel-bársonnyal, valódi rsipk' felhők
kel leltek ünnepélyessé - re a leljcsit- 
aie ti y már része a darabnak, Mey is lé a jijn 
a nyílt színi tapsot; példáiul a premieren ;
I ih lórin fehér muszlin- és lull-, ezüst- 
csiplccs, virágcsokron nagyestélyi / uheja.

az oi szag egy ellen zon^oragyárn, a

_____ R .-T ,
hen iutatőte^ im eit
Budapest, VII., Erzscbcl körűt *Î3. (Royal).
Hatalmas választék úi és használt 
hangszerekben gyári garancia vai
Könnyüell fizetési lel!ételek. 

Váltó, kexelésB köülsé^i nincs
Újdonság a % cm mnyas k.s pianínó, 

hót oktáv, teljes hangterjedelem.
K ér jen  r i l jm m tc t  a ’Anln^ot I /F «



1937 szeptember 1 b. a R eccel 7

ótaVasárnap este 8 óra 
farkasszemet néznek
egymással a Tisza két

partjáról a 
és a „piros

f f
i i

kék“
erők

Szolnok, szeptember 1 2 .
(A Heggel 'tudósítójanak lelcfon- 

jclcnlése.) Vasárnap igen mozgalmas 
Szolnok kópé. A honvédség őszi Inul- 
gy;ikorínIánnk vezetősege Szolnokon 
megalakult., a csapatok a lakosság 
szeretet teljes érdelődésu melleit min
denül l fel von n llak. Az neeákon szol
gálati gépkocsik. élelmei és más 
anyaírót szállíló kocsioszlopok halad
nak át. Vasárnap délben érkeztek meg 
az

idegen katonai küldöttségek és
attasék,

akik a honvéd séf/ vendégei, Az oszt 
rák lisztekéi /elmer gyalogsági tá
bornok, hadügyi államtitkár, az ola
szokat Pariant állami it kár, a száraz
földi hadsereg vezérkarának főnöke, 
a németeket Sehíredlcr altábornagy, 
a hadügyminisztérium személyi cso
port főnöke vezeti. Itt vannak a né- 
met, olasz, osztrák, anno!, rowan, 
finn, jugoszláv, tárák, francia, bolgár,

amerikai és japán katonai attasék is. 
\ zas/.lokkal díszítőit »Tiszn -szálló 
oh)tt az idegen tiszteket 'vitéz Papaich 
Piehárd lovassági tábornál,, a hon
védség lőparaiicsnokánnk helyettese 
jogadta es bemutatta vitéz Sanyi 
lingo gyalogsági tábornoknak, a hon
védség főparancsnokának és a gya
korlatokat vezető vitéz Bálz Jenő al- 
tahoningynak. A csapatoknak

vasárnap este nyolc óráig kellett
fel vonalúink

óbba a hétyzelbe, nmety bál a (jj/akor
ín 1 megindul. A szemben álló csapa - 
1 o|< egyike a »kék . másika pedig a 
|dros« lel, A Tisza nyugati oldalán 

felvonult kék - erőknek vitéz Denk 
Gusztáv altábornagy a parancsnoka, 
a l'isza keleti partján felvonult pi 
ros" (írók parancsnoka pedig Ziegler 
t«éza altábornagy. \rasá.rnap este 
nyolc óra óta a kél fél

farkasszemet néz egymással
a Tisza két oldaláré)!.Vasárnap felavattákSándor Pál síremlékét

a képviselőház és az összes parlamenti 
pártok küldötteinek jelenlétében

(A Kennel IadásiIé>jálál,) Vasárnap 
délben avatták fel Sándor  Pál sír
emléket a keropesiúti temetőben és e 
kegyelefes ünnepségen megjelentek 
a politikai, társadalmi és gazdasági 
élet kiválóságai. A kreskedolmi mi
nisztert (ij/nlai/ miniszteri tanácsos 
képviselte, olt volt a hépvisclöhé: nak 
is párt jó inak, kázát I tik a kormán g- 
pért ual: küldőt t sége, kép v isid t et t ék 
magukul a (iyOSz, a TKBE, a tőzsde, 
a budapesti és vidéki kereskedelmi 
és iparkamarák, a Lloyd Társulat, az 
Országos I parogyosii b*l, a Pesti Iz
raelita Hitközség és az Ortodox Hit
község küldöttsége. Az OMKE-t, 
amelynek Sándor  Pál elnöke volt, az 
elnökség és nyolcvantngú küldöttség 
képviselte. A többszaz főnyi közönség 
köridállla a sírt, amelynek hatalmas 
fekete márványán aranybetüs leiirat 
hirdeti, hogy

Sándor Tál .15 esztendőn át önér
zettel, bátorsággal és bölcsesség
gel képviselte polgártársait az or

szággyűlésen.

A síremléket Hevesi Simon főrabbi 
avatta lel, aki így imádkozott:

Áraszd lo áldásodat Urunk erre a 
soient próbált, szenvedő magyar hantira. 
Ad 1. hogy kik életüket, szívük lángolá
sát. eszmeit, kincseit és vérük hullását 
áldozták érte, megtalálják jutalmukat 
e<7»/ jnhh, béta sebt). hohlonithh jü rendé) 
feleinfutáséiban. Add. hogy uralkodjék a 
béke és a ■/, összetör his az épít ét munkd- 
lein, áldd men n ni tin por nemzet munkás- 
só {/út loydtisahb áldd sóddal.. «

Stern Samu, az izr. hitközség el
nöke beszélt ezután:

— Hirdetjük e sírnál a te szellemedben, 
hogyha harcolnunk kell, harcolunk, ha 
szenvednünk kell, szenvedünk, ha áldoz
nunk kell, áldozunk, de nem témtorodnnk 
et soha se csalnia, se fenyegető szára h ti - 
sé'f/es érzésein!, tol, amelyben magyarsá
gunk vállba tat la nul forrott össze zsidó 
vallásunkkal, hanem hiszünk és bízunk 
az igazságban, amelynek végezetül az cl- 
fop al I sa fj minden ostromával szemben győ
zedelmeskednie kell,

Kassay Károly
az Országos Szabadságpárt nevében 
szólóit :

— Ali az a tilokzalos erő, amely a 
síron Itíl is életet és hatalmat tud 
adni az egyszerű polgárnak olyan 
korban, amikor a hatalom halhatat- 
laósággal kerdkedö urai halainkkal 
iiem egyszer emlékükét is a sírba te
metik.' Ennek a csodálatos erőnek n 
forrása nem a hnlalondnm, hanem az 
en i/é ni séf/ben rejlik! Változhatnak az 
idők és felfogások, átalakulhat nak a 
kor szükségletei és feladatni, de

vannak eszmények, amelyek csak
a kultúra elmúlásával tűnhetnek el

és a mhi ezek az es: mén y el: élnek, ód 
áit/ Sándor Pá l alakja, m in i egy  
Jóka i regény/, v igaszta ló és nemes 
f igu rá ja  fan élni az emlékezelb< n. 
Sándor Pál egy pillanatra sem sza
kadt el azoktól, akiknek soraiból fel
emelkedett: en ész életét a. polgárság  
erkölcsi és anyagi felemelésének ki-

Podmanictktj uccu S. Asztalrendelés ; Telefon ÍVE307.

Sánchoz
ÿtitmic Sîoi/ a zaicftata

Cl gfxiCCften 
&áááitáuf> cd  JCenéz Judit

küzdésére áldozta. Küzdelme soha
sem váll öncélúvá, ez a küzdelem csak 
egy fejezete volt áll alános célkitűzé
seinek, a tör!éneimileg visszamaradt 
fejletlen, magára hagyó!I kispolgári 
társadalom f elem elésén el;. Fél száza
dos közéleti pályafutása alatt egy új 
világ nyílt meg körülötte,

olyan világ, amelyben az üzlet
ből lassanként politika és politi

kából nem egyszer üzlet lett.
Kg y új világ, amelyben a gyáva

ság, a megalkuvás, a halalom előtt 
való meghódolás polgári erénnyé és 
kötelességgé lépett elő. Egy új világ, 
<. nn Iyben az eszmékhez való hűtlensé
gei, az elvei: elárulását, a lelkiisme 
retie! való kompromisszumot, az éd- 
I a tn fér fi ú i h i valói I ság b i zon yi t éh á u I 
1iszlellék. Egy új vitáig, amelyben az 
ét apostolok a szereié' helyett a nyú
ló!(lel, ft szabadság lu Igeit a szolga
i-ág, a lelkiismcrcl felszabadítása he-
l.'felí a lelkek új rabszolgaságának 
cvangéd jutnál hirdet lék. Amikor so
kan, kiknek a régi szabadelvű Ma
gyarország minden díszt, fényt és lia 
ta Imát megadod, óvatosan félreáll
tai. vagy hchődoiva az uj időknek 
segiicJek megkövezni sa iát mw.rju- 
k it, Sándor Pál, mint igaz férfi, mint 
-na gyár pcigar, egy pii a na ti g sem 
i nogva,

soha meg nem rettenve, semmit 
sem kérve, semmit el nem fogad
va, élete kockáztatásával is küz
dött a régi eszményekért, meg

gy őzöd éséért, el veiért.
Az OMKE <ls az összes komskpílplmi 

1* n I v k k <* i > v i s(» | e l e k ne vében V ér I cs
rnnil beszélt:

— Napjainkban, amikor annyi meslersó- 
tTt's akadályt i pc 1 í t f * 11 o k lojális keres kotlái 
tnvékrmyst'Kiink fölé, most, amikor egyon- 
bd Ion versonyUdtotolok mollott mind szé- 
1 esőbb területen (eszik lehetetlenné feim- 
ma rád ás un ka I, m ily n<iyy sz ü les rgünk 
i'ohut Sándor l*ál lekintelyrre. hfdor ki- 
ál lásd rn, erölrljrs ved elmerő. Mryfoynd • 
jul: iff , hoyy bál or elszán! sáyynl, híven 
és buzgón követjük nemes tanításait,

Egy könyv, ami ffogy i
GL. H. GROVES és 
DR. ROSS

Boldog vagy-e
Asszony?
Vegyük elejét a bajoknak,..
E rrő l m a  m á r  n y í l 
ta n  b e s z é lh e tü n k  I
Cserépfalvi kiadásaA fenti könyv ára .. .  4.40 pengő
Megrendelhető: Cserépfalvi 
kiadóvállalata, Váci ucca 10.

megfogadjuk, hogy Sándor Pád reánk ha
gyott szellemi vég rend cl et ét. lelkiismere
tesen végrehajtjuk, öntudatos, meg győző, 
deses, hűséges követői leszünk nemes ta
nításainak . . .

Hegedűs Lóránt felsőházi tag a 
következőket mon cl o 1 1 a :

— Sándor Pál kardja bármennyit ha
dakozott is, mindig a szabad eszmekért 
csillogott!

A szabadság alapján nyugvó magyar
érdekképviseletek kegyelettel és tisz

telettel tekintenek az ö alakjára.

Olyan talpig hű férfiú, hű és lelkes ga
rat pihen itt. akinek leikiismeretébe.i és 
hűségében soha nem csatot koztam. A sza
badság nagy eszméi nevében kérek ál
dást mindazokra, akik velem egyek ebben 
az érzésben . . .

Végül Krámer Miksa szólott, majd 
n Himnusz hangjaival véget ért Sán
dor Pál síremlékének ünnepélyes fel
ei v a t á s a.

Perczel Béla vasárnap 
nagy beszédben Köszönte meg 

az egyhangú bonyhádi mandátumot
Bonyhád, szeptember J2 .

(A Penget tudósít ójának I clef ou-' 
jelentése.) Vasárnap délelőtt adták 
ul a községháza nagytermében Per
ezel Bélának, Tolna megye \ o 11 al
ispán jának a bonyhádi kerület, egy
hangú madát urnát. Sokszázfőnyi vá
laszt (‘(közönség éljenzése és tapsai kö
zölt elsőnek dr. Szenti vány i József 
választási elnök üdvözölte Perczel!. 
Örömünk — mondotta — annál na- 
gyobb. mert a választó polgárságnak 
sikerült teljesítenie Perczel Béta fel
tételét, amelyhez a képviselő jelöltség 
el fogadéi sá I kő lőtte:

ezt a mandátumot szűztisztán, 
hófehéren adjuk át neki...

Dr. Lehmann István orvos és Ban- 
hot zer József községi bíró üdvözlő
szavai utáii Perezel Béla meghatot
ta n köszönte meg az egyhangú man
dátumot.

Egyhangú mandátumom bizonyí
téka annak, hogy o tizenhétezer vá
lasztót számláb') kerületijén a magyar 
nemzethez való hűség, a nemzeti gon
dolathoz és az ezeréves alkot mony
hoz való ragaszkodás tekintetében n 
polgárság között különbség nincs s

itt mindenki egységesen tömörül 
a nemzeti zászló köré.

Önök még a lehetőségéi is kizárták 
annal:, hogy harcbaszálljanak az ide
genből jött álpróféták! fis éppen ezért 
a választásnak megvan az egész or-

D B  J Ó  B E M M B  M M
egy finom kis vacsora, borral, 
dallal, cigányzenével... d e  h o l ?

szagra szóló tanulsága, hogy

a bonyhádi kerületben megingat
hatatlan alapokon áll a német
ajkú lakosság hazaszeretete és a 

magyar hazához való hűsége.

Ennek a jövőben való fenntartása 
érdekeben feltétlenül szükséges, hogy 
a kormány egyrészt hiánytalanul be
váltsa adott programját, melyek a 
németajkú állampolgároknak a ma
gyar ajkúnkkal teljes mértékben 
való egyen jogú ságá ra vonatkozóan 
vallott, másrészt a kormányhatalom, 
teljes súlyával csapjon le azokra, akik 
a nemzetnek felire őrzött kincsét, a 
németajkú polgároknak államhüsé- 
gél, akárhányszor ön ős egyéni érde
lek által vezérelt et ve, téveszméik ter
jesztésével elrabolni akarják.

Olyan mandátumot nyújtottak át 
nekem, amely a maga hófehérségé
ben talán páratlanul áll az egész

országban.

I
— Ismeretlen bécsi férfi holttestét ve

tette partra a Duna Kisoroszinál. Győrből 
jelentik: Kisoroszi közsétr határában a 
Duna vasárnap férfihullát vetett partra. 
A ruha zseniben cigarettatárca volt, 
/?. Horn Wien fí. X. véséssel.

Az új vezetés alatt álló

SPOIAMCn HAVtnAZBŐN
S se rd é tA I,Itt -tö l k e x d v t

L á s z l ó  I m r e  énekel
SAray Elemér cigányzenekara muzsikál
A Chiliben táncos uzsonnák. Reggelig nyitva.
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— Élénk szél, sok helyen eső... 'A
Meteorológiai Intézet jelenti va.sár- 
nap délben: Nyugat-Európában a teg
napi időjavulás átmenetinek bizo
nyult, mert vasárnap reggelre az 
óceán felől ott is újabb esőzés indult 
meg. Közép-Európában és a föld közt
ien peri orszájiokban tovább tart az 
esős, szeles időjárás. A bűvös levegő 
a Balkánon és a Kárpát-medence ke
leti részén át erősen beáramló meleg 
szaharai levegővel szemben* csak las
san tud előrebatolni. A front hazánk
ban éjjel a Tisza vonaláig hatolt 
előre. így vasárnap is megvan a 
rendkívüli bőmérsékleti ellentét: 11 
órakor Szombathelyen 10, Debrecen
ben 25 fok volt a hőmérséklet, az 
előbbi helyen északi, Debrecenben erős 
déli szél mellett. A bőmérsékleti ha
tárral nagyjából megegyező a csapa
dékhatár is. Vasárnap reggelig álta
lában a nyugati megyékben volt eső. 
A Nagykanizsa—Győr vonaltól nyu
gatra a csapadék mennyisége megha
ladta a 2 0 inni-t, Szcntgotthárd, 
Lenti és Kapuvár 31 mm-t jelentett. 
A vasárnap délelőtti órákban a Du
nántúl déli és nyugati felében újabb 
esőzés indult meg. amely észak és ke
let felé is terjeszkedni fog. Európá
ban vasárnap reggel a légnyomás 
legmagasabb értéke 770 mm a bis- 
cayai-öbölben. Legalacsonyabb értéke 
747 mm a gonuai-öbölben. A  Balaton 
vizének hőfoka vasárnap reggel: 
Siófok 20. Kénesé 19, Boglár. Füred 
18, Keszthelyen 15 fok. A Duna hő
mérséklete Pesten 18 fok. Budapesten 
vasárnap délben a hőmérséklet 16 fok 
Celsius. A tengerszíntre átszámított 
légnyomás 755 mm. Várható időjárás 
a következő 24 órára: Élénk szél, nyu
gaton északi, keleten még déli. Sok he
lyen eső, keleten zivatar is. A hőmér
séklet, nyugaton már alig változik. 
Keleten süllyed.

— Vasárnap megható pnilé-k ünnepet tar
tottak a volt 1-es honvédek. Vasárnap 
mintegy ezer öt száz egykori 1-es honvéd 
gyülekezett a Ferenc József honvéd gya
logsági laktanyában, az ezred egykori 
otthonában. A szokásos emlékünnepséget 
tartották, amelyen számos katonai és 
polgári előkelőség is megjelent. A  lak
tanyaudvaron, tábori oltárnál Hjrankó 
Ferenc dömsödi plébános mondott misét.. 
A  fiatal pap, mint közhonvéd harcolt 
egykor az 1-es honvéd gyalogezred zász
laja alatt. Lukachich Géza báró ny. al
tábornagy buzdító szavai után vitéz C,a. 
ramszeghy-Géczy Sándor, a Nemzeti Szín
ház örökös tagja szavalta el saját ódáját, 
Nyári Miklós tart. főhadnagy az év baj
társi eseményeiről számolt be. Képes Fe
renc tart. hadnagy saját ódáját szavalta, 
végül Bartha Lajos ny. altábornagy, az 
ezred volt parancsnoka tartott köszöntő 
beszédet. A  régi harcosok az ünnepély 
végén díszmenetben vonultak el volt elöl
járóik előtt. Délben bajtársi közebéd volt.

— Egyhangú választás lesz az Ügy
védi Kamarában. Hosszantartó tár
gyalások után az ügyvédi pártok va
sárnap megegyeztek abban, hogy az 
október 18-i kamarai ti szí újításon 
közös listával vesznek részt. A párt- 
közileg elfogadott választási listán 
elnökként Kövess Béla. a Kamara 
eddigi elnöke, elnökhelyettesként 
Gerlóczy Endre és Blauner Mór, fő
titkárként Melczer István, titkárok
ként Acs Jenő íbpeeti), Bácska, Zol
tán, főügyészként Grünhut Ármin, 
ügyészekként : Mátyásfalvi Erich, 
Gaár Jenő, Varamnaí Tstván, Simá
nyi Lajos és Vckcrdy Géza szerelmi
nek.— Házasság, (t a d n K o m  AH, (íadó Istvánnak,a budapesti büntetötórvőnysz^k elnök ónok leánya és V  i e h Vilmos gépésæmornôlk házasságot kötöttek. — M a r s c h a l l  Nándor, a  Kőbányai Bank rt. aligazgatója A* neje* M e i « n i  e r Anna, a Kőbányai Polgári Sörfőzde As Szent István Tápszermüvek ny. tisztviselője e hó 17-én d u. fi órakor tartják ezJiMmonyogzőjiikot a kőbányai r. kát. plébániatemplomban. M r 11 « 7. t Évit(Érd) eljegyezte H e r k b a j i*  nagybérlő (Biissii).— Mrs. Walter P a y n e és néhai K e, h e ib n e r Robert po.styóni földbirtokos leAnváá, V  e r á t, eljegyezte Mt. Clifford S a h e y építészmérnök 
(London).— Ui itlogonforgalmi látványosság! Mövésseté? Ízlés építette fel Pest ój szórakozóhelyét. a Windsort. Olyan szép. hogy büszkék lőhetünk rá!
Polliért Meteor csillárgyár1 ■Aliim I ötleteiben vásároljonI 12 üzlet. 
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Értékes függönyök és szőnyegek tisztítója  Kulcsár és Kuppert

1

A R A T Á S
I r t a :  H o r th y  Is tv á n

Inak szakadtáig feszülnek az izmok.
H impeller az, aki ilyenkor is piszmog. 
Azon dől vagy áll meg egy egész cv sorsa, 
hogy ne vesszen cl most semmi erőmorzsa. 
Aratás a munka feldicsöülcsc, 
érdemes reá, hogy művész kőbe vésse.

Döbbenettel nézem ezt a hősi harcot, 
a sok, dalban fürdő, izzadságos arcot.
Vív a hővel, nappal, — elszántsággal telve, 
Gondtól megnyugodni így remél a lelke. 
Virradattól estig küszködik a pára, 
mégse mindig övé a munkája ára.

A nagy magyar sors is ily en féle fajta: 
összeestünk sokszor, úgy dolgoztunk rajta. 
Harmattiszta szívvel hullattuk a vérünk, 
mégis korbács volt a dúsan osztott bérünk. 
Céljainkra törve, rendre lenn maradtunk, 
mindig csak vetettünk, sohasem arattunk.

(Nyíregyháza)

Magaslati otthontés minden kényelmet megtalál 
o l c s ó  pausól& ron  a
Mátyás király üdülőbenTeraszos szobák. Nn^y park. Autógarázs. Elsőrangú ellátás. D i é t a .  M átyás k irá ly  ót 7. szám .Telefon: 165-361, 165-362,
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— Két embert borzalmasan elgázolt 
a helyiérdekű ! Vasárnapra virradó 
éjszaka a Törökbálint felé haladó 
helyiérdekű vonat az Iskola-megálló 
közelében elgázolta a sínek közöli 
haladó Süveges Pál és Kávás István 
műnk ásókat. A két munkás olyan el- 
nierűlten beszélgetett egymással, 
hogy nem hallották a, közeledő vonat 
zakatolását. A vonat Kávást kilökte 
az úttestre és egy villanypóznához 
röpítette, Süvegest pedig vagy tizen
öt méteren kereszt ül, amíg meg tu
dott, állni, magéival hurcolta. Kávás 
koponyarepedést, Süveges pedig, akit 
csak a tűzoltói: segítségével 1 ('heteit 
a vonat kerekei alól kiszabadítani, 
koponyarepedést, kartörést és súlyos 
belső sérüléseket szenvedett. Mind
kettőjüket a Rókus-kórházba szállí
tották. Vasárnap estére Kávás vala
mivel jobban lett, Süveges azonban 
haldoklik.

— Ha a cigány borosán a hídon mu
zsikál . . .  Gyöngyösről jelenti A Heggel 
tudósítója: Vasárnap hajnalban Ilúi;z
Rudolf cigányprímás a g y ön gyösoroszi 
kőhídon muzsikált. Nagyon jó kedve volt: 
egész éjjel ivott. Hegedülés közben any- 
nyira ráliajolt a híd korlátjára, hogy el
vesztette egyensúlyéit és a patai: medrébe 
zuhant. Nyakszirtjére esett, szörnyethalt.

— Botrányos jelenetek a Keleti pá
lyaudvaron egy el nem indított fillé
res vonat miatt. Az JBL'Sz vasárnap 
hajnalban filléres vonatot szándéko
zott a gyönyörű halasi, csipkéktől li
tas alkalmából indítani, de mert inon 
jelentkezett elég utas, a lapokban 
kurta híradás jelent meg, amely kö
zölte, hogy a filléres nem indul. Az 
utasok jórészt; természetesen nem ol
vasta ezt a pársoros bírt és a Keleti 
pályaudvaron már öt óra után kö
rülbelül száz utas jelent meg, aki je
gyét előzetesen megváltotta. Amikor 
közölték velük, hogy a halasi filléres 
nem indul, nagy botrány tört ki, so
kan az állomásfőnöki irodába sietlek, 
ahol izgatotlan előadták, hogy mi
lyen kár érte őket az utazás elmara
dása miatt. A főnökség udvariasan 
meghal Igáit a a panaszokat, de nem 
teljesíthette azt a kívánságot, hogy 
külön kocsit kapcsoltasson a filléres 
gyors utasai részére a menetrend- 
szerű személyvonathoz. A 7 óra 10 
perckor induló vonatra ennek elle
nére több utas felszállt, de mert a 
filléresre szr'dó jegy érvénytelen volt, 
a legközelebbi állomáson leszállítot
ták őket.

— Huszonöt miskolci ügyvédet csa
pott be egy csinos szélhámosnö. Mis
kolcról jelenti A Heggel tudósítója: 
Vasárnap huszonöt miskolci ügyvéd 
lejt I et jelentést a miskolci rendőrka
pitányságon egy csinos, huszonöt év 
körüli, szélhámosnö ellen. Az ügyvé
dek valamennyien elmondották, hogy 
megjelent irodájukban egy hölgy, nki 
előadta, hogy háromezer pengői örö
köli. Ennek az összegnek át vételével 
bízta meg az ügyvédeket hosszas tár
gyalás ulan es rájuk bízta váPiperé
nek vitelét is. Távozáskor . megle
pet ten« vette észre minden egyes al
kalom mai, hogy pénztárcáját' oil hon 
lel ejt el I e es 5—ta pengős kölcsönöket 
kért az ügyvédektől. Ezután termé
szetesen örökre eltűnt.

Leszúrták záróra után. Szombaton 
éjszaka két órakor a Haller uccu 24. 
számú házban levő vendéglőből a záróra 
után távozott Oláh Lajos 24 óvos kocsis 
eégy barátjával. A hangos társasággá 1 
szembe jött Oláhnak régi haragosa, Mik. 
tűs József 32 éves napszámos. Rövid szó
váltás után Oláh és négy barátja ne ki
estél, Miklós Józsefnek, oki védekezelI, 
majd késszúréisoktól összeseit. A mentők 
Miklós Józsefet haldokolva szállították a 
Rókus-kórházba. A helyszínre siető rond- 
örőrszeni Oláh Lajost elfogta, előállította 
a főkapitányságra, ahol őrizetbe vélték. 
Négy társát keresi a rendőrség. O/d/i ta
gadja, hogy ö szúrta volna le Miklóst.

— Gázolt és továbbrobogott egy
unté. Vasárnap délután a Mester uccu 
és Ferenc körút sarkán a |)R2 .‘ (I 
számú magánautó el tilt ötté a ÜS4ÍH 
rendszámú mot or kerék pá rt, amelynek 
hátsó i ilesen Bálint Lajos szerelő iill. 
Bálint jobblába eltörölt, a mentők a, 
Hókusba szállították. A gázoló magán
autó tovább rob og ott.

— Orvosi hírek. Dr. Hale Róbert ideg-
elmeorvos rendelőjét IV., Szerb u. 17. alú 
helyezte. [Jj telefonszánt: 185—.*11)2. —
Dr. V’ikár (Weinberger) Pál kiillohli ta- 
niilmányútjáról megérkezett és rendelését 
V.. fáira uoou 2*1. alatt megkezdte. Tele- 
fonszám változatlanul 116—147.

— Szent Margitszigeti Palatínus Strand- 
és Hullámfürdő utóidény ára e hó 1.1 tói 
I* 1-20 egész napra, úgy köznapokon, mint 
vasár- és iinnepnaiáikon is.— A Magyar Billiártl Kör Ostende kï\  élui/.heli íijjAépitett külön Versenytereimnél Imvltett l'jlli&nltermeiben na fts*i i«IAi»y megkezdődött s Magyarország 1IC.7, szabad játék bajnoksága mát meg i« induit. A a ráz ar.emély befogadására al- knJmas versenyteremben szívesem látja az érdek lódtiket a rendezőség.

autók 
sorozatos

győzelme !
O D E N S  E E m e g b í z h a t ó s á g i  v e r s e n y e n  

a 2 3 0 0 c c m - e s  S lu r m - t ip u s  -  a________ æ «  _ cr
és az 1 5 0 0  e o n v e s  R e o o r d - t f p u s  I S I  1 1 6 1  C j y O Z O t t  !
Kategória-, egyéni- és ttoportgyőitesek. SINÓ , A ndrássy  A« 20. Tel. 120-818.

A Reggel keresztrejtvénye mai 
számunkból unyagturlódás miatt ki
maradt.

— Súlyos balesetet okozott a mo
torkerékpáros, akinek nem volt ve
zetői jogosítványa. Vasárnapra vir
radt) éjszaka Budakeszi közelében 
egy teherautó vezetője reflektorának 
fényében egy összetört, motorkerék
párt látott. Megállította az autót, 
leugrott a kocsiról és az összetört 
motorkerékpár közelében három sú
lyosan sebesüli, eszméletlen férfit 
talált. Telefonált a mentőknek, akik 
a bárom sebesültet az újpesti kór- 
házba száll í latIáik. Kiderült, hogy 
Haschler Vilmos szobafestő, aki Bu
dapesten az Attila ucca 32. házban 
lakik, két barátjával, Hold Ferenc 
szobafestővel és Iíervay Benjámin 
kováccsá 1 motor kerék párki ránd ulásra 
indult, annak (didiére, hogy Hasch
ler csak most fanul vezetni és még 
hajtási igazolványa sincsen. A síkos 
úton megcsúszolt a motor, mindhár
man lezuhantak róla és összetöri ta- 
gokkal terüllek el az út mentén. 
Haschler és IIolil sérülése könnyebb 
természetű, Hervay állapota élet- 
veszélyes.

— Ismét elloptak egy autót. Vasárnap 
délelőtt ;i főkapitányság ügyeletén meg
jelent ifjabb Endrényi Tivadar dr. ügy
védjelölt és bejelentette, hogy a Kossuth 
Lajos uccu és Magyar ucca sarkári rövid 
időre szabadon hagyott autóját, melynek 
rendszáma B F 994, ismeretlen tettes el- 
lopta. A főkapitányság a nyomozást meg
indította.

7- Féltékenységi dráma Szalkszent- 
Mártonban: agyonszúrta riválisát egy 
K«zd a. Szfdkszenl már! önből jelenti 
A Hcí/f/el tudósítója: Vasárnap véres 
féllékenjjséni dráma zajlott le Szalk- 
szcuitrnartonban. dullmann Lajos és 
Lukársa I iász Ió gazda I kod<>k 1 1osszu 
idő óta Vf/jjananna/c az özVCfjj/asz- 
szunijnak udvara! la le. (int Imáim va
sárnap közölte Luk nett y val, hogy f e- 
l ( séfiiil veszi az özvcujjel és ezért fel
szólította rivalisai, hogy ne érintkez
zék Ifibbé az asszonn i/<d. Lbhöl szó
val I ás kelet kezel t, majd veszekedés 
lamadt* Lukaesy kési rántott és ( inti
ma unt ntell besz úr la. A szerencsét len 
ember nj/omban tncf/hal I. Lukáe^y az 
ügyész előtt azzal védekezett* hogy 
önvédelemből követ le el a f/j/ilkossá- 
!/ol% mer! ( lut I mann támadta men öt.

Súlyos Nzemicsétlenség ogy bakonyi 
\adúszaton. |"eszprémbál jelenti A Hegyei 
t ihIóhí tója : listcrházi/ Kárul y gróf vasúr- 
n.‘M) bakonyi birtokán külföldi vendégei 
l i'/.t <*lolérő /a///.?/ vadas :alol rendezett. 
Pvtcci Illat h olasz gróf társaságának cg y 
tagja mozgást hallott a bokorban. Azt 
h Ho, hogy be, (alftln91 i»s a söréitől szem
közt találta bak sa László haj lufi fit. A haj
lót sitit/ns ál la pot ha n vitték a pápai ir
galma so k k ó r 11 áz á I >a.A 99-os Orion rádió a/. idény egyik lógna-
gx nlih in < g 11 jiM i* * r ! I *./ ogy tulv«*h’U*A öt v 11A g**
rpvzl VÜVÖ luxus s/aiporké szíj lék. F,R*é>zr»n új 
nioKoldásíi : az aummaiir tuning! Ma az /iliomrts* 
**kilan • ' g y km lolok/U Hz rillomá* közffl̂ bu 
G-uszlalHiik. az .illnmás é|o> hoAllítÁvO n ké«zü- 
l»‘k nnlonmt ik iisan véy:zi. Ar Hllnmás pillanat 
alatt »>hotJKTi4\«. I\«'s/prnzára f* 680. —,

A kozrltfö té| küszöbén mutatkozó fnhiriny 8 a rendkívül mngna faárak gonriMhftkf't vonnak a nnaládi otHionok fölé. Kzekrt aKondfolhökct egyazerro szétoszlatja „ nagy fütóértékü, Hzag-, fiist- és korominontojon f ^/í. fnolng otthont varázsló hazai tortriolésü koksz. Takarék oa, olcsó üzoinétiél fogva a modern va^kAtyh/lkát. kandallókat és rs**- répkólyhákat IfgalkalnuiMa bbá (pszj a téli fölös céljaira. \ hazai koksz mérsékelt öron bösógoa inonny iségbüti öli mind üti magyar otthon reuidülkozésérp. Köt.nőn tohat saját ér- dók éhen magyar koksszal a külföldi faholy ott.
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Magyar siker, magyar zászló, 
magyar Himnusz Beígrádban

Vrbanks jugoszláv kereskedelmi miniszter:
„Meg vannak a lehetőségei, hogy Jugoszlávia 

többet vásároljon Magyarországon !"
BelffPád, szeptember 12.

(A  R r f j f j r l  k ikü ldö tt  tudósító jának  
telefon jelentése.) A zimonyi hídfő 
mocsaras ki öntésének iielyén cnieiL 
nemzetközi vásársáros egyik pav i
lonjának tornyán már két napja a 
magyar nemzeti lobogót lengeti a d u 
nai szellő. A  magyar pavillon arány
lag csekély anyagi áldozatok árán 
készült és kisebb is, mint az olasz és 
csehszlovák épületek, de megelége
déssel ha llha ttuk  az egyhangú b írá 
latot:

a magyar kiállítás a legkedve
sebb, leghangulatosabb,

és a k iá l l í tó  ország sajátosságait le g 
jobban visszatükröző ga oil Ion az 
egész vásáron. Hogy ez nemcsak ud
varias frázis, azt szemmel láthatólag 
igazolta, bogy a regens nyomában 
haladó előkelőségek a többi pavillon- 
bél megtekintésük után rögtön távoz
tak, de a magyar kiállít fis épülete 
még a megnyitás után két órával is 
tele volt vendégekkel. Aem csekély 
jelentőségű esemény és csak éveire, 
visszatekintő komoly , céltudatos, ta- 
pinlatos munka árán lehetett e lérn i  
azt, hogy

a magyar zászló ünnepélyesen 
megjelent Beígrádban a vasúti 
pályaudvaron, a kiállításhoz ve
zető útvonalon, a zimonyi híd ma
gas aeéltartóin és a vásáron és 
hogy a gárdazenekar az egész kö
zönség tiszteletteljes Figyelme 
mellett nyilvánosan először ját

szotta el a magyar Himnuszt.
A Magyarország iránt eddig enyhén 
szólva elfogult jugoszláv sajtó h iv a t 
kozik arra a kézzelfogható nagy ha
szonra, mely a két ország gazdasági 
megértésének el ni a rád ha t a t la n kö vet- 
kezménye lenne, amint azt. a kor
mányhoz közelálló nAovosli  egyik

— Lovaglás iigy Pinezieh képviselő 
és vitéz Házy soproni fölevei taros 
között. S opronbó l  jelenti A  Heggel 
tudósítója: Vasárnap délután a kato
likus konvenl gyűlést tartott az isko
lai gazgatén állás betöltése ügyében. 
A konvoiithen valami jelentéktelen 
kérdésben leszavazták az e lnökö t , Hi
nt zich Is tván országgyűlési kt 'peise- 
löt. A gyűlés után a szavazás miatt 
vita kelet kezelt a képviselő és jóha- 
rálja, v itéz Házit Jena városi fö levél-  
táros közölt. A hangos szóváltás után 
mindkét fél sértve érezhe magát és 
Invagias úton kérlek  elégtételt egy 
mástól.

Viharos tüntetések közepette 
döntött vasárnap az építőipari 

munkásság a nyolcórás 
munkanap mellett

(d Uegyel tudósítójától.) V nsiírnnp dél
előtt izzó hangulat ban tartotta meg a Imi 
dupes ti épitömunkússiig gyű lósót, amelyen

" nyolcórás munkanapért, a szervez- 
kedés szabadságáért és a sztrájkjog

megvédéséért

indított mozgalma tárgyában hozott. ha
tározatot. Mintegy ezerül száz épilömunktis 
vyiilf össze az /mperiaí-mozgó holyiségé- 
hen. A gyűlést többször ír feloszlatás fe-

ÚTLEVÉL a z o n n a l
-dara!)rendelésnél darabja JM £ 0

n t T E R E P I
PÁ RISI n a g y  Áru h ázban

legutóbbi vezércikke is hangoztatja. 
A  h e g g e l  kiküldött tudósítója

beszélgetést folytatott Vrbanics 
Milánnál, Jugoszlávia kereskedel

mi miniszterével.
aki ezeket mondotta:

A jugoszláv-magyar gazdasági 
kapcsolatok az utóbbi időben je
lentősen megszilárdultak. Hz a 
tény mind a két ország közgazda
ságára nézve máris igen kedvező

hatással van.

Jugosz láv  részről nem zárkóznak el 
azon rendszabályok lanu!manyozása  
és étetbelét>tclése elöl. amelyek aU:al
mosak a M agyarország terhére m u 
tat l:ozéi külkereskedelmi soldo k ik ü 
szöbölésére. Minthogy figyelmen ki
vid kell hagyni azt a megoldást, hogy 
Magyarország kevesebbet vásároljon 
J ugoszlá viából,

arra kell törekedni, hogy Jugo
szlávia vásároljon többet Magyar

országon.
Ennek megvannak a lehet őségéi! A 

Jugoszláviát érdeklő magyar terinel- 
v'éuyek közül csak kikapva említem 
a keskeny vágány ú vasúti anyagot, az 
elcktromos vasüli jelzőberendezéseket, 
amelyekre J tigoszláviának feltét len 
szüksége van és amely cikkeket a 
legjobban M agya rorszá gból szerez
heti be. Általában a magyar villa
in ősi par termékei feltétlenül szóba 
kerülhetnek, de sok más magyar áru
cikk is van. ami a jugoszláv piacon 
feltétlenül elhelyezést találhat.

A beszélgetés végén Vrbanics mi
niszter hangoztat fa, bogy a magyar
ja goszláv együ11működés terre az ag
rártermékek értékesítésénél jó úton 
halai! és a teljes megéggezés mindkét 
or szói) száméira .jelentős haszonnal 
járva.

a  m . k i r . Á l l a m i  t é r k é p é s z e t i  i n t é z e t

K I S A T L A S Z Aaz első világviszonylatban is tökéletes V IL Á G A T L A S Z
Ifha^ac tícké*é&ztU 

hy ú 4 n d &  m Lutlcd fc í
440 oldal 

33.000 földrajzi név 
56 sokszínű térképVászonkötésben

155 kétszínben nyomott kis térkép 
176 oldal statisztikai adat

. . .  . 1 6 - —

K A P H A T Ó  M I N D E N  K Ö N Y V K E R E S K E D É S B E N

nycgclle, különösen, mikor Szakosíts Á r 
pád közölto a munkásokkal fíorncmisza 
miniszter kijelentését:

súlyos aggodalmai vannak a nyolcórás 
építőipari munkanap be\e/.etését illő- 
tőén, mert nem hiszi, hogy ezt maga 

a munkásság is kívánja.

Fodor (lyula a szervezkedés szabadságá
val foglalkozott. Beszéde alatt u tömeg is
mételten

heves tüntetési rendezett a nyilasok 
szervezkedési módszeréi ellen.

A különböző szakmák szónokai után a 
munkásság úgy határozott, hogy szerdán 
este minden készülő épületről behívják a 
meghízottakat é's elküldik őket az fipHő
mön la) s Szövetségbe, hogy előkészítsék 
azt a demonstrációt, amellyel a nyolcórás 
m u h kan a p nwllcl I i. átlásfogla lét sutáit
akarják kifejezésre juttatni.

i^akrays vs2$@m lehetünk 
musækawezetii annak 

a rendszernek! amelytől
idegenkedtünk11

— Egy érdekes kirakat. A  párizsi világ
kiállításon bemutatott körülbelül ](Mi da
rab magyar perzsa és torontáli szőnyeg 
néhány duplikált példánya a kiállító cég 
(Horváth Miksa üzönyepipar Itt.) Bálvány 
uccu 17. alatti kirakatában is látható.— Aki szorcti a niaicvar nótái, a jó cigányt,llftlItTUH.MH nu»ic !dix/ln IrnrÉI, a ~S/.v/. pirnsrózsát . * Anyám i*7.íví*< IVrln* mzáI ok a *7,i vemmel* című nrp>>z<*ni tinink J-zorzojiH, aki S.iray K!cMn«!»r HpfrtnyzDnHkarAvnl a Spnlarirh kA,v<ShA7r b;in f'iic’kol twBrdrttól kozd ve.
Befőzéshez

Chinoin-Szalicil
Mi n d e n ü t t  k a p h a t ó !

t 7 Vv'* ,

Tolna-Ozora, szeptember 1 2 .
( A  Jlcgg, I tudósítójának telefon- 

jelentése.) Vitéz Makrai/ Lajos vasár
nap tartotta beszámolóját többszaz 
főnyi választóközönség előtt.

— A  Krisztus keresztjéhez tartozókon 
kívül — mondotta — minden más kereszt 
mögött csoportosult) irányzat az elkesere
désre akarja felépíteni a maga politiká
ját és az elkeseredés rossz tanácsadó. 
Olyan rendszert, amely nemcsak I ühősé
gekben idegen eredetű, de belső szelte nej
ben is egy idegen ország il latszeréhez 
hasonlít, nem akarunk! Tisztelem és be
csülöm a német népet, tutiéin, hogy a né
met barátság nekünk értéket jelent, de

olyan politikát követni, amely bugyii-
kosságot jelent számunkra, nem fo

gunk.
Az a rendszer, amelyet át akarnak ide 
plántálni, a magyar letekint idegen. Mi 
ezer esztendőn keresztül megvéd tűk a 
magunk függetlenségét, mégpedig va
gyon sokszor a német hatalmi gondolat 
ellen is, most, ezer esztendő után

nem lehetünk muszka vezetői annak a

rendszernek, amelytől idegenkedtünk.
— Követeljük, hogy senki be ne avat

kozzon u mi belső ügyeinkbe, ne éljen 
vissza erejével és hatalmával. Miért jár
nák itt azok az agitátorok. akik nemet né
pünket arra hajtogatják, hogy elöbbre- 
valő az államhoz való ragaszkodásnál a 
fajhoz való hűség?

*•

Milyen jogon avatkoznak bele sajtó
szabadságunkba, milyen jogon akar

nak megtorlást?

Mi a magunk szabad királyválasztóival
elintézzük a legitimizmus kérdését, de 
hogy idegen hatalom döntsön a magyar 
királyságról, ez ellen már eleve tiltako
zunk. Ha mi hűtlenek leszünk a kereszt
hez, végünk van, elpusztulunk, ezért 
olyan irányzat, amely a kereszt gondolatá
val szemben állást foglal, nem kell nekünk. 
Hatalmas uralkodók akartak már diktatú
rát ebben az országban, akkor sem kellett, 
most sem fogjuk

pöttöm diktátorok basáskodásál

eltűrni!

Tányér, porc , duplacrös Aluminium lábas, vágott
és relief, mély vagy szélű kivitelben
lapos ......  P - .74 12 14 Ifi cm
dcsserltányér  P . 3 1» _o  i 70 2 20
Étkészlet, porc.,25-részes, Hl.ZO 1.7ü *.4iü
6 szem. modern mintákkal íy) rTT1p n i ° Æ ;  3 6 -»  c 4k
Teáskanna, barna az

1-80 14

P 2.70 3.40

kőedény ... P 6.20, 
4.60, (3.40, 2.40,
Teáscsésze hozzá

P - .78

Ifi 18 20 cm
P £.70 3 50 4.30 6.20 

Aluminiumtuiista-V —. íö  Aluminiumiurista- q O
V I « . . . . * y b o r o . k * « l . t  1614 * M e ta .P a . * 0 , - . y »
7 részes,Izlcsescsiszolással. __ ..

színes P 4.80. ~ 20 Konyhamérleg, szolid ki-
fehér.-......... — ... P v.lclbcn, szép szí- * 50
Llkórkéazlet. 7-részes, rao- nckDcn------------- v v
pern csiszolással, színes _  . . . . . .
I* 6.80.6.80,4.60. ~ 9n Potróleumfózó, bél-
3.60, fehér— ....P J  rendszerű kürtő- 4A.Q0
Kávégép „Mocca" g a z o sito v a l  P 17

-----12 ~  f) , 7~, * ~ i 2 ue"  >Quodlibat< passti- q  oa
P 13.60,12,-, 10.60,9.80 rozógep—  P 9.80, ö ,,w
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Megint magas!
Irta: Roth Margit

Sokat beszéltünk és írtunk tavaly a ma
gas kalapokról. Most megint aktuális 
lett, csakhogy másféleképpen magas, mint 
tavaly volt. Akkor a fej, most a karima. 
Minden nagy ház ezt hozza Párizsban, 
— úgyhogy most már vitatkozni se lehet 
rajta, — magas kalapot hordunk. Azáltal, 
hogy a karima lett magas, s a fej maga 
lapos, jobban fekszik és fiatalosabb. Az 
összes házak közül Rose Descat és Suzy 
az, amely még laposakat pislog, — ők egé
szen speciálisak, próbálnak az ár ellen 
menni s ragaszkodnak az alacsonyhoz, de 
a többség győzni fog.

Rengeteg a sapka. Lehet arcon kívül és 
arcban bent hordán*’

Ami a színeket illeti, persze, fekete, fe
kete, fékéte. Ez a vezető szín! Nagyon 
elegáns! Hordanak még barnát, bordót, 
Wallis-kéket, zöldet é s az új színt, amit 
ők Royal violett-nek hívnak. Újabban na
gyon viselik fekete ruhához a következő 
kalapszíneket: bordó, Royal-violett és
zöld. F>, az összeállítás nagyon vidítja a 
fekete ruha s a fekete kabát komorságát.

Rengeteg turbán, mindenféle fajta. Fő
leg Agnès szereti őket. Van egy gyönyörű 
lila turbánja jerseyből, újszerű és egé
szen különösen van dolgozva,

Pathou-nsk régen nem volt ilye.n sikere 
Fekete kócsagos esti kalapja feltűnést kel
tett. Azután van egy nagyon érdekes 
spanyolos kalapja, dús fekete fátyollal, 
amely függönyszerűen omlik alá.

Rose Valois oroszos kucsmája, magyar 
sujtásdísszel

(Angel/) felvétele)
Münnich Aladárné

Az újvonalú lekete filckalap Roth Margit modellje

Molineux-nek gyönyörűek a nagy esti 
kalapjai, strucctollal. Van egy híres lila 
bársony esti kalapja, amiről már Pesten 
beszélt.

Bolondok viszont, mint mindig, a 
Schiaparelli-kalapok. Most azonban túltett 
magán is. Van egy kalapja, ami — rendes

cipő! De ne gondolják, hogy valami sti
lizált cipőálom, — hanem rendes, nagy
számú, legalább 44-es, regatta fűzős <yj>ő, 
sötétkék filcből. Fiz a cipő fordítva fekszik 
a fejen, lefelényúló orra képezi a karimát 
és a magasságot a cipőnek vörös bársony 
sarka adja. Az van a fej tetején. Hétszáz

M i s s  A r i z o n a
ax Arizona-reviiJc primadonnája Sszéfjegy-zeteá 

a ne&ti êemutatdââaz

Pokoli, amit Rozsnyayék az immár vi
lághírű Arizonában művelnek! Az új
Ari zona-revű hires marokkói részében 
például. Miss Arizona élő tevén jön be a 
parkettre s a méla szürke teve hátáról 
énekli zuhogó selymeiben forró keleti da
lait. A világ leghíresebb varieté számai 
s olyan górt dandár szerepel még. ame
lyet Cochrantól Ziegfieldig Európa és 
Amerika összes revü fejedelmei megirigyel
hetnének. Budapest idegen for gat mának
valóban kiemelkedő nevezetessége az A r i
zona, amelynek előadásairól áradozva, 
elragadtatással beszél, aki csak látta, kül
földi és belföldi egyaránt.

Nagy feladatát a pesti szabó elvégezte. 
A  párizsi h'dpompából kiválogatta az itt 
hordhatót. Oly egyszerűek a mi kollek
cióink, oly óvatosak és finnyásak, mintha 
semmi egyebet nem találtak volna ki a
Szajna jobbpartján, mint ezt a pesti íz
lést . . .

rA Mainb ocher-féle racionalizálás — 
amely leszavazza a szőrme őrjöngő kiug- 
ratását — jólesett a pesti szálfáknak. Ér
dekes, hogy épp ez a szélsőséges divat
vezér írja új » program beszédében*: minek 
annyi szőrme? A nőt — ravaszkodik ár
tatlan arccal — jobban öltözteti a válto
zatosság. Bundája, drága prémje kevés le
het, ellenben szövetkabátja sok .. .  Éljen 
a szőrméden téli kabát! — kiáltja Main- 
booher és kollekciója ezt az álláspontot 
példázza. Nagy diplomata az öreg . . .  néni 
hiába újságíró volt, mielőtt szabó lett!

— Toscanini vezényel . . . (1c minden Idába,élvezhetetlen, ha rövidhullámon a fading cihall- gnitatja, eltorzítja a muzsikát. A Standard idei készülékein, az Arnnysoroziathan, a fading ki van küszöbölve. Zavartalan a vétel Standard rádióval. Az Aran.vsorozat nyolc rádiótipiisa közül mindenki megtalálja a neki legjobban megfelelőt. A Standard Aranysorozat maradandó értékű.

P O D I U M18-án, szombaton nyitja kapuitvidám, remek
MEGNYITÓ MŰSOR.»!

BÉKEFFI LÁSZLÓkonferál
Mérleg ucca 2 Tel.: 126-031

Apropó szőrme: a tüzróka kifogyott a 
piacról. E pillanatban Lipcsében se lehet 
kapni, a szőrmekereskedelem világköz
pontjában. Oka, természetesen... flreta 
Garbo bolondult meg a tűzré/káérf, ö vá
sárolta össze garmadával. Ez elég volt, 
hogy tüzróka járvány üssön ki. A legtöbb 
jó pesti ruha kollekciónak van egy-egy 
tüzrókás kabátja: ma féltve őrzött, pél
dány . . ,

Motyneux — állapítom meg itt Pesten Is 
— szereti a cipsz-zárat. A koszt\ümkabút
ról is leveszi a gombot, cipszet tesz he
lyébe, ami még simábbá teszi. Például: 
sötétkék szövetkosztüm aljhosszig érő ka
báttal, a gallér fenn magasan kékróka, a 
kabát szegélyezve három tenyérnyi kék- 
rókával és közben semmi, csak a jószabás,

amelyet alig látható cipsz-zsinór oszt 
ketté.

*
A kis angolruhák, itt mifelénk, első be

nyomásra szerény ibolyák, mert vonaluk 
egyenes és díszük egészen kevés. Ellenben 
második pillantásra már változik a véle
ményünk. Az anyay ugyanis, amelyből 
egyszerűségüket, kiszabták: gazdag és lát
ványos. Például: mélyen bordázott gyap
júszövet, mint a megnő nyitott kord- 
bársony. Vagy: gyapjújersry, amelyet 
dóm borszövés mintáz saját színében, 
mintha csak sujlás volna. Es még 
egy meglepetés: puha zibetinszerü
nemezanyag, amelyet tollszerü szőr nőtt 
be egészen sűrűén. De az ilyen nagystílű
nek mondható anyag egymagában még 
egyáltalán nem tesz túlöltözött benyo
mást. Sőt. Az egyszerű vonal mellett, ame
lyet a pesti kéz megszavaz neki: éppen 
csak jelentőséget ad a ruhának, nem 
többet.

Még egy szót Molgneuxröl, aki oly közel 
áll a pestiekhez, hogy jó kollekcióinkban 
sokat találkozunk vele. Idei színkombiná
lási merészsége, hogy a feketét keveri 
barnával. Nos, itt látni kell, milyen bar
nához nyúl, hogy fekete mellé letehosse. 
Világos fa kéregszín, amely szürkébe bá
gyad. Es ilyen hangolással: gyönyörű. 
Egy fekete kosztüm sétált el előttünk, ha
talmas kékróka-ál lógat térről, kékróka-kt- 
hajtókkal. Alatta a kis fekete angolruha 
közepe, tehát a kebeltől csípőig, barna 
volt; majdnem kékróka-szln. Meg kellett 
tapsolni!

Megkapémk az ujjak. T/efogyfaJc szín- 
angolosra. Se sonka, se labda, se lószőr- 
opolett, se belső keményfodor, amely *ki

frankot kérnek egy ilyen félpár cipőért, 
— ineg is veszik, de csak amerikaiak. 
Nemcsak megveszi az amerikai gázrnaszk- 
gyárosné, — hanem hordja is. Hát hogyne. 
Schiaparelli! (Eri el se hoztam, nálunk az 
ilyen őrületre nincs kliens. Sohse forszí
roznék túlzott, lehetetlen kalapokat. Hi
szen annyi a szép. normális, előnyös s 
mégis újvonalú kalap.)

Rrboux! . . .  Nagy izgalommal vártuk a 
bemutatót. Az egész világ izgatott volt. 
(Az egész világ alatt persze azokat ériem, 
akiket a kalap érdekel.) Ez olyan, mint 
egy nagy premier. Amerikai gyárosok és 
ausztráliai knlnposuők mellett, ott nzo- 
rong a lyoni selymes, a párizsi fátyolos 
és az, aki a formákat készíti. Fizok mina 
a Kchoux titkait akarják ellesni. Már na
pok, hetek előtt mindenütt erről beszélnek. 
Vannak benfentosek, azok, akiknél Re- 
boux szerzi be az anyagot, ezeknek halá
los tilos a bemutató előtt bármit is el
árulni. Titkolódzik mindenki, mint egy 
nagy iil közel előli. Száz lány dolgozik Fíe- 
houx-nál, ezek közül csak öt-hatot választ 
ki madame Lucienne, ez a vezérkar, ezek
kel csinálja kollekcióját. Bemutató után 
aztán Felszabadulnak a titkok! Mindenki, 
aki kalapot vesz, annak megmondják az 
anyag eredetét. Do csak annak! En egy 
hordó sapkát vettem, nyakkendőanyaggai 
d íszí tve. Gyönyörű !

A kiállításra is kellett, Időnek jutni. 
Felejthetetlenül szép volt. csak borzasz
tóan fárasztó. Rengeteg lépcsőt kell járni. 
A  nők, ez is divat, a kiállításra két pár 
cipőt, visznek magukkal. Felváltva hord
jak. Flgyik mindig a kezükben van. Lehet, 
hogy innen jutott eszébe Schiaparelli- 
nők . . .

(19:17 szeptember.)

I artsa«. Nagyest) ruhán néha teljesen 
hifMyzik, de ilyenkor az esti kölnit vagy 
belepő siet a megnyitglatássa! ; az viseli 
a linsszú-angol ujjat — s a  dísz nonplus* 
ullrája, ha ez a sima ujj készül paillette- 
bői. Mondjuk, poszt okabát on. Ilyenkor 
azonban természetes, hogy az alá ja, tar
tozó lágyselyem fekete ruha dísze, meg
felelő elosztással, ugyancsak paillette.

Mulatságosak a rövid estiruhák. Fezeket 
nevezték a közelmúltban >koktél«-, ezúttal 
» vacsora "-ruhának. Nem hosszabbak, mint 
az angol koszi úrnők s kilencvennyolc szá
zalékuk fekete. Kok ote selyem romain, 
'agy  jersey, vagy ponlt; do soie, vagy 
sat.inmaróénin, ez utóbbi is fénytelen fe
lületen. Valami kevés csillogás azért dí
szíti valamennyit. strasszgomb, vagy 
óarany ro jt , vagy gyöngyitimzés, paillette, 
ccUofnnheszövés, esetleg fényes követ ki
vert esni. Posfoti kevés, Párizsban sok. 
Nekünk ez a kevés: épp elég!

Dénes Zsófia

PESTI SZÍNHÁZPénteken, szeptember 17-énelőször
MOLNÁR FERENCúj víg játéka

Darvas
eredeti párizsi modelek .J  Aínrátf somiay

rendkívül olcsó árban

Schmideú S u Básthy, Mály, Köpeczi-Boócz, 
Keleti, Mátray, Bondy

J e g y r e n d e l é s ;  1 1 5 - 4 3 8
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Reggeli levél
S ta r t!

NEM ZETI a - I mán. n haUnafás hosszú hónapjai
dóul,ill « ha-1 alatt majd hivatkozni lehel: Jen-

rom színház: a Nemzeti, a Magyar 
és a Víg nekifeszült inakkal már a 
pátiján röhög. Mind a három szín
ház, — különös véletlen, — úgyne
vezett epikus darabbal indult, a 
dráma, a színpad egyedüli étel/ehe
tősége wind a háromból hiányzik.
A Nemzeti Szí ti ház /tinó Atrssi, 
trieszti lapszerkesztő kollégánk Me
dici l\al <ilin ró! írott tört érne! mi ok
mányt líráival startolt, a Magyar 
Színház népes kanadai fnldbirlokos- 
család meghitt tör lén eléről lebbenti 
fel a fátyolt, míg a Vígszínház a j ó  
Viktória királynő éleiénél,' színpadi 
képeslcönyrévei szolgál. Legmegle
pőbb a három közül a Nemzeti
S/nd"K iskolai töri,inch,nórújalI /,-eÍe a legkisebb
Tulajdonképpeni (Iramai magja a | epizódisták közölt

rém, hiszen, ön játszotta a Medici 
hala/inl!« Iyen, eyjj eleve c/nterii- 
lesre ítélt műsor töli eleket, amelyre 
három hét múlva, ki fog enilélcez- 
nif (A  színes statisztéria tömegé
ben, amely alakját övezi, figyelem
reméltónak találjuk, hogy Pelheö 
Attilát például rá tehetett venni 
arra, hogy segédszínészi epiződszc- 
1 epet vállaljon az előadásban.) A 
gyenge jellemű, hisztériás fX. Ká 
roly szerepében a fiatal Várkonyi 
unitatott művészi, forrná1, nemkii- 
! önben jellegzetesnek találtuk a pi- 
perköc Anjou szerepében a rugal- 
mus tehetségű tJnghváry a fakit á- 
sát. 7 ára.y ('aligny admirálisa fa

darabnak: a Szent Bert alan-éj meg
rendezése. táljuk Medici Katalint, 
amint intrikát, kon spirál, végzői, 
kifun dót, pot if izál és csinos akadé
miai növendékek fitmrevűbe illő ba
lettjében gyönyörködik, m iközben 
a hugenották lenié jártasát l:< szi
kik elő hírei. Ebből a drámai csúcs- 
pillanat hol a

is feltűnés! 
tudóit kelteni Strozzi szerepében a 
székely ezermestert ehet ségű Haléi zs 
Samu, valamint a pápai követ viola 
szín cappá-jáben a karaktéra/akii fi
sokra úgyláfszik kiválóan alkalmas 
Major Tamás, tetszett dr. Forgács 
is és et mélázva néztük csillag jóisi 
szerepében (1 ál Cyutát. A fiatal Fa-

rnlimwlbol a «n n ,ki,Inak azonban \,akn hangja is frissen csengett az 
rnjnu keres jut: mindössze amim,legyintésben s Íriszeit «
hóim megszólalunk a , hot re la m e  I fínom halel I je is. Véqezvni 
harangja,, a .veres ej kezd enek  „  részletekkel is, áttérhet link a
jeladása, a többit írét és darabja a 
közönség képzeteiére bízza. Ami 
közben és elölte történik, csupa 
esetsz/) rés, es i I I a g jóst ás, össze 'eskü - 
rés, sakkhű zás, diplomácia. A fő
szere)) nagy játékalkalom Medici 
K a tutin m egs ze m él y es i I ö.je szá m á - 
ra, aki nem más, mint T. Máira.)/ 
Erzsi. A  Nemzeti Színház büro
kráciái lajtorjáján Málray Erzsi 
nyíl rém abba a fokija kapaszkodik, 
amelyen valaha Jászai Mari, majd 
később Hellyel/ Aranka áltattak.

71/ A (éj \ 7 A t ?  szezonnyitó új- 
IfM / I  i t  X  Al ík  donságára a
utat na lakói* című regényből írt 
drémi ai életképre, amelynek egye 
(hi ti igazolása, hogy a Nemzeti 
S zí n h az zsen i át is szá m ű zöl tjén ek, 
Vaszary Piroskánál' nyújt alkal
mat sokoldalú, tehetségének meg 
vesztegető érvényesítésére. Dráma 
ebben a daratiban sínes, ha csak a 
tál éves öregasszon y halálát nem 
tekintjük annak. Matuzsálemi Izóra 
érzékeltetésére kísérteties hangjai

npad
ily pri leneiózns idézésére egyéb
ként szül'scge nem is volna, hiszen 
e i>ln belűs kitörésen megelőző 
nyugodt és folyamatos és termé
szetes beszédmodora is eléggé hizo- 
nyílja, hogy a Nem.éti Színháználr 
kitűnő segítőtársa lehel hasonló 
kötelező produtcciéik főszerepeinek 
betöltésénél. Pedig Málray Erzsi 
több ennél! 'Több ónnál, hogy a sze
mét hasonló csalód'a látszal-f* /adat 
fal szúrjál: ki. Egy Hever du ri
deau enak beosztott darab női fői- 
szerepe, amelyre az idény fótija-
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nyál szerűen terjengő téma egyetlen 
művészi érdekessége ez az alakí
tás, amelyre egy kitűnő írótársam 
oly jellemzően jegyezte rin g, hogy 
bosszankodott, mert Vaszary nem 
hagyta öt százszázalékosan unat
kozni. ha öt benn volt a színpadon, 
akárhogy is szerelte volna, nem 
India unni a darabot. Az előadás 
egyébként — Bréidy Pál rendezése 
— finom és harmonikus. Kezd a 
Magyar Szín házban is egyéni je l
legű ,s* művészileg magasrendű já- 
lékslílus kifejlődni, amelynek Iái 
hatóan erős tényezője 'Törzs. A  
nagy művész a háromszázpróbás 
híres orosz előadások világhírű 
neveinek spontán alárendeliségévei 
illeszkedik bele a szemünk elöli v i 
rágzó stilus rendjébe — ugyanolyan 
művészi, önfeláldozással játszik et 
alárendelt, mini főszerepekéi. Pajta 
kívül Kabost, a kitűnő FTddényV 
s a nagyon tehetséges kis BuHknyl 
óhajtjuk megemlíteni s az1 idei 
hölgy-virágoskertnek egy illatos 
hosszúszárú rózsáját, Sitnor Erzsé
betet. A fiatal Haller gróf^ színészi 
nemességet és tehetséget is hozott 
magával a színház színpadára. Mint 
mindig, ezúttal is kifogástalan volt 
Pataki, tetszett Péehy Blanka és

Keresztcssy Mária is, talán Ilosvay 
urat találtuk túlturbulensnek. 
Upor díszlete természetesen kitűnő.

T7 J Végül beszéljünk a V íg 
színház Victoria Regina- 

já-ról, a melyet Harsán yi remek 
fordításában és Hegedűs tökéletes 
rendezésében hoztak színre. Dráma 
ide, dráma oda: mint egy óriási 
sz imfón ikus zen ckar koncerlszám a, 
úgy zen (jelt ez az előadás, amelynek 
tál hatatlan Toscanini jeként ott érez
zük rendező-igazgatójának, Jób Dél
nie'nel: kezét. Lehetnek ennek a szín- 
hájnak elfogultságai, tévedései, de 
ha függönyét szétíebbnnti, akkor 
száz és száz lényeggel és niiansz- 
szat parancsol tiszte!etet és elisme
rést önmaga iránt. Kezdve például 
azon, ha gyertyák égnek a színen, 
akkor nem érzem, hogy azok fé
nyét reflektorok támasztják alá s 
végezve például azon, hogy a darab 
u loi só képiének családi tömeg jele
netében egyetlen statisztán sem ér
zem, hogy csat: beöltözött királyi 
rokon, varázslatos módon valami
lyen királyi vonást mindegyik v i
sel mayán egy magasabb művészi 
irányítás jóvoltából. A  vígszínházi 
est két főszereplője a frissen szer
ződtetett Bulla—Páiger művészpár. 
Púger Albert hercegid, játssza az
zal a páratlan könnyedséggel és ke
csességgel, amely legsajátosabb szí
nészi erénye. A játéknak ezt, a ke
csessé) jé I tálra és élvezve, az em- 
tjcrnek szinte az az érzése, hogy 
Páger mint balét finest er is érvé
nyesült volna. Bulla különösen az 
első jelenetetc gijermekdeden játé
kos, pit1 an góesa pkodó attitude jel
ben és a vég bóbiskoló mél tósági el- 
jességébrn tetszeti. I)e — hangosan 
szinte már mondani sem merjük — 
még mindifi so': nekünk, amit ácsi
nál*. Még mindig sok az előre meg
főni olt és előkészíteti technikum a 
játékában, sok a mesterség, amely 
a művészei régióiban cseng és peng

(7  r&ssz/Ótmet
nem cJccsér.J

¥  *  *

O r  go n a v i  r  ágzás  

I toy a l  A p o l lo ,  

G y ö n y ö r ű  1

10z a film végre megadja nekünk 
azt, amit utóbbi éveink filmtermésé
nek túlnyomó része megtagadott tő
lünk: a műveli embernek, való gyö
nyörűségei! A mese finom, költőt. 
Nem mondhatunk rá szebbet, méltób
bat. díesérőhbet, mint azt, hogy: író 
munkája. Két lélek szomorú törté
nete. Mozgalmas, megrázó, megható. 
III. Napoleon udvarában, a művész
világban, a Montmartre kis bohém- 
kocsmájában, a newyorki operában, 
ji saint-eloudi népünnepélyen, a mű
vészi pályafutások izgalmas titkokat 
rejtő kulisszái mögött, bájos ligetek
ben, finom szalonokban élünk át 
nagy perceket. De bárhová vezet az 
út, azt érezzük, hogy mindez valóság, 
semmi arm csinált virág, semmi sejn 
v>mnclir« semmi sem erőltetett. Mes
teri kézzel fonja-szövi az író a törté
netet. Mozgalmas mesét írt, amely 
nzonban nem hajszolja moz
galmasságot. A forrón lüktető, majd
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ugyan, mint üllőn a kalapács, de 
mégis csak mesterség, ipar. (A  ta
valyi szezónvég y/Két asszonyában 
való bemutatkozásához képest min
denesetre e tekintetben is javulást 
tapasztaltunk.) Mingy árt az első 
jelenetben egyáltalán nem leiszett 
Gyöngyösi Erzsi, aki sokkal ke
vésbé volt özvegy trónörökösné, 
mint mondjuk, balatonzamárdi-i 
penziósné. Csodáljuk, hogy a kitűnő 
színésznő ennyire nem találta el 
szerepét. Ugyanezekben a pillana- 
t ok ban magunkat ünnepeltük Zá
tonyért, akit mindig oly kitűnő szí
nésznek tartottunk, s aki ezúttal is 
kitűnő alakítással igazolt, bennün
ket. Az előadás kimagasló epizód- 
eseménye Dénes György szereplése 
Ernő herceg szerepében. A  boszor
kányságig fokozott ügyesség b avúr- 
mutatványa! Élveztük az elragadó 
Ladomerszky Margit és az elefánt- 
esőn Ira festeli Tolnny Klári duó
ját, de finom Márkus és Tassy Má
riák udvorhölgyi betétje is. Két 
kis szerepben a drága Bárdi, és a 
jóízű Bihari szereplése üdítő. Vö
rös Pál színei és színpadi gondola
tai nélkül vígszínházt színpadot 
már el sem tudnánk képzelni. Az 
idei szezon a Vígszínház bemutató
jával valóban megkezdődött...

E g y e d  Z o l tá n

V f *
szélesen áradó storyt annak minden 
epikus bőségét, mozgalmas ritmusát 
át, meg átszövi egy költő lírájának 
halk gordonkaszólama... Az, amit az 
író és a dramaturg ilyen felsőbb- 
rendű irodalmi ízléssel és nemes te
hetséggel adnak, a rendező kezében 
elbűvölő képekké változott át... 
A néző nem is tudja eldönteni: mi 
a hatásosabb és mi a szebb? Azok a 
képek, amelyek a «seconde Empire* 
udvari báljának káprázatát, az opera; 
előadás pompáját, a montmartrei 
bohémlebuj édes bolondságait mutat
ják meg nekünk? Vagy azok, ame
lyeknek témája nem több, mint egy 
virágzó orgonaág, egy hajnali szel
lőtől felborzolt tavacska, két egy
másba mélyedő szempár, vagy egy 
ködös, esős este Párizsban, a meg- 
ázott kövezeten, az álmosan pislogó 
gázlámpa alatt... Jeanette MacDo
nald elbűvölő szépsége, tágra nyílt 
szemének mosolya és borúja, ajkának 
fájdalmas sóhaja és féktelen kaca
gása, csodálatos hangjának ezüst 
trillái és esellóhúgásai elbűvölik a 
nézőt. Eddy Nelson ellenállhatatla
nul kedves, férfias, vonzó! Nagyon 
szép a hangja is. De nincs egyetlen 
színész, aki ne volna a helyén, akitől 
ne kapnánk egy jól megformált figu
rát, egy élesen megrajzolt emberi 
profilt. Ilyen tökéletes örömünk film
színházban nagyon régen nem volt 
már!

Divatban van most
3fififi *•

Viktória 
Ji vőlegénye

Átrium 
én Omnia

Sok h á ro m

fi Budapesten az ál- 
fi dotf emlékű Vik
ii töri a királynő! E 
fi film szövegköny- 

fi A t r iu m   ̂ vét. Marise.lika ír- 
fi es O m n ia  ♦ ta, „ darab he.

fi lyonként mulatsá- 
fi v ő le g é n y . . .  fi go* és szórakozta-

tó. Suttogó udvari 
intrika, pálcás ud

varmester, hajbókoló dámák, díszes kosz
tümök és egészen valószínűtlen történet a 
kiráiykisasszonyról, aki az udvarból egy 
do veri kocsmába szökik és ott — mit, tesz 
Isten — Albert coburg góthai hercegbe, 
leendő férjébe szeret, bele, aki szabad ide
jét nyilván doveri kiskocsmákban töltötte 
annakidején, bizonyára számítva arra, 
hátha odavetődik a királynő. Jenny Jvqn 
bűbájos.
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valljuk bo, korunkban egy kis vidámságra 
van a legnagyobb szüksége az embernek! 
— hogy nem tehet az ember elén hálás, ha 
egyszer az élcitál, még ha moziban is, 
ilyen váratlan ajándékot kap ., .

Ilidig Ottó:
— El vagyok ragadtatva a filmtől, két

szer láttam. Nem is emlékszem az idejére, 
hogy mikor hallottam filmről ennyit be
szélni társaságban, mint a Mimiről. Va
lóságos Miini-pszichózist tapasztalok ma
gam körül.

Gróf Hadik Mihály:
A film kitűnő, mari s z e l l e m i  

t a r t a l m a ,  l e l k e  van,  vem az az 
üres revü tál van y osság, ami va ujj jó 
vájni rossz, de különösebben nem me
legíti fel az embert. Erről a film rőt a 
felesé jicmmel órák hosszat beszél net
tem mén, e n V m á s t f i  n j j  e I m e z- 
t e i i ü k r é sz í  e l e k r e, amelyek kö
zül ki óhajtom emelni a h á r o m  
R i t z  11 r o I h e r s b a l a I a j  k a- 
p a r ó di  á j  á t. Nekem az tetszett a

len jobban. M e n f o n o m m é n egy.
s z c r n é z n i a f i l  m c l!

Bársony Rózsi:
Aranyos, áj, egészséges és eredeti a 

film! Már kétszer néztem végig. Aekeni 
a Itilz lesi rét el: tetszetlek legjobban, ere. 
deli amerikai szói az humoruknak nagyon 
hálás közönsége vágyót:. A táncok is ki
tűnőek, de én mint tánes.akember meg. 
állapítom, hogy a modern tánc királya 
mégis Fred Astaire maradt. Pazar kiálli- 
lésa, ragyogó ölletcsségr, remek színészei 
és színésznői ágy meghódítottál:, hogy — 
harmadszor is megnézem Mimit, a gazdag 
ember lányát.

Harsányi Zsolt:
— Rendkívül tetszett a film! Ahhoz, 

hogy komoly bírálatot adjak, te keltene 
ülnöm és (gondosan megírni a mondani
valómat. Így csak annyit ismételhetek 
inog, — gondos, alapos megfontolás és egg 
nagyon kellemesen eltöltött este emléke 
után — hogy a film rendkívül tetszett.

(A  Reggel tudósítójától.) Egy fil
met játszanak már három hete a Fo- 
n/m-moziban. Címe: »A/ i m i, a gazdag 
ember lányai, a tündöklő Alice Faye, 
a finom Carole Lombard, és a be
hízelgő Dick Powell a főszereplői. Az 
utóbbi esztendőkben, a Viva Villa és 
a Hindu, lándzsás óta, filmnek ilyen 
átütő sikere nem volt. Pedig nem is 
drámai film, — revü fi lm s revü filmet 
minden nagy hollywoodi gyár leg
alább egyet hoz ki évente. Miért van 
ennek mégis a többinél átütőbb si
kere,

miért beszél az egész város Mimi
ről

s hogyan lehel séges az, hogy nagyon 
sokan többször is megnézik a Foxnak 
ezt a. remekbe siker üli alkotását?! Ne
künk megvan a magunk véleménye 
ezekről az okokról, voltunk bátrak 
azokat már részletesen kifejteni. Ez
úttal megismételjük: az » ( ) n  the 
Avenue« fez az angol címe a filmnek) 
mámoros sikerét legelsősorban

a szellemiségének köszönheti.
Annak, hogy nem elégszik meg az 
üres és vagy sikerült vagy nem si ke
rült revü felvonulással, hanem tartal
mat ad és ötletekéi, amelyek részle
teikben megannyi sikertényezőkként 
hatnak. A hosszú, asztal két végéről 
egymással velencei kristályt clef ónnal 
érintkező milliomos apa és leánya, az 
őket. az asztal hosszúsága miatt gör
korcsolyán felszolgáló inas, az elké
nyeztetett  ̂ amerikai milliomosleány 
kutyafal kaja például, mint alapötle- 
tesség szerepel szemünkben.

De hogy dicsérjük például Papanu- 
los, a kövér görög pincér jelenetét a 
25 centes botránnyal, vagy a kutya 
falka jelenet megismétlését a kocák
kal, hogy aztán a bel étekről, mint 
például a három Ritz Brothers

balalajka paródiájáról
ne is beszél jünk. Az ellenállhatatlan! 
De nemcsak a vidámság van képvi
selve, hanem az érzelem is. Dick 
Powdl két érzelmes, lrving Brr!in
száma — egyáltalán a. muzsika! szen
zációs! —

a legjobb muzsika, amit filmről 
az utóbbi esztendőkben hallottunk.

De már nemcsak filmről halljuk, hal
lottuk már az uecán is. a Act’s go 
slumming « kezdetű számot már a pesti 
autóbuszokon is dúdolják... (A kez
detét adjuk kottában is.) Hogy elra

gadtatásunk mennyire indokolt, iga
zoljuk néhány nyilatkozattal is, ame
lyek alább következnek. Ezeket a legis
mertebb pesti nevektől kapta A Reggel 
s azzal nyújtjuk át őket olvasóinknak, 
hogy ezt az általunk ###-gal jutal
mazott filmet, azok, akik még nem 
látták, ha, csak nem akarjál,: magukat 
megfosztani egy rendkívüli élvezettől, 
nyugodtan megnézhetik.

A film holnaptól kezdve a Capitol-
ban megy.

Nincs kétségünk az iránt, hogy a

Fórum minden esti autóparkja hol
naptól kezdve a Capitol előtt fog strá- 
zsálni, igazi nagyvárosi bizonyítékát 
nyújtván annak, hogy odabent, a mo
zi épül el ben valami rendkívüli dolog 
történik: olyasmit jálszánok, ami

rendkívüli módon tetszik az em
bereknek.

Hogy mennyire, arról most beszélje
nek a nyilat kazalok:

ür. Hülti Iiüniér egyetemi tanár:
— Igazán, nagyon, de nagyon tet

szett a 1 il ni, rendkívül sok ötlet van 
benne, nagyon vidám. Remekül mu
lattam!

Pajor Gizi:
Ez aztán a mulatságos, finom revü! 

Milyen előkelőén nagystílű színésznő 
Carole Lombard! Amerikai filmeken 
nagyon gyakori, hogy a fényes, káp
rázatos toaletteket esak felveszik a 
színésznők, de viselni nem tudják. 
Ü olyan tökéletesen hordja a nagy 
ruhákat, látszik, hogy igazán gazdag 
ember lánya, ez a Mimi. Olyan mulat
ságos a filmnek a meséje is, hogy 
akár revü nélkül is élvezni, lehetne és 
olyan gyönyörű, tüneményes a revü, 
hogy a vígjáték nélkül is tökéletes 
lenne, lrving Ilóriin muzsikája bűbá
jos, egyik számát, azóta folyton dúdo
lom ...

Dr. Csata ry Béla
belügyi államtitkár, a film ügyek volt

vezetője:

— Nagy szerencséje volt a Fórum
nak ezzel a filmmel s mindeneseire jó 
filmszimatra vall, hogy ezt a darabot 
előadták. Nekem a kitűnő film na
gyon tetszett.

Hatvány Lili bárónő:
— El voltam ragadtatva a filmtől, 

különösen a zenéje zseniális. Egyéb
ként a 3 Ritz Ilrotherstöl voltam 
legjobban oda. .jólevők ezek, az (tu
ber minden bosszúságáról, gondjáról 
megfeledkezik, ami g őket nézi. Hatás 
vagyok a filmnek, azért a leél édes 
óráért, amit a moziban eltöltött cm ...

Luezkó Géza:
Nagyon 1 etszett a Alazdag ember 

lánya' című film. Különösen a há
rom Ritz-tostvér Valami egészen kü
lönleges, modern humor, amit, tőlük 
látunk, az a fajtája a humornál:, 
amely olyan régen hiányzik. Az orosz 
duett, amelyet egyikük két, hangon - -  
férfi és női hangon — énekel, egyik 
helyről átugrál a másikra, időnként 
összetéveszti kél szerepét, olykor rosz- 
sziil vág bele saját ériekébe, grandió
zus. Ez végre valami új törekvés^ a 
zsákneeába jutott revü filméi: után, 
amelyek csal: a kiállítás nagyszerűsé
gére! akarták elbűvölni a nézőt. Ki
tűnő ötlet, hogy mézédes. szerelmi tör
ténői helyett ebben a filmben n pazar 
kiállítás mellett a paródia, a gúny do- 
rninál.

Báró Bornemisza Daisy:
— Kétszer mór lő ti a ni a, filmet, de meg 

nézem harmadszor is! KgylátaUi u, and g 
Pesten játszani fogjók, hetenként legalább 
egyszer ki fogni: menni utána még a leg
kisebb moziba is. Annyi vidámság van 
ebhon a képben és ez a vidámság úgy hí

mzőig! be magát az ember szívóbe, — s

Jannings-film Gerhart Hauptmann
„Naplementedéből

A Corso mutatja he Jannings log- i gesztus nélkül — hörgésről vaírv 
ujiii>b 1 1 1 m.iet, amely _ Gerhart egyéb, bevallom, nagyon is várt nagy 
Hauptmann orok irodalmi értékéből, és hangos reakcióról nem is beszélve
i  i  \ \  / f  «  w  k 1 ' i  i  i  / / i  1 * 4 * 1  1 r « »  i . . N  «  »  »  ! . .  »  ma » Naplementé*.-bői készült s amelyet 
Csórt os felejthetetlen alakításában 
látott a közönség a Vígszínház szín
padán is. Ami a filmen megkapó es 
rendkívüli, azt a rendező mar az első 
j ércekben érzékelteti azzal, hogy a 
rendezői felfogás nem mindennapisá
nál egy temetés megrendezésé vei ve
zeti be. Filmen nem igen szoktak te
metéseket bemutatni, még a legerő
sebb drámában sem. Érezzük tehát az 
első pillanatban, hogy valami egye
bei kapun!:, mint amihez a német f i l 
mektől általában hozzászól t un/:, is 
valóban úgy is történik minden, 
ahogy megerezzük. Főleg a játék s az 
itt aztán igazán dúsan jelentkező leg
súlyosabb drámai jelenetek szándc- 
kolaltanul egyszerű és minden olcsó 
és rikító gesztust mellőző beállítósó 
ban, ami persze, hogy nagyvamdúsó 
got és valóban megdöbbt ntó drámai 
hatást jeleni. Ahogy például Jan
nings abban a jelenetben, amelyben 
közlik vele, hogy a gyermekei gond
nokság alá akarják helyezni, a szí 
ven sebzett nemes vadai minden esi- 
vállság és verejték, egyetlen nagyabb

nemdccsér.J

fl^evél
a M á m ir ó l

Kedves Sinolka, visszatérve a »Mámi« 
című első filmjére, engedje, meg, hogy ki
fogásaimat, az alábbiakban részletezzem: 
Adva van Fcdák, mint szerződtetett tag 
cs adva van az ötlet, hogy Feciák robusz
tus egyénisége ebben az úgynevezett 
texasi »Máml« nagymamában érvényesül- 
Jüti. Azok kedvéért, akik a filméi még 
nem látták: Törzs Jenő elvette valamikor 
a Feilák leányát, majd elvált (öle, mire 
Kotlák és leánya kivándoroltak Texasba 
s kint megszületik Törzs fia. A  fiú anyja 
meghal s Máiul neveli Texasban az uno
kát. Közben a lapok Törzs halálhírét hoz
zák s erre a halálhírre Máiul és az uno
kája felpakkolódznak s hazaineunek Ma
gyarországba. A kastélyban élve találják 
Törzsöt, aki meggyógyult s akinek az éle
tébe most a texasi nagymama és a texasi 
unoka belépnek, még pedig hamisítatlan 
(('.vasi gesztussal, mert az inast, aki a be
jelentés körül akadékoskodik, az unoka 
amúgy texasi módon poshadtra bokszolja 
a színre való belépés harmadik másodper
cében. Kendben van, j e I z é s n e k Jó. Du 
a továbbiakban sem kapunk, sajnos, 
semmi egyéb texasi jellegzetességet, se 
nagymamától, se unokától, mint szer
telenséget. Az unoka azzal ábrán
dítja ki a rá, mint leendő örökösre va
dászó rokonkisasszonyt, hogy ízléstelenül 
— Itt «texasi* módon — duhajkodik és ga
rázdálkodik, lerántja az asztalterítőt s 
hogy még nagyobb legyen »  riadalom, 
Fedák Is kivágja egy Inasnak szájából a 
pipát. ízléstelenség és könnyelmíis- 
kiidés a témával az egész vonalon. 
Milyen könnyű lett volna például a birto
kot úgy beállítani, hogy el van hanya
golva s a texasi komplexumot mint építő- 
és alkotóerőt úgy beállítani a téma szol
gálatába, hogy az egészséges életereje 
texasi nagymama és unokája ingujjra 
vetkőzve nekilátnak a birtok rendbohoza-

.játssza ni!% az védtelenül rokon
szenvessé teszi nemesük öt ebiion a 
pillanatban, hanem az etfész filmet és 
azt a fel fogást is, amellyel a legna
gyobb élő német költő darabját íme, 
vászonra vitték.

Hogy azután n következő pillanat
ban. amikor a dűli a tébolyig foko
zódva kitör rajta és mindent össze
zúz maga körül egy '•/"’H e! a drága 
vitrineket s a bennük levő műkincse
kéi törmelékké rombolja, az megint 
más, azt már akkor szabad. De a 
nagy diilikitöré-uiél is kísérieliesebb 
hatású volt ránk nézet a gi/nmekei- 
vet való jelenete, amikor szemben áll 
a fiával például és emlékeztet i. egy 
magázással örökre megtagadva ó'/, 
mint gyermekét, hang hány éjszakát 
virrasztótI öt bölcsője f i t ' l l  az any
jával eg> ült. aggódva az élete miatt s 
most a sakál-gyermek az apja ételére, 
tör. A gúnynak és a keserűségnek eb
ben a paroxizmu-ában Jannings a 
legnagyobbak közé emelkedik! A fil
met megrendültep néztük régig s egy 
na y »/ él menu eml éJ:'vnt távoztunk a 
Cnrsn éjféli nézőt eréről,..

tálának; látnám gondolatban a texasi 
unokát a cséplőgép tetején derékig mez
telenül, mint Mussolinit s ha már Kódúk
nak okvetlenül valamilyen dragonyos ez- 
redesnöt kell mindig játszania, hát benne 
is épp elég életerő és bölcsesség van ah
hoz, hogy Ilyen vonatkozásban lehetett 
volna a szerepét megrajzolni és ne csak 
abban nyilatkozott volna meg az ö texasi 
diiliajsága is, hogy tapsol neveletlen uno
kájának ahhoz a gesztusához, hogy letépi 
az asztalterítőt tányérral, evőeszközzel 
együtt, majd huxongó, vadbánatos inul a- 
térozásba kezd ambőhan a gyerekkel ci
gány mellett, amit az Antóniában való
ban olyan feledhetetlenül csinált meg. 
Nem, kedves Sinolka, a Máiul nem az a 
fiim, amit vártunk és amilyen filmeket 
ígért. .lói tudom, hogy az ön helyzete sem 
könnyíi, tudom, hogy Londonból hozatott 
forgatókönyvírót, hallotta, hogy Pozsony
ban van egy Jó-vágású fiatal színész, el- 
hozatta amorozóuak, azt is tudom, hogy 
igazán mindent megpróbált, hogy lehető
leg különb filmeket csináljon azoknál a 
Filmeknél, amelyek az egész magyar film
gyártást eddig dis/kredilálták, hallom, 
hogy a nagy bécsi felfedezést, Hatvány 
Valéria bárónőt is leszerződtél te már, de 
mindez hiábavaló fáradságnak fog bizo
nyulni, ha bele fog egyezni, hogy elkövet
kezendő filmjei Is a régi kaptafára ké
szüljenek. Az Isten áldja meg, nem Igaz, 
hogy a happy end ebben a máléízíi for
májában elengedhetetlen sikerkellék s 
nem igaz, hogy a publikumnak csak az 
kell, ami hatásban a legolcsóbb, n leggies- 
esesehh. A Máiul senkinek sem nyerte 
meg a tetszését, ezért ugyan kár volt a 
Budapest Film-ct mint új és művészi cé
lok követőjeként hirdetett vállalatot meg
alapítani. Roknnszcnvvel és részvéttel üd
vözli ».\ Reggel* filmkritika-rovatának 
nevében híve:

/
f ty y e t f

Lspófváiosi (pairkfoan
(P o t^ o n jfü  űft 4101f'pülu lepc/olidflhh k v t Mi liá/han ko/vctlcnnl 
Dunára novrmber 1 -re ok’rt-

nc/rt |lcr, beköltiVesscl
k i a d ó k .  Telefoni felvilágosítás:
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A REGGEL KÖZGAZDASÁGA
Hídavalás után !

(A Heggel tudósi Injai ót.) Az ünnepi 
beszédek elhangzottak: az új Ind be
kapcsolódik a nagyváros mozgalmas 
életébe. A kérdés, amely niég megol
dásra vár,

bekapcsolódik-o és mikor, az új 
bid budai Ilintorlandja is a város

életébe,

l a  i f im , m ilyen  ütemben és a mi len- 
fontosabb, ki fölözi te énnel• a bekap
csolódásnak anyagi e lö u y d l f  Az új 
h!d en y előre a fejlődés szempontjából 
elmaradt városrészbe torko ll ik , ami 
cgymagóba u mén nem hiba. Ameri
kában is előbb építették meg ;i nagy 
transzkoiitinentális vasút vonalakat s 
azután tártak fel az óriási terület 
gazdasági lehetőségeit s a mi nemze
dékünk volt lanu.ia annak. hogy nem 
a telepesek nyomában épült ki a norm 
fonodái, vasú tvona l, hanem a vasút 
hozta <i telepeseket. \ budancsij f(>i-
] őrlés, más nyugati nagyvárosoktól el
lenien, nem a nyugati és déli, hanem 
a k,,lr,*i és é^'aki szakaszokon ugrott 
l;i, fölén az U j-L ip ó tvá rosb a n  s

a lágymányosi telekárak messze 
elmaradtak a lipótvárosi telek

árak hatalmas emelkedése mögött.
Az üzérkedés már most is nagyobb 

fantáziát lát a : óbudai új Ind gazda- 
sági tehet őségéiben s ezért kel feladat 
vár a főváros vezetőségére: kellő vá
rosépítési politikával a fejlődés nrd- 
n j/osságát biztosítani az északi és 
dili partterülelck közölt s a máso
dik,

gondoskodni kel! arról, hogy az 
új hidak építése nyomán várható 
telekértékemelkedés megfelelően

megadóztassák.
A tolekértékrmelkrdési adó, a bet

terment, külföldön régi s bevált in
tézmény, az új városrendezési tör
vény módot ád a kormánynak ez adó
nem bevezet ésére s szóéi át is szem
pontból inén erős kienyenlitő hatása 
volna annak, ha a kél új hid sokmil
liós építési költ séfjeit, amelyeket vén- 
eredményben mindnyájan viselünk, 
legalább részben azokra hárítaná a 
kormány és a főváros, akik a már 
megépít ett s a meyépitrvdö új híd
nak erős vagyoni fjynrapodását. kö
szönhetnek.

Kiss Dezső

Newyorkon függ a világtőzsdék szeme!
(A Péppel tudási fájó fát.) A vi láp piacok 

szeme e héten a netcyorki tőzsdén függött, 
amelynek pakettjén viharosan hullámzó 
események játszódtál: le. Kétszer törtek le 
a vezető papírok árfolyamai, kétszer ál
lott be a zuhanás nyomában mérsékelt Ja
vulás s

h bizonytalanság, amely a Wall Stree- 
fen uralkodik, villámgyorsan átterjedt 

az európai tőzsdékre Is.

A bét második felében ezt a bizonytalan
ságot el me! pit ette a francia frank áresése, 
a francia töke újabb, jelentős arányú me- 
)iekülése s a külpolitikai eseményekben 
mutat kozó idepes feszült ség.

A. londoni tőzsde a hét végén már 
megnyugtatóbb képet mutatott,

a vezető iparvállalatok igen kedvező ter
melési eredményei, a nehézipari vállala
tok kitűnő üzletmenete az árfolyamok 
megszilárdulását vonták maguk után. 
Mindazonáltal

a helyzet még mindig bizonytalan,

a jelek, amelyek a nagy nemzetközi kon
junktúra várható hanyatlására mutatnak, 
nyugtalanítják, a tőzsdéket, főleg pedig a 
belső amerikai politikai harcok, Roosevelt 
szociális politikája és a nagytőke még 
mindig szívós ellenálása. Ezzel szemben

I
!

I

M ár csak egy hétig tart

Orszáoos Kézművesipari Kiállítás
es

H  «>

J. V,

T e k i n t s e  m e g
51 k i s i p a r i  s z a k m a  é s  
11 v i d é k i  i p a r t  estül  et versenyét az

a r a n y k o s z o r ú s  m e s t e r
címért, a vándordíjakért, érmekért és a tiszteletdíjakért
Nemzetközi-, kisipari-, szaksajtó-kiállítás.

5 0 ° lo  utazási kedvezmény
Felutazásra még szept. 20-ig érvényes

7 0  lm*, kedvezményes belépőjegyek
a jegyirodáknál és a napilapok kiadóhivatalánál kaphatók.

bizonyos: a japán-kínai háború okozta 
veszteségeket a nagy angol-szász tőzsdék 
már leszúrná ollók,

az ipari konjunktúra Angliában, Ame
rikában s a skandináv államokban 

töretlenül tart tovább.

sőt Skandinávia a konjunktúra magasra 
csapó hullámai ellőtt már a svéd korona 
leértékelésével készül védekezni. Ami Ma
gyarországot és a. duuavölgyi államokat 
illeti, a gazdasági helyzet olyan kedvező, 
hogy

a legközelebbi hónapokban alig követ
kezik be visszaesés.

Sőt éteri látásra tehát nincsen ok, a vezető 
magyar iparvállalatok részvényeit ez ok
ból a közönség nem is veti komoly meny- 
nyisépben n piacra s a budapesti kontre- 
mine is olyan óvatos, hogy nagyobb fede
zetlen eladásokba nem mer bocsát kozni. 
Persze, a várt nagy őszé áremelkedés el
maradt, a tőzsde irányzata továbbra is 
11 Nag.g Ismeretlentől, a netryorki piactól 
függ. amely, okkal Vagy ok nélkül, döntő 
befolyást gyakorol az európai piacokra.

Az első igazi magyar filinvígjáték

Újabb bizonytalansás
Párizsban!

Párizs, szeptember 32.
(A  fíep ítél tudósí ló jónak telefon- 

jelentése.) Azok a tőzsdei áresések, 
amelyek a frank árfolyamúnak vá
ratlan megingását kísérték, a valuta
válságok napjaira emlékezi cinek.

A mostani frank-pánik mögött po
litikai okok húzódnak meg,

amelyek nem a súlyos nemzetközi 
helyzet I el, hanem, Franciaországban 
küszöbön álló községi választásokkal 
függnek össze. A szociáldemokrata- 
párt ugyanis, hogy választási esélyeit 
fokozza, váratlanul a radikális pro
grammal lépett a nyilvánosság elé, 
amelynek ellensúlyozására a Chau- 
/cwps-kornmny kénytelen volt tekin
télyes összegeket igénylő szociális re
formok bejelentésével válaszolni. 
Amióta Chautrmps a miniszterelnök 
és llonnet pénzügyminiszter intézke
dései a nagy költségvetési defieitet 
ellensúlyozták, a francia közgazda- 
sági életben

a megnyugvás jelei

mutatkoznak. Most azonban az a né
zet kerekedett felül, hogy az új szo
ciális reformok' csak inflációs intéz
kedések ét et beléptet ésével lesznek 
megvalósíthatók — ez a frank-pánik 
egy fónka. Természetesen hozzájárult 
a frank árfolyamának eséséhez az a 
tény is. hogy számos gyárban ismét 
megszállások vannak. A stabilizációs- 
alap sem működött a kellő rugalmas
sággal, amikor a frank váratlanul 
líKJ-rn zuhant a fonthoz viszonyítva a 
hét közepén Zűriekben. Erről a m ély 
pontról már 140-re javította árfolya
mát. Kormányköröknek az a törek
vése, hogy a stabilizáció

! font — 150 frank

alapon történjen meg. Mivel a vá
lasztások október elején lesznek és 
teljesen bizonytalan, hogy a jobb
ra g >/ a baloldal megerősödésével fog
nak-e végződni, valószínű, hogy a 
frankválság ennek eldöléséig alig 
juthat nyugvópontra.

írta és rendezte: Vaszary János

Erdélyi Mici, Páger Antal, 
Ráday Imre, Vaszary Piri, 

Komár Juliska, RátHai Márton, 
Bilicsi Tivadar, Z. Molnár 

Lász ó, Vörös Anikó 
szereplésével.

A  fülbemászó és pattogó zenét írta :
Hajdú Imre

Hunnia— ()bjektív Film 
Trebitscli-produkció.

A magyar sajtó így ír a pompás
filmről :

jUj Magyarság:
Mangos derültség, nyiltszínl tap
sok kisérték végig az ú.j magyar 
vígjátékot. A filmnek nagy si
ker» lesz.

Esti Kurír:
Rengeteg nevetés és nagyon sok 
taps. Az ú.j magyar film rengeteg 
eséllyel veszi fel a versenyt az 
új szezonban meginduló nagy 
küzdelemben.

Mai Nap:
Első kockájától az utolsóig vi
dám és derűs, a kitűnő szerep
lők pedig valósággal versenyez
nek a közönség mulat ta tásábnn. 
Az ój inagjar film nagy sikerre 
tarthat számot.

8 órai Újság :
A közönség rengeteget nevetett, 
egyik kacagáshullám követte a 
másikat.

Nemzeti Újság:
Rengeteg nevettető jelenetét per
cenként megtapsolta a bemutató
közönsége.

X A kereskedelmi és a pénzügyi minisz
térium, valamint a TÉRÉ és a GyOSz kép
viselői között tárgyalások folynak nagy- 
arányú munkas-csnládházépitö-nkció elő
készítésévé. A tanácskozások még kezdeti 
stádiumban vannak, de remélik, hogy az 
OTI tartalékai egy részének bevonásával 
ezt. a bölcs és előrelátó szociális elgondo
lást, meg lehet valósítani.

X Pillanatnyi gondatlanság egész életen 
át, nyomasztó gondol eredményezhet. Eri
nek u gondnak súlyát, olhárithatja a sza
vat ossági biztosítós.

4 Y P E R O L
I r szájvíztabletta ideális 

száj- és torokfertőtlenítő I

Esti Újság:
A kitűnő szinészgárda simulékony 
játékával az ötletes mese során 
egyik túltesz a másikon. A renge
teg nevettető jelenetet percen
ként megtapsolta a közönség.

Újság :
A film friss, ötletes, leköti a 
nézőt és a legpompásabb hangu
lat lián tartja elejétől végig.

A Reggel:
A nézőtér mindvégig hangos ne
vetéssel és nyiltszínl tapsokkal 
kísérte a mulattató vígjátékot, 
amely gyors iramban halad a si
ker felé.

Pesti Napló:
Vaszary János ezúttal szüzséhen 
és rendezésben egyaránt készet, 
finomat, kitűnőt produkált. Ez Is 
siker lesz, sőt: ez lesz talán az 
Igazi!

Premier* 
csütörtökön !
t  •
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A R E N A
A  legutóbbi futballbírúi botrány,

amelynek Lindcnbaum Lehel volt az 
okozója, alig csendesedett el, amikor 
Csongrád megye közigazgatási bizott
ságának ülésén vitéz dr. Tóth Béla, a 
megye tiszti főorvosa a szokásos jelen
tésében foglalkozott a fuibullsporl el
durvulásával és utalt arra, bogy 
egyesek a sportolás ürve alatt élet
erős fiatalembereket tőnkre rugdal
nak. Aztán így folytatta:

— A bitóknak nevezett futball játék
vezetőknek kötelességük volna az 
ilyen b iíncselckményék megakadályo- 
zása. Ezek között sok a félművelt em
ber és ismeretlen egzisztencia s nem 
egy nemcsak nem. teljesíti kötelessé
gét, hanem bűnrészessé válik, amikor 
nem torolja meg a sorozatos és nyil
vánvalóan szándékos cselekménye kék 
Ezeket az egyéneket a szándékos sé
rülések okozóival együtt el kellene 
fogki,. A jövőben kötelességemnek 
megfelelően megfigyelt elem ezeket az 
embereket és konkrét esetben bűnvádi 
feljelentést teszek ellenük.

Tiltakozunk a tisztifőorvos úr állí
tásai ellen

— mondotta Riess István dr., a Ma
gyar Játékvezető Testület európai 
műveltségű elnöke. Majd így foly
tatta:

— À játékvezetők igenis megtorol
ják a durva játékot. Kizárják a dur
ván játszókat, a baj csak az, hogy leg
többször a szövetségek fegyelmi bi
zottságai enyhén ítélik el őket. A ma
gyar futballbírúi kar előkelő helyen 
áll Európában. Amatöralapon dolgoz
nak a futballbírák a magyar sportért. 
Nem érdéűi^k ‘Uófey tájékozat
lan hely ről ilyen „támadásban része
süljenek. Nem ismerjük el a tiszti fő
orvosnak hatáskörét ebben a kérdés
ben és visszautasítjuk azt a merész 
állítását, hogy a magyar futballbírák 
félmüveltck és kétes egzisztenciák 
volnának.

Az igazi válasz
• • • *

a szentesi tisztifőorvos beszédére 
jfyiess István dr.-nak A Reggel-nck 
adott nyilatkozata után csak az le
ltet, ha a játékvezetői testületben va
lóban rendet teremtenek és nem en
gedik szóhoz jutni azokat, akik sok
szor beteges hiúságból, vagy pedig 
üzleti érdekük előmozdításából veze
tik a; meccseket. Akkor a szentesi 
megállapításokhoz hasonló kijelenté
sek sem fognak elhangzani.

A Hungária—Venus-mérkőzésen

kevesen vették észre, hogy a meccset i 
vezető bíró miért adott tizenegyest a 
Yeuuö ellen. Tisztán láttuk, hogy a 
gólhelyzetbe kerülő Csehi lökték, 
majd gáncsolták. A bíró tehát a sza
bályok szellemében helyesen ítélte 
pang a büntetőt, amely miatt a Venus 
vezetői tiltakoztak. Cseh esete meg

törtét tíodolával, a Venus legkivá
lóbb játékosával is. Üt is gólhelyzet
ben lökték és gáncsolták, akkor azon
ban a játékvezető sípja néma maradt. 
Ez volt az egyetlen szépséghibája a 
mérkőzés vezetésének. A Hungária 
különben tartalékos esapatavat 
könnyedén vette a mérkőzést, ami 
ilyenkor mindig megbosszulja magát. 
Ezért tudta csak az utolsó n e g y e d 
órában legyűrni a szépen iejlődő V e
nus együttesét. Külön öröm volt 
látni a tartalékként szerepelt Vidort, 
az MTK saját nevelésű játékosát, aki 
a pár perc alatt is bebizonyította ki
váló tehetségét.

Miklósi gólja
a szezon legszebb gólja volt. A Szür
ketaxi hátvédje 2(1 méterről helyezte 
he védhetetlenül a labdát a Nemzeti 
kapujába.

Újpest félelmetes

gól lövő formában van. Azzal, hogy 
a lila-fehérek 5:0 arányban legyőztek 
az Elektromosokat, bravúros teljesít
ményt végeztek.

Darányi Kálmán miniszterelnök
kel beszélgettünk

a tihany—balatonfüredi úszóverseny 
után. À miniszterelnök elmondotta 
A Reggel munkatársának, h o g y  nauy 
teljesítmény Tihanyból Füredre 
úszni olyan hamar, mint ahogy azt 
Végházy és Vojtek tették.

— örülök annak. — mondotta a m i 
n is z te re ln ö k  — hogy a jótlrcndezcl t 
Ralatoni Sporthéttel kitolódik a bala
toni szezon. Támogatni fogom azt az 
akciót, hogy jövőre még nagyobb 
mértékben bővítsék ki a balatoni 
olimpiászt.

A miniszterelnök a társaságában 
lévő Fabinyi Tihamér pénzügyminisz

terrel együtt elismerésüket fejezték 
ki a M agyar Úszó Egyesület ne/,, 
amely immár évtizedek óta leg mke- 
sehb propagálója a balatoni Kultusz-
nnk.

Majorszky Ferenc,
az e g y ik  legkiválóbb és legnépsze
rűbb fulbul Ibi ránk, ebben a szezon
ban még nem vezetett mérkőzést. 
Fut ballkörökben először az a bír ter
jedt el, hogy Majorszky a Játékve
zetői Testületben dúló belső csatáro
zások miatt visszavonult. A bírt 
most maga Majorszky cálolta meg 
nekünk. Elmondotta, hogy betegsége 
miatt egyelőre nem bíráskodhat, ne
méi jiik, hogy a gátló ok rövidesen 
megszűnik és a leg korrektebb sport
emberek egyike rövidesen ott lesz <i 
sporttelepen.

Házasodik Korányi Lajos,
a Ferencváros és a magyar válogatott, j 
csapat kitűnő hátvédje. Korányi egy 
bájos ferencvárosi úrilányt, Szőke 
Irént, szeptember 20-án vezeti oltár
hoz a Bakáts téri plébániatemplom
ban. A hírek szerint a fiatal par 
Franciaországba megy nászút ra. ab
ban a reményben, hogy Korányi lut- 
bniltudását kint tudja majd kamatoz
tatni. A Ferencvárosban viszont híz
nak abban, hogy a nászút csak rövid 
ideig tart « Korányi továbbra is a 
Ferencvárosban m a ra d.

Az angol király

a rail y vázát kill (lőtt nászajándékba 
Dorothy Roundnak, az angol Davis 
Cup csapat vezető hölgy teniszező je
nek. aki férjhezment Douglas Leigh  
cludley-i orvoshoz. Ajándékot kapott 
a teniszbajnoknő Edén külügy
minisztertől is. A nászajándék értekét 
15 ezer fontra becsülik.

I*. K.

— Azt mertél: rólunk mondani, hogy a 
Szeged EC tagjait Letartóztat Iák Svéd
országban, mert nem fizette ki a szállo
dai szóljál, és hogy engem is lecsuklak. 
Volt bátorságuk azt hazudni, hogy dur
ván, játszottunk, botrányokat okoztunk és 
hogy hitelezési csalás miatt feljelentettek 
bennünket.

4.

— Szó «cm igaz az egészből!

5.
_ Védelmet kérünk A Reggel-tót a rá

gaimazók e llen .. .
Markovics előveszi a svéd futballszövet 

ség levelét, amely bizonyítja svédországi 
sikerüket. Bemutatja a suudsvalli rendőr
ség hivatalos nyilatkozatai, amely iga
zolja, hogy a városban és a hozzájuk tar
tozó kerületből semmiféle feljelentés, 
rogy /ninasz nem érkezett a Szeged FC 
ellen. Valótlanság tehát, hogy a csapat és 

| annak elnöke, Sundsoalibán le lőtt volna 
tartóztatva.

— Hat mérkőzést játszottunk — foly
tatja — és csak egyszer szenvedtünk ve
reséget.

Lapoz az akták közt és máris mutatja 
mind a hat ellenfél elismerő levelét, mel
lékelve a Szeged FC úri magatartásáról 
és nagyszerű játék kuli órájáról szóló lap- 
kritikáikat. A lapok díeserik a >puszta 
fiaitc, akik mindvégig tüzesen* játszot
tak, do a legkorrektebb módón.

A Szeged FC A Reggeldói kér
védelmei a rágalmazók ellen

í.
Felkeresett bennünket Markovics Szi

lán!, a Szeged Futball Club elnöke és dra
inai hangon mondta:

— Egy Shakcspeare.-traffédiában nincs 
annyi cselszövés és ármány, mint amony- 
nyi a Szeged FC jól sikerült svédországi 
túrája után következett...

Mozgékony, tüzelsz emu fiatalember n 
szegedi futballsport vezére, öróla mon
dotta Shvoy Káinán szegedi képviselő, 
hogy lelkes, áldozatkész, munkabíró és az 
ő irányítása mellett naggyá fog fejlődni 
a szegedi profifut ball is . . .

2.
Kein hiába mérnök Markovira, a légua- 11léink nek tudjuk be.

Iákkal, levelekkel, igazolványokkal és 
újságcikkekkel támasztja alá.

— Mindenki dicsért berniünket Svéd
országban, ahol a legnagyobb sikert arat
tuk, csak egy ember volt, aki int rikolt, aki 
sötét szemmel nézte, hogy minket meny 
nyíre megszerettek a svéd városokban. Fz 
az ember Nagy József, a Svédországban 
élő magyar tréner volt. Az ö Budapestre 
írott levele, amely hemzsegett a valótlan
ságoktól, indította meg a rágalmak szenu- 
nges árját. Mindegyik svéd lap elismerés
sel írt rólunk és hogy mégis akadt egy 
svéd lap, amely ellenünk foglalt áUn«t, 
°zt is a mi kintélő igen tisztelt c liens é-

f>.

Nagy József és a vele eg y húron pendii- 
lök fújták fel a Fuggcrviki futballpálya 
melletti I urisl uházba n történteket. Kial
kudtam, hogy napi á svéd koronát fize
tünk a penzióért, mindennel, tehát borra
valóval együtt. Mindenütt ennyit Fizet
tünk. Távozásunkkor azonban külön borra
valót számítottak fel, amit én hőrom perc
nyi vita után kifizelti m. Fgyébkent itt 
van Ida Aekerlund, a szálloda tulajdonos- 
nőjének nyilatkozata, amelyben közli, bogy 
mi a számlánkat kifizettük és a szállodá
ból rendben távoztunk.

7.

A svéd egyesületek vezetői Markovics 
felszólítására készségesen igazolják a Sze
ged FC nagy sikereit és azt, kívánják, 
hogy a rágalmazók ellen járjanak el. Mar
kovics Szilárd bejelenti:

— Földes István dr. ügyvédünk útján 
bepereljük a firkálóknt, hogy elmenjen a 
kedvük a rágalmazástól és a valótlan té
ri Irt. Írásától, beperel jiik mindazokat, akik 
erkölcsi és anyagi hitelünket mogrontot- 
! á k.

Lukács László

gyobb pontossággal állította össze a sze
gediek svédországi túrájának minden rész
letét. Térképen mutatja meg, merre jár
tak, hol mérkőztek, minden szavát szám-

3.

Leveleket és újságcikkeket 
Mennydörög a hangja:

mutat.

iFkolí és I» Bnf utári
k f i n y  m k  b e k ö t é s e

1 c a e 1 ő n v ő s  e b b

RadA l ig á n á l
V., Szent István körút 10. szám, I. c m i

Telefon: 121-531

I  B á r m i k o r  m c g h e z á l i c í © ,  t e t s z é s  s z e r i n t  m ó d o s í t h a t ó  e g i j é n i  u t a z á s a i n k b a n  K é n y e l e m .
g o n d t a l a n s á g ,  o l c s ó  á r a k  -  a z  i t á l i a i  n y á r u t ó  f e l e j t h e t  é t i e n  é l m é n y e  v á r j a  !

K? tü1 á r a i n k b a n  h e l y s z í n e n  e l t ö l t ö t t  t e l j e s  p a n z i ó n a p o k  k i f e j e z e t t e n  j ő  s z á l l o d á k b a n ,  m i n d e n  m e l l é k k ö l t s é g g e l ,  
■  III I  ü  B* ■£* íi ■ U fik. o .  g y o r s v o n a t  j e g y  o d a - v l s s x a  u t a z á s s a l  b e n n f o g l n l t a t n a k  I

Az Adriai és Földkézi tenger 
napfényes Riviérája !

2  hét
Lido-JoRoloban . P 185.— 
Abbáziában . • P 195.— 
Alnmtinbnn • - P 205.— 
Licio-Vonoziábnn P 215-— 
Ottpod előttiben . P 245.—

Itália szépsége és kultúrája !
I2 nap Vonozia

2 nap Fireuzo
3 nap Róma
1 nap Napolt
2 nap Capri
l ^yancz 2 napos TAORMIN AI 

tartózikoitáASrtl . . . .

P209
P 239.—

Ospedaletli — a Riviera vlrágoshertye !
L nap Venezia . # • » » » »
1 nap Milano • | H T I T
t n&o Genova / U  I l í \

10 nap Onpotlnlottl . « • • * * )  ® J

Nászút - megvalósult álom! 
10 iuljtjs penziónap, min:ion mnllák- kÖltHÓKKOl ás H l .  o. gyorsvonat- 

Joky oda-vlzzza2 nap Vonozia • • • • .  v 0̂%3 nap F l r o n z o ............................\ K V  f  1 ®
5 nap Roma ................ I ■

Mx o la s z  t a v a k  és a ’D o lo m ito k  — elbűvölő tájak tilndővovszága!
2 nap Vonozia ........................
1 nap Vorona , « « • • § ■ •
4 nap Gardono (Garda-tó) . f 
8 nap Tremezzo (Como-tó) . . . 
8 nap Pallanzo (I-aao Maaaiore) m i

2 nap Vonozia 
1 nap Milánó

10 nap Tremezzo (Oomo-tó) P 279
. •2 nap Vonozia 

1 tiap Verona , . • • • 
6 nap Riva (Garda-tó) , • 
4 nap Corttnz d'Ampezzo I ? 239

Ri vábnn
Tor bo Iában
Górt ina tl’Ampozzón
Soprnbolzanuban
Carbonln ban

} P 229.
............... 240

1 P 239.
Valutáját kiigényelj ft K, a legpontosabb útitervvel szolgálunk s egyéni utazásainknál is biztosítjuk a társasutazások gondtalanságát!

Vidéki olvasóinknak postán intézőnk el mi nd e n t  a leglelkiismeretesebben !
m  Prospektusok, felvilágosítás, díjtalan Jk D E f J I J C I  I I I a v Á C Í  Budapoet, VI., AndrAssy Út 48. (Mussolini tér) Tel. l-2»ft.ft4

H  V 1 C U U C L  O l O Z a Z I  B r U a c B | a i l ^ l  és 1.295-55. HÍV. órák d. e 8-tól V'22-i« és «1. u. 4-6-igszobatoglalás, jelentkezés kizárólag:
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R o m u lu s  és R e m u s  a  fu tb a llp á ly á n  I hifzaLd«aku!áték
A Ferencváros csapata 30.000 néző előtt 
4:2 (1:1) arányban legyőzte a római Laziot Irta:

Pataky Károly
rA' kora délutáni eső kis tengersze

meket vetett nz iillöiúti pálya Hé, 
amelyet vasárnap délután félháromtól
félnégy ijr

ostrom alá vett a közönség.

fA Fenmeváros—Lazio Küzépeurépai 
Kupa-mérkőzés nagy sport- és idegen- 
forgalmi esemény. Hukarestböl, Ko
lozsvárról és Nagyváradról külön vo
nat érkezett a szombati Hungária— 
Venus és a vasárnapi Ferencváros— 
Lazio mérkőzés megtekintésére. Kü
lön (éutnbuszok és utók hozlák az elő
kelő közön séf/el Rómából. A nép va
lósággal özönlik az FTC—MÁV Ad  
előmérkőzés alatt.

A fiitballsport nagy theatre
paré ja ez

az őszbe nyúló délutánon, amikor 
csak néba-néba bukkan elő a nap és 
óhnos felhői: fenyegetik a kötönséf/cl 
csőiéi. Mellettünk iil egy olasz új
ságíró és nézi a tribün előtt elvonuló 
közönséget. Nem is érdekli más, csak 
a hömpölygő áradat, a szőke fürtök, 
a rikítóvörös haj, a divatos ruhák, a 
nagy nézöparádé. összecsapja a kezét 
és így szól hozzánk:

— Sehol a világon nines annyi 
szép asszony és lány, mint Buda

pesten.
Most érkezik Ro rnemisza Cléza 

miniszter a feleségével, aztán moso
lyogva Fabinyi Tihamér pénzügymi
niszter, I se!Ifi Béla kalauzolja ókét. 
Muni!) Lili karonfogva jön Harson y 
Rózsival. Fáger Antal nagy vihar- 
kabát bari, Kontár .Júlia Wall is-kék 
ruhában. Szandii Károly megáll a 
tribünök előtt, öt az innalörmérkőzés 
is érdekli. Kelemen Kornél, az OTT 
elnöke Kammerma i/er Oszkár tan
ügyi tanácsos és 7'erlandy dr. társa
ságában jelenik meg. Kelemen dél
ben érkezett meg Párizsból. Kimond
ja, hogy

a magyar főiskolai csapat mara
dandó, értékes sikert ért el a fran.

eia fővárosban.

Azokra a hírekre vonatkozóan, mint
ha rossz lett volna a szállás és ellá
tás, kijelenti, hogy a francia élelme
zés pótlására fej és raj dili minden
kinek rendelkezésére, azonkiriil ma
gyar hen lestől különböző hásne- 
m éteket vésőről!ak. Az úszó- és ví/.i- 
poloesapul tagjai mindennel meg vol
tak Hegedve és ők érlek el a lei/,szebb 
es a len jobb ered méni/l. Kélnégy el
múlt már pár perccel, amikor udva
rias tapsok kíséretében pályára lép a 
romai Lazio csapata. Kék-fehér dressz 
run a pompás (dákét játékosokon. 
Mindegyik erős, izmos: férfiszépsé
gek.

Mennydörgésszerű tapsorkán kö
zött érkezik a Ferencváros,

amely így áll fel: /láda — T'titrai, 
h órányi Manda, Folgár, Székely— 
Táncos, Kiss, Sárost, Toldi, Kemény.

Piola!
A labdát a kezdésnél Fiola rúgja 

® 1 és íuiugyárt az olaszok indulnak 
frontba. ( 'sapatösszeállítasuk a ko- 
yctkezö: Fla son — Zaceoni, Monza —• 
Hal do, Vinni, Milano — Husani, 
Mnrvhini, Fiola, i'ameleze. Casta. A 
“• Percben szólal meg először a esrli- 
szlovák A'rist sípja, szabadrúgást ítél 
a Ferencváros ellen, mert Fal pár sza
bálytalanul szereli Piolát. Az első 
gólhelyzete a Ferencvárosnak van: 
A entrau beadásából Toldi főié töri a 
•ahdtji, | ’ tána Sárosi forgolódik a
jahdávnl. átadja Toldinak, az olasz 
kapus véd. Fs mos1 megismerkedünk 

.  ̂* az olasz ful'balIsitor! leg
alább szvmefényé vei, akinek bizony 
Miniden mozdulata vészelni jeleni a 
Magyar ka tatra.

Ide-oda kígyózik a védőjátékosok 
kozott, Polgár nem tudja fogni még 
yezzel sem é* sokszor csak a s/eren- 
'■ye .ment meg bennünket attól, hogy 

l0'a ne lőjön gólt. Az olaszok rit

kábban, mi többet támadunk, de csa
társorunk sokat tartogatja a labdát.

Dübörögve biztatja a tribünök 
népe a Ferencvárost és felszaba
dulnak a lelkek, amikor a 21. 
percben 'láncos beadásánál a 
labda Várositól Toldihoz pattan és 
ö a ráfutó hátvédek mellett ka
imba gurítja. Viharos taps kö

szönti az első gólt.

Most kellene rákapcsolni, de Kiss 
mintha el lefejtett volna futballozni. 
A vedelem is sokat hibázik, nincs 
lalálékonj/sáfi a csatársorban. Viszont 
Husani, az olasz jobbszélső lefut,

Székely valósággal bekíséri öt a 
kapuba. Busani kiegyenlít: 1:1.
A másik percben Piola már megint 

gólhelyzetben van, de Hátin beleveti 
mánál a lövésbe. Piola és ismét 
Piola! Csütörtök este az egyik szál

loda teadélutánján táncolt Polgár és 
Piola.

Ott Polgár győzött, most Piola a
jobb.

Fel nyomulnak az olaszok és bizony, 
ha Korányi nem volna olyan gyors, 
megeredne a !jóleső.

Csodálatos védekezés
Az első félidő utolsó tízpercében a Fe

rencváros pergőtűz alá fogja az olasz ka
put. A római védelem azonban csodálato
san védekezik.

Mintha ágyúból lőnék ki a Játékosokat, 
úgy pattannak előre és ahol a labda, 
ott robban az olasz védelem bombája.

Toldit lókik, Sárosit. gáncsolják, Magda 
beadását Kemény kapufának fejeli. Pom
pás küzdelem volt ez. Sajnos, eredmény 
nélkül.

Második félidő: remek Ferencváros,
olasz finis

A második félidő gyengén kezdő
dik, még mindig sok a hiba a Ferenc
városban. Ide-oda kapkodnak. Aztán 
percről percre kiderül, hogy a máso
dik félidőben más Ferencváros és más 
Lazio játszik, mini az elsőben.

Piola hátulról belerúg Tátraiba,

ezért, hí roi figyelmeztetésben része
sül. Most t elnyomni a Ferencváros 
és félóráig y>kezebcn« tartja a mérkő
zést. Sárosi szökteti Táncost, beadá
sát Sárosi elveszti.

A 9. percben Sáros! rájön arra, 
hogy őrzői fa képnél hagyták, fel
használja ezt a pillanatot és le
adás helyett gyönyörű gólt lő. 2:1.

Még ebben a percben újra kitör ttá- 
rosi, összeütközik az olasz védelem és 
a magyar eenleresatár ben ári! ja a 
labdái az üres kaimba, de a mérkőzést 
vezető bíró nem ítél gólt. Az öltöző
ben erről azt mondotta nekünk a bíró, 
hogy Sárosi kezelése miatt már akkor 
szabadrúgást jelzett, mielőtt még a 
labda a hálóba került volna.

Parázs tüntetés és füttykoncert 
keletkezik, a játékosok is rekla
málnak a bírónál, aki a Ferenc
város szabályos gólját nem adta

meg.

A zöld-fehér támadó sor tovább dol
gozik, Sárosi szökteti Keményt, aki 
lefut. Közben

! Toldit fellökik és az előrerohanó 
Keményt hátulról elgáncsolják. A 
bíró tizenegyest ítél. Ezt Sárosi 
helyezi szépen a hálóba. A 14. 
percben .“1:1-re vezet a Ferenc

város.

Az olaszok azonban nem adják fel 
a küzdelmet, Fiola Höl harcol, mint 
Famulus, a védelemben pedig olt van 
Viani, a római Fernns. Mintha tény
leg farkastejen nevelkedtek volna, 
elszántan és vadul harcolnak a római> 
csa pa I győzd méért.

fis Piola-ltomul usnak a IS. perc
ben sikerül elfognia a Háda ál
tal kiütött labdát, amelyet esté

ben is a kapuba ló (2:2).

Tovább folyik a nagy csata, megint 
támad a Ferencváros. Kemény beadá
sé nál

Toldit kézzel fellökik és a bíró 
megint tizenegyest ítél.

Ezt már nem veszik oly egvkedvűen 
tudomásul a rómaink, öklüket muto
gatják Krisf bíró felé. Végül Sárosi 
megint nyugodtan belőhet i a tizen
egyest. A 30. percben 4:2-re rezei a 
Ferencváros. Izgalmasabb lesz a harc 
és a Ferencváros támadásait most 
már egymásután szabálytalanul 
akasztják mega római védőjátékosok. 
Sárosit megint elgáncsolják gólhely
zet lám, de mos! már nem mer tizen
egyest adni a játékvezető.

Viola, a Lazio magyar trénere
botrányt oKoz

Mind izgalmasabbá válik a mérkőzés és 
amikor Toldi follöki a-/, egyik olaszt., a 
pálya szélén álló Viola József, a Lazio 
magyar származású trénere durván meg
sérti a magyar játékost.

Toldi magából kikelve rohan Viola
felé.

Szerencse, bogy a játékvezető meg tudta 
akadályozni a komolyaid* fejleményeket. 
Pár percig az Üllői úton is kísértett a bécsi 
sl a/fiim olasz-osztrák futballbolrán yánnk 
emléke. A mérkőzés után egyébként Sprin
ger Ferenc dr. kijelentette, hogy

Viola botrányáért hivatalos úton kér
nek elégtételt nz olasz futliallszővét

ségtől.

A sértegető és botrányt okozó Violának, 
aki a pálya szélén gúnyolta a Ferenová-

Szeptembcr 18. és 19-én délntán 1 .3 érakor
Magyar Lovaregylet versenyei

ros játékosait, megbüntetését kérik.

Az utolsó percekben megered az eső, a 
Ferencváros támadásai alábbhagynak és 
most, felnyomulmik az olaszok, Husani kö
zépre adja a labdát. Piola két lépésről ka
imra fejeli. Hátin kifutással menteni akar, 
de nem tudja elfopni a labdát, ott terem 
Korányi és tisztázza a helyzetet. ,

Vége a meccsnek, nz olaszok felállnak a 
pálya közepére, a közötiséy udvariasan 
megtapsol ja ökel és aztán a tömeg ünnep
li n győztes ferencvárosi játékosokat. A 
Ferencváros tartalékos csapata változatos 
játékot mutatott be és sokszor nem elégí
tette ki a nézőket, A második félidőben 
jobb roll a Ferencváros, mint a; elsőben. 
Figyelembe kell venni, hogy a Ferencvá
ros tartalékos volt és Toldi betegsége után 
először játszott. A csapat legjobb tagja 
Korányi volt. utána Sdrosi, majd Magda, 
Tátrai, lláda következik. Nagy igyekezet
tel játszott Toldi, Táncos és Kemény. F.z- 
úHal is gyenge formát árult el K íhs. Pol
gár sokszor jó. sokszor rossz. Székely nem 
l'eflezet. Piola, Via ni. Zaceoni. és Blason 
•wdus iátéka emelkedett ki,

mondja
Szendy Károly

A mérkőzés után először

Szendy Károly
polgármester véleménye iránt érdek
lődtünk. Haragosan mondta:

— Kemény volt a játék s a végén 
durva. Pedig kár durvulni, hisz ez 
mégis csuk játék!

Bornemisza Géza
miniszternek tetszett a mérkőzés.

— Fant pás küzdelem volt — mon- 
döfi a. — Fiola remek, Korányi pom
pás, Sárosi góljai csodálatosak vol
tak. Feltűnt nekem, hogy az olasz 
játékosok kondíciója mennyivel jobb 
a magyarokénál. Erőtől duzzadnak 
ezek a fiúk. A Ferencváros megérde
melte a kétgólnyi győzelmet.

Springer Ferenc dr.,
a Ferencváros elnöke:

— A Ferencváros a finisben gyen
gébbnek bizonyult, de az egész mér- 
közé#* alapján igazságosan győzött. 
Remélem, mire elérkezik a római 
mérkőzés ideje, nem kell tartalékos 
esti pali ál szerepelnünk és a Közép- 
európai Kupa a mi birtokunkba kerül.

Vitéz Kenienessy Sándor,

a Ferencváros főtitkára:
— Ha a bíró megadja Sárosi szabá

lyos góljai, altkor még nagyobb gól
aránnyal nyerünk.

Az olaszok mérgelődve fogadják az 
eredményt. Szerintük a bíró eggyel 
több tizenegyest adotl, mini amennyit: 
megérdemellek volna. A közönség pe
dig haza felémenet azon töprengett: 
vájjon elég lesz-e a Fercneávrosnak 
Rómában a kétgólnyi előny?

Dietz Károly  ̂
pénteken állítja össze 

a magyar csapatot
(A Heggel tudósítójától.) Vasárnap Bu

dapesten rendezik a Magyarország—Cseh
szlovákia válogatott futballmérkőzést. 
DUdz Károly dr. futbnllkapitány elmon
dotta A Heggel munkatársának, hogy a 
magyar válogatott csapatot pénteken esta 
állítja össze, ekkor hirdetik ki a csapat- 
öszeállítást. A fírünnben szereplő buda
pesti válogatottat szerdán hozza nyilvá
nosságra. Szerinte a Ferencváros ntcjper- 
ih mette a győzelmet, bár az el?Ő félidő
ben gyengébben játszott, mint a Lazio. 
Háda, Korányi, Magda és Sárosi tetszett 
a kapitánynak.Ma startol Wihtonen

(A Heggel tudósítójától.) Az amerikai 
stílusú birkózóverseny ina esti érdeket- 
sége, hogy először startol IVihtonen, a 
finn világbajnok. A sorsolás szeszély» 
úgy hozta magával, hogy a mindig sza
bályosan küzdő IVihtonemick Húr, a 
Mtytatanság világbajnokai lesz az ellen* 
fele. Orlando P irn  oval, Gevearfh Leone* 
vat. Ivanov ( iáborffyval és Xémcih Black 
De viliét mérkőzik. A ma este V/9 órákon 
kezdődő mérkőzéseket végignézi Keleméit 
Kornél, nz Országos Testnevelési Tavad  
elnök).* is.

Szeged—Pécs városközi teniszmér
kőzés volt Szegeden. A szegediek már 
n:l-ro vezettek, amikor a zuhogó eső 
miatt a versenyt félbe kellett szaki- 
tani. Hétfőn folytatják,

Szegeden nagy meglepetés volt vasár
nap az h ma tőr bajnok sághnn: a SzTK 7:3 
(2:2) arányban legyőzte a bajnok Sr.AK 
csapatát. — KEAC— Kecskeméti AC 1:1.

A súlyemelő világbajnoki versenyt va
sárnap folytatták Párizsban. Könnyű
súlyú világbajnok Terlazzo (I SA). A ma
gyar (labor tizenharmadik lett. Közép- 
súly; 1. Ter pák (USA).
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a mérkőzéseit et -
mondotta Brül! Alfréd 

a Hungária bajnoki vacsoráján
(A Reggel tudósítójától.) Szombaton este 

rendezte u Hungária u lioyal-szállóbau 
bajnoki vacsoráját, amely túlnőtt a meg
szokott bajnoki vacsorák keretén, Részl- 
vett az ünnepségen Szemig Korul y pol
gármester is, akit a nagyszámban megje
lent Hungáriu-hivők lelkesen ünnepellek.

— Emelem poharam az MTK nemes cs 
tiszta törekvéseire — mondta rövid felszó
lalásában a polgármester.

Az üdvözlések után tír üli Alfréd elnök 
mondott na g g jelentőségű beszédet.

— Sokan kérdezték tőlem, — úgymond — 
miért van az, hogy júniusban nyerünk 
bajnokságot és csak szeptemberben vacso
rázunk. Erre az a válaszom; a Lazio elleni 
vereségünk után olyan rossz volt a han
gulat, hogy nem volt kedvünk ünnepelni. 
De azért felesleges volt a kétségbeesés, 
hiszen tudvalevő, hogy a Közép ‘urópai 
Kupa küzdelmei során hét ország hét baj
noka esett ki a küzdelemből.

tíriill elnök ezután arról beszélt, hogy 
az egyesülő* nehéz gondokkal küzd és en
nek okát abban látja, hogy a közönség 
nem elég hű és áldozatkész. Kitért be
szédében a mérkőzések és a válogatott ta
lál kozó k h a 1 m ozá sá ra.

— Becsben és Prágában mindössze Hz 
csapat küzd az elsőosztdlyú bajnokságért. 
Joggal merül fel a 1;érdes: vem keltene-e 
válunk is tízre csökkenteni a résztvevők 
számát1 Ha én lennék a futballszövetség 
elnöke, kimondanám, hogy egy játékos 
csak hatszor köteles szerepelni a váloga
tott csapatban egy esztendő alatt.

Majd:
— Ha résztveszünk a jövő évi futball

világbajnokságban, akkor a selejtező mér
kőzéseken ne a standard játékosokkal sze
repeljünk. Játsszanak mások is. Hiszen 
van elég játékos, amikor Hő-ős kerettel 
dől gőzünk — fordult mosolyogva Dietz 
Károly dr. futballkapitány felé.

Hivatkozott Robert sonra és Hodgson va, 
a két legnagyobb angol trénerre, akik 
szerint a sok utazás ártalmasabb a játé
kosok kondíciójára, mint a sok mérkőzés.

Végül így fejezte be nagyszabású be
szédét:

— Herczeg, Molnár, Heltai az irodalmon, 
Dnhnrínyi, Bartók, Kodály a zenén keresz
tül. a Sár ősik, Turayk és Cseh Matyik a 
sport révén szereznek hazánknak dicső
séget. Legyünk büszkék rájuk!

Számos felszólalás után késő éjjel ért 
véget, a bankett, amelynek dr. Kisfalvi 
István. Ipoly Kálmán és Srhrrr Ernő 
volt sikeres főrendezője.

Kovács Béla nyerte meg a vitorlázó 
bajnokságot az összpoutozás alapján.

Karaki (BSzKRt) megnyerte a Bu
dapest—Székesfehérvár közötti kerék
párversenyt.

Evezőseink vereséget szenvedtek Mila
nóban a magyar—olasz—svájci országok 
közötti evezősversenyen. A kormányos 
nélküli négyesben Svájc, a kettősben 
Olaszország és a nyolcasban is Olaszor
szág győzött, míg Magyarország a har
madik helyen végzett. A  kettős párevezés
ben Olaszország mögött a második helyre 
kerültünk.

Az osztrák asztali teniszezők Balatonal
mádiban 8:5-re legyőzték a magyar válo
gatott asztali teniszező csapatot.

Második liga bajnoki eredmények: Si- 
moritornyai BTC—Tokodi ÜSO 3:8 (1:1), 
Álba Régla—VAO FO 4:1 (2:0), Váci 8E -  
Vasas 6:0, Szolnoki MÁV Váci Remény 
13:2 (5:1), Drogisták—DVTK 1:1, Csepel— 
SBTC 5:2.

Balatunföld váron automobil rail* 
lactúra volt. Első: Krumpliolz (Horn). 
A magyar versenyzők közül vitéz 
Hcrczerjh érkezett be elsőnek.

Petvási (MTK) győzött vasárnap a Mil
lenáris sporttelepen lebonyolításra került 
pályabajnoki kerékpárversenyen. 2. Ormán 
(Törekvés). 3. Nagy és Éles.

B. T, K. Sporttelepe :: X. Hangárja kösépkőrút 61037 szeptember 10-én délután fél 4 órakor Európai Kupa mérkőzés
Csehszlovákia-Magyarországválogatott csapatai között Előtte délután fél 2 órakor

Wien - Budapestifjúsági válogatott csapatai mérkőznek

Súlyos vereségei szenvedett
a Bocskai és az ETO

(A Reggel tudósit ét jál ól.) A Ferencvá
ros—Lazio mérkőzés miatt legtöbb profi- 
csapatunk már a hét közben lej át szollá 
esedékes bajnoki mérkőzését. Vasárnap 
mindössze két nemzeti bajnoki mérkőzés 
volt — vidéken. A két mérkőzésről 
A Reggel tudósítói a következőket jelen
tik:

Kispest —Bocskai 5 :1  (2 :1 )
Debrecen, szeptember 12.

Körülbelül ezerötszáz főnyi közönség 
előtt nagy meglepetésre súlyos vereséget 
szenvedett a debreceni csapat. A kispest 
mindvégig fölényben volt s u második 
félidőben könnyedén lépte le ellenfelét. A 
12. percben a Bocsi,ni szerzi meg az első 
gólt Etek révén (0:1). A 23. percben Ne
mes egyenlít (1:1). ül perc múlva Kertes, 
h Bocskai kapusa kifutásnál megsérül, 
úgyhogy ki kell vinni őt, a pályáról. He

lyére Elek áll he, aki Szabó 11. szabad
rúgását nem tudja védeni (2:1). fordulás 
után a 4. percben Varga dr., a 7. percben 
■Nemes, a 27. percben pedig Újvári lövi a 
Kispest góljait (<>:1).

Phöbus -  ETO 4i0 (1:0)
Győr, szeptember 12.

Szemergő esőben kezdődött a játék, 
amely különösen az első negyedórában 
elég változatos volt. A Phöbus lassan I• *I- 
nyomult s a 32. percben (tömbkőiő meg 
szerezte a vezet o golt : 1:0. Szünet után a
10. percben Rökk beadására rávetette ma
gát Pécsi kapus, a sikos talajon azonban 
elcsúszott és így Túrni 11. akadálytalanul 
lőhet le hőtőb,t a labdát. 2:0. A 16. percben 
a labda Bökktől Szikárhoz került, aki 
szép gólt lő. 3:0. A 40. percben ismét Szi
kár eredményes. 4:0.

Csik és Gróf győzelm ével vé
get ért a balatoni olim plász

Siófok, szeptember 12.

(A Reggel tudósítójának telefon jelen
tése.) Vasárnap elérkezett a Balatoni 
Sportbét utolsó napja. Az öt nap óta tartó 
«balatoni olimpiász« zárónapja is gazdag 
volt eseményekben. A nagy nemzetközi 
társaság minden tagja megtalálhatta azt., 
ami kedvére való. Lovaglás, úszás, vízi
póló, asztalitenisz, vívás és automobil ver
seny szerepelt az utolsó nap programján.

A nap első látványossága a lovasmérkö- 
7.és volt. A férfiak díjugrató versenyé
ben Németh Dezső százados lett az első. 
A hölgyek Sellő-díjas versenyében keresz
tes Erzsébet győzött.

Az amerikai Madelaine Röntgen kis
asszony, aki szombaton súlyosan bu
kott, vasárnapra teljesen kiheverte 
balesetét és pompás kondícióban a har

madik helyen végzett.

Ezután következett a kótezermóteros Ba- 
lalonátúszó bajnokság a Miklós Andor 
vándordíjért. Versenyzők, kísérők és a 
zsűri tagjai hajóval kétezer méternyire 
távolodtak el a siófoki téli kikötőtől.

Miklós Andor emlékére Schubert Jó
zsef, a MIJE alelnökit koszorút dobott 
a Balatonba, majd nagy zivatarban és 
orkánszerü szélben megkezdődött a

verseny.

Izgalmas küzdelem után Gróf (UTE) 32

p 39 mp idővel győzött, Végházi (B1JTE), 
Vojlek (BSE) és Nagyiványi (UTE) előtt. 
A  hölgyek versenyében Acs Ilona (BSE) 
39 p 46 mp idővel kerüli az első helyre. 
Szabó Ágnes (FTC) és Jávor Magda 
(MUE) előtt. A férfiak hármas Csapat 
versenyében első az UTE, második a 
BSE, harmadik a MIJE. Az ifjúsági ket- 
ezer mát eres úszobajnoksugban I egliázy 
(BBTE) győzött 32 p 49 mp idővel. Az 
ifjúsági csapatversenyben az M'l K győ
zött, második a MUE A) csapata.

Az öbölben megtartott úszóversenyen 
l(ll) m mellúszásban 1. Engel (SzUE) 1 P 
19.2 mp. 2. Vágó (UTE) I p 24.fi mp. -  100 
m hátúszásban 1. Lengyel (BEAU) 1 p 
15.4 mp. 2. Somogyi (FTC) 1 p 20 mp. — 
100 mi hölgy gyorsúszásbam 1. Sándor Éva
(FTC) 1 P 20.8 mp. 2. Polgár Eta (UTE)
1 p 22.6 mp.

A 100 ni-es gyorHÚszásban, a Porzsolt 
Gyula emlékversenyben, az olimpiai 
bajnok, Csík Ferenc 1 |> 00.4 mp idővel

győzött.
Ezután került sor a Horthy kupagyőztes 

vízipólócsapat és a főiskolai világbajnok 
csapat mérkőzésére. Az esős, viharos idő 
ellenére is nagyszámú nemzetközi közön 
ség nézte végig a világhírű magyar vízi
póló játékosok küzdelmét. A Horthy kupa 
csapat: Bródy — Sark,íny. Laki Sast ra
vies — Brandi. Német, Kiinási 6:3 (3:1) 
arányban látványos játékkal ynzlo lo a 
főiskolásokat.

A BSzKRt és a Postás 
nagy győzelme 

az amatőrbajnokságban
(A Reggel tudásit ójától.) Vasárnap már 

teljes forduló volt a amatőröknél. A har
madik fordulóban végre győzött a Postás 
is. A  Beszkárt ismét nagy győzelmet ara
tott: Részletes eredmények:

U TE-B I 'K  3:2 (2:0). Mruj/rri út. Játék- 
vezető: Isi kos. (lóllovő; Aranyosi (2), 
Horváth IL, illetve Lukács és Burai.

GSE—HAC 2:1 (1:1). Budafoki út. Já
tékvezető: Boronkay. Góllövő: Bruszkó és 
Forgács II., illetve Balatoni.

Postás—URAK 5:1 (1:1). L óversen i/lér. 
Játékvezető: Gombos. Góllövő: Keszo (2), 
Békés (2) és Kárpáti, illetve Murin.

BSzKRt—Testvériség fi:l (2:0). S/m,! n. 
Játékvezető: Polgári. Góllövő: Pásztói (3), 
Sznller (2), Tóth, illetve Tábori.

Pamutipar—Vasas 2:1 (1:0). Béke uccu. 
Játékvezető: Goldmann. Góllövő: Tinelly 
és Németh, illetve Teller .

II. Vasutas—Z^E 4:1 (1:1). Öv u. Játék
vezető: Simkulák. Góllövő: Farkas (3), 
Roder, illetve Kratze. Durva mérkőzés.

III .  kér TVE—MSC 3:2 (1:0). Nagyszom
bat ti. Játékvezető; Fehér, (lóilövő: Tóth
(2) és Béri, illetve Kasztner és Vitek.

KAC—Uraséin* 3:1 (1:0). Kispest. Játék
vezető: Tárnái dr. Góllövők: Fridvolszky, 
Lugosi, Ónodi, illetve Kincses.

BMTE—MTK 3:1 (2:0). Budafok. Játék
vezető: Égner. Góllövők: Kovács, Kardos, 
Lindinnyer, illetve Szondrő.

S/.FC—EMTK 5:3 (3:0). Miklós telep. Jii- 
tékvczelö: Sessler. Góllövők: Huszár (3), 
Molnár, Répósi, illetve Rolkó, Kemény és 
Mat lag.

FTC—MÁVAG 3:1 (2:1). Üllői ül. Játék
vezető Sessler.

Cs. MOVE—Ganz 1:0 (0:0). Simor urea. 
Játékvezető: Vogel. Góllövő: Devecseri 11.

MAFC—SzAC 3:2 (2:1). Bertalan urna. — 
.7átél:vezető: Szőke. Góllövök: Kovács (2), 
Gyiire, illetve Sáros! és Gombos,

WSC—PTBSC 4:1 (2:0). IVckertelelep. — 
Játékvezető: Bártól:. Góllövök: Simon (2), 
Tóth (2), illetve Bodor.

Virulj, Viktória vezetnek, u táv előtt 
Balog Osbornet kidobja és biztosan nyer 
a favorit Bonnié ellen. Agrippina a start
nál hosszakat vesztett.

III. Fóti handicap. 1000 P. 2800 m. I. 
Cipó (3) Bihari L„ 2. Nowhere (2), 3. Mou
lin Rouge (17). Fm.: Mulass (4-ik), Bolió.
3 li., l’ejh.. 7  li„ 15 h. Tót.: 10:42, 23, 21. 
Befutó: 10:205. Mulass vezet, nyomában 
Cipó, Bolió. Cipót a kanyar előtt lovasa 
pihentél i. Az egyenesben Mulass helyét 
átadja Nowhere-nek. A távnál Cipó fel
nyomni és biztosan győz u második he
lyér! Moulin Bouge állal szorongatott 
Noieliere ellen. Móniin Bouge szerencsét
len versenyt futott, a géptől rosszul ke
rült el, igazán csak akkor jött lendü
letbe, mikor már végo volt m versenynek.

JV. Kettős I radél: verseny. 12.000 P. 1000 
m. 1. Kcrély (I) Teitseliik, 2. Bobby (7'#),
3. Diádéin (4). Fin.: Avo Caosnr (4-ik), 
Hős. 2'/* !i., 3 lu 7. li„ 74 h. Tót.: 10:40, 
Ifi, 15. Befutó: 10:109. Középen Bobby, 
kívül Il iidéin járnak az élen, a táv után 
a korlátnál Kévét y szökik az élre és 
igen könnyen n y r  Bobby ellen. Három 
ho.-'sznyira Diailém 8 ik A ve Caesar előtt. 
Hős utolsó.

V. Handicap. 1800 P. 2100 m. 1. Buda
(3) Klimsrha J., 2. Ciráda (4), 3. Résista
(4) . Fm.: Búvár (4-ik), Bomba (5-ik), .Me
dici, Honvágy, Bánom is én, Camélia, 
l'/i 11., 1V» h., nyakli., 1 11. Tót.: 10:37, 12,
12, 12. Befutó; I—II. 10:51, I—ÍN. 10:78.

V I. Kétévesek handieapje. 2500 P. 1000 
ni. I. li'asd/izu (8) Pfendler, 2. Perelő (2), 
3. Lemnos (3). Fm.: Virtus II. (4-ik), Rn- 
viisz (5-ik), Díszpolgár, Symton, Laguna. 
7 11., nyak h., I li., 3 li. Tót.: 10:151, 24,
13, 14. Befutó: hl:575. A vezető Díszpol
gárt először Virtus II., majd Perelő éri 
lie, do kívül a pehelysúlyú H asdazu föl- 
nyomul és biztosan győz.V I I .  I ! a ndiea p.  2500 P. 1.100 m. 1. Po
rnód/' (5) tintái, 2. Kekes II. (5), 3. Ca- 
va l i ’ro (fi). Fm.: Lilla (4-ik), Satum 
(5-ik), A d a inas, Timoleon, Pénz. Fiola, 
Censor, Doboz. ty, h„ fe.jh., nyakli., 7  h.
Tot.: 10:56. 21, 18, 21. Befutó: I —11. 10:131, 
1—111. 10:256.

Bécsi lóversenyek
B i szí i ■ t cs ered nu' n y :

I. Matchbox-Be n ucn. 2000 S. IlOO m. 1. 
Flimsy (3) Szilagyi, 2. Alcazar (3). Fm.i 
Ariadne, Babona, Saidja. Tot.; 10:37, 
25, 34.

II. Mdrchcii-Hiirdenrennen. 200g S. 2800 
m. I. Chat Here (2) Dósai, 2. Tribus (3), 
3. Boissise (4). Fin.: Brezova, Samarita- 
n us. Goodnight, Blume, Regulus, Cne- 
cado. Tot.; 10:26, 24, 25, 28.I I I .  Welter-Handicap. 1200 S. 1300 m.
1. Sou renie (p) Dósai, 2. Kurigal.su (6). 
Fin.: A Ibusz, Cnrsie-u, Kalugyor, Maros. 
Tot.: 10:17, 16, 37.

I\’. Crosses Wi< ver-1 la ndica p. 5000 S. 
lHOO m. 1. Ultimo 12) Szilágyi, 2. Medar- 
dus (4), 3. Roland (5). Fm.: Feirofiz, 
Parse, Rummy, W hy not, K ino Herodine, 
Grey-hope. Tot.: 10:24, 14 , 33, 33.

V. Basent-Handicap. 1300 S. 2000 m. 1. 
Gyöngyvér (2) Takács J., 2. Amadoo (4), 
3. Harms (4). Fin.: Roi de Romo, Mágnás, 
Tekergő, Happy go lucky, Ibrahim hen 
Alischacli, Horace. Tot.: 10:33, 19, 37, 21.

VI. Biiimn der kgl-ung. Heeres-tlenn- 
stiilte. ono S. I non m. 1. Vihar (2) Trunk,
2. Girallm (3), 3. Vivo (4). Fm.: Lahore, 
Prunelle, Mulatság, Mu fal da. Tot.: 10:21, 
12. 19. 19.

VII. Tit ina-thnnlieap. 1800 S. H00 in. 
1. Ilnhos ( I 'D Each. 2. Futó bolond (3),
3. Garas (8). Fin.: Telehissi, Ivanna, Li- 
nianova. Mandarine, Vienna. Tot.; 10:31, 
18, 24, 24.

Kevély könnyen verle a 8 : 1 0  reás 
Bobbyt, a Kettős Ivadékversenyben

Vasárnapi eredmény 
6 :1  az autszeiderek javára

Részlet es ered menyek :

L üllői tlij. lUioo pengő. 2000 méter.
I. Gamma (17) Esdi, 2. Kordiáiul (2), 
3. Cimbora (4). Fm.: Sokra tus (4-ik), ( id 
ler). Bírni ítélet: nynkh., 2 h„ 2 h„ 4 h. 
Tót.; 10:26, 14, 13. Befutó: 10:55.

II. Nyeretlen kitéréséi:  versenye. ;too0 
P. 000 w. 1. Osborne ( 10) Balog, 2. Bonnio 
(l>), 3. Hadrian (6). Fm.: Viktória (4-ik), 
Virulj (5-ik), Silver, Tyuhaj, Ungvár, Ag 
rippina, Pír, Dráma, Dohaza. 1V» h., 74 
h., 1 li„ 74 h. Tót.: 10:288, 49, 19, 42. Be
futó: 1— II. 10:755, I— i l l .  10:2141. Bonnie,

I
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